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TEMPO
Claro e, durante ai-
gumas horas do dia,
parcialmente nubla-
do. A temperatura fi-
cará estável, no Rio.
Foto do satélite e
tempo no mundo, pá-
gina 16.

CIDADE
MARCELO Alencar
exonerou o Secreta-
rio de Governo, Emir
Ahmed, quando este
distribuía carta na
Câmara sobre sua
demissão (Página 8)

NA ECT, cães ames-
trados da PM começa-
ram a farejar cocaína
e maconha em cartas,
embrulhos ou maio-
tes, do Brasil e ou-
tros países. (Página 9)

A PREFEITURA vai
intensificar a fiscali-
zaçáo das casas fune-
rárias, que disputam
enterros que rendem
em média Cr$ 323 mi-
lhóes por mês. (Pág. 7)

POLÍTICA
Michel

,- •}ZjF< s-^?/^ /jü^-^yz.

MIGUEL de La Ma-
drid, Presidente do
México, debaterá, ho-
je, às llh, comFiguei-
redo, no Planalto, a
crise e as exigências
do FMI. (Página 2)

NACIONAL

CHOVE há 20 dias no
interior de Pernam-
buco, mas os lavrado-
res ainda não come-
çaram a plantar mi-
lho e feijão porque
não receberam se-
mentes. (Página 14)

O IMPASSE no Par-
que do Xingu conti-
nua a agravar-se, pois
220 índios se recusam
a desocupara BR-80e
a devolver uma balsa
da Funai. (Página 14)

ESPORTES
Michel

JÚNIOR nem o Fia-
mengo confirmam, mas
entre pessoas de sua
família continuam as
informações de que o
jogador será vendido
para a Itália. (Pág. 28)

FLAMENGO é favorito
local para o jogo desta
noite contra o Júnior
de Barranquilla, Co-
lômbia. Rádio JB trans-
mite a partida, a partir
das 21h30min. (Pág. 28)

CADERNO B

O JOÁO Caetano vai
lançar um projeto
para revitalizar o
teatro musicado bra-
sileiro, com peças,
cursos e divulgação
em todo o País.

SUCESSO de público
e crítica nos EUA,
Laços de Ternura,
com Shirley MacLai-
ne e Jack Nicholson,
tem pré-estréia
comercial hoje.

Aureliano põe
botão na lapela
e prega diretas

"Eu sou pelas diretas" disse o Vice-Presidente Aurc-
liano Chaves — no Rio — a uma platéia de 500 pessoas,
principalmente estudantes, que o receberam com faixas,
uma das quais com a pergunta — "Aureliano, qual é a sua,
afinal?" Aplaudido, Aureliano conservou na lapela um
botão com a inscrição Pelas Diretas colocado por uma
estudante.

Aureliano foi recebido por um coro estudantil, ao
chegar ao pátio das Faculdades Cândido Mendes, e
conversou com os jovens, que o acompanharam até o
auditório. Na palestra, lembrou sua vida estudantil, e
afirmou: "Não preciso e não aceito lição de ninguém sobre
a participação na vida democrática brasileira".

Numa reunião com empresários, em Brasília, o Depu-
tado Paulo Maluf, também candidato à Presidência
pelo PDS, criticou "os tecnocratas, influenciados por
essa ilha da fantasia, que é Brasília com suas mor-
domias". Maluf fez restrições, também, às empre-
sas estatais, e afirmou que 

"os empresários tém me-
lhores condições de administrar o país". (Página 4)

Tancredo acha viável
o partido provisório

O Governador Tancredo Neves admitiu a possibilidade de ser
criado um partido provisório, a fim de que os seus filiados possam
ter "um comportamento realmente novo, deixando de comparecer
para votar no Colégio Eleitoral, em caso de derrota da emenda Dan-
te de Oliveira". Tancredo conversou com o Presidente Figueiredo.
O ex-Ministro Golbery do Couto e Silva participou da reunião do
Diretório Nacional do PDS. em Brasília, e disse que o chamado gru-
po Geisel náo existe mais, em resposta a uma pergunta sobre a dis-
persão do grupo, diante do processo sucessório. (Páginas 3 e 4)

Leitão examina o que
Figueiredo dirá na TV

O porta-voz da Presidência da República. Carlos
Átila, informou que "as linhas do pronunciamento do
Presidente João Figueiredo estão sendo examinadas pelo
Ministro Leitão de"Ábreu" e confirmou que o Presidente
falará à Nação, no sábado. A redação final estará pronta
hoje. disse Átila. Os líderes do PDS na Câmara e Sena-
do, Nelson Marchezan e Aloysio Chaves, respectivamen-
te, confirmaram que. no pronunciamento, o Presidente
Figueiredo anunciará que o governo encaminhará ao
Congresso uma ampla emenda constitucional. (Página 4)

BNH mudará fundo
para favorecer
os desempregados

O elevado nível de desemprego no país levará
o Banco Nacional de Habitação a facilitar o uso do Fiel,
um fundo que cobre temporariamente o pagamento das
prestações da casa própria do mutuário desempregado
ou inválido. Em 13 anos, o fundo só foi usado 420 vezes,

por isso o 
"BNH concluiu que ele é ineficaz. O presi-

dente do BNH, Nelson da Matta, decidiu reformular o
Fiel ao ser informado de que só em São Paulo existem
mais de 200 mil mutuários desempregados. O fundo tem
CrS 4 bilhões. Se for ampliado de acordo com as suges-
toes já feitas, precisará ter CrS 86 bilhões. (Página 20)

Adido cultural da
Inglaterra é morto
a tiros em Atenas

Sem oue qualquer organização tenha assumido a
responsabilidade pelo crime, o adido cultural inglês na
Grécia, Kenneth Whitty, foi assassinado a tiros no
centro de Atenas por um homem moreno que fugiu a

Êé. 
No atentado foi ferida a funcionária da Embaixada,

)iana Economidou, considerada clinicamente morta
pelo médico que a atendeu no hospital. Em Teerã,
numa ação sincronizada, terroristas armênios feriram o
adido militar adjunto da Turquia. Ismail Panucku, e o
primeiro-secretário da Embaixada turca, Nasan Ot-
Kem. Panacku se encontra em estado grave. (Pág. 12)

Exportação do aço
leva Brasil e EUA
a nova negociação

Brasil e Estados Unidos retomam hoje as negocia-
ções sobre as exportações de aço com o encontro entre
o Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo Pena, o
subsecretário de Comércio norte-americano, Lionel
Olmer. e o presidente da Siderbrás, Henrique Cavai-
canti. As conversas sobre a taxação do aço brasileiro
nos Estados Unidos não deverão ser tranqüilas, porque
Olmer já avisou que o Governo norte-americano está
preocupado com as reivindicações dos empregados na
indústria siderúrgica e automobilística. (Página 19)

Abo XCIII — N° 352 Preço: Cr$ 300,00» 
-.._-___.. ...., Vidal 

da Trindade

WIÈmW a? mvÊirWÍaWÈ*WmmmM& $*" t3*^ '¦• yg«affiff^?li|. y •:¦, • "^tS™ * - llJP ££& JÊ
y fm&*MSÊ™'fajF '------P-':^y^^--^BS-aPr^ \iiLr\3 ' ^t'"-/'^81!ffflw_SfffB^i iMHr '«?'*'¦ ,^^"t»''iF JSt .jfflüBEJR -1

>-yiQWiãBseBsItmr %iká<iJ'P &MBm * *•.?,?* ¦ *$&__H_£i_3S wm ; _?< - 4Êm*. m

W ^s3Éigw>ãiÉ M :^.M(á^^^Ww^ M WÊàmSÊÊÊÊÊF*íS& ;¦.-•*• #$wi8BLmX$MÇ$^ ¦ 
'•¦^ ' '''utiiffi* X ,< '< , jKí^VíSsííí^^HB amwBmWmmmmomr^ :$W&*m\\\»"WÂÊ±"%::" ÂSmmty "¦¦** -•^F^-i>'^?-^^6BB^^ai»âHBr^JiTBÍWMymt-y^-y "ZMir^ÊtmmWf^am^m fflP $»>*> y ¦ , .êEmZmm^ÊmmF.- ymmW-iM: ifâkwíwr Jmgmm mm .

yftd<r'^H9 Hh í>:w£W& ¦ -^^ ÉmíiiW-ÀBXnmP^..,.-*, mê ÊÈ*W\ m w~i0'x ZMxâÊÊmMbStZMk mwmWÈm.í$ ^MWW^pB^g^^^ySIg^g ¦ Myçxt u* _._^ijMB''>>uaff?M3BlB" y ; -Wi$ vBí&f y' ¦-¦¦• \ãffi ^íW 4^^^a^^^^^^m\ m\mWffi$w:$Ê

!-¦ 
H_!ra___^t!_isfi_s_____?w" *'i8iS&-> '". ííi "llMir'. WvW^ i *'¦¦ «81» "* JàW .^Ui^^^^^Smm«^^^iÊ

'$&* M ' W^Zí"tÊmyi^S L" rwBWKStàmmÊmKmmmm\ . i^^^^^^^R

^^^^^»\ r *• * ^Hi^KaTwwI^_mh1 i t 'jy y-f ~ '•"",- ¦? *
^ ' &ê^êr> . ^-ttoSaSÊmWmmmmmW ' a i -Br» / IIH ¦

*-- ''•'- ^_^_So^^H__EiTMff^DWÍB'"\W-fi WTrnw / «¦^sIBp¦''¦¦'"'mwÍnÊÊtÊfíÊ&~- ¦ZZ:~~"\ v# ,,..,«dsf&MMZ>Z .Z,Z)ÊgfE&$S& s^-Mmía^ÊÊ^^^^SÊ 3^^^^WZ!W / ^^ÊBvm^BmmWmÉa^^B^mSlmWBimSM

Aureliano lembrou aos estudantes suas passagens por diretórios acadêmicos e pela UNE

Lima/UPI
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Uma das reféns teve a língua cortada pelos amotinados

Recife — Jornal do Commercio

Motim em prisão

Gomes foi operado e deve ficar internado até amanhã

peruana acaDa -
em 19 mortes

Dezenove presos morreram e pelo menos 35
reféns — detentos e policiais — ficaram fe-
ridos quando a Guarda Nacional do Peru inva-
diu a penitenciária de El Sexto, em Lima,
para dominar um motim iniciado terça-feira. Em
conseqüência da revolta e da chacina que se
seguiu o Ministro da Justiça, Ernesto Alayza-
Grundy, renunciou.

Durante as 15 horas da rebelião, os amotina-
dos cortaram as orelhas e a jugular de Guillermo
Cardenas — um dos maiores traficantes de cocai-
na do mundo e a quem os amotinados odiavam
porque seus privilégios na penitenciária con-
trastavam com as condições subhumanas dos
detidos — e jogaram gasolina e incendiaram um
segundo refém.

Uma terceira refém teve a língua cortada
pelos amotinados. Os lideres da rebelião, Luis
Garcia Mendoza (Pilatos) e Eduardo Centenaro
(Loco Lalo), se mataram com dinamite no final da
revolta. Mendoza, que ensaiava o papel de Jesus
Cristo em uma encenação da Paixão para a
Semana Santa, no presídio, havia tentado há uma
semana amotinar os presos em outra cadeia da
Capital peruana.

A rebelião leve início quando um grupo de
15 presos, aproveitando a hora de almoço, de-
tonou uma carga de dinamite e disparou armas
de fogo. Os amotinados exigiam dois carros para
a fuga, com a garantia de que não seriam per-
sepuidos. Várias cenas brutais da revolta fo-
ram transmitidas pela TV peruana. (Página 13)

Rio tem três mil
casarões sob
risco de incêndio

Cerca de 3 mil prédios antigos do Centro do Rio
podem ser destruídos por incêndios a qualquer mo-
mento, como ocorreu terça-feira com um velho casarão
da Rua do Riachuelo, alertou o Coronel Edmundo Ro-
drigues da Silva, do Serviço de Relações Públicas
do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Ele adver-
te para o risco de vida que correm, diariamente, 2 mi-
Ihões de pessoas que moram, trabalham ou passam por
esses prédios, que estão em precárias condições e não
possuem qualquer infra-estrutura contra incêndio, além
de armazenarem materiais de fácil combustão. (Página 8)

Deputado do PMDB
pernambucano sofre
atentado a bala

O Deputado estadual Eduardo Gomes (PMDB-PE)
sofreu um atentado — foi baleado na perna esquerda,
na porta de sua casa, em Recife. Corpulento, atracou-
se com um dos três homens armados que o cercaram e
uma pessoa não identificada matou um dos agressores,
Fernando Antônio Freire Peixe, foragido da prisão
de Itamaracá. Os outros fugiram. Há dois dias, Eduar-
do Gomes denunciou o desaparecimento de seis pes-
soas durante o inquérito "forjado", segundo ele. para
livrar da prisão Luís Fernando Dias, irmão do ex-
Secretário de Segurança, Sérgio Higino Dias. (Página 15)

ACHADOS E
PERDIDOS 510
0«TY MAGALHÃES MACHA-
OO Comunica a petJa dos
Cifiees CREDICAHD
4930 203! 1S04.0U2 Dl-
MERS Cheque Oura. Itaú e s
¦âotjt cíenísdade i>o út» 2&-1" 03-''

. m. T*l . 235-.3904,

COMUNICAÇÃO DE EXTRA
VIO Chave*ro Pmheiro Ltda.
Firma estabelecida â Rua Sâo
José. n° 56 — porta centra RJ
CGC rt° 42152 041/0001-43 —
M.F.. comunica o extravio o^
seu irvro de tefl empfe9»dos
n° OI

EXTRAVK.U-SE — O Cartão
de insençáo Estadual
BI 760489dacirmaOaCoste
Vodas Ltaa csede » Rua Ba-
rac de Msso. "a 770 u>ta

FOI ROUBADO - 27/3/84. do-
cumentos. livros, bip e objetos
pessoais de JOSÉ LuIS ROl-
ZENBRUCH Gratifico bem
294-3076

FORAM FURTADOS — De Va
ra Reg<na de Arnonn. Cort
HaW. Belém. PA — Ti che-
quês Banesoa Ag S Berna.-
do, S P . Cen Nasc G»ovana
Limoeiro Amonm. Ti». í iestor
Tei 265-1076 Gret. Quem erv
cobrar

PERDA DE CARTÀO DO ICM
— RIO PLACOLOR FOTO-
GRAFIAS LTDA. estabelecida
na Rua Barata Ribeira. n° 402-
B. decfara que perdeu o seu
CartSo de ICM. n° 81 371 091.
ro itinerário da Ru» Ra<nha
Eiiiabeth para a Rua Barata
Ribeira. n° 402-B.

PROCURA-SE — Yorkstvre
perdido Rua Dias da Rocha
peoueno. peHído preto paias

k e orelhas caramefo 239-3416

EMPREGOS 200
BABA ARRUMADEIRA — Zo-

na sul Tratar CD MagaS T
247-3506. de 14 ès 18 heras

COZINHEIRA — Forno e fo-
gSo Re' mm 2 anos Saláno
a combina;. Ipanema. Tei
259 3435.

COONHEIRA COMPETENTE
— P/casal com ref míntma
um ano Assino carteira e
INPS Férias pagas e décimo
terceiro. Salário intctal
80000.00 Tratar Tel. 239-
6781, 239*831.

COZINHEIRA - Preciso 1 ôti-
ma. ativa oy que^a ganhar OS
57 000.00 das 7.30 hs »s 16
hs Dorme fora Tem fawne«ra
e m'" tacitidaaes &• Hab na
Urra. Refer» >¦ *¦ 1 ano de
casa Te'- p N.tefo-í 7H-34Q4.

DOMESTICA — Oferece-se r>
trab casa de famii«a e it faxina
— Rua Botânica 138 — Jdm
Boa Esp N Iguaçu 

DOMESTICA — Oferece-se
p/trab. casa de famffia e Ma*!-
na — Rua Botânica 138 —
Jdm Boa Esp N Iquacu

EMPREGADA -Arrumar ela-
mnar apt0 o7 criança na escola.
Does e refs min. 2 anos cart..
mesma casa. B«m saièno a

,corr>0. Tel, 24Õ-63S8.
1

OFEREÇO-ME — P Dassar rou
pas casa de fam. tia Pref Zona
fsione ou N. Iguaçu. Te! ; 254-
6002

OFEREÇOME — com diarista
c/ referenoas — 227-4825

OFERECO-MC — P todo servi-
ço c mersno 1 ano. T. 2*7-
9369

OFEREÇO-ME -Compeopè.
ygrVinP. 3 VpQS !eí

OFEREÇO-ME — como babá
p1 criança em «Jade escotar
5424533.

OFEREÇO-ME Como acompa-
nhante o» <oosos ou enfermes
235-0108 Marsaimha

OFEREÇO-ME BABA C prâti
ca dia ndte Fins de semana
235 2425 Mana

OFEREÇO-ME - P/ao
nhante prd*a ou noite
CÕ/-SS'1** Ma*'*s

OFEREÇO-ME — Como acom
panhante a noite p* snr. ou sra.
enfermos. Boas refs 237-
3478

SENHORA DE GRDE RESP. -
Ofereço-me tomo conta se-
nhoras doentes à noite 204-
4922 Erondina

SÔ COS1NHAR — Para casal
tratamento entre 30 e 4G
ar>os Relerências Tel: 551-
9464.
À



D JORNAL DO BRASIL LIDA, 1984 Rio de Janeiro — Quinta-feira, 29 de março de 1984 Ano XCIII — N° 352 Preço: Cr$ 300,007 2o Clichê

TEMPO
Claro e, durante ai-
gumas horas do dia,
parcialmente nubla-
do. A temperatura fi-
cará estável, no Rio.
Foto do satélite e
tempo no mundo, pá-
gina 16.

CIDADE
MARCELO Alencar
exonerou o Secreta-
rio de Governo Emir
Ahmed quando este
distribuía carta na
Câmara sobre sua
demissão (Página 8)

NA ECT, cães ames-
trados da PM começa-
ram a farejar cocaína
e maconha em cartas,
embrulhos ou maio-
tes, do Brasil e ou-
tros países. (Página 9)

A PREFEITURA vai
intensificar a fiscali-
zaçào das casas fune-
rárias, que disputam
enterros que rendem
em média Cr$ 323 mi-
Ihões por més. (Pág. 7)

POLÍTICA
Michel

MIGUEL de La Ma-
drid, Presidente do
México, debaterá, ho-
je, às llh, com Figuei-
redo, no Planalto, a
crise e as exigências
do FMI. (Página 2)

NACIONAL

CHOVE há 20 dias no
interior de Pernam-
buco, mas os lavrado-
res ainda não come-
çaram a plantar mi-
lho e feijão porque
não receberam se-
mentes. (Página 14)

O IMPASSE no Par-
que do Xingu conti-
nua a agravar-se, pois
220 índios se recusam
a desocupara BR-80e
a devolver uma balsa
da Funai. (Página 14)

ESPORTES
Michel

JÚNIOR nem o Fia-
mengo confirmam, mas
entre pessoas de sua
família continuam as
informações de que o
jogador será vendido
para a Itália. (Pág. 28)

FLAMENGO é favorito
local para o jogo desta
noite contra o Júnior
de Barranquilla. Co-
lõmbia. Rádio JB trans-
mite a partida, a partir
das 21h30min. (Pág. 28)

CADERNO B

O JOÀO Caetano vai
lançar um projeto
para revitalizar o
teatro musicado bra-
sileiro. com peças,
cursos e divulgação
em todo o País.

SUCESSO de público
e crítica nos EUA,
Laços de Ternura,
com Shirley MacLai-
ne e Jack Nicholson,
tem pré-estréia
comercial hoje.

Aureliano põe
botão na lapela
e prega diretas

"Eu sou pelas diretas", disse o Vice-Presidente Aure-
liano Chaves — no Rio — a uma platéia de 500 pessoas,
principalmente estudantes, que o receberam com faixas,
uma cias quais com a pergunta — "Aureliano. qual é a sua,
afinal?" Aplaudido, Aureliano conservou na lapela um
botáo com a inscrição Pelas Diretas colocado por uma
estudante..

Aureliano foi recebido por um coro estudantil, ao
chegar ao pátio das Faculdades Cândido Mendes, e
conversou com os jovens, que o acompanharam até o
auditório. Na palestra, lembrou sua vida estudantil, e
afirmou: "Não preciso e não aceito lição de ninguém sobre
a participação na vida democrática brasileira".

Numa reunião com empresários, em Brasília, o Depu-
tado Paulo Maluf, também candidato à Presidência
pelo PDS, criticou "os tecnocratas, influenciados por
essa ilha da fantasia, que é Brasília com suas mor-
domias". Maluf fez restrições, também, às empre-
sas estatais, e afirmou que 

"os empresários têm me-
lhores condições de administrar o país". (Página 4)

Tancredo acha viável
o partido provisório

O Governador Tancredo Neves admitiu a possibilidade de ser
criado um partido provisório, a fim de que os seus filiados possam
ler "um comportamento realmente novo, deixando de comparecer
para votar no Colégio Eleitoral, em caso de derrota da emenda Dan-
te de Oliveira". Tancredo conversou com o Presidente Figueiredo.
O ex-Ministro Golbery do Couto e Silva participou da reunião do
Diretório Nacional do PDS, em Brasília, e disse que o chamado gru-
po Geisel não existe mais, em resposta a uma pergunta sobre a dis-
persão do grupo, diante do processo sucessório. (Páginas 3 e 4)

Leitão examina o que
Figueiredo dirá na TV

O porta-voz da Presidência da República, Carlos
Átila, informou que "as linhas do pronunciamento do
Presidente João Figueiredo estão sendo examinadas pelo
Ministro Leitão de Abreu" e confirmou que o Presidente
falará à Nação, no sábado. A redação final estará pronta
hoje. disse Átila. Os líderes do PDS na Câmara e Sena-
do, Nelson Marchezan e Aloysio Chaves, respectivamen-
te, confirmaram que, no pronunciamento, o Presidente
Figueiredo anunciará que o governo encaminhará ao
Congresso uma ampla emenda constitucional. (Página 4)

BNH mudará fundo
para favorecer
os desempregados

O elevado nível de desemprego no país levará
o Banco Nacional de Habitação a facilitar o uso do Fiel,
um fundo que cobre temporariamente o pagamento das
prestações da casa própria do mutuário desempregado
ou inválido. Em 13 anos, o fundo só foi usado 420 vezes,
por isso o BNH concluiu que ele é ineficaz. O presi-
dente do BNH, Nelson da Matta, decidiu reformular o
Fiel ao ser informado de que só em São Paulo existem
mais de 200 mil mutuários desempregados. O fundo tem
CrS 4 bilhões. Se for ampliado de acordo com as suges-
toes já feitas, precisará ter CrS 86 bilhões. (Página 20)

Boeing americano
é seqüestrado e
segue para Cuba

Washington — Um avião Boeing 727, da companhia
americana Delta Airlines, foi seqüestrado ontem à noite
por um homem de origem hispânica, e seguiu para Cuba,
informou a Administração Federal de Aviação dos Esta-
dos Unidos. O Boeing fazia um vôo doméstico entre
Nova Orleans e Dallas, quando o seqüestrador ameaçou
explodir um frasco com combustível se o piloto não desviasse
para Cuba. Ainda não se sabe quantos passageiros tinha
o avião. Na terça-feira, um Boeing 737 da Pidemont Airlines,
com 56 passageiros, também foi desviado para aquele país
e seu seqüestrador foi preso pelas autoridades de Havana.

Adido cultural da
Inglaterra é morto
a tiros em Atenas

Sem que qualquer organização tenha assumido a
responsabilidade pelo crime, o adido cultural inglês na
Grécia. Kenneth Whitty, foi assassinado a tiros no
centro de Atenas por um homem moreno que fugiu a

Eé. 
No atentado foi ferida a funcionária da Embaixada,

)iana Economidou, considerada clinicamente morta
pelo médico que a atendeu no hospital. Em Teerã,
numa ação sincronizada, terroristas armênios feriram o
adido militar adjunto da Turquia. Ismail Panucku, e o
primeiro-secretário da Embaixada turca. Nasan Ot-
kem. Panucku se encontra em estado grave. (Pág. 12)
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Aureliano lembrou aos estudantes suas passagens por diretórios acadêmicos e pela UNE

Lima/UPI

Uma das reféns teve a língua cortada pelos amotinados

Recife — Jornal do Commercio

Motim em prisão
peruana
em 21

.caba

Gomes foi operado e deve ficar internado até amanhã

Vinte e um presos morreram e pelo menos 35
reféns — detentos e policiais — ficaram fe-
ridos quando a Guarda Nacional do Peru inva-
diu a penitenciária de El Sexto, em Lima,
para dominar um motim iniciado terça-feira. Em
conseqüência da revolta e da chacina que se
seguiu o Ministro da Justiça, Ernesto Alayza-
Grundy, renurdou.

Durante as 15 horas da rebelião, os amotina-
dos cortaram as orelhas e a jugular de Guillermo
Cardenas — um dos maiores traficantes de cocai-
na do mundo e a quem os amotinados odiavam
porque seus privilégios na penitenciária con-
trastavam com as condições subumanas dos deti-
dos — e jogaram gasolina e incendiaram um
segundo refém.

Uma terceira refém teve a língua cortada
pelos amotinados. Os líderes da rebelião, Luis
Garcia Mendoza (Pilatos) e Eduardo Centenaro
(Loco Lalo), se mataram com dinamite no final da
revolta. Mendoza, que ensaiava o papel de Jesus
Cristo em uma encenação da Paixão para a
Semana Santa, no presídio, havia tentado há uma
semana amotinar os presos em outra cadeia da
Capital peruana.

A rebelião teve início quando um grupo de
15 presos, aproveitando a hora de almoço, de-
tonou uma carga de dinamite e disparou armas
de fogo. Os amotinados exigiam dois carros para
a fuga, com a garantia de que não seriam per-
seguidos. Várias cenas brutais da revolta fo-
ram transmitidas pela TV peruana. (Página 13)

Rio tem três mil
casarões sob
risco de incêndio

Cerca de 3 mil prédios antigos do Centro do Rio
podem ser destruídos por incêndios a qualquer mo-
mento, como ocorreu terça-feira com um velho casarão
da Rua do Riachuelo. alertou o Coronel Edmundo Ro-
drigues da Silva, do Serviço de Relações Públicas
do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Ele adver-
te para o risco de vida que correm, diariamente, 2 mi-
Ihões de pessoas que moram, trabalham ou passam por
esses prédios, que estão em precárias condições e náo
possuem qualquer infra-estrutura contra incêndio, além
de armazenarem materiais de fácil combustão. (Página 8)

Deputado do PMDB
pernambucano sofre
atentado a bala

O Deputado estadual Eduardo Gomes (PMDB-PE)
sofreu um atentado — foi baleado na perna esquerda,
na porta de sua casa. em Recife. Corpulento, atracou-
se com um dos três homens armados que o cercaram e
uma pessoa não identificada matou um dos agressores, :
Fernando Antônio Freire Peixe, foragido da prisão
de Itamaracá. Os outros fugiram. Há dois dias. Eduar-
do Gomes denunciou o desaparecimento de seis pes-
soas durante o inquérito "¦forjado", segundo ele, para
livrar da prisão Luís Fernando Dias. irmão do ex-
Secretário de Segurança. Sérgio Higino Dias. (Página 15)
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PMDB trata do
dia seguinte

UMA 
visita do ex-Governador Miguel Ar-

racs a Belo Horizonte c a presença desde
ontem cm Brasília do Secretário de Governo
dc São Paulo, Sr Roberto Gusmão, são dois
aspectos dc um mesmo fato ou dois ângulos de
uma mesma preocupação. O PMDB trata do
day after, do dia 26 de abril. O pressuposto
comum é a vitória da Emenda Dante de
Oliveira, única hipótese com a qual trabalha
formalmente o Partido, mas como a política
tem sempre sua parte com a realidade outros
pressupostos não podem ser eliminados de
conversas e avaliações.

O Sr Arraes fez-se acompanhar pelo
Deputado Fernando L.ira, assíduo interlocutor
do Governador de Minas, e seu propósito foi
propor ao chefe da política mineira um exame
das conseqüências econômicas, sociais e políti-
cas da mudança que deverá ocorrer com a
introdução da eleição direta na sucessão presi-
dencial. A mudança do quadro registraria
alterações óbvias em todo o sistema de vida do
país, e o PMDB, responsável pela promoção
da campanha, deve estudá-las previamente e
prevenir-se para atuar uniformemente diante
dos novos problemas.

É claro que, adotada a eleição direta, o
primeiro problema para o PMDB, alem de
enfrentar a perplexa reação do Governo e do
sistema que ele representa, seria unir suas
linhas de combate em torno de uma só candi-
datura. A idéia de que o Sr Ulysses Guima-
rães, pelo modo como tem conduzido o Parti-
do, se tenha tornado o símbolo da direta e, em
conseqüência, o candidato natural da Oposi-
ção, deve ser confrontada com a realidade do
seu Partido e dos partidos aliados. O primeiro
problema seria assegurar uma frente única
oposicionista c evitar negociações para alianças
ainda que com o Vice-Presidente Aureliano
Chaves, quc poderia ser o candidato natural do
PDS mas não da Oposição.

O PMDB tem seu elenco de presidência-
veis, encabeçado pelo presidente do Partido,
mas integrado por seus grandes líderes como os
governadores Tancredo Neves, Franco Monto-
ro e José Richa e os que exercem, à margem dc
cargos e funções partidárias, uma liderança
tradicional, como é o caso do próprio Sr
Miguel Arraes e do Sr Paulo Brossard. Mas ao
lado desse elenco há a considerar prioritária-
mente a hipótese do candidato único das
oposições, o que dependeria de um entendi-
mento com o PDT, o PT e possivelmente o
PTB, além de consultas auxiliares aos grupos
de esquerda que compartilham da luta pela
eleição direta.

Mas há, realisticamente, a hipótese da
derrota da Emenda Dante de Oliveira. Nessa
hipótese, o Partido deverá estar preparado
para ações estratégicas imediatas, como por
exemplo o levantamento da questão da lei
complementar que regulamentaria o Colégio
Eleitoral. Há a examinar também a possível
criação de um novo partido, promovida pelos
partidários do Sr Aureliano Chaves, fato que
por si só quebraria a hegemonia do PDS no
Colégio Eleitoral e abriria a porta para a
eleição de um candidato de Oposição. O Sr
Ulysses Guimarães recusa-se a examinar essa
hipótese, pois não quer se afastar um milíme-
tro da sua tese obsessiva. Mas no dia seguinte
as coisas mudam.

Finalmente há a emenda do Presidente
Figueiredo, propondo uma ampla reforma
constitucional na qual se situa para um prazo
menor a sucessão por eleição direta. A Oposi-
ção pode examinar a emenda e adotá-la como
veículo para renovar, dentro dela, a tese pelo
abreviamento, senão pela realização imediata,
da eleição direta. A emenda Figueiredo tem
por objetivo motivar o PDS para impedir a
evasão dos seus representantes na votação da
Emenda Dante de Oliveira. Nada impede que
nela monte a Oposição para tentar por essa via
da reforma ampla obter, num segundo tempo,
o que eventualmente perder no primeiro
tempo.

O Sr Roberto Gusmão, que é um espírito
afeito à negociação, não está em Brasília para
antecipar entendimentos futuros com o Gover-
no mas para examinar com seus próprios
correligionários hipóteses de comportamento
tanto para a vitória d.i eleição direta como para
sua derrota e seu possível adiamento. Ele é um
político dotado de senso prático e representa
uma corrente bastante realista da política de
São Paulo e de Minas Gerais.

As questões fechadas

O Senador José Sarney, que desfez a
cabeça do Sr Paulo Maluf tal como ela fora
montada no Ministério da Justiça, terá de
desfazer agora a cabeça do Senador Aloysio
Chaves, que pretende fechar a questão no PDS
em favor do emendão do Presidente Figueire-
do. Nesse assunto, tudo deve ser tratado como
questão aberta.

O enxerto parlamentarista
O professor Miguel Reale, que é parla-

mentarista ortodoxo, propôs um enxerto parla-
meiuarista na emenda do Presidente Figueire-
do — a demissão de ministros por voto de
desconfiança da Câmara. Mas ele percebe que
¦ mistura não sabe bem aos doutores do
Palácio do Planalto.

CARLOS CASTELLO BRANCO

PMDIi dá
ultimato a
Brizola

Treze dos 16 representantes
do PMDB na Assembléia Le-
gislativa do listado do Rio soli-
citaram, ontem, ao líder do
partido, Cláudio Moacyr, para
dar um ultimato ao Governa-
dor Leonel Brizola: o atendi-
mento até amanhã das reivindi-
cações pemedebistas ou o afãs-
tamento de seus deputados da
coalizão estadual.

O PMDB reivindica os pri-
meiros postos administrativos
das Secretarias dc Agricultura,
Indústria e Comércio, Região
Metropolitana e Viaçáo — as
duas últimas extraordinárias —
que continuam em mãos de
políticos do PDT. o partido do
Governador. Brizola só deseja-
va, quando firmou a coalizão

ela incluiu também o PTB
há quatro meses, aceitar

listas tríplices dos pemedebis-
tas candidatos a cargos em seu
Governo. Agora o partido só
quer fazer indicações diretas.

Somente os Deputados Átila
Nunes. Mariano Passos e Go-
dofredo da Silva Pinto formam
uma corrente considerada pon-
derada dentro do PMDB. Es-
ses três parlamentares desejam
que o partido náo fale em rom-
pimento com o Palácio Guana-
bara antes do comício pró-
diretas dc 10 de abril na Cande-
lária.

Acre terá
Governadora
por 20 dias

Rio Branco — O Acre será
governado nos próximos 20
dias por uma mulher, a Vice-
Governadora Iolanda Lima
Fleming. Ela assumiu ontem na
ausência do Governador Nabor
Júnior, que solicitou licença à
Assembléia Legislativa para
participar do Conselho Delibe-
rativo da Sudam, amanhã, cm
Belém, e depois fazer um trata-
mento de saúde.

Este será o período mais
longo em que a Vice-
Governadora, cx-Dcputada
Estadual e esposa do Deputado
Federal do PMDB do Acre
Geraldo Fleming, assume o
Governo do Estado. O Gover-
nador Nabor Júnior deixou-lhe
algumas decisões importantes a
tomar, como o encaminhamen-
to de duas comissões dc inqué-
rito que estão apurando denún-
cias de irregularidade no De-
partamento Estadual de Estra-
das e Rodagem (Deracrc) e na
Superintendência de Obras.

* 
Brasília — A. Dorglvan"
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Figueiredo recebe De Ia Madrid para visita oficial de cinco dias

La Madrid debate
com Figueiredo
exigências do FM

Brasília — O Presidente do México, Miguel de Ia Madrid.
vai hoje. às 11 horas, ao Palácio do Planalto, para ter sua
primeira reuniáo de trabalho com o Presidente Joáo Figueiredo.
É o início de um programa de visita oficial ao Brasil que termina
na tarde de segunda-feira, quando embarcará de volta a seu
país.

Para o encontro de hoje, quc será assistido pelos Chancele-
res Saraiva Gueirreiro e Bernardo Sepulveda, o Presidente do
México traz informações mais recentes sobre a crise na América
Central e os esforços do grupo dc Contadora (do qual seu país é
parte essencial) para pacificar a região. Os dois Presidentes vão
analisar, também, como as economias do Brasil e do México
estão reagindo à crise internacional e aos remédios impostos
pelo FMI.

Retardatário
Sem demonstrar sinais de cansaço — ele acabara de

cumprir o programa de visita a Bogotá —¦ o Presidente de La
Madrid chegou à base aérea de Brasília no fim da tarde de
ontem, a bordo do Presidente Carranza, um Boeing 727 iodo
pintado de branco e com as cores mexicanas no leme. O
Presidente Figueiredo foi ao seu encontro a meio caminho entre
o avião e a estação de autoridades da base, sobre uma
passadeira vermelha. Toda a cerimônia de recepção — incluiu-
do hinos. 21 tiros de canhão, apresentação das autoridades dos
dois países, desfile dc tropas e despedidas — náo durou mais de
40 minutos.

O Ministro do Planejamento, Delfim Neto, chegou atrasa-
do na fila das autoridades, mostrou aos colegas de ministério um
machucado na mão esquerda.

Depois do encontro desta manhã, com Figueiredo, o
Presidente de La Madrid almoçará com o Chanceler e o
Embaixador mexicano, na sede da Embaixada de seu país.

Projeto
disciplina
propaganda

Brasília — Projeto proi-
bindo a publicação, pelos
Diários Oficiais da União.
Estados e municípios, de
qualquer tipo de propagan-
da de interesse público ou
privado, ou ainda fotogra-
fias de pessoas, foi apresen-
tado ontem na Câmara pelo
Deputado Gerson Peres
(PDS-PA).

O projeto estabelece pe-
na de prisão dc dois a 12
anos para os infratores.

Segundo o Deputado,
cm vários Estados e municí-
pios. governadores e prefei-
tos estão utilizando o Diário
Oficial para propaganda de
suas administrações, com
publicação de fotografias,
desvirtuando a finalidade
daquelas publicações.

Para Gerson Peres, isso
estimula "o tráfico de in-
fluência e o culto à persona-
lidade".

De acordo com o proje-
to. os Diários Oficiais so-
mente poderão publicar os"atos formais da adminis-
tração pública e do interes-
se da sociedade", como
leis. projetos, decretos, avi-
sos, editais, acórdãos, ba-
lanços e pareceres técnicos.
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Bancada do PTB paulista
faz eleição para cargo
que recebeu do Governo

São Paulo — 0 presidente regional do PTB, ex-Deputado
Pcdróso Júnior, enviou ontem carta aos 11 deputados estaduais
dc seu Panido em Sao Pauio, pedindo quc escolham filie eles,
por eleição direta, o parlamentar quc deverá ocupar a Secreta-
ria dc Habitação, a ser entregue ao Partido como resultado do
acordo com o PMDB.

Pcdroso Júnior explica, na carta, que sua sugestão visa a
evitar "a exploração que se vem fa/.endo pela imprensa e meios
dc comunicação quanto á competência do sr Governador
escolher como Secretário um elemento dessa bancada". Atcn-
dendo ao pedido de seu presidente regional, os petebistas vão
reunir-se. amanhã, para decidir sobre o assunto.

O líder da bancada, Deputado Augusto Toscano. havia
anunciado que o Governador Franco Monturo poderia escolher
para Secretário dc Habitação qualquer um dos 11 petebistas.
Depois dc vários entendimentos, Montoro se deteve numa lista
tríplice — constituída pelo próprio Toscano c pelos Deputados
Eduardo Bittencourt c Antônio Scopcl — mas nào se decidiu
por nenhum dos tres.

Asencio nega comparação
com Lincoln Gordon por
não ser intervencionista

São Paulo — "Não sou como Lincoln Gordon. Gordon é
um símbolo do intervencionismo. Não sou intervencionista". A
afirmação foi feita ontem pelo Embaixador dos Estados Unidos
no Brasil, Diego Asencio. ao ser comparado, em entrevista, ao
cx-embaixador norte-americano no Brasil em 1964. A entrevista
de Asencio foi dada após palestra para 4IX) empresários
reunidos na Câmara Americana dc Comércio.

Aplaudido várias vezes durante sua palestra, o Embaixa-
dor fez ironias com a imprensa brasileira: comentou que logo
após chegar ao Brasil enfatizou a necessidade de um acordo
cultural entre os dois países. 

"Mas nos dias seguintes se
publicou: "Asencio anuncia novo acordo militar com os Estados
Unidos"; "Diego Asencio não quer comentar o acordo"; E
finalmente que 

"Asencio se nega a dar detalhes sobre acordo
militar". A platéia riu. O Embaixador disse, porém, que
respeita a imprensa brasileira.
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lodo papel confidencial que sua empresa
queima c dinheiro que você deixa de ganhar.
Antes de queimar, consulte a CPAI.
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AQUARELA DO BRASIL
RECIFE * JOÀO PESSOA * NATAL * FORTALEZA *
SÃO LUÍS * BELÉM * MANAUS ¦ 17 DIAS ¦ 7 CAPITAIS
Abril: 05. 12. 24: M.iio: 03, 17, 31; Junho: 14;

.Julho: 06, 12, 19, 26.

BRASIL GIGANTE
SALVADOR * MACEIÓ * RECIFE - JOÁO PESSOA
NATAL * FORTALEZA * SAO LUIS . BELÉM k
MANAUS ¦ 22 DIAS - 9 CAPITAIS
Abril; 07. 19. 28; Maio: 12, 26, Junho: 09;
Julho: 01, 07. 14,21.

GRAMDE CIRCUITO BRASILEIRO
MACEIÓ * RECIFE - JOAO PESSOA * NATAL -
FORTALEZA * SÂO LUIS * BELÉM * MANAUS
19 DIAS ¦ 8 CAPITAIS
Abril: 03. 10. 22; Maio: 01, 15, 29: Junho: 12;
Julho: 04, 10, 17, 24.

NORDESTE, PRAIA E SOL
SALVADOR * MACEIÓ . RECIFE * JOÃO PESSOA *
NATAL - FORTALEZA ¦ 15 DIAS 6 CAFITAIS
Abril: 07. 19, 28; Maio: 12, 26: Junho: 09;
Julho: 01. 07. 14, 21.

PANTANAL E AMAZÔNIA
CUIABÁ * MANAUS * BRASÍLIA ¦ 8 PIAS .1 CAPITAIS
Saídas as Quartas Feiras. Sextas feiras r Dominqos.

NORDESTE MARAVILHOSO I
SALVADOR * MACEIÓ * RECIFE - JOÀO PESSOA *
NATAL ¦ 12 DIAS ¦ 5 CAPITAIS Abril: 07, 19, 28;
Maio: 12. 26; Junho 09; Julho 01. 07, 14, 21.

NORDESTE MARAVILHOSO II
SALVADOR - MACEIÓ - RECIFE * JOAO PESSOA
10 DIAS ¦ . CAPITAIS
Abril: 07. 19. 28; Maio: 1_. 2b: Junho: 09;
Julho: 01, 07, 14,21.

SALVADOR • MACEIÓ RECIFE
JOÀO PESSOA ¦ OPCIONAL ¦ 8 DIAS ¦ 3 CAPITAIS
Abril- 07. 19. 28: Maio: 12. 26:
Junho: 09: Julho. 01. 07. 14. 21

PROGRAMAS ESPECIAIS
SAÍDA TODAS ÀS QUINTAS-FEIRAS 04 DIAS

SALVADOR - Folclórica NATAL - O Paraíso Natural
MACEIÓ • Mar e Sol FORTALEZA • Tropical
RECIFE ¦ Histórico MANAUS • Fluvial

INTERNACIONAIS
AMERICA DO SUL

ALEGRIA PORTENHA BUENOS AIRES 6 DIAS
Saídas diárias com traslados, citv tour, hospedagem Hotel Cartton

BUENOS AIRES BARILOCHE - 9 DIAS
$*irtns diana* traslados Hotéis Carlton em B Aires e Colonial em fínnloche

com caie da m.mhA e city tour
GRANDE CIRCUITO SULAMERICANO

Argentina Bolivia Chile Peru
Saídas todas as quartas feiras.

Visdando: Lima. Pachacamac. Cuzco. Puka Pukara. Machu Picchu.
Puno. Lago Titicaca, La Paz. Santiago, Poerto Monti. Lagos Andinos.

Bariloche. Buenos Aires.
DuraçAo: 09- 11 e 21 dias em maravilhoso roteiro tunstico.

nií illlillfl
Rio de Janeiro
Centro • Rua México, 21 loja lei.: 220-1840 PABX
Ipanema • Rua Vise. de Pirajá, 547 ¦ loja A lei.: 259 7612
Sào Paulo: Av. Brig. Faria Lima. 1501 tel.: 10") 21" W ' .13 W»
Recite: Rua da Concórdia. 153 S/604 ¦ lei.: (081) 224 0032 / 224-1118
Salvador Rua Vise. do Rosário. 3 S.909 tel: (071) 242-0731 / 242-9375
Porto Alegre: Rua dos Andradas. 1137 S( 1606 lei.: (0512) 25-1062
Curitiba: Rua XV de Novembro. 362 - S/603 tel.: (041) 222-8532
Belo Horizonte: Rua Goitacazes. 71 S'1204 tel.: (031)226-3335
Embmtur0-002O8 4l 1 O0O02 00 41.8
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COLUNA DO CASTELLO

PMDB trata do
dia seguinte

UMA 
visita cio cx-Govcrnador Miguel Ar-

racs a Bcio Horizonte c a presença desde
ontem em Brasília do Secretario dc Governo
dc São Paulo, Sr Roberto Gusmão, são dois
aspectos dc um mesmo fato ou dois ângulos dc
uma mesma preocupação. O PMDB trata do
day after, do dia 26 de abril. O pressuposto
comum é a vitória da Emenda Dante de
Oliveira, única hipótese com a qual trabalha
formalmente o Partido, mas como a política
tem sempre sua parte com a realidade outros

pressupostos não podem ser eliminados dc
conversas e avaliações. '

O Sr Arraes fez-sc acompanhar pelo
Deputado Fernando Lira, assíduo interlocutor
do Governador de Minas, e seu propósito foi
propor ao chefe da política mineira um exame
das conseqüências econômicas, sociais e políti-
cas da mudança que deverá ocorrer com a
introdução da eleição direta na sucessão presi-
dcncial. A mudança do quadro registraria
alterações óbvias em todo o sistema de vida do
país, e o PMDB, responsável pela promoção
da campanha, deve estudá-las previamente e
prevenir-se para atuar uniformemente diante
dos novos problemas.

É claro que, adotada a eleição direta, o

primeiro problema para o PMDB, alem de
enfrentar a perplexa reação do Governo e do
sistema que ele representa, seria unir suas
linhas dc combate em torno de uma só candi-
datura. A idéia de que o Sr Ulysses Guima-
rães, pelo modo como tem conduzido o Parti-
do, se tenha tornado o símbolo da direta c, cm
conseqüência, o candidato natural da Oposi-

ção, deve ser confrontada com a realidade do
seu Partido e dos partidos aliados. O primeiro
problema seria assegurar uma frente única
oposicionista, e evitar negociações para alianças
ainda que com o Vice-Presidcnle Aureliano
Chaves, que poderia ser o candidato natural do
PDS mas não da Oposição.

O PMDB tem seu elenco de presidência-
veis. encabeçado pelo presidente do Partido,
mas integrado por seus grandes líderes como os

governadores Tancredo Neves, Franco Monto-
ro e José Richa e os que exercem, à margem de
cargos e funções partidárias, uma liderança
tradicional, como é o caso do próprio Sr
Miguel Arraes e do Sr Paulo Brossard. Mas ao
lado desse elenco há a considerar prioritária-
mente a hipótese do candidato único das
oposições, o que dependeria de um entendi-
mento com o PDT, o PT e possivelmente o
PTB, além dc consultas auxiliares aos grupos
de esquerda que compartilham da luta pela
eleição direta.

Mas há, realisticamente, a hipótese da
derrota da Emenda Dante de Oliveira. Nessa
hipótese, o Partido deverá estar preparado
para ações estratégicas imediatas, como por
exemplo o levantamento da questão da lei
complementar que regulamentaria o Colégio
Eleitoral. Há a examinar também a possível
criação de um novo partido, promovida pelos
partidários do Sr Aureliano Chaves, fato que
por si só quebraria a hegemonia do PDS no
Colégio Eleitoral e abriria a porta para a
eleição de um candidato de Oposição. O Sr
Ulysses Guimarães recusa-se a examinar essa
hipótese, pois não quer se afastar um milíme-
tro da sua tese obsessiva. Mas no dia seguinte
as coisas mudam.

Finalmente há a emenda do Presidente
Figueiredo, propondo uma arnpla reforma
constitucional na qual se situa para um prazo
menor a sucessão por eleição direta. A Oposi-
ção pode examinar a emenda e adotá-la como
veículo para renovar, dentro dela, a tese pelo
abreviamento, senão pela realização imediata,
da eleição direta. A emenda Figueiredo tem
por objetivo motivar o PDS para impedir a
evasão dos seus representantes na votação da
Emenda Dante de Oliveira. Nada impede que
nela monte a Oposição para tentar por essa via
da reforma ampla obter, num segundo tempo,
o que eventualmente perder no primeiro
tempo.

O Sr Roberto Gusmão, que é um espírito
afeito à negociação, náo está em Brasília para
antecipar entendimentos futuros com o Gover-
no mas para examinar com seus próprios
correligionários hipóteses de comportamento
tanto para a vitória da eleição direta como para
sua derrota e seu possível adiamento. Ele é um

político dotado de senso prático e representa
uma corrente bastante realista da política de
São Paulo e de Minas Gerais.

As questões fechadas

O Senador José Sarney, que desfez a
cabeça do Sr Paulo Maluf tal como ela fora
montada no Ministério da Justiça, terá de
desfazer agora a cabeça do Senador Aloysio
Chaves, que pretende fechar a questão no PDS
em favor do emendão do Presidente Figueire-
do. Nesse assunto, tudo deve ser tratado como
questão aberta.

O enxerto parlamentarista
O professor Miguel Reale, que é parla-

mentarista ortodoxo, propôs um enxerto parla-
mentarista na emenda do Presidente Figueire-
do — a demissão de ministros por voto de
desconfiança da Câmara. Mas ele percebe que
a mistura não sabe bem aos doutores do
Palácio do Planalto.

CARLOS CASTELLO BRANCO

PMDB dá
ultimato a
Brizola

Treze dos 16 representantes
do PMDB na Assembléia Le-
gislativa do Estado do Rio soli-
citaram, ontem, ao líder do
partido, Cláudio Moacyr, para
dar um ultimato ao Governa-
dor Leonel Brizola: o atendi-
mento até amanhã das reivindi-
cacócs pemcdchistas ou o afãs-
lamento de seus deputados da
coalizão estadual.

O PMDB reivindica os pri-
meiros postos administrativos
das Secretarias de Agricultura,
Indústria e Comércio, Região
Metropolitana e Viação — as
duas últimas extraordinárias —
que continuam em mãos de
políticos do PDT, o partido do
Governador. Brizola só deseja-
va. quando firmou a coalizão

ela incluiu também o PTB
há quatro meses, aceitar

listas tríplices dos pemedebis-
tas candidatos a cargos cm seu
Governo. Agora o partido só
quer fazer indicações diretas.

Somente os Deputados Átila
Nunes. Mariano Passos e Go-
dofredo da Silva Pinto formam
uma corrente considerada pon-
derada dentro do PMDB. Es-
ses três parlamentares desejam
que o partido não fale em rom-
pimento com o Palácio Guana-
Para antes do comício pró-
diretas de 10 de abril na Cande-
lária.

Acre terá
Governadora
por 20 dias

Rio Branco — O Acre será
governado nos próximos 20
dias por uma mulher, a Vice-
Governadora Iolanda Lima
Fleming. Ela assumiu ontem na
ausência do Governador Nabor
Júnior, que solicitou licença à
Assembléia Legislativa para
participar do Conselho Delibe-
rativo da Sudam, amanhã, em
Belém, e depois fazer um trata-
mento de saúde.

Este será o período mais
longo em que a Vice-
Governadora, ex-Deputada
Estadual e esposa do Deputado
Federal do PMDB do Acre
Geraldo Fleming, assume o
Governo do Estado. O Gover-
nador Nabor Júnior deixou-lhe
algumas decisões importantes a
tomar, como o encaminhamen-
to de duas comissões dc inqué-
rito que estão apurando denún-
cias de irregularidade no De-
partamento Estadual de Estra-
das e Rodagem (Deracre) e na
Superintendência de Obras.
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Figueiredo recebe De Ia Madrid para visita oficial de cinco dias

La Madrid debate
com Figueiredo
exigências do FMI

Brasília — O Presidente do México. Miguel de Ia Madrid.
vai hoje. às 11 horas, ao Palácio do Planalto, para ter sua
primeira reunião de trabalho com o Presidente Joáo Figueiredo.
É o início de um programa de visita oficial ao Brasil que termina
na tarde de segunda-feira, quando embarcará de volta a seu
país.

Para o encontro de hoje. que será assistido pelos Chancele-
res Saraiva Gueirreiro e Bernardo Sepulveda, o Presidente do
México traz informações mais recentes sobre a crise na América
Central e os esforços do grupo de Contadora (do qual seu pais é
parte essencial) para pacificar a região. Os dois Presidentes vão
analisar, também, como as economias do Brasil e do México
estáo reagindo à crise internacional e aos remédios impostos
pelo FMI.

Retardatário
Sem demonstrar sinais de cansaço — ele acabara de

cumprir o programa de visita a Bogotá — o Presidente de La
Madrid chegou à base aérea de Brasília no fim da tarde de
ontem, a bordo do Presidente Carranza, um Boeing 727 todo
pintado de branco e com as cores mexicanas no leme. O
Presidente Figueiredo foi ao seu encontro a meio caminho entre
o avião e a" estação de autoridades da base, sobre uma
passadeira vermelha. Toda a cerimonia de recepção — incluin-
do hinos, 21 tiros de canhão, apresentação das autoridades dos
dois países, desfile de tropas e despedidas — não durou mais de
40 minutos.

O Ministro do Planejamento. Delfim Neto, chegou atrasa-
do na fila das autoridades, mostrou aos colegas de ministério um
machucado na mão esquerda.

Depois do encontro desta manhã, com Figueiredo, o
Presidente de La Madrid almoçará com o Chanceler e o
Embaixador mexicano, na sede da Embaixada de seu país.

Exército
estuda novo
Comando

Brasília — O Alto Comando
do Exército esteve reunido on-
tem. durante toda a manhã,
para tratar de assuntos admi-
nistrativos, em particular da
criação de um Comando Mili-
tar do Oeste, que abrangeria os
Estados de Mato Grosso (do
Norte e do Sul), Rondônia c
Acre. A sede do Comando se-
ria. inicialmente, a cidade dc
Campo Grande e. posterior-
mente. Cuiabá. Entretanto,
conforme se informou ontem,
extra-oficialmente, o Comando
do Oeste, privativo de general-
de-divisão, não seria viabiliza-
do no ano de S4.

A reunião foi presidida pelo
gencral-dc-exército mais antigo
do quadro, o chefe do Departa-
mento de_Serviços do Exército,
General Ênio Gouvêa, contan-
do ainda com a participação
dos outros generais de quatro
estrelas (cinco chefes de De-
partamentos. cinco Comandos,
uma Chefia de Estado-Maior e
uma da Secretaria de Econo-
mia e Finanças) e do Coman-
dante Militar do Planalto, Ge-
ncral Newton Cruz.

Essa reunião de coordena-
ção do Alto Comando do Exér-
cito, realizada pela primeira
vez, vai-se tornar uma rotina
cada quatro meses, quando a
cúpula da força se enconttar
para tratar de promoções.
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Voando Wideboeing 767,
o único aviào capaz

de fazer a ligação direta
Orlando - Congonhas.
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1 f classe (apenas 20% a mais).
Internacionalização do vôo no Galeão.

Cinema a bordo e "Open Bar".
Serviços terrestres de alta qualidade, a partir de US$ 98.

Programas de 10 ou 17 dias nos Estados Unidos.

SAÍDAS TODOS OS SÁBADOS.

PROCURE
O SEU AGENTE

DE VIAGENS.

At4í_ STELLA BARROS
^y TURISMO LIDA.

220-5015

Freitas Nobre é reeleito
para liderança do PMDB
«a Câmara com 151 votos

Brasília — O paulista Freitas Nobre foi reeleito ontem
para a liderança do PMDB na Câmara, recebendo 151 votos
dos 200 possíveis na bancada federal do partido. Dos restantes
4<) deputados, 30 náo compareceram (alguns telegrafaram ao
líder, dando-lhe apoio), 17 votaram em branco e dois anula-
ram o voto.

O líder deveria ter sido escolhido no início de março, mas
Freitas Nobre encontrou resistências iniciais à sua candidatu-
ra, chegando a amargar o lançamento de duas candidaturas
alternativas: a de Carlos Sanfanna (DA), pelo setor modera-
do, c João Gilberto (RS), pela esquerda independente do
pai titio. Com habilidade, ele contornou os dois movimentos e
apoiado pelos Governadores Tancredo Neves e Franco Mon-
toro consolidou sua vitória.

Ontem mesmo, Freitas Nobre voltou a assumir a lideram
ça do partido na Câmara — que esteve ocupada pelo seu 1"
vice-líder, Egídio Ferreira Lima, nas duas últimas semanas —
e definirá hoje a escolha dos seus vice-líderes. Os seus rivais
na disputa queriam que os vice-líderes, em vez de indicados
pelo líder, fossem eleitos pela bancada, com o que não
concordou Freitas Nobre.

Bancada do PTB paulista
faz eleição para cargo
que recebeu do Governo

São Paulo —O presidente regional do PTB, ex-Deputado
Pedroso Júnior, enviou ontem carta aos 11 deputados estaduais
dc seu Partido em São Paulo, pedindo que escolham entre eles,
por eleição direta, o parlamentar que deverá ocupar a Secreta-
ria dc Habitação, a ser entregue ao Partido como resultado do
acordo com o PMDB.

Pedroso Júnior explica, na carta, que sua sugestão visa a
evitar "a exploração que sc vem fazendo pela imprensa e meios
de comunicação quanto à competência do sr Governador
escolher como Secretário um elemento dessa bancada". Aten-
dendo ao pedido dc seu presidente regional, os petebistas vão
reunir-se, amanha, para decidir sohre o assunto.
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lodo papel confidencial que sua empresa
queima é dinheiro que você deixa de ganhar.
Antes de queimar, consulte a CPAI.m

RvaCacfiambi.628 - Del Castilho
TpI.: 261-7645 (PBX) Rio de Janeiro
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AQUARELA DO BRASIL
RECIFE * JOÃO PESSOA * NATAL * FORTALEZA
SÃO LUÍS * BELÉM * MANAUS ¦ 17 DIAS 7 CAPITAIS
Abril: 05. 12. 24: Maio: 03. 17. 31: Junho: 14;
Julho: 06. 12. 19. 26.

BRASIL GIGANTE
SALVADOR * MACEIÓ * RECIFE *
NATAL * FORTALEZA * SÀO LUIS
MANAUS ¦ 22 DIAS ¦ 9 CAPITAIS
Abril: 07. 19. 28; Maio: i2. 26: Junho: 09;
Julho: 01, 07, 14,21.

GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO
MACEIÓ * RECIFE * JOÃO PESSOA a NATAL
FORTALEZA * SÃO LUIS * BELÉM * MANAUS
19 DIAS ¦ 8 CAPITAIS
Abril: 03, 10. 22; Maio: 01, 15. 29: Junho: 12;
Julho: 04, 10, 17, 24.

NORDESTE, PRAIA E SOL
SALVADOR * MACEIÓ * RECIFE * JOÃO PESSOA _»
NATAL * FORTALEZA ¦ 15 DIAS 6 CAPITAIS
Abril: 07. 19. 2B: Maio: 12. 26; Junho. 09;
Julho: 01, 07. 14.21.

PANTANAL E AMAZÔNIA
CUIABÁ * MANAUS * BRASÍLIA ¦ 8 DIAS 3 CAPITAIS
Saídas as Quartas ¦ Feiras. Soxtas • Feiras o Domingos.

NORDESTE MARAVILHOSO I
SALVADOR * MACEIÓ * RECIFE * JOÃO PESSOA *
NATAL ¦ 12 DIAS ¦ 5 CAPITAIS Ahril 07, 19. 28,
Maio: 12, 26; Junho: 09: Julho: 01, 07, 14. 21.

NORDESTE MARAVILHOSO II
SALVADOR a MACEIÓ * RECIFE * JOÃO PESSOA
W DIAS - 4 CAPITAIS
Abril: 07. 19, 28: Maio- 12. 26: Junho: 09;
Julho: 01. 07, 14. 21.

SALVADOR - MACEIÓ RECIFE
JOÃO PESSOA ¦ OPCIONAL ¦ 8 DIAS ¦ 3 CAPITAIS
Abril. 07. 19. 28: Maio: 12. 26;
Junho: 09: Julho: 01. 07. 14. 21

PROGRAMAS ESPECIAIS
SAÍDA TODAS ÀS QUINTAS-FEIRAS 04 DIAS

SALVADOR • Folclórica NATAL • O Paraíso Natural
MACEIÓ • Mar e Sol FORTALEZA • Tropical
RECIFE-Histórico MANAUS - Fluvial

INTERNACIONAIS
AMERICA DO SUL

ALEGRIA PORTENHA BUENOS AIRES 6 DIAS
Saídas diária* com traslados, city tour. hospedagem Hotel Catlton

BUENOS AIRES BARILOCHE - 9 DIAS
Saída* dianas ¦ traslados Hotéis Catlton fu B Aires p Colonial cm Ranlocha,

com ralé da manhã e city tour

GRANDE CIRCUITO SULAMERICANO
Argentina ¦ Bolívia Chile Peru

Saídas todas ás quartas ¦ leiras.
Visitando. Lima. Pachacamac. Cusco. Puka Pukara. Machu Picchu.

Puno. Lago Titicaca. La Pa2. Santiago. Poerto Monli. Lagos Andinos.

DuraçAo: 09 ¦
Bariloche. Buenos An-es.

e 2Í dias em maravilhoso roteiro turístico.

> Rio de Janeiro
Centro • Rua México, 21 loja tei.: 220-1840 PABX
Ipanema ¦ Rua Vise. de Pirajá. 547 • loja A tei.: 259-7612

' São Paulo: Av. Bng. Faria Lima. 1501 tei.:I0'l) 2I0166R /s;3<>55r>
' Recite: Rua da Concórdia. 153 S/604 ¦ lei.: (081) 2240032 í 224-1118

Salvador Rua Vise. do Rosário, 3 S/909 • tei.: (071) 2420731 / 242-9375
- Porto Alegre: Rua dos Andradas, 1137 S/1606 tei.: (0512) 25-1062

Curitiba: Rua XV de Novembro. 362 -S/603 tei.:(041)222-8532
¦ Belo Horizonte: Rua Goitacazes. 71 S/1204 tei.: (031) 226-3335
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Tancredo admite novo partido se direta não passar
Lagoa Snnla (MG) — O Governador Tancredo Neves

admitiu ontem a possibilidade de criação de um Partido
provisório e que seus filiados tenham um "comportamento
realmente novo, deixando de comparecer para votar no
Colégio Eleitoral, em caso dc derrota da Emenda Dante de
Oliveira".

O Governador Tancredo Neves admitiu, ainda, cm
entrevista concedida depois que o Presidente João Figueiredo
deixou este município, que caso haja obstáculos jurídicos à
formação de um Partido definitivo, seja formado um bloco
parlamentar no Congresso. "Esse bloco", disse, "pode deixar
de comparecer ao Colégio Eleitoral, sem nenhum risco de
sanção".

Entende Tancredo Neves que se um membro do Colégio
Eleitoral, filiado a Partido "definitivamente organizado"
deixar de comparecer à sessão do Colégio Eleitoral que
escolherá o Presidente da República,"terá um comportamen-
to meio arriscado".

O Governador de Minas assinalou que se a emenda
Dante de Oliveira for aprovada, o PMDB deve complementar
a proposta, através de uma lei ordinária que estabeleça a
forma de eleição — um turno ou dois turnos. Acrescentou que
o PMDB deve convocar uma Convenção Nacional, "para

decidir os rumos do Partido".
Sobre o encontro com o Presidente Figueiredo, disse que

foi "muito bom", mas não foram abordados assuntos politi-
cos. A conversa do Goverandor Tancredo Neves com o
Presidente durou mais de 20 minutos.

Richa quer oposições
unidas após votação

A Oposição deve ter to-
das as alternativas previstas e
estudadas para depois da vota-
çáo da emenda do Deputado
Dante de Oliveira. Isto náo é
apenas um elementar exercício
de competência mas uma ne-
cessidade, para preservar a uni-
dade inédita que as oposições
alcançaram na campanha pelas
diretas — sustenta o Governa-
dor José Richa, do Paraná,
confirmando que vem insistin-
do nas suas advertências às
principais lideranças oposicio-
nistas, especialmente junto ao
presidente do PMDB, Depu-
tado Ulysses Guimarães.

Veja — continua Richa,
ouvido pelo telefone — que a
emenda das diretas está subs-
crita por todos os parlamenta-
res do PMDB. O apoio popular

ajudou a cimentar a unidade.
Ora, votada a emenda, qual-
quer que seja o resultado, a
imprensa vai recolher a impres-
sáo dos dirigentes da Oposição.
E a partir daí, em qualquer dos
casos, devemos ter uma pala-
vra de ordem articulada c que
exprima um pensamento uni-
Jbrme.

O Governador do Paraná
reitera que está hoje convenci-
do da viabilidade da aprovação
da emenda das diretas pelo
Congresso, mesmo com o com-
plicador do quorum qualificado
de dois terços de votos favorá-
veis na Câmara e Senado. A
mobilização popular, alcançan-
do níveis nunca vistos, condi-
ciona o parlamentar a votar
identificado com as suas bases.

ELÉTRICA LTDA.

SEMANA
TÉCNICil

BRAS1L-SUEC1A
SÃO PAULO 2-8 ABRIL 1 984

A ASEEA ELÉTRICA, há 33 anos fixando no Brasil as avançadas
tecnologias de produtos e sistemas da ASEEA da Suécia, está
hoje capacitada a projetar e fabricar sistemas eletroeletrônicos
para quaisquer aplicações nas áreas de geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica, processos industriais,tais co-
mo metalurgia, petróleo, papel e celulose, mineração, robótica
etc, inclusive em regime "turn-key".
Através de recente acordo de cooperação tecnológica com a
Prólogo S.A., a ASEA está consolidando, também, a sua posi-
ção no mercado de eletrônica programável.

Sfede e fabricas
Av. Monteiro Lobato, 3.285
07000 • Guarulhos • Sáo Paulo
Caixa Postal 71 • Tel. (011) 209-0077
Telex (011) 33874
Telegr. ASEABRAS - São Paulo

Escritório São Paulo
Av. Paulista. 2.001 - 5." andar - cj. 517/518
Caixa Postal 30488 - 01000 ¦ Sáo Paulo - SP
Tels. (011) 289-4045/289-7753/288-6831
Telex (011)33874
Telegr, ASEABRAS - São Paulo

Escritório Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 45 • 12? andar
salas 1.204/1.207 • Caixa Postal 405
20000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (021) 253-5566
Telex (021) 32826
Telegr. ASEABRAS • Rio de Janeiro

Escritório Belo Horizonte
Rua Alagoas. 1.314 - sala 707/708
30000 - Belo Horizonte ¦ MG
Tel. (031) 223-8388
Telex (031) 1044
Telegr. ASEABRAS • Belo Horizonte

Escritório Recife
Av. Conselheiro de Aguiar, 4.200
sala L 39 - Boa Viagem
50000 ¦ Recile - PE
Tel. (081)326-1211
Telex (081) 1130
Telegr. ASEABRAS- Recife

Agentes em:
BELÉM • BRASÍLIA - CUIABÁ - CURITIBA ¦ FORTALEZA • MANAUS - SALVADOR - SAO LUIS

Senador diz
que rejeita
negociação

Brasília — Em nota à im-
prensa, o Senador Fernando
Henrique Cardoso (PMDB-
SP) desmentiu ontem que haja
negociações entre Oposição e
Governo. "Esclareço 

que náo
tenho delegação para manter
negociações pelo PMDB sobre
eleições diretas ou indiretas,
não desejo mantê-las e não as
mantive", afirmar.

O senador considerou falsa a
notícia publicada ontem no
Jornal de Brasília, de que ele e
o Senador Severo Gomes
(PMDB-SP) tiveram encontro
com o Ministro Leitão de
Abreu, e fantasiosa a reporta-
gem da edição do JORNAL DO
BRASIL, domingo passado so-
bre a disposição da Oposição
para negociar com o Governo.
NOTA

"Em face da repetição de
notícias absolutamente infun-
dadas sobre "negociações" en-
tre Oposição e Governo, en-
volvendo o meu nome, esclare-
ço que não tenho delegação
para manter negociações pelo
PMDB sobre eleições diretas
ou indiretas, náo desejo mantê-
las e não as mantive com qual-
quer líder ou membro do Go-
verno.

É falsa a notícia publicada
hoje, pelo Jornal de Brasília,
no sentido de que o Senador
Severo Gomes e eu estamos em
contato com o Ministro Leitão
de Abreu. Da mesma maneira,
é fantasiosa a matéira do JOR-
NAL DO BRASIL do último
domingo, na qual se fala até
mesmo de um memorando de
entendimento que existiria nas
mãos de um deputado estadual
paulista. Bem como não proce-
dem as elocubrações sobre a
"conexão 

paulista" que estaria
negociando com o Governo.

A repetição destas informa-
ções — sem fonte responsável
— é altamente suspeita.

Minha posiçáo quanto às
eleições diretas e quanto à ati-
tude do partido em face da
emenda Dante de Oliveira é
clara: é possível aprovar esta
última e, rejeitada eventual-
mente, continuaremos a defen-
der a tese de que só as eleições
diretas constituem fundamento
para a democratização do país.

Qualquer especulação sobre
The Day After, o 26 de abril, é
descabida, pois suporia uma
derrota que não desejamos e
desconheceria a reação da opi-
nião pública e da mobilização
popular que pode ocorrer".

N. da R. —O JORNAL DO
BRASIL não usou a expres-
são memorando. Referiu-se
a um esboço de pauta para
as negociações. A reporta-
gem mostra os preparativos
da Oposição, a partir de
Minas e São Paulo, visando
a um próximo entendimen-
to, diante da derrota previ-
sível da emenda Dante de
Oliveira. Os contatos, que
poderão levar ao entendi-
mento, já foram confirma-
dos pelo líder do PDS,
Deputado Nelson Mar-
chezan.

Antônio Batalha
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O Cônsul-Geral da República Fede-
ral da Alemanha, Carl H. Neukir-
chen (C), e o Adido de Imprensa,
Cônsul Rainer Muller (E), visitaram

ontem o JORNAL DO BRASIL,
sendo recebidos pelo Presidente do
Conselho Diretor Aí. F. do Nasci-

mento Brito
Aguinaldo Ramos
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O Vice-Presidente Aureliano Cha-
ves fez ontem uma visita de cortesia
ao JORNAL DO BRASIL, onde
foi recebido pelo Presidente do Con-
selho Diretor, M. F. do Nascimento
Brito. O ex-Governador Ney Braga,

o ex-Ministro Hélio Beltrão, o Co-
ronel Venkio Alves da Cunha (Che-
fe de Gabinete), Fernando Mendes,
e o assessor de imprensa Fernando
César Mesquita acompanharam o

Vice-Presidente em sua visita

Brizola acha erro grave
tentar dividir militares

— Penso que nós, civis, deveríamos
cultuar o princípio de unidade das Forças
Armadas, e combater aquilo que a antiga
UDN fez escola nesse País: procurar divi-
dir e jogar uma corrente contra a outra. O
povo brasileiro precisa que suas Forças
Armadas atuem sempre adstritas às suas
atividades profissionais e legais.

A afirmação foi feita ontem pelo Go-
vernador Leonel Brizola, ao comentar a
observação do Deputado Ulysses Guima-
rães, presidente do PMDB, de que as
manifestações de apoio ao ex-Ministro da
Marinha, Almirante Maximiano da Fon-
seca significariam o apoio das Forças Ar-
madas à campanha pelas eleições diretas.
Preferiu não dar sua opinião sobre o
assunto e explicou: "Porque sempre me

envolveram em muitas intrigas nesse se-
tor", explicou.

Brizola lembrou que os oficiais-
generais são altamente respeitados e con-
siderados nos países democráticos, "mas

em função de suas responsabilidades espe-
cíficas, como nos Estados Unidos, e não
porque possam amanhã dar um golpe nas
instituições e assumir o Governo".

O Governador também evitou comen-
tários sobre o projeto de emenda constitu-
cional de que o Presidente João Figueire-
do deverá anunciar no próximo sábado,
mas assinalou: "Toda a proposta que for
colocada no Congresso, que contenha ai-
guma coisa no sentido da democratização,
deve ser recebida como um dado positivo
para discussão. Mesmo porque a emenda
pode ser emendada para melhor.

Délio recomenda silêncio-
Lagoa Santa (MG) — O Ministro

da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jar-
dim de Mattos, afirmou ontem que
"qualquer 

pronunciamento de militar
agora pode ser estranhado pela própria
imprensa. Militares não devem falar
agora sobre assuntos políticos".

Ao negar-se a prestar qualquer
declaração sobre política o Brigadeiro
Délio de Mattos explicou: "Não 

quero
falar agora. O que eu tinha de falar, já
falei. Qualquer pronunciamento de mi-
litar agora não é bom. Voltamos à
normalidade democrática, e militar
não deve falar".

A Jorbra Diesel mudou daqui; Rio-Petropolis, Km 4,5,
Pra ca: Rio-Petropolis, Km 6,5.

Mudou para melhor, No novo endereço tem mais
espaço para os caminhões e ônibus Volvo, para

a loja de peças e acessórios, para a oficina e
para a Boutique Volvo.

Siga o mapa e cheque a economia dos produtos
Volvo, o conforto das novas instalações

e a qualidade da Jorbra Diesel.

JORBRA DIESEL
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Aureliano prega diretas em palestra para estudante
— Ao chegar aqui, vi uni cartaz que

dizia "Aureliano, afinal dc contas, onde você
está", listou onde sempre estive, de acordo
fom minhas posições. Acho que vocês são
alfabetizados, porque lêem jornal, para sa-
ber qual é a minha, Eu sou pelas diretas.

A afirmação — aplaudida por cerca de
500 pessoas — foi feita ontem pelo Vice-
Presidente Aureliano Chaves durante pales-
tra sobre "A Universidade e os valores da
abertura", no Auditório das Faculdades
Cândido Mendes. O Vice-Presidente referia-
se a um cana/., carregado por um dos quase
200 estudantes que o receberam no pátio da
universidade, com a frase "Aureliano, qual e
a sua. afinal?".

Coro
No pátio, onde hasteou a bandeira na-

cional, Aureliano foi recebido por um coto
estudantil pedindo 

"Eleições diretas, agora e
já". Ficou exposto a várias hostilidades, mas
não se furtou a conversar com os jovens, que
o acompanharam até a entrada do auditório,
portando faixas. A um rapaz que o responsa-
bilizou pelas mortes dos presos políticos do
Araguaia, por exemplo, limitou-se a respon-
der: "Eu não fujo às minhas responsabili-
dades".

Apesar desse clima inicial. Aureliano foi
muito aplaudido, principalmente quando, na
palestra, fez referências à sua vida de estu-
dante (foi presidente dc diretório acadêmico
e dirigente da UNE) e disse que 

"Não

preciso e não aceito lição de ninguém sobre a
participação na vida democrática brasileira".

Ainda na palestra. Aureliano Chaves
declarou: "não cabe a nós dizer se o povo
está ou náo preparado para votar. Cabe ao
povo, sim, questionar se estamos em condi-
ções de decidir em seu nome".

Tais opiniões foram suficientes pata que
o Vice-Presidente saísse aplaudido e dando
autógrafo de um auditório, que. entre ou-
trás, contava com as presenças do professor
Cândido Mendes, do ex-Deputado cassado

Márcio Moreira Alves (hoje no PMDB), do
ex-Ministro Eduardo Portela, que mandes-
tou seu apoio à candidatura Aureliano, e do
ex-Ministro Hélio Beltrão, que foi ovaciona-
ilo pelos estudantes. >

A receptividade ao Vicc-Prcsidenic foi
tamanha, que os próprios estudantes passa-
ram a reclamar dc um pequeno grupo, que
da paite de trás do auditório, tentava hostili-
zar Aureliano. sem, porém, obter êxito.
Alem dos aplausos, Aureliano recebeu de
uma aluna um botão com a inscrição "Pelas

Diretas". A estudante colocou o botão na
lapela do Vice-Presidente.

Reunião
Depois, o presidenciável reuniu-se, nu-

ma sala do mesmo local, com nove políticos
do PDS fluminense que apoiam a sua candi-
datura — os deputados estaduais Luís Anlô-
nio, José Augusto Guimarães, Nelson Sabrá,
Vitorino James. Herctilano Carneiro e halo
Bruno, os ex-Deputados Luís Brás e Célio
Borja e o ex-Ministro Hélio Beltrão.

Para eles, segundo o secrctário-geral do
PDS fluminense" Deputado Luís Antônio,
Aureliano garantiu que já conta com o apoio
de 220 convencionais, e que. agora, vai
intensificar o ritmo de sua campanha.

Em entrevista à imprensa. Aureliano
náo quis fazer nenhum comentário sobre a
emenda que o Presidente João Figueiredo
vai mandar ao Congresso neste sábado, que
restabelece as eleições diretas para a Presi-
dência da República c propõe mudanças na
Constituição, alegando que ainda não a co-
nhecia. Aureliano, contudo, negou que ti-
vesse reclamado do Senador Marcos Maciel
com o ex-Presidente Ernesto Geisel. Mas um
assessor de Aureliano e uma das pessoas que
participaram da conversa na residência do
ex-Presidente. anteontem, confirmaram, que
foi debatido o posicionamento que vem assu-
mindo o presidenciável pernambucano.

Maluf promete que dará
Ministérios a empresários

Brasília — O Deputado Paulo
Maluf (PDS-SP) vai deixar para de-
pois do dia 5 dc setembro, data da
Convenção do PDS que indicará um
candidato à sucessão do Presidente
João Figueiredo, a escolha dos nomes
que constituirão seu Ministério. Ele
fez esse anúncio ontem, durante ai-
moço cm que foi homenageado pela
CNI (Confederação Nacional da In-
dustria), quando prometeu prestigiar
alguns dos presentes com Ministérios.

O presidenciável náo poupou uma
crítica ao Governo federal: "os em-
presários tém melhores condições de
administrar o país. em vez dos tecno-
cratas, influenciados por essa ilha de
fantasia, que é Brasília com suas mor-
domias". Ao criticar as estatais, ele
lembrou que nenhuma dessas empre-
sas foi até hoje à falência ou concor-
data, como as empresas privadas.

Havia 150 empresários na nome-
nagem e, abraçado aos senadores Al-
bano Franco (presidente da CNI) e
Gabriel Hermes (presidente da Fede-
ração da Indústria do Pará), Maluf

afirmou: "aqui temos o que há de
melhor ria classe industrial brasileira e
sei que muitos hão de ter vocação
pública e náo se negarão a um cha-
mado".

Em meia hora de discurso. Maluf
prometeu eliminar a concorrência do
Estado com a iniciativa privada e
equilibrar os orçamentos fiscal e mo-
netário."Eu gostaria que ele pusesse essas
idéias cm prática", comentou o presi-
dente da FIESP. Luís Eulálio Bueno
Vidigal, ao final do discurso dc Maluf.
Ele acha difícil que o discurso dc
Maluf vá influenciar as opiniões do
empresariado, assinalando que 

"a

grande maioria está cm cima do mu-
ro, até porque tem muito pouco poder
de influência na sucessáo presiden-
ciai."

Em nome dos empresários falou
Albano Franco, chamando a atenção
para a desconcentraçáo da atividade
econômica, com "uma 

política demo-
gráfica que se associe a política dc
investimentos"-.

Golbery acha que grupo
Geisel não existe mais

Brasília — "O 
grupo Geisel aca-

bou, Não há grupo Geisel mais. Hou-
ve no Governo Geisel" — disse on-
tem o ex-Ministro Golbery do Couto
e Silva, em resposta a uma pergunta
sobre a dispersão do grupo, diante do
atual processo de sucessáo presiden-
ciai.

Golbery participou da reunião do

Diretório Nacional do PDS e se mani-
feslou. também, contra a redução do
mandato do sucessor do Presidente
João Figueiredo para quatro anos e o
restabelecimento das eleições diretas
para prefeituras de capitais e municf-
pios considerados áreas dc segurança
nacional.

Por iniciativa da Cruzeiro do Sul, Transbrasil, Varig e Vasp, e com o apoio do Ministério
da Aeronáutica, através do Departamento de A viação Civil (DAC), vigoram a partir de 1. de abril

as Tarifas Brasil Turístico, aplicáveis às linhas domésticas de âmbito nacional.

ãWl
Brasil Turístico Individual

Quem quer conhecer o Brasil, viajando sozinho, tem direito a 20% de desconto sobre a tarifa normal.
A passagem será emitida para ida e volta, devendo o passageiro permanecer lora de seu ponto de
origem no mínimo 7 dias e no máximo 2 meses. Os jovens entre 12 e 21 anos e maiores de 65 anos

cozam de um desconto de 3°% sobre a tarifa normal e a meia passagem (crianças ate 12 anos)
custa 50% da tarifa BT1 de adulto.

Am%
Brasil Turístico Grupo

Como estímulo especial à formação de grupos de viagem , 5 ou mais pessoas viajando juntas tem
direito a um desconto de 25% sobre a tarifa normal. Tambem neste caso a passagem e emitida para

o transporte dc ida e volta, com estada mínima de 3 dias e máxima de 2 meses. Para a formação
de grupos, cada duas crianças entre 2 e 12 anos serão computadas como um adulto,

naeando cada uma metade da tarifa BTG. BRASfl—' 77JRi

Aplicam-se às Tarifas Turísticas, as formas de pagamento atualmente em vigor,
incluindo-se crediário e cartões de crédito.

Importante- As Tarifas Turísticas não se aplicam aos serviços da ponte-aérea Rio-São Paulo- Rio e aos

trechos Galeão - São Paulo - Galeão, quando o bilhete de passagem for adquirido apenas para esses trechos.

Consulte seu agente de viagem ou nossas lojas.

trans^brasil VASR
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Maluf, entre Vidigal(E) e Albano, critica as estatais

Líderes dizem que emenda
fortalecerá o

Brasília — Os líderes do PDS na
Câmara. Deputado Nelson Marchezan; e
no Senado, Senador Aloysio Chaves,
confirmaram ontem que o Presidente
Joáo Figueiredo, no pronunciamento que
fará sábado à nação, vai anunciar que
encaminhará ao Congresso uma ampla
emenda constitucional, para coroar o
processo de abertura política que vem
conduzindo.

Marchezan e Chaves acham possível
que Figueiredo envie a emenda ao Con-
gresso antes do dia 10 de abril, quando
íniciará viagem ao Marrocos e Espanha.
"Não tenho informação oficial quanto a
data da remessa da emenda, mas acredito
que ela deverá ser a mais próxima possí-
vel", disse Marchezan. Para Chaves, que
tambem nega ter informação oficial, "o

dia 10 de abril seria uma boa data".
Ampla

Os dois líderes náo quiseram adiantar
qualquer ponto da proposta do Governo.
"0 

que sei é que ela devolverá importan-
tes prerrogativas ao Legislativo", disse
Marchezan. Além de admitir que 

"a

reeleição para a Presidência da República
poderá vir na emenda". Chaves adiantou
que 

"será uma emenda constitucional
mais ampla possível, dentro das circuns-
tâncias".

Um integrante da cúpula do Governo
destacou que o mecanismo da"moção de
desconfiança" — através do qual o Con-
gresso. com votos de 2/3 das duas Casas,
poderia derrubar Ministros de Estado —
é a mais importante prerrogativa que a

Congresso
emenda concederá ao Legislativo. Consi-
derou, contudo, que esta, como várias
das medidas, ainda serão submetidas a
uma verdadeira "operação pente-fino".
Ou seja, por um rigoroso crivo não
apenas dos diversos escalões do Gover-
no, como também das principais hdcran-
ças do PDS.

Estratégia
O envio ao Congresso de uma pro-

posta de reforma constitucional antes da
votação da emenda Dante de Oliveira
obedece a uma dupla estratégia do Go-
verno: em primeiro lugar, esvazia o gru-
po Pró-Diretas — e, portanto, inviabiliza
a aprovação da eleição direta em 1984;
em segundo, antecipa o que pretende
seja a base de uma negociação com os
Partidos oposicionistas.

Deputados do PDS, que passaram a
apoiar a emenda Dante de Oliveira por
pressão das bases, receberam com alívio
a proposta alternativa do Governo. "Es-

tou trabalhando pela negociação, porque
se ela não vier terei que votar as diretas",
justificou-se, esta semana, o Deputado
Simáo Scssim (PDS-RJ). Mesmo entre os
articuladores do grupo I>rn-Diretas, exis-
tem os que preferem uma solução nego-
ciada.

O próprio líder Nelson Marchezan,
quando procurava apoio do Planalto para
a proposta alternativa, argumentava que
seria uma compensação para o PDS, que
sofreria enorme desgaste votando sim-
plcsmente contra a eleição direta.

Pronunciamento será definido hoje
Lagoa Santa (MG) — As linhas do

pronunciamento do Presidente João Fi-
gueiredo. no sábado, estão sendo"exami-
nadas pelo Ministro Leitão de Abreu e
serão definidas até o final da tarde de
hoje", informou ontem o porta-voz da
Presidência. Carlos Átila.

Átila informou que o Presidente fará
seu pronunciamento em cadeia de rádio e
televisão. A primeira elapa do novo aero-
porto de Belo Horizonte, em Confins,
localidade de Lagoa Santa, foi inaugura-
da ontem pelo Presidente Figueiredo.

Disposição
Figueiredo também decidiu que o-

PDS não fechará questão contra a emen-
da Dante de Oliveira. "Essa decisão foi
fruto de entendimentos com as lideranças

do Governo no Congresso, porque houve
sempre no Governo essa disposição de
deixar o PDS à vontade para decidir
sobre o assunto", afirmou Átila. O porta-
voz não quis acrescentar os pontos essen-
ciais do projeto do Governo, em face das
definições que seráo tomadas ainda hoje,
como alegou.

Carlos Átila disse que o Governo
"permanece aberto" ao entendimento
com as oposições, mas náo detalhou em
que níveis o Governo pretende negociar a
emenda que enviará ao Congresso. "Esse

trabalho está sendo feito pelo Ministro
Leitão dc Abreu e pelas lideranças do
PDS", afirmou.

Leia editorial
"Espírito de Negociação"

Deputado evita manobra no PDS
Brasília — Ao provocar o adiamento

da votação do II Plano Bienal do PDS.
ontem, na reunião do Diretório Nacional
do Partido, o Deputado Adail Vetorazzo
(SP) _ do grupo Pró-Diretas mas adepto
do presidenciável Paulo Maluf — evitou,
implicitamente, que fosse definido o fe-
chamento de questão contra a emenda
Dante de Oliveira.

O PDS "adota como diretriz a ser
cumprida por sua representação no Sena-
do e na Câmara dos Deputados rejeitar
qualquer iniciativa que tenha como obje-
ttvo alterar essas regras (que definem o
Colégio Eleitoral) — diz o Plano Bienal,
cm sua terceira página. Vetorazzo protes-
tou: "Isso significaria um fechamento dc
questão contra a Dante". No que foi
secundado pelo Deputado Humberto
Souto (MG): 

"É uma manobra descabida
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e enganosa". E a votação do piano ficou
adiada.

De concreto mesmo, o Diretório Na-
cional do PDS. na reunião de uma hora e
20 minutos (de lOh às 1 ItCOmin) elegeu o
Deputado Antônio Farias (PE) para a
sua terceira-vice-presidência, \aga em
decorrência da morte do Senador Nilo
Coelho (PE). Farias, além de Deputado.
é industrial, tem 52 anos e foi prefeito de
Recife. Fora isto. 0 Colegiado aprovou,
por unanimidade, as contas do Partido
referentes ao exercício de 1982.

O Deputado Nilson Cnhson. que ha-
via prometido encaminhar ao Diretório
Nacional requerimento propondo o fe-
chamento de questão contra a emenda
Dante de Oliveira, anunciou na reunião
que havia desistido da idéia.

solução que dá na telha:
Aero-Teto Zetaflex.

VAPIG ?
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A única cobertura
que abre e fecha.

Grande Rio e Niterói
201.1822

Outras Cidades e Estados

(011)800.8777
A chamada è GRATUITA

yU-i»_B_Bí_^k



;í,;?í.^..i_.v.«.. *¦"»-¦¦- ¦ Ui

JORN/VL DO BRASIL CIDADE

Guãrcla-vida
agora e
da

Luiz Morier
quinta-fetra, 89/3/84 D in caderno D 5

Polícia
Os guiirda-vidiis e inspetores

do Serviço de Salvamento pas-
saram para o Quadro Suple-
meiitat da Polícia Civil e foram
colocados á disposição da Se-
cretaria de Estado da Defesa
Civil, |xir decreto assinado on-
tem pelo Governador Leonel
Brizola.

No mesmo decreto, o Go-
vernador revogou o edital de
concurso da Academia dc Poli-
cia. publicado no Diário Oficial
de 2b de outubro de 1982, para
provimento de 2(W cargos de
guarda-vidas de 3' Categoria
da extinta Secretaria de listado
de Segurança Pública. Dessa
forma, foram encerrados auto-
maticamente os trabalhos de
seleção.

Caso novo concurso venha a
ser aberto no prazo de dois
anos. serão dispensados da re-
petição de exame os candidatos
já aprovados na prova de arre-
bentação.

GRUPO DE TRABALHO
No prazo máximo de 3U dias.

a Secretaria de Estado da De-
fesa Civil proporá ao Governa-
dor a constituição de um grupo
de trabalho destinado a exami-
nar a reorganização do Salva-
mar e sugerir o Plano de Car-
gos para o novo quadro de
servidores.

A retribuição dos guarda-
vidas e inspetores atenderá a
índices de proporcionalidade,
aplicados em função da tabela
estabelecida pelo artigo 22 da
Lei n°699, de 14/12/83 e pode-
rão ascender aos cargos iniciais
da carreira de inspetor os guar-
da-vidas que tenham atingido
ou venham a atingir a primeira
classe de sua categoria funcio-
nal e cumpram o prazo mínimo
de 730 dias na classe.

O ingresso dos atuais ocupa-
ntes dos cargos de inspetores e
guarda-vidas no Quadro Suple-
mentar da Polícia Civil não
interromperá a contagem de
tempo de serviço pata efeito de
promoção, ascensão, aposenta-
doria e demais direitos e vanta-
gens.

Associação
quer coibir
agrotóxicos

A adoção da Lei do Recei-
tuário Agronômico para a
aquisição da agrotóxicos e a
criação de um Laboratório de
Análises para investigar os pro-
dutos hortifrutigranjeiros fo-
ram as principais sugestões
apresentadas ontem pela Asso-
ciação de Moradores e Amigos
da Praça Arcoverde — AMA-
Verde — e pela Federação de
Associações de Moradores do
Estado -- FAMERJ — ao Se-
cretário Estadual de Desenvol-
vimento Agropecuário, Elias
Camilo Jorge.

Eles sugerem tamb'em a
criação de uma comissão for-
mada pela FAMERJ, técnicos
da Secretaria e de órgãos espe-
cializados para estudarem e
acompanharem os trabalhos
para um controle do uso dos
agrotóxicos na agricultura do
Estado e nos produtos que pro-
venham de outros locais.
INTOXICAÇÃO
PROGRESSIVA

Preocupados com "a intoxi-
cação progressiva que estamos
sofrendo e que redundará, em
prazos imprevisíveis, possível-
mente em graves enfermida-
des. muitas vezes de difícil
diagnóstico", os moradores re-
forçam a necessidade da ado-
çáo de medidas urgentes. Ale-
gam que a adoção da Lei do
Receituário Agronômico (co-
mo já existe no Rio Grande do
Sul. Paraná, Sáo Paulo e Mato
Grosso do Sul) "daria trata-
mento diferenciado aos produ-
tos que pela toxidade devam
ser de uso proibido, aos que
teriam sua utilização restrita e
regulamentada e. finalmente,
aos que poderiam ser submeti-
dos a controle mais brando".

Segundo Ibá dos Santos, um
dos representantes da AMA-
Verde, "o Secretário ficou
muito entusiasmado com as
nossas sugestões e com a possi-
bilidade da criação desta co-
missão mista. Ele inclusive se
colocou à disposição da FA-
MERJ para esclarecer sobra
problemas dos agrotóxicos".

O PODER
JUDICIÁRIO
NO BANCO
DOS RÉUS.!

HOJE NAS BANCAS

visão.
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Pobres sofrem mais com
poluição em Jacarepaguá

Depois de terem ficado verdes o ano todo,
as paineiras começam a abrir suas flores
cor de rosa-pálido nos jardins, nus par-
quês e nas matus da cidade. E, como os
ipês, perderam todas as folhas. Uma das
mais bonitas é a que está em frente do
ginásio du Botafogo, nu Mourisco (foto).
Outra linda paineira florida fica nos jar-
dins da Casa de Saúde Sáo José. no
Humaitá: os galhos em flor se debruçam
por cima do muro que separa o hospital
de um posto de gasolina, llonório Mon-

teiro Neto, pesquisador do Jardim Botáni-
co, diz por que este ano a floração chegou
mais cedo: "O verão foi generoso, o
nascimento das flores é regulado pelo
tamanho dos dias. Quando eles ficam
mais curtos, as flores explodem. Rara-
mente as paineiras dão flor duas vezes por
ano. "As do Aterro, perto do MAM,
chamam-se kapoks, dão uma paina gran-
de. As flores duram pouco. E o chão fica

um tapete vermelho
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um brinde-
A Autobrás está dando um brinde muito

especial para você sair de iá num Ford 84.
Uma garrafa do melhor champagne. E tem mais.

Seu carro zerinho já vem equipado com
segredo e tem a garantia da melhor assistência
Ford da cidade, com mecânicos especializados e
peças originais.

Traga seu carro usado e venha fazer um bom
negócio com quem oferece sempre mais.

O SEU DISTRIBUIDOR FORD DA ZONA SUL

"T

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
R. General Góis Monteiro, 125 - Botafogo - Tels..- 295-4882/295-5444
Em frente uo Conecão

Eseort,* Dèl Rêy • Ceíréél II?* Bèlinã • Scdlá

Tubarão
raro morre
na praia

Um tubarão-baieia com
10,2m de comprimento e
peso estimado em 10 tone-
ladas morreu encalhado na
Praia Grande, cerca de cin-
co km de Arraial do Cabo,
cm Cabo Frio, após destruir
as redes dos pescadores du-
rante o fim de semana.
Uma equipe de biólogos do
Projeto Cabo Frio. do Insti-
ttito de Pesquisas da Mari-
nha, completou ontem à
tarde o registro das caracte-
rísticas do peixe, que é ra-
ro: o océanógrafo Jacques
Cousteau menciona em seu
livro Sarks que só duas ve-
zes em sua vida se deparou
com o Reincodon Typus —
segundo os biólogos, o
maior peixe que existe.

O tubarão-baieia foi vis-
to pela primeira vez às °h
do sábado por banhistas e
no domingo encalhou no
local preferido pelos turis-
tas para o banho de mar. Os
tripulantes dó barco Miguel
dos Santos, do Projeto Ca-
bo Frio. constataram que o
peixe estava doente e deso-
rientado e o rebocaram,
com a ajuda da Capitania
dos Portos e do Corpo de
Bombeiros, para o alto
mar, onde foi solto. O peixe
encalhou novamente em
ponto mais distante, na
mesma praia, e morreu.

Segundo os biólogos, o
tubarão-baieia pode alcan-
çàr até 18 metros de com-
primento e não tem com-
portamento agressivo. É
lento, alimenta-se de plane-
ton, peixes pequenos e
crustáceos e seus dentes
não são grandes.

Embora seja predominante o verde das
malas e bosques da baixada, o ;ir em Jacarepa-
guá é cada ve/. mais ameaçado pela indústria
química - farmacêutica, instalada gradativa-
mente na região desde o final da década de 60,
Ao norte da baixada, os moradores das comu-
nidades mais carentes de Jacarepaguá — que
seria transformado em bairro-modelo pelo
Governo — são os principais prejudicados
com a emanação de gases, cuja origem a
FEEMA lenta identificar desde a madrugada
de anteontem.

Os moradores da Vila Sapè — comunida-
de carente com cerca de 5 mil habitantes —
com vivem, há cerca de seis meses, com forte
odor que provoca náuseas e dor dc cabeça
durante a noite e irritação nos olhos de dia, Ali
ninguém poupa críticas á Schering Indústria
Química e Farmacêutica, cujo complexo in-
dustrial fica bem próximo da vila. Entretanto,
diretores da Schering negam que a empresa
cause poluição.

Criança Doente
Naquela área. a poluição deixa moradores

doentes, inseguros e até desesperados pelas
noites de insônia, como D. Josefa Nicolau da
Silva, de 48 anos, que sofreu "uma tosse
medonha". Ela mora há 15 anos na Vila do
Sapé, na Estrada dos Bandeirantes, 3788, e
lembra que há cerca de seis meses intensificou-
se a emenação de gases e um forte odor, "que
ninguém sabe o que é".

Com cinco meses de idade, Carlos Henri-
que Vieira é neto de Geneci Chagas Vieira, dc
46 anos, antigo morador da Vila Sapé. Há
cerca de dois meses, a criança vem sofrendo de
uma doença estranha que Geneci atribui á
poluição.

Uma das empresas acusadas pelos mora-
dores da Vila Sapé como poluidora é a Sche-
ring. "Não temos indícios que demonstrem a
origem do odor aqui", diz o gerente de produ-
ção da Schering, Alfredo Guedes. O diretor
médico do complexo Schering no Brasil. Paulo
Hernani Leal. garante que 

"o odor. de onde

vier, náo tem nada a ver com a saúde, tanto
que nossos 'Ml funcionários sáo todos sadios".

A Schuring conta com uma estação de
tratamento de água que custou 1 milhão de
dólares (informou o diretor médico) c nenhu-
ma das duas chaminés lança poluentes no ur
(garantiu a empresa, instalada desde 1076 na
Estrada dos Bandeirantes, 3091);

Com área de 360 mil metros quadrados —
uma das maiores indústrias químicas da regiáo
— a Schering tem duas fábricas de matéria-
prima e uma de produto final. A empresa fa?
40 produtos diferentes e integra o Programa de.
Controle de Efluentes Sanitários Industriais.
Técnicos e engenheiros da FEEMA visitaram
a empresa ontem, pela terceira vez na semana.
e alirmarani ainda não dispor de dados queconstatem a origem dos gases na região.

Perto da Vila Sapè, estão também as
indústrias químicas e farmacêuticas Rochc.
Knoll, Merck — que sofreu um incêndio em
1981 — e a Quimisintesa. São apenas algumas
das 17 indústrias químicas da região de Jacaré-
paguá que fazem parte de um zoneamento
industrial regulamentado em 1981, onde pre-domina "o ramo farmacêutico". segundo a
Secretaria Municipal de Planejamento.

— Esse cheiro danado já tem para mais de
três meses e de noite é uma dor de cabeça queninguém mais agüenta — protesta a vice-
presidente da Associação de Moradores da
Vila Sapé, D. Nair Sabino, de 63 anos, Ela
lembra quc os moradores se reunirão num
grande protesto contra a poluição, enquanto o
diretor médico da Schering, Paulo Leal, diz
que tem a empresa "aberta _ comunidade, sem
nenhum segredo".

Outra empresa que os moradores apontam
como responsável pelo odor na região é a
Quimisintesa Produtos Químicos Ltda. O en-
carregado de recursos humanos da empresa.
Robson Gildécio. entretanto, lembra que a
Quimisintesa é uma das poucas indústrias a
possuir oito quilômetros quadiados de jardins
por toda a fábrica, além dc ninhos de beija-
flores e de outros pássaros. Eles "decoram
nosso jardim", acrescentou.

Mau-cheiro já chegou à FEEMA
A Fundação Estadual de Engenharia do

Meio Ambiente (FEEMA) informou ontem
que sua equipe de plantão em Jacarepaguá já"sentiu" os gases com maus odores que vêm
causando incômodo aos moradores de várias
localidades da regiáo. Entretanto, a origem e a
composição desses gases ainda não puderam
ser estabelecidas.

Segundo o órgão, já era conhecido um tipo
de poluição que ocorre na área: o dióxido de
enxofre, produto da combustão de óleos com
alto teor de enxofre, principalmente na Fundi-
çáo Curicica e na Schering. A FEEMA infor-
mou que sua equipe permanecerá na área
realizando medições pelo menos por uma
semana e que. caso a indústria poluidora náo
venha a evitar o lançamento de gases, realizará
inspeções e acompanhamentos camuflados.

Novo procedimento
O procedimento normal da FEEMA ao

checar denúncias de casos de poluição era
visitar a indústria, ou as indústrias da área em

questão, e realizar uma checagem de linha de
produção, com verificações dos efluentes in-
dustriais e das estações de tratamento dos
poluentes. Cuidava apenas da parte interna da
questão.

Mas há cerca de seis meses inaugurou um
novo procedimento, com uma maior preocu-
pação com a realização de pesquisas nas vizi-
nhanças. Para a FEEMA. em certos eventos
agora é mais importante "viver como vive a
população do local afetado por algumas sema-
nas", pois nas checagens internas das indús-
trias muitas vezes não era possível encontrar a
causa do problema. Tal procedimento foi
inaugurado com a Cobranáutica e está sendo
adotado no caso da poluição do ar em Jacarc-
paguá.

Uma solução para a poluição de dióxido
de enxofre é a troca do combustível de baixo
ponto de fluidez (BPS), que possui alto teor de
enxofre, para combustível com baixo teor da
enxofre (BPE).

-Brizola quer proteger floresta-
O Governador Leonel Brizola está

pensando em criar um projeto de proteção
especial para a Floresta da Tijuca, segundo
afirmou ontem em entrevista coletiva a
imprensa. Ao comentar a possibilidade de
promover a desapropriação de terras do
Parque Nacional da Serra da Bocaina.
Brizola afirmou que pretende fazer tudo o

que estiver ao seu alcance para preservar"o 
pouco de natureza que ainda nos resta".

O Governador também manifestou sua
preocupação quanto ao Parque do Desen-
gano, no norte fluminense, "que está so-
frendo um rigoroso levantamento",
afirmou.

Se o seu carro está dançandoouescapando
nas curvas, você não pode perder a quinzena de
amortecedores DPa.scnoa

Amortecedores para todos ps carros nacionais,
com 25% de desconto, em 5 pagamentos sem acréscimo

Quinzena de Amortecedores. Para você não
dançar nas curvas. Em cartaz em todas as lojas
DPaschoal, até o dia 7 de abril.

INSTALAÇÃO GRÁTIS
CAJU-Av. Brasil, 2198 • DEL CASTILHO-Av. Suburbana, 3 Í36
PENHA - Av. Lobo Júnior, 1094 • CENTRAL TELEFÔNICA 580-9313

'fMONROE-Ç DPASCHOAL
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Agua perigosa
Nas últimas semanas, com uma fre-

qüência que começa a causar preocupa-
ção, os jornais tem registrado queixas
da população contra a má qualidade da
água consumida no Grande Rio.

Não se trata de contaminação pura
e simples, resultante de infiltrações das
redes de esgotos no sistema de abasteci-
mento dágua. Como também não é caso
de contaminações esparsas provocadas
por chuvas e inundações em áreas loca-
lizadas.

A água que sai das torneiras da
cidade chega turva e, ao mesmo tempo,
em outros locais, com cloro em dema-
sia. Tratando-se, então, de um aparente
descaso no tratamento do líquido que
abastece a população. Embora ainda
não se tenha registrado nenhum caso de
infecção causada pelo consumo de água
na cidade, esses acontecimentos podem
chegar a causar danos graves ã saúde
pública, caso a Cedae náo tome provi-
dèncias imediatas para verificar a sua
rede de distribuição.

Um serviço caro como este para o
bolso do contribuinte não pode ser
tratado com descaso pelas autoridades
estaduais. E a população tem direito a
receber a água que paga limpa e livre
dos perigos de contaminação. Talvez
por isso, os técnicos que administram
hoje a sede e a saúde do carioca preci-
sem rever em seus manuais as páginas
que descrevem com detalhes a acepção
correta da palavra potável.

Incendiário
A Editora Global já está de posse dos

originais do livro a ser lançado com a íntegra
da entrevista de 7 horas feita pelo repórter
Octavio Ribeiro com o marinheiro José An-
selmo dos Santos. Se a súmula da conversa
divulgada já causou tanta controvérsia, o
livro deverá pôr mais lenha na fogueira.

Anselmo — que nunca passou de mari-
nheiro de 1* classe, embora denominado
cabo —, foi entrevistado no Brasil, de onde
não sai há anos, sendo mero despiste a
afirmação do repórter de que ele mora num
país vizinho.

Socorro
Em busca de apoio à sua candidatura, o

Senador Marco Maciel passou dois dias em
São Paulo, esta semana, numa autêntica
jornada de bandeirante. Visitou a sede do
PDS, trocou idéias com eleitores e chegou a
deslocar-se até Campinas para conhecer D.
Maria Luísa, irmã do Presidente Figueiredo
e importante convencional.

A caminho de Campinas, o carro de
Maciel quebrou. Mas não houve problemas:
o presidenciável fez todas as visitas a bordo
de um carro patrulha da Polícia Rodoviária,
Federal, que o socorreu na estrada.

Desencarnado
Por 4 anos poderoso presidente do

BNH, quando chegou a ter os telefones de
casa e do gabinete de trabalho interceptados
clandestinamente por uma quadrilha de
"grampeadores" — em meio a rumorosa
intervenção da Delfin —, José Lopes de
Oliveira, hoje no board do Comind, desen-
carnou de vez do poder.

Sem o aparato do lear-jet do BNH, José
Lopes foi visto ontem, sozinho, carregando
sua própria maleta, em trânsito na Ponte
Aérea São Paulo—Rio, pegando um táxi no
Aeroporto Santos Dumont, às 18h.

José Lopes de Oliveira tinha um sem-
blante tranqüilo e feliz.

Cena brasileira
A noite de terça-feira no Galeão foi

movimentada pela presença dos três capitães
das três seleções brasileiras vitoriosas em
Copas do Mundo — Belini, Mauro e Carlos
Alberto —, que embarcavam para Alemã-
nha, onde receberão uma homenagem. Na
mesma hora, de viagem para Nova Iorque,
transitava pelo aeroporto Edson Arantes do
Nascimento.

E a cena que todos os fotógrafos perde-
ram foi a corrida de Jacques Yves Cousteau,
o mais famoso oceanógrafo do mundo, atrás

LANCE-LIVRE-
O Ministro da Marinha, Almirante Alfre-

do Karam, mal assumiu o cargo já foi
escolhido pelo Presidente Figueiredo para
representá-lo em uma cerimônia pública: a
entrega da Medalha do Mérito Judiciário
hoje à tarde, no Superior Tribunal Militar.

O Instituto Brasileiro de Ciências Penais
tem novo presidente: é Lourival Vilela Viana,
diretor da Faculdade de Direito da Universi-
dade Federai de Minas Gu ais. Os vices são os
professores Miguel Reale Jr. e Heleno Fra-
goso.

Acontecerá amanhã, às 12h30min, no au-
ditório do Centro Empresarial Rio, o segun-
do programa da série Concertos de Botafogo:
o Classicis mo de Mozart. Haydn e Beetho-
ven, interpretado pelo Quarteto Bonísio. A
entrada é franca, e os convites estão disponí-
veis em todas as agências do Banco Francês e
Brasileiro.

Dentro de um plano de redução de despesas
recomendado pelo Governador do Estado, o
Secretário de Administração, Leóncio Vas-
concelos, desativou seis das sete máquinas
xerox existentes em sua pasta. A despesa
anual será de CrS 20 milhões.

Afastada da TV desde 1973, a trepidante
Cidinha Campos voltará ao vídeo, com força1 total, dia 3 de abril. Pela TV Record. apre-
sentará Encontro Marcado, programa diário,
com 1 hora de duração. Na estréia, já estão
previstas as presenças de Magalhães Pinto,
Bibi Ferreira, Márcio Braga, ivo Pitanguy e
Fernando Sabino.

O cientista político Clovis Brigagão volta a
agitar a cena literária com o lançamento, pela
Nova Fronteira, de Mercado da Segurança,
quatro ensaios sobre a economia da defesa. A

da Pele em busca de um autógrafo do Atleta
dn Século,

Perdido
Acompanhado de seu ex-assessor e ex-

Secretário particular da Presidência da Re-
pública, Heitor Ferreira dc Aquino, o ex-
Ministro Golbery do Couto e Silva desem-
barcou na ensolarada manhã de ontem no
edifício onde funciona a sede do PDS.

Cercado imediatamente por jornalistas e
conhecidos que faziam questão de cumpri-
mentá-lo, o General, bem-humorado, conse-
guiu se desembaraçar de tudo e de todos. E,
fora do alcance das câmaras e microfones,
parecendo perdido, indagava:

Cadê meu assecla? Cadê meu as-
seda?

Presenças
Precavidos, o Vice-Presidente Aureliano

Chaves e o Governador Esperidiáo Amin
evitarão hoje à noite o comício pró-diretas
em Florianópolis. Ambos têm suas razões:
Aureliano, para náo acirrar animosidades no
Planalto; Amin, por coerência ideológica
("Não quero subir o palanque para fazer
política de momento").

Mas Amin, que encara com simpatia a
manifestação oposicionista, de certo modo
estará no comício, já que pagou o sistema de
som. Só não entrará com o visual.

Volta
Vinte anos depois, o Deputado Miguel

Arraes (PMDB-PE) voltou ontem à tarde ao
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.
Ele lá esteve em 1964, a convite do então
Governador Magalhães Pinto, que o convi-
dou para ser seu companheiro de chapa na
sucessão presidencial. O resultado foi o que
se viu 15 dias depois: Magalhães tornou-se
revolucionário e Arraes terminou na prisão.

Acompanhado do Deputado Fernando
Lyra, seu companheiro de partido e conter-
râneo, Arraes foi recebido pelo Governador
Tancredo Neves, derrotado por Magalhães
àquela época.

Plantando
O Secretário de Governo de Sáo Paulo,

Roberto Gusmão, acertou ontem, em Brasi-
lia, com um grupo de deputados nordestinos
do PMDB, o envio, ainda esta semana, de 50
toneladas de sementes de milho a comunida-
des agrícolas sustentadas pela Igreja e com
orientação da bancada do Nordeste. A idéia
é correr para aproveitar a chuva e, se der
certo, a solidariedade paulista deverá au-
mentar.

O pagamento pelas sementes será feito
depois da colheita.

Dando recibo
Calim Eid, coordenador da candidatura

do Deputado Paulo Maluf, disse aos reporte-
res — a propósito do envio ao STF do
inquérito policial contra o candidato por uso
indevido da Imprensa Oficial de São Paulo
na campanha de 82 —. que tem documentos
que provam ser tudo uma manobra leviana
do Governo Franco Montoro.

Mostrarei, através de advogados, que
tudo foi feito dentro da Lei. Nâo será desta
forma que eles vão impedir Maluf de ser
Presidente da República.

Calim exibiu alguns recibos de pagamen-
to pelo trabalho da gráfica.
Uso indevido

O 2o-vice-presidente do PDS do Estado
do Rio, Deputado Alair Ferreira, chegou
ontem de Brasília criticando o presidente
regional do partido. Moreira Franco, por ter
usado a sede pedessista na ma do México
para anunciar seu apoio à candidatura Aure-
liano Chaves:

Ele quis dar a impressão de que todo
o PDS fluminense está com o Vice-
Presidente da República, mas isso não é
verdade. Eu apoio Andreazza, por exemplo,
e anunciei minha opção no meu escritório
particular para não comprometer o partido.
Há que se ter respeito pelos que têm outras
preferências na sucessão.
Debandada

A batalha das assessorias dos candidatos
do PDS à sucessão de Figueiredo desenvol-
ve-se agora fora das sedes das campanhas,
em Brasília. Em seu ataque sobre as bases
malufistas de São Paulo, o Ministro Mário
Andreazza conseguiu contratar 4 ex-
colaboradores do Deputado Paulo Salim
Maluf. .

noite de autógrafos será no dia 2 de abril, no
Planetário da Gávea.

O documentário Jango estará sendo exibi-
do hoje, às 14h, no Meridien, para o Reitor,
Vice-Reitor, decanos e cientistas sociais da
PUC. Depois da sessão, o diretor Sílvio
Tendler debaterá o filme com o público.

No mínimo original o jornal em forma de
toalha de mesa lançado em Porto Alegre na
inauguração do bar Lugar Comum. Com
charges, reportagens e comentários culturais,
o jornal circulará quinzenalmente em 40
bares e restaurantes da capitai gaúcha.

O engenheiro Jaime Rotstein autografará
terça-feira, no auditório da Cia. Energética
de São Paulo (Av. Paulista, 2064), seu livro
Soberania e Política Energética. Antes, o
professor José Goldemberg fará um pronun-
ciamento.

Os Drs. José Maria Arbex e Cristiano
Roberto Tatsch tomam posse hoje, às 19h, na
presidência e vice-presidência do Conselho
Federal de Economia, em cerimônia no Auto-
móvel Clube do Brasil.

O diretor-geral da Santa Casa da Miseri-
córdia, Dahas Zarur, falará hoje, às 17h. no
auditório da ABI, sobre A Santa Casa e a
Imprensa.

O diretor-geral do Sistema JORNAL DO
BRASIL em Brasília, jornalista Luiz Orlando
Carneiro, recebe hoje no Superior Tribunal
Militar a Ordem do Mérito Judiciário Mi-
li tar.

Os últimos acontecimentos políticos pare-
cem querer mudar o sentido da máxima
famosa de 'Ruy Barbosa: "Os olhos e ouvidos
da nação sáo a Imprensa". Atualmente, ela
tem sido mais um saco de pancadas.

<&
!!

arecip seminário
'SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

DURAÇÃO: 9 de abril a 8 de maio
HORÁRIO: das 18:30 às 20:30 horas

PROGRAMA: Crise Econômica e Reforma dos Siste-
mas Financeiro e Monetário — Crediticio • CM. •
SFH • Títulos de Renda Fixa • Ações • Recursos Ex-
ternos • Evolução e Característica da Intermediação •
Crise Financeira e Política Monetária • Divida Pública
e Mercado Aberto • Evolução Recente da Economia •
Nova Reforma Financeira • Outros.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
ARECIP„

Av. Rio Branco, 131/ 12? - Tei: 224-1093

m
cândido wbwb
mendes
centro de
pós-graduação
e extensão NOVOS CURSOS

CULTURA POPULAR/ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
DIRIGIDO A: Proft.sso.es, técnicos e pesquisadores da
área educacional e cultura popular.
INICIO: 24 de abril/84
HORÁRIO: 3. e 69 feiras das 17.00 às 18.30 hs

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS
(História, ideologia o perspectivas atuais)

DIRIGIDO A: Arquitetos, desenhistas industriais e uni-
versitários de ambas as áreas.
INÍCIO: 09 de maio/84
HORÁRIO: 4. e 5? feiras das 18.00 às 20.00 hs

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Rua da Assembléia
n? 10 sala 617 - Tei.: 252-1032 - CFMO 0524

Greenwich Relógios
Assistência técnica p/ relógios de

ALTA PRECISÃO
Av. Rio Branco N° 156 2o S/Loja 332

Tei.262-2790 Edifício Av Central rio de janeiro
Acesso p/Escadas Rolantes.'
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Conheça o novo intra-auricular
personalizado.
Use o aparelho do presidente.

A mais nova
criação eletrônica do século

CENTRO rpm Consulte
auditivo £eiex médico

Prêmio qualidade do Brasil 7° ano consecutivo

RIO DE JANEIRO - Cintra: Av Rio Branco. 120-si. 21 CEP 20 040-Tels (021)222-6662
232-9641 ¦ Copicjbínj: Rua Xavier da Silveira, 45 ¦ Gr 1206/7 ¦ CEP 2? 061 - Tei • (021!235-3862 - Tl|uci: Praça Saens Pe . 45 Gr 5U3'4 CEP 20 520 - Tei (021) 284-0140 -
Míduiw.; flua Francisco Batisla. 43 Gr 303/4 - CEP 21351 ¦ Tei (021)390957' NKer.

vAv Ernani do Amaral Peixoto. 455 s 1107/8 • CEP 24 020 - Tei . (021) 717 5655

3? CURSO DE EXPORTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

02 ABR. A 13 ABR. (42 horas)

Objetivo: Desenvolver a potencialidade para planejar e
executar o processo exportador de serviços de engenha-
ria e capacitar para as atividades de acompanhamento,
apoio e coordenação do setor.

Programa: Competição Mundial na Venda de Serviços -

Perspectivas Oferecidas pelas Nações em Desenvolvimen-
to — Política de Exportação da Empresa - Marketing
de Exportação — Fontes de Recursos — Competição,
Composição, Intercâmbio entre Empresas PrivadBS e o
Poder Público em Prospecçffo, Financiamento e Supri-
mento de Serviços no Exterior — Experiências Empresa-
riais - Operações Cambiais — Transporte e Seguro — In-
centivos Fiscais.

Horário: de 2? a 6.-feira, das 08 .0 às 13:00 horas.

229 CURSO DE INCENTIVOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS NA EXPORTAÇÃO

25 ABR. A 27 ABR. (18 hora»)

Objetivo: Capacitar para a aplicação dos diferentes in-
centivos na formação do preço de exportação e avaliar
sua influência na política de preço.

Programa: Drawback — Befiox e Programas Ciex - Ope-
rações com Trading Company — Incentivos Fiscais: IPI,
ICM, IR — Formação do Preço de Exportação — Finan-
ciamentos: Pré-Financiamento; Financiamento de Apoio
e Complementação; Financiamento a Exportação Pro-
priamente Dita.

Horário: 4? e 6. feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 ás
17:00 horas.

Material didático: Serão distribuídos apostilas, Informes
Técnicos (Cecex) e outros documentos.

Informações e inscrições:
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior.

Av. Rio Branco, 120 - Grupo 707
Tels.: (0211 222-0721 e 222-2140 - Ramais 115e 132

Telex: (021) 23938 - CEP: 20040

Solicite informações sobre financiamento.

fundação
centro de estudos

do comércio
exterior

São Paulo vai adaptar
as locomotivas diesel
para o uso do metanol

São Paulo — A Ferrovias Paulistas S.A. (Fepasa). contro-
tada pelo Governo estadual, pretende adaptar a sua frota ile
locomotivas a diesel para a uitilizaçáo de metanol. Este
combustível, obtido de madeira ou qualquer outro material
orgânico (lixo, bagaço de cana) custa cie 10% a 20% menos do
que o diesel. Se houver produção cm larga escala, os custos
podem baixar ainda mais.

A informação foi dada ontem pela direção da empresa,
durante a cerimônia de lançamento da primeira locomotiva
movida a metanol, que fez o trajeto enlre as cidades de São
Vicente e Santos, transportando autoridades e técnicos da
Fepasa, da Cia. Energética de São Paulo e do Instituto dc
Pesquisas Tecnológicas (IPT).

A primeira
Foi a primeira alteração de um motor diesel de grande

porte para utilização de metanol, feita com tecnologia nacional.
Outros países conseguiram modificar motores diesel menores
para caminhões e tratores,

O Projeto Metanol,iniciado em 1978, no governo Paulo
Egydio Martins, prevê, além da modificação dos motores das
locomotivas, desenvolvimento de tecnologia de produção de
metanol de madeira, numa usina-piloto instalada na localidade
de Corumbati, interior do Estado. De acordo com a Fepasa, o
projeto ficou parado e só foi agilizado na atual administração.

O custo da modificação feita nas oficinas da Fepasa, por
técnicos da empresa, da CESP e do IPT. foi inferior a 2% do
valor de um motor diesel. As peças utilizadas são, na maioria
(90%), produzidas no País.

Pesquisa indica que as
rãs comem rações inertes
além de insetos e larvas

Belo Horizonte — As rãs não comem apenas seres vivos em
movimento (insetos e larvas) como se pensava até agora:
aceitam alimentos inertes, como rações de carne e vísceras de
animais. Também são atraídas pelo cheiro e pelo ruído que seu
alimento — ou presa, no caso do inseto — emite.

A constatação vem sendo feita em pesquisa que técnicos da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) realizam, com a utiliza-
ção de rãs nativas dos tipos manteiga (Leptodactylus ocelattus) e
pimenta (Leptodactylus labiríntus). O trabalho, feito por equipe
dirigida pelo professor Samuel Lopes, é apoiado pelo Fundo de
Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica do Banco do Brasil.

As descobertas partiram de trabalho de tese de doutora-
mento. realizado pelo professor Samuel Lopes, do Departa-
mento de Biologia Animal da UFA'. Estudou a dinâmica dos
hábitos alimentares das rãs, no ambiente natural e em ambien-
tes criados em laboratórios, estabelecendo a preferência alimen-
tar dos animais e os critérios de seleção de sua presa.

Utilizando instalações do Ranário Experimental da Uni-
versidade Federal de Viçosa, a equipe realiza pesquisas com
objetivos como construir e testar ambientes de confinamento
para engorda de animais e estabelecer valores do ganho de peso
e conversão alimentar, além de definir parâmetros biológicos,
como dinâmica da alimentação, reprodução e crescimento das
rãs.

As rações administradas às rãs. inicialmente, continham
até 25% de larvas de moscas. Após as descobertas do professor
Samuel Lopes, os animais passaram a receber, alternadamente,
rações com sangue fresco e caldo de carne. Enquanto não se
descobrem as exigências nutricionais das rãs, suas rações tèm
balanceamento semelhante às utilizadas para peixes carnívoros.
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CLÍNICA GALDINO CAMPOS

Sede própria desde 1948
ALERGOLOGIA NEUROLOGIA
CARDIOLOGIA OBSTETRÍCIA
CLÍNICA GERAL OFTALMOLOGIA
DERMATOLOGIA ORTOPEDIA
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRIA
GINECOLOGIA PNEUMOLOGIA

LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS
RAIOS X

Check-up. Nebulizações. Remoções
Atendimento a Domicílio e ao Acidentado

AV. COPACABANA. 492
PLANTÃO DIA ENQITE

255-99661 «237-7226

LHOR
ESTIMENTO
INGLÊS.

DÓLAR.
I ítES-l

Ligue pra Berlitz. A escola definitiva de idiomas.
Sâo Paulo 861-3877. Rio 267-1249 Campinas 51-9308.

Direitos do Mulher
Direitos da Companheira

Separações e Pensões

IPANEMA - 247-1043 - 247-1992
ADVOGADOS ESPECIALIZADOS.
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Como fazer sucesso
na Itália sem saber

jogar fíiteboí.

Brasileiro para ter cartaz na Itália
hoje em dia não precisa ser bom
de bois.

Basta falar a mesma língua que
eles falam. Mexendo com as
mãos e tudo.

Muitos profissionais brasileiros
se especializaram na Itália,
falando, lendo e escrevendo em
italiano.

Isso é uma prova de que saber
italiano não serve apenas para ler
cardápio de cantina.

Aprenda italiano.
Ca Romana tem um curso

intensivo para você falar, ler.
escrever e ate gesticular. Como
um bom italiano.

Cá* Romana
O jeito italiano de aprender italiano.

Informações 252-5767 256-4999
Av. Rio Branco. 173 Gr 30! 302

Av Copacabana. 605 saia 302

País pode
erradicar
a raiva

A incidência da raiva no
Brasil vem decrescendo, nos
últimos anos, e o país pretende
erradicar a doença até 19W. A
informação foi dada ontem pe-
lo presidente da Comissão Na-
cional de Profilaxia da Raiva,
Fernando José Pereira Gomes,
na abertura de um seminãrio
sobre o programa que está sen-
do desenvolvido no país para
combater a raiva.

O seminário, que termina
amanhã, é promovido pela
Fundação Serviços de Saiíde
Pública (Sesp) e está sendo
realizado no auditório da LBA,
reunindo profissionais da área
de saúde e agricultura de todo
o país. Fernando José Pereira
Gomes informou que o progra-
ma promoveu a vacinação de 8
milhões de cães, em setembro
de 1983.
DECRÉSCIMO

O presidente da Sesp, Aldo
Villas Boas, disse que o nume-
ro de casos de raiva humana
registrados no país vem decres-
cendo, nos últimos anos, em
função das campanhas de vaci-
nação. Em 1982, foram regis-
trados no Brasil 125 casos, nú-
mero que no ano passado caiu
para 99. Desse total, 59 ocorre-
ram no Nordeste, seguindo-se
a região Centro-Oeste. No Sul,
nenhum caso foi registrado no
ano passado.

Os Estados que apresenta-
ram os maiores índices são:
Bahia, Ceará, Maranhão, Per-
nambuco, Rio Grande do Nor-
te e Goiás. Minas Gerais apre-
sentou seis casos e Rio de Ja-
neiro e São Paulo três, cada.
Estes três Estados tinham ante-
riormente uma média anual de
30 casos, cada. As crianças sáo
as mais atingidas: 60% dos que
contraíram a doença estão na
faixa etária de 0 a 15 anos.

Quando apresenta os pri-
meiros sintomas (irritação ner-
vosa, dor de cabeça forte, até
chegar à hidrofobia), a raiva
náo tem mais cura, é fatal.
Ouem for mordido por um cão
raivoso deve procurar imedia-
tamente os postos médicos, pa-
ra tornar a vacina anti-rábica.
VACINAÇÃO

O presidente da Fundação
Sesp disse que o controle da
doença já está permitindo uma
redução no número de vacina-
ções:

Estamos evoluindo. Em
1973, quando criamos o Pro-
grama, foram vacinados no
Brasil apenas 466 mil cães. Dez
anos depois, esse número subiu
para 8 milhões e já se cogita de
uma redução, em face dos efei-
tos observados em algumas re-
giôes — disse.

Fernando José Pereira Go-
mes, da Comissão Nacional de
Profilaxia da Raiva, acha que
há um excesso de vacinações
no país:Tem gente tomando vaci-
na porque foi mordida pelo cão
do vizinho perfeitamente-
sadio.

COOTPSA SOL
Tratamentos de vidros contra
raios solares, tipo espelhado. Or-
çamento. 394-7928

Joel.

PODER JUDICIÁRIO
DEPENDENTE

O REFÚGIO DA
IMPUNIDADE.

HOJE NAS BANCAS

visão
I . V/S IA SEMANAL

Grupo de 4 alunos.
Conversação inlensiva.
V ídeo-cassete.
Conversation Club.

r(_1 i

H11.1 Ki.;l Grandr^a, 82 • Gisa 1
Tcl.: 286-4461.

São lourenço
Minas Gerais
Na hora de escolher

escolha o melhor
• * • *
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JORNAL DO BRASIL

Conjunto
espera
por escola

Com 20 salas de aulas, espa-
ço para fazer educação física,
refeitório com copa e cozinha,
e capacidade para atender a
cerca de dois mil alunos, a
Escola Municipal do Conjunto
Esperança, em vez de ser uma
alegria para os moradores do
bairro, que não têm escola para
os filhos no local, passou a ser
um problema.

A escola deveria ter sido
inaugurada no dia 20 deste
mês, mas não foi porque não
ficou pronta. A maior reclama-
ção, principalmente das mães
que têm filhos em idade esco-
lar, é de que a escola deveria
estar concluída no ano passa-
do, a Cehab não cumpriu o
prazo e prometeu entregá-la
este ano. Muitas deixaram de
matricular as crianças nos cole-
gios onde estudavam anterior-
mente na esperança de matri-
culá-las na escola nova, mas
perderam as vagas.
EXEMPLO

Foi o que aconteceu com os
três filhos de Eliana Menezes,
que estudavam no Colégio Ga-
ma e Sousa, em Bonsucesso,
com bolsa de estudos. Ela não
matriculou as crianças, pensan-
do que elas poderiam estudar
na escola nova, que fica em
frente ã sua casa. Agora eles
estão sem escola.

Elizabeth Mendes Ferreira,
outra moradora da Rua 4, onde
fica a escola nova, diz que às
vezes fica sentada no Colégio
Professora Lavínia, na Ilha do
Governador, esperando as
duas filhas, porque não tem
dinheiro para pagar todas as
passagens de ônibus. Segundo
ela, são quatro viagens — uma
até a Avenida Brasil, outra daí
até a Ilha. ida e volta duas
vezes por dia — uma para le-
var. outra para apanhar as fi-
lhas. Quando não tem dinhei-
ro, vai e fica lá esperando as
meninas.

Esse problema poderia ser
evitado, segundo ela, se as fi-
lhas iá estivessem estudando
em frente de casa. O mesmo
tipo de problema sofre outra
moradora da Vila Esperança,
Marly Rangel, que tem dois
filhos estudando na Escola
Bahia, na Avenida Brasil."Es-
tou esperando vaga", diz ela.
"e enquanto isso lenho que ir
gastando um dinheirão de pas-
sagens. Muita gente nem matri-
culou os filhos em outra escola
pensando que a daqui fosse
ficar pronta".

Segundo Eliana Menezes, há
duas semanas houve briga en-
tre os empregados da obra —
operários da firma Cotescca
Empreendimentos, empreitei-
ra que executa a obra para a
Cehab — "porque a empreitei-
ra não recebe desde novem-
bro". Ela conta, ainda, que os
operários "parece 

que deram o
prazo de um mês para receber
o dinheiro e terminar a obra."

O mestre-de-obras Irani Fer-
reira, entretanto, garante que
os operários estão recebendo
os salários em dia e diz que a
obra atrasou porque a fiscaliza-
ção da própria Cehab exigiu a
troca dos pisos — "estavam
soltando" — e a troca das es-
quadrias das janelas — "por
causa da qualidade da madeira
que não era boa". Além disso
ainda falta a pintura externa do
prédio, pintura dos muros e
alguns acabamentos.

Para concluir a obra serão
necessários, nos cálculos de
Irani, mais cerca de 45 dias.
"Temos 

que arrematar tudo de
• acordo com a especificação da

Cehab", afirma, informando
que a obra não será paralisada
caso haja falta de pagamento
da Cehab à empreiteira. Pelo
cronograma da diretoria de
obras da Cehab, a conclusão da
escola está prevista para o dia
15 de maio.

ESTADO DE
EXCEÇÃO CRIA

JUÍZESDE
EXCEÇÃO.

HOJE NAS BANCAS

CIDADE quinta-feira, 89/3/84 n i° caderno n 7
Custódio Coimbra
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Ôs materiais que sobraram das obras ainda não foram removidos

Ruas abandonadas e sujas
cercam Passarela do Samba

A beleza da arquitetura da Passarela do
Samba, inaugurada há um més, contrasta
com o abandono e a sujeira em que se
encontram as ruas que a circundam, além
dos problemas de trânsito, agravados pela
desativação de quatro sinais luminosos, há
cinco meses. Perto das arquibancadas, men-
digos vivem em meio à imundície e o mau
cheiro.

Por causa das obras da Passarela, inicia-
das em outubro, a casa de força da Light na
esquina da rua Frei Caneca com Calumbi foi
destruída. Sem energia elétrica, os quatro
sinais dessas ruas deixaram de funcionar,
colocando em risco permanente mais de 700
crianças que estudam nos quatro colégios do
Catumbi. Um barbeiro que trabalha ali perto
disse ter visto quatro atropelamentos, desde
que começaram as obras.

Perigo
As Ruas Catumbi e Frei Caneca têm um

grande fluxo de veículos, principalmente
ônibus. Para atravessar a Frei Caneca, os
pedestre que vêm da Catumbi têm que
esperar até cerca de 15 minutos para através-
sar. aproveitando uma redução no transito
após o fechamento do sinal da Rua Heitor
Carrilo. a uns 300 metros dali.

— Isso aqui é um perigo. Desde que
começaram as obras da Passarela, eu já
assisti a quatro atropelamentos. A solução
seria a instalação de um sinal pouco antes do

túnel da Frei Caneca, na esquina da nova rua
aberta com a construção da Passarela — diz
Seu Rafael, que há 49 anos trabalha numa
barbearia da Rua Catumbi.

O Detran disse que vai estudar a suges-
tão para a instalação do novo sinal, no local
indicado pelo barbeiro. E informou que só
espera a reativação da casa de força para
colocar em funcionamento os sinais de trãn-
sito desativados há cinco meses..

Por vez, a Light assegurou que fará hoje
o conserto nos dutos no local, permitindo a
religação dos sinais.

Mendigos
Em meio a restos de comida, água empo-

cada e detritos da obra abandonados ao lado
dos barracos que serviram de alojamentos
aos operários da Construtora Fluminense,
vivem oito mendigos que ali cozinham, em
um fogão velho, e estendem suas roupas no
gramado em frente às arquibancadas da
Passarela.

Esses barracos — alguns com ar condi-
cionado — são os únicos que ainda não
foram demolidos e. segundo um operário
que guardava o local, "náo há previsão para
a retirada".

— Cada vez estão chegando mais men-
digos e o local ficando mais perigoso. Mesmo
com os guardas que fazem a segurança da
Passarela e da PM que fica aqui em frente (Io
BPM e Batalhão de Choque), nós temos
medo de assalto — disse o operário.

Lerner propõe no Clube de
Engenharia o aeromóvel já

— O aeromóvel é uma coisa para já, e
vai ajudar a solucionar o problema do trans-
porte de superfície, que representa 90% do
Plano Integrado de Transportes para o Rio
de Janeiro.

Assim o arquiteto Jayme Lerner defen-
deu ontem á tarde, no Clube de Engenharia.
o aeromóvel, que, dentro do Plano, deverá
ligar Botafogo ao Leblon em menos de 10
minutos. O aeromóvel. que corre a quatro
metros e meio do chão, movido por ar
comprimido, num elevado de concreto arma-
do. foi apresentado pouco antes por seu
inventor, o gaúcho Oskar Coester, em confe-
rència para engenheiros e técnicos.

Economia
Porto Alegre é a única cidade do Brasil a

dispor desse meio de transporte. Os primei-
ros 700 metros de linha de aeromóvel estão
instalados na Avenida Loureiro da Silva e
transportam, em seus dois carros de 25
metros de comprimento, até 300 passageiros.
Coester explicou que o aeromóvel de Porto
Alegre teve sua capacidade determinada pe-
lo Ministério dos Transportes, mas que sua
empresa, a Coester S.A. Sistema de Trans-
portes, pode atender a qualquer projeto.

Rapidez, segurança e baixo custo — o
consumo de energia do aeromóvel represen-
ta 10 vezes menos do que gasta um ônibus
para cobrir a mesma distância — foram as
qualidades destacadas por Coester para justi-
ficar a instalação do aeromóvel.

— É uma via expressa exclusiva, fora do
alcance de qualquer obstáculo, que pode ser
instalada em qualquer local e a baixo custo.

O engenheiro gaúcho calculou o custo
por quilômetro de linha entre 4 milhões e 6
milhões de dólares. Os 700 metros do aero-
móvel de Porto Alegre foram instalados em
quatro meses, mas Coester calcula que, no
Rio. após os projetos e estudos, os sete
quilômetros levariam de 18 a 24 meses para
ficar prontos.

O aeromóvel transporta 150 pessoas
por vagão, mas esse número poderia aumen-
tar. dependendo da encomenda. A velocida-
de máxima é de 70 quilômetros por hora e a
velocidade média, de 30 km/h, levando-se
em conta paradas a cada 750 metros ou um
quilômetro — disse Coester.

Resposta

Presente à conferência de Coester. Jay-
me Lerner explicou que deverá sair na próxi- •
ma semana a resposta da Comissão Técnica
ao Plano Integrado de Transportes que ele
preparou para o Rio. "O projeto está sendo
discutido em vários níveis: na Comissão
Técnica^ nas áreas encarregadas de dar apoio
técnico como o Metrô e a Rede Ferroviária,
por exemplo, e pela própria comunidade."

O aeromóvel me parece o transporte
ideal para ligar grandes distâncias rápida-
menie. É um veículo leve. que obedece às
condições específicas dos locais onde a paisa-
gem é importante. Nâo vejo outra solução
tão boa para se chegar à Barra da Tijuea em
pouco tempo a nâo ser pelo aeromóvel. É
um transporte de baixo custo com tecnologia
nacional — disse Lerner.

Dentei quer
emissoras
comunitárias

O diretor-geral do Departa-
mento Nacional de Telecomu-
nicaçóes (Dentei), Antônio
Fernandes Neiva, defendeu on-
tem, em entrevista à RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, a ex-
pansáo de pequenas estações
locais nas cidades brasileiras,
como "forma de fortalecer a
cultura local, o folclore de cada
região".

Apesar de defender a atua-
çáo das grandes redes de TV —
"pela 

qualidade dos programas
e pelo próprio papel na integra-
çáo nacional" —, o diretor do
Dentei afirmou que as emisso-
ras locais devem abrir espaço
para as comunidades. Na en-
trevista ao repórter Ricardo
Bueno, Antônio Neiva revelou
ainda que existem no país cerca
de 300 estações receptoras e
transmissoras clandestinas de
TV.
COMUNITÁRIAS

Segundo o diretor do Den-
tel, o número de pequenas es-
taçóes nos Estados Unidos vem
crescendo muito nos últimos
anos. Essas estações — chama-
das de Low Power TV (televi-
são de pequena potência) —
utilizam alguns programas das
grandes redes, mas a maior
parte das programações produ-
zidas nas pequenas cidades,
com a participação da comuni-
dade, que ajuda na produção e
criação.

— Este é um caminho que o
Brasil também deveria trilhar
— afirmou Antônio Neiva.

O diretor do Dentei defen-
deu também uma mudança nas
normas técnicas e jurídicas pa-
ra a abertura de uma pequena
estação de rádio. Segundo An-
tônio Neiva. o tempo necessá-
rio para a instalação de uma
rádio chega, às vezes, a quatro
anos. "Existe uma burocracia
que está fora da realidade bra-
sileira", disse.

Na entrevista, em que escla-
receu também dúvidas de ou-
vintes, Antônio Neiva infor-
mou ainda que as faixas do
cidadão são responsáveis por
85% das interferências em apa-
relhos de TV, pois muitas fun-
cionam com antenas inadequa-
das e sem filtros. Há 170 mil
rádios com faixa do cidadão
registradas no Dentei e Antô-
nio Neiva acredita que haja o
mesmo número de faixas clan-
destinas.

Brizola
nega a ajuda
ao bicho

"Não entramos nessa pre-
miscuidade. Se alguém do meu
Governo o fizer, estará come-
tendo um desvio de conduta".
Assim o Governador Leonel
Brizola reagiu, ontem, às
acusações feitas pelo editor do
jornal Folha da Praia, Antônio
Castigliola. de que um secreta-
rio de Estado e cinco funciona-
rios do Governo estariam rece-
bendo propinas de banqueiros
do jogo do bicho.

O Governador voltou a dizer
que o motivo da apreensão do
jornal, domingo passado, foi"exclusivamente" a publicação
de matéria pornográfica. Para
ele. o editor está usando o jus
esperniandi (direito de protes-
tar) para desviar o assunto, e
avisou: "As acusações de irre-
gularidades e corrupção no
meu Governo são perda de
tempo, porque ele haverá sem-
pre de se conduzir na linha da
moralização".

Brizola comentou ainda o
motivo alegado pelo editor pa-
ra a apreensão: a denúncia fei-
ta pelo contraventor Cadinhos
Maracanã, de que estaria con-
tribuindo mensalmente com
CrS 30 milhões para o Governo
estadual.

Depois de dizer que 
"o as-

sunto vem sendo motivo de
averiguações", o Governador
salientou que. sempre que é
feita uma denúncia, procura
saber primeiro qual é "a autori-
dade de quem diz ou escreve".
E observou: "Náo vai ser por-
que este tal de Maracanã diz
alguma coisa que o Governo
vai se sentir na obrigação de
abrir um inquérito oficial".

Lembrou que. na sua admi-
nistração. os bicheiros deixa-
ram de ser perseguidos e que
ele está lutando pela regula-
mentação do jogo de bicho:"Quanto aos banqueiros, seria
inadmissível que entrássemos
em qualquer entendimento
com eles. à margem da lei."

Fiscalização vai cobrar
imposto de "papa-defuntos }•>

A Comissão Municipal de Cemitérios vai
intensificar sua fiscalização contra casas funerá-
rias clandestinas que, sem pagar impostos,
disputam enterros que rendem mensalmente
uma média de CrS 323 milhões aos estabeleci-
mentos credenciados, entre eles a Santa Casa de
Misericórdia.

Os agentes funerários-piratas visam sobrem-
do aos cadáveres de atropelados para, com
procuração de parentes, receberem o seguro
obrigatório de CrS I milhão 214, denuncia o
presidente do Sindicato dos Estabelecimentos
de Serviços Funerários, Oswaldo Gomes Flores,
cuja casa comercial, no Maracanã, já sofreu
atentados.

Notas frias
Os vidros da Funerária Maracanã, na facha-

da, já foram trocados depois de receberem dois
tiros, à noite, conta Oswaldo. que reuniu ontem,
no sindicato, alguns diretores e associados.

Em janeiro último, as 31 casas legalizadas
fizeram 1 mil 577 sepultamentos, faturando CrS
106 milhões. A Santa Casa enterrou um volume
quase três vezes maior — 4 mil 294 —, mas seu
faturamento foi proporcionalmente inferior: CrS
125 milhões. Á Irmandade do Rosário Sáo
Benedito, que controla o Jardim da Saudade,
faturou CrS 7 milhões, com 92 sepultamentos,
segundo dados da Comissão Municipal de Cerni-
térios.

Esse mercado, porém, sofre a ação dos
agentes e casas funerárias clandestinas, seis das
quais já identificadas pelo Sindicato. Elas tém
como endereço apartamentos em Ipanema ou
mesmo garagem no Centro, mantendo agentes
nos hospitais ou no Instituto Médico-Legal, este
o ponto preferido, por receber uma média de 30
corpos por dia, principalmente de atropelados.
Geralmente usam notas frias, de outras cidades,
lesando o Município do Rio.

Segundo o sindicato, a firma-fantasma Ze-

ca's, na Rua Mem de Sá, 149, em frente ao IML,
usa notas fiscais sobretudo de três casas funerá-
rias inexistentes no Rio — São Luiz, Serviços
Sociais de Luto e Senhor do Bonfim. As funerá-
rias Santa Cristina, de Realengo, e Boa Guia, de
Nilópolis, usam notas de Magé e Nilópolis.

Com isso o Município perde, por funerária
clandestina, uma caução anual de CrS 408 mil e
o ISS, que representa 5% do faturamento com
enterros. O decreto-lei 88, de 1969, dá às 31
casas associadas ao Sindicato, à Irmandade
Rosário de São Benedito e à Santa Casa de
Misericórdia a exclusividade dos serviços fune-
rários, proibida para agentes autônomos. A
Santa Casa detém também o monopólio dos 13
cemitérios municipais.

O ex-diretor do Serviço de Licenciamento e
Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazen-
da. Pinto Amando, exonerado em janeiro, diz
que 

"em inúmeras ocasiões", multou a firma
Zeca's, em CrS 68 mil cada vez. Chegou a
interditá-la. lacrando o portão da garagem onde
funciona a funerária com registro de "transpor-
tadora".

A firma, porém, reabriu. "Eles são teimo-
sos", frisa Pinto Amando, demitido, segundo
ele próprio, por combater a corrupção. "Eu

queria acabar com muita safadeza, recusei pro-
pina de até CrS 5 milhões, mas o Secretário
Kleber Borba foi contra", revela.

O presidente do Sindicato das funerárias,
Oswaldo Flores, explica que a Prefeitura deve
•tomar providências, porque as casas clandesti-
nas e os autônomos ilegais lesam o Fisco,
"escorebam" os parentes de mortos e fazem
uma concorrência "desleal e constrangedora".
Geralmente as pessoas vítimas de abusos náo
sabem a quem recorrer, porque os agentes-
piratas desaparecem. "Sáo os camelôs da mor-
te", define Oswaldo Flores, que vai processar o
PM reformado José de Oliveira, dono da Zeca's,
por difamação.

Cemitérios vão ter segurança
Durante o ritual de sepultamento. na oferta

gentil e caridosa de meia dúzia de rosas a um
parente do morto por um desconhecido, o
surgimento de um. revólver, entre as flores,
revela uma nova modalidade de assalto nos
cemitérios. Considerado um "campo santo", o
cemitério, com seus adornos nos túmulos (san-
tos, estátuas, mármores e outros objetos de
valor), surge como símbolo atrativo para ladrões
e assaltantes.

Preocupada com esse fato, a Santa Casa de
Misericórdia, instituição religiosa secular sem
fins lucrativos, administradora de 13 cemitérios
do Rio de Janeiro, contratou a empresa SC
(Serviços de Conservação e Segurança) para
garantir a segurança dos parentes dos mortos e
evitar saques ao patrimônio dos cemitérios.

— Os 13 cemitérios administrados pela San-
ta Casa constituem uma área estimada em mais
de 1 milhão e 800 mil metros quadrados. Então,
náo existe condições ideais de realizarmos uma
segurança integral. Mas com o tipo de segurança

que estamos desenvolvendo, o índice de roubos
e assaltos diminuiu bastante porque, ao contra-
rio de São Paulo, onde existem casos de assaltos
a sepulturas, aqui, os ladrões respeitam ainda o"campo santo" do cemitério — disse Dahas
Zarur, jornalista, diretor-geral da Santa Casa.

O cemitério São Joáo Batista, em Botafogo,
segundo Zarur, foi o primeiro núcleo para a
instalação integral do sistema de segurança. Isto
é. execuções de serviços de limpeza, das sepultu-
ras individuais, além da segurança patrimonial,
da qual cuidam 80 agentes distribuídos pelos 250
mil metros quadrados do cemitério usando equi-
pamentos de comunicação imediata e visual,
como binóculos.

— Nos outros 12 cemitérios existem tam-
bém equipes de segurança patrimonial, mas no
dia 14 de abril farei uma avaliação da experièn-
cia do Sáo João Batista para podermos implan-
tá-la nos outros cemitérios. O primeiro a ser
beneficiado será o Morundu, na Ilha do Gover-
nador — disse Dahas Zarur.

Federação diz que evasão
de seguro atinge o INAMPS

A evasão da receita do seguro obrigatório
náo se restringe aos hospitais da Prefeitura do
Rio; abrange também a rede do INAMPS, que
não se vem ressarcinco convenientemente das
despesas com o atendimento às vítimas dos
acidentes de trânsito. A informação é do presi-
dente da Federação Nacional de Seguros (Fena-
seg). Vítor Renault.

Preocupado com a indenização deficiente
das despesas feitas pela rede pública, Vítor
Renault expôs o problema, há três semanas, ao
Ministro da Previdência Jarbas Passarinho, que
criou um grupo de trabalho com a finalidade de
propor fórmulas que facilitem o pagamento do
prêmio. Nos próximos dias deverão ser anuncia-
das as sugestões apresentadas pelo grupo.

Fraude
O presidente da Fenaseg disse que. quando

expôs o assunto ao Ministro Passarinho, náo
sabia das proporções que a evasáo havia assumi-
do na rede municipal do Rio, o que levou o
Prefeito Marcelo Alencar a denunciar fraude,
envolvendo médicos da Prefeitura e casas de
saúde particulares.

O que constatamos, na realidade, foi
certa ineficácia da rede pública em geral, na
cobrança das indenizações, fato que atribuímos,
numa primeira análise, a uma deficiência dos
setores encarregados de obter o ressarcimento.

Os dados, apresentados pela Prefeitura, de
uma evasáo em torno de CrS 24 bilhões anuais,
não devem estar exato, diz Vítor Renault, que
se baseia em dados do mercado segurador: •

As companhias estão destinando em tor-
no de CrS 27 bilhões anuais ao pagamento das
despesas hospitalares das vítimas de trânsito, em
todo o Brasil. Náo é crível que, deste total. CrS
24 bilhões se destinem apenas aos hospitais do
Rio — afirmou.

O presidente da Fenaseg assegurou que a
entidade tem o mesmo interesse que a Prefeitura
do Rio e a Previdência Social "em pesquisar a
fundo as origens do problema".

Afinal náo ganhamos nada com isso.
Pelo contrário, só perdemos, caso se confirme
que as seguradoras estão pagando os prêmios
indevidamente.

X Tintas International S. A.
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Prédios velhos colocam em risco a vida de 2 milhões
Prefeito demite Ahmed que
explica saída na Câmara

Enquanto o Secretário de Governo do
Município, Emir Ahmed, estava na Câmara
dos Vereadores entregando carta aos vereado-
res do PDT e ao presidente da Casa, Maurício
Azedo, explicando as razões por que ia deixar
a equipe da alta administração municipal, o
Prefeito Marcelo Alencar o exonerou, achan-
do não ser possível convencer Ahmed a conti-
nuar na equipe.

A propósito de declarações anteriores do
prefeito, que disse que seu secretário de Go-
verno "tem ciúme de sua equipe", Emir Ah-
med declarou que 

"não me dão ciúme a
mediocridade e a incompetência". Para ele, o
prefeito trouxe do Banerj uma equipe "para
fazer a ponte dele com Brasília". Q cargo será
ocupado, interinamente, pelo Secretário de
Planejamento, Arnaldo Mourthé.

Volta à Câmara
Na carta que entregou ontem aos vereado-

res do PDT, Emir Amed afirma que o seu
desejo de exonerar-se do cargo de secretário
baseou-se na impossibilidade de exercer as
suas atribuições. Como secretário de Gover-
no, Emir Amed acha que deveria ser "real-

mente o coordenador político inter-
secretarias; ser a ponte permanente entre o
Executivo e os setores parlamentares, em
especial a Câmara Municipal do RJ, e ser o
elemento de ligação entre o Executivo e as
comunidades, através das Coordenações Re-
gionais e das Administrações Regionais".

A mesma carta, como afirmou, foi enviada
ao Governador Leonel Brizola, ao Prefeito

Marcelo Alencar e ao Secretário de Governo
do Estado, Cibilis Viana. "Nenhum deles me
deu resposta e eu, depois de cumprir os
trâmites legais, resolvi hoje me exonerar do
cargo", firmou Amed, logo depois de entregar
ao presidente da Câmara seu requerimento de
reintegração.como vereador, o que provocará
o afastamento de seu substituto, vereador José
Fontela.

As queixas de Emir Amed vão desde o
fato de o Prefeito não o ter mais acompanhado
em visitas às comunidades de baixa renda, e a
centralização de poderes nas mãos do Chefe
de Gabinete de Marcelo Alencar, restringindo
seu âmbito de atuação, até a "máquina buro-
crâtica é emperrada de um Estado superado e
nada modernizado".

Depois de frisar que o Prefeito Marcelo
Alencar sempre o tratou de maneira "cordial e
polida", Emir Amed desabafou: "O Prefeito
em um jantar para o qual me convidou, há dois
dias, me pediu uma trégua, uma paz com a
imprensa, e eu segurei. Hoje (ontem) pego os
jornais e leio a notícia de que ele afirma que eu
tenho ciúme. Então, ele rompeu o acordo que
fez comigo".

Na opinião de Amir Amed, "náo há
condição de um homem eleito algum ocupar
um cargo com um executivo não eleito e, por
isso, considero fundamental a eleição direta
para Prefeito". Concluindo, disse Amed:
"Não estou vendo nesse Governo nenhuma
medida socializante, mas quero deixar bem
claro que confio, ainda, no Governador Leo-
nel Brizola".

Assembléia convoca Darcy
e Banerj sobre Passarela

A CPI da Assembléia Legislativa flumi-
nense, que apura o funcionamento das empre-
sas estatais e das companhias de economia
mista, resolveu convocar ontem o Vice-
Governador e Secretário de Cultura, Darcy
Ribeiro, o presidente do Banerj, Carlos Au-
gusto de Carvalho, e o presidente do Tribunal
de Contas do Município do Rio, Luís Alberto
Bahia, para prestarem esclarecimentos sobre a
construção da Passarela do Samba.

O presidente da CPI, Deputado Heitor
Furtado, alegou que Darcy Ribeiro, numa
longa entrevista ao JORNAL DO BRASIL,
dia 26 de fevereiro,"confessou que promoveu
alguns arranjos durante a realização da con-
corrência pública convocada para a construção
do sambódromo". A concorrência, segundo

Furtado, "foi viciada na origem e o Estado,
através de seus deputados, exigirá explicações
convincentes".

Revogação
Para o Deputado Romualdo Carrasco,

representante do PTB na CPI, "Darcy Ribeiro
revogou toda a legislação conhecida sobre
concorrência pública". O parlamentar traba-
lhista, já em tom de irritação, completou:

— Agora eu estou entendendo porque o
Jango caiu. Era demais para qualquer Presi-
dente ter o Brizola como cunhado e o Darcy
Ribeiro por conselheiro.

Darcy Ribeiro, Carlos Augusto de Carva-
lho e Luís Alberto Bahia receberão as cartas
de convocação para depor na CPI entre amahâ
e segunda-feira.

BD-Rio faz convênio para
plano urbanístico do Rio

Um convênio de cooperação técnica entre
o Banco de Desenvolvimento do Estado (BD-
Rio) e a Secretaria da Região Metropolitana,
será assinado hoje, no Palácio Guanabara,
para a elaboração de toda a Região Metropoli-
tana do Rio. O projeto — por determinação
do Governador Brizola — será desenvolvido
pelos técnicos da Fundrem e a equipe do
arquiteto Jaime Lerner.

Nós não estamos apenas cedendo fun-
cionários. Estamos assumindo, com o nosso
corpo técnico, a co-autoria do projeto que vai
beneficiar uma população em torno de 10
milhões de pessoas. O objetivo do convênio é
evitar que os trabalhos de Lerner entrem em
choque com os estudos e planejamentos já
elaborados pela Fundrem — explicou Aloísio
Gama (PMDB) Secretário para a Região Me-
tropolitana.

Seis meses
O convênio para a elaboração do plano

urbanístico da região metropolitana do Rio —
com duração de seis meses, prorrogáveis —
prevê o aproveitamento dos estudos desenvol-
vidos pela Fundrem nos últimos anos, na área
dos transportes coletivos, preservação de áreas

Juiz nega plágio
em coreografia e
condena escritor

O juiz Maurício Horta Mourão, da 36a
Vara Cível, condenou o escritor Guilherme
Figueiredo, irmão do Presidente da Repúbli-
ca, a pagar as custas do processo que abriu
contra o coreógrafo Gilberto Motta, bem
como os honorários do advogado do artista, a

3uem 
o escritor acusou de plágio. O magistra-

o julgou improcedente a ação de perdas e
danos.

Guilherme Figueiredo afirma na ação que
contratou Gilberto Motta para coreografar a
peça O boi no telhado, com base em seu
libreto, e que, depois, como assessor de coreo-
grafia do Bale Dalal Achcar, Gilberto Motta
teria copiado aquele trabalho anterior, no
espetáculo Sonho de uma noite de verão,
cometendo plágio e apropriação indébita.

Gilberto Motta, defendido pelo advogado
Gustavo Martins de Almeida, contestou a
açáo, alegando não haver possibilidade de
plágio, porque "libreto e coreografia sáo coi-
sas distintas". O magistrado acatou esta afir-
mação e disse que, a partir de um libreto,
inúmeras coreografias podem ser compostas,
inteiramente distintas, "como aconteceu em
Aida, Lagos dos Cisnes, Guarani e outros
espetáculos."

Desta forma, ainda que a coreografia
de Sonho de Uma Noite de Carnaval fosse a
mesma e tivesse sido feita pelo réu, estaria ele
reproduzindo obra sua, emanação de sua capa-
cidade artística e criativa, tomando-se impôs-
sivel a identificação de plágio — afirma o
magistrado na sentença.

especiais, uso do solo, saneamento, cadastra-
mento urbano e infra-estrutura de serviços
básicos. Aloísio Gama considera importante,
também, a participação dos órgãos de planeja-
mento do Município do Rio:

— Vamos integrar os projeto em nível
metropolitano. Disciplinar o crescimento da
região — afirma o Secretário.

Entre as preocupações do novo plano
urbanístico estão os parcelamentos dos solos,"para não permitir a transformação do agríco-
Ia no urbano, o que cria as reservas para a
especulação imobiliária". A Fundrem vai de-
fender também a integração dos transportes de
massa; a preservação das lagoas, escoamento e
drenagem dos rios; a busca de novas fontes
para o abastecimento de água e energia, além
das possibilidades de aproveitamento do lixo
urbano na geração de recusos.

O Secretário Aloísio Gama destaca que
outro objetivo do convênio é possibilitar a
abertura de um canal — através do Conselho
comunitário Metropolitano, da Fundrem —
para a participação da população nas propôs-
tas de planejamento urbano. "Toda a comuni-
dade será ouvida", garante.

Santos Anjos
irá ao STF para
anular aluguel

As freiras do Colégio Santos Anjos, na
Tijuca, estão fazendo a última tentativa para
anular o contrato de locação feito com a Sesrio
(Sociedade de Ensino Superior do Rio de
Janeiro), com a qual vêm brigando desde
1975: entrarão com recurso no Supremo Tri-
bunal Federal contra a decisão da Justiça
fluminense, que deu ganho de causa à socie-
dade.

Para o advogado da Sesrio, Marco Antô-
nio Lintz, esse recurso não tem amparo jurídi-
co, e não deverá ser acolhido pelo Supremo.
Ele afirma que o colégio quer impedir que a
faculdade amplie suas dependências, "embora
esteja amparada legalmente, náo só por força
de contrato como também por força judicial.
A Sesrio já venceu em primeira e segunda
instâncias".

Á briga
O Colégio Santos Anjos assinou contrato

com a Sesrio, em 1975, para que ela instalasse
a Faculdade de Fonoaudiologia. De acordo
com o advogado, o colégio estava em dificula-
des financeiras e as freiras argumentaram que
a Sesrio precisava de um local, para conseguir
do MEC autorização para o funcionamento do
curso. A faculdade se ampliou e o espaço se
tornou pequeno para os dois estabeleci-
mentos.

Agora, com a tentativa de anular nova-
mente o contrato, recorrendo ao STF. o cole-
gio espera ganhar a causa. Porém, o advogado
Marco Antônio Lintz garante não ser cabível o
recurso, por ser uma ação de natureza loca-
tícia.

Cerca de 2 milhões de pessoas correm
iminente risco de morrer vitimados por incén-
dios, no Rio. São moradores e a população
flutuante que circula por aproximadamente 3
mil casaróes e pequenos e antigos edifícios do
Centro, ameaçados de destruição com incên-
dios, a exemplo do que ocorreu, terça-feira,
no velho prédio da Rua do Riachuelo, 428.
Esta é a avaliação do Coronel Edmundo
Rodrigues da Silva, do Serviço de Relações
Públicas do Corpo de Bombeiros e da Defesa
Civil.

Segundo ele, esses prédios, em precárias
condições de conservação, não oferecem a
menor infra-estrutura contra incêndios: não
têm material de escape (saída de emergência);
medida de emergência contra incêndios e
pânicos; não há higiene, além de armazenarem
grande quantidade de materiais de fácil com-
bustáo. O militar reconhece que, por Lei, os
prédios e os casarões deveriam sofrer periódi-
ca fiscalização, mas devido à falta de pessoal o
serviço é deficiente.

Desapropriados
— É uma situação complexa — lamentou

o Coronel Rodrigues, referindo-se à ocupação
dos prédios por famílias na maioria pobres e
subempregados. Lembrou que existem vários
imóveis, especialmente os da Rua Mem de Sá,
que já foram desapropriados, mas as famílias
insistem em continuar morando no local "por-

que não têm para onde ir".
Lembra que, mesmo com os riscos de um

incêndio, há um problema social. E questiona:"Para onde essas famílias vão? Vão ficar
morando na rua com crianças pequenas?"
Segundo o, militar, os riscos de incêndio que
correm esses prédios são devido às precárias
condições em que se encontram. O teto, forro

e assoalho são de madeira. Quando há instala-
çào elétrica, parte da fiação é desencnpada.
Mas o principal perigo é com relação aos
butijóes de gás e os lampiões usados pormuitas famílias que náo têm condições de
pagar o fornecimento de luz.

Principalmente na área do SAARA, quase
todos os prédios sáo antigos e também não
oferecem a menor segurança. Lá, diariamente,
trabalham e transitam milhares de pessoas. O
Coronel destaca também os prédios velhos e
mal conservados da Praça João Pessoa, na
Lapa, no cruzamento das Avenidas Mem de
Sá e Gomes Freire, onde dezenas de famílias
estão residindo e correndo risco de vida, caso
haja um incêndio.

O Coronel Rodrigues lembrou: "Graças a
Deus ninguém morreu no incêndio ao prédio
da Rua do Riachuelo, onde cerca de 80
pessoas moravam".

Segundo a Assessoria de Comunicação da
Secretaria Municipal de Obras, o Departa-
mento de Edificações não controla os prédios
antigos do Rio, principalmente quando eles
sáo particulares, A assessora, Franca, explicou
que o Departamento não tem condições de
demolir um prédio, a menos que fique com-
provado que ele está em ruína iminente. "Mas

para isso é preciso um laudo, provando a
necessidade de demolição".

Os velhos casarões e prédios antigos e mal
utilizados, de instalações pouco adequadas,
não sáo convidativos ao mercado imobiliário,
segundo o empresário Mauro Magalhães, pre-
sidente da Associação dos Dirigentes do Mer-
cado Imobiliário. Ele esclareceu que a área
onde existem os velhos imóveis náo são zona
comercial, além de a grande maioria dos
prédios serem cabeça-de-porco e estarem com
problemas jurídicos. . . -

An Gomes
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Os edifícios antigos estão sob ameaça permanente de incêndio

Camelôs burlam fiscais
e continuam em Niterói
Niterói -— Os camelôs continuaram,

ontem, ocupando o Terminal Rodoviário
Norte, na Rua Visconde do Rio Branco, a
Praça Araribóia e as ruas de pedestre do
Centro, apesar de o Secretário Municipal
de Fazenda, Oscar Nazareth, ter afirmado
que"a fiscalização ao comércio clandestino
não será abrandada". Na terça-feira, os
ambulantes depredaram o caminhão VW-
6183, que vendia pescado nas Barcas com
autorização da Prefeitura, depois que um
guarda municipal, em confronto com os
camelôs, feriu à bala um homem.

O vereador Nicélio Pinto (PDS) culpou
a Prefeitura pelo tumulto de anteontem,
acusando-a de "também fazer camelota-
gem, vendendo café, peixe e ovos em praça
pública, concorrendo com o comércio que
paga tributos à própria municipalidade".
Há seis meses, o Prefeito Waldenir Bra-
gança (PDS) criou a Coordenadoria Muni-
cipal de Abastecimento, que através de
convênios com produtores de café de Mi-
nas, de ovos de Petropolis e, agora de
pescado do Rio, autoriza-os vender seus
produtos nas ruas, desde que seus preços
sejam, pelo menos, 20% menores que os
de mercado.

Guarda agressor
O guarda municipal Gustavo Nogueira

Ramos, de 37 anos, que terça-feira de
manhã fez três disparos com uma pistola
7,65 contra um grupo de camelôs no Ter-
minai Norte e acertou um tiro no pescoço
do desempregado Adalberto Dias, de 23
anos, fez exame de corpo de delito no
posto do IML de Niterói. O laudo somente
ficará pronto dentro de 15 dias e, com ele.
o chefe da Guarda, Leovegildo Sepúlveda.
diz que 

"se 
provará que o guarda foi

agredido pelos ambulantes, que tentaram
tomar sua arma". .

O homem ferido no incidente — quan-
do três guardas municipais tentavam arre-
batar mercadorias de camelôs perto da Rua
Marechal Deodoro — ia para casa, em
Tribobó, segundo seus parentes. O chefe
da guarda, porém, afirma que Adalberto
Dias "é ajudante de camelô". Ele foi
operado no Hospital Antônio Pedro, onde
se encontra internado em estado regular.

Há uma semana, a Prefeitura anunciou
uma "campanha sistemática de repressão
ao comércio clandestino, com 30 fiscais
apoiados por guardas municipais". A cam-
panha até hoje náo conseguiu reduzir o
número de ambulantes, que deveriam ser
confinados no Aterro da Praia Grande,
atrás do Terminal Norte, desde que eles
fossem moradores de Niterói e não vendes-
sem gêneros alimentícios. ¦

Os camelôs acusam os fiscais de exigi-
rem propinas que variam de CrS 100 a CrS
1 mil para não apreenderem as mercado-
rias. O Secretário de Governo, Michel
Salim Saad, disse que já foram abertos
vários inquéritos, mas neles os camelôs náo
repetem as denúncias que fazem pela im-
prensa.— Sempre pedi aos interessados na
apuração de fatos como esses que se diri-
jam à Prefeitura, procurando o Secretário
de Administração, Leir Moraes, que presi-
de a Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo, para que os traidores da
filosofia do Prefeito Waldenir Bragança
respondam por seus atos — disse Michel
Saad.

Concorrência
O Vereador Nicélio Pinto requereu à

Câmara para que o Prefeito explique "por

que a Coordenadoria Municipal de Abaste-
cimento tem poderes de escolher quem
deve comercializar em praça pública, com
a isenção de taxas e impostos, fazendo o
mesmo que os camelôs".

Ele disse que a própria Prefeitura in-
fringe o Artigo 35 do Código de Posturas
(Lei 140/83), tornando-se "mais um camelô
na cidade, ao se associar a empresas que
vendem gêneros alimentícios nas calçadas,
contrariando o dispositivo legal".

Hoje. o caminhão da distribuidora de
pescado Alvarenga (conveniada com a
Coordenadoria de Abastecimento), que foi
depredado anteontem pelos camelôs, vol-
tara a vender peixe, camarão e siris a
preços 20% menores que os cobrados nas
peixarias da cidade. Ficará estacionado no
melhor ponto do Centro, em frente à
Estaçáo das Barcas, por onde passam cerca
de 200 mil pessoas por dia.

STF considera ilegais
artigos da lei que fixa
taxas da Justiça no Rio ,

Brasília — Por decisão unânime de seus ministros,
o Supremo Tribunal Federal declarou ontem inconsti-
tucionais 11 dispositivos da Lei 383/80, que fixa a
cobrança da taxa para o andamento de processos na
Justiça do Rio de Janeiro.

O STF aceitou integralmente a opinião do Minis-
tro relator, Moreira Alves, de que essa lei violava o
espírito do Parágrafo 4o do Artigo 153 da Constituição
federal, que assegura a apreciação pelo Poder Judicia-
rio de qualquer lesão a direito individual.

Pelos cálculos apresentados ao plenário do Supre-
mo Tribunal, a simples cobrança de uma duplicata no
valor de CrS 40 mil iria custar ao credor cerca de CrS 52
mil 400 no final do processo na Justiça carioca.

Com a decisão, estão desde logo declarados
inconstitucionais e^ sujeitos à imediata suspensão de
vigência pelo Senado os Artigos 112,114, Parágrafo 8o,
118, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 134 e 136. Parágrafo
3o da Lei que foi promulgada no Governo Chagas
Freitas.

Secretários querem o
IPTU deduzido do IR n

Os secretários Municipais de Fazenda de todas as
capitais do país decidiram, no encontro em Manaus, na
semana passada, enviar ao Governo Federal moção no
sentido de que o pagamento do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) possa ser deduzido pelo contribuinte
no Imposto de Renda. A proposta visa aumentar a
arrecadação municipal, informou o Secretário Municipal
de.Fazenda do Rio, Kleber Borba.

Outra moção encaminhada às autoridades financeiras
federais pedia que as prefeituras sejam autorizadas a rolar
suas dívidas externas, com base em proposta apresentada
pelo Secretário Municipal de Fazenda do Recife, Luiz
Alberto Passos Cavalcanti. Segundo Kleber Borba, o
município do Rio deve ao exterior 150 milhões de dólares,
fora os juros: 

"se 
pagarmos essa dívida a cidade pára",

observou.
Tratamento Desigual

Disse o Secretário Kleber Borba que, como pôde
verificar no encontro em Manaus, o Rio de Janeiro foi o
Município onde houve o menor reajuste do IPTU. Segun-
do ele, em Florianópolis o reajuste do imposto foi até
1000%, com 800% para os prédios novos, enquanto no
Rio o aumento foi de até 210%. Em Recife, como pôde
constatar, o reajuste foi de 387%, em Aracaju de 800% e
em Belo Horizonte 500%.

"Isso demonstra que o nosso reajuste foi um dos
menores, inclusive em relação às capitais com poder
aquisitivo muito menor que o nosso, como Aracaju e Belo
Horizonte", acrescentou Kleber Borba. Observou ainda o
secretário que, 

"de um modo geral, a situação financeira
das prefeituras é péssima". Citou, como exemplo, a
Prefeitura de São Luís do Maranhão, que arrecada Cr$ 400
milhões e tem uma despesa com pessoal de CrS 700
milhões. i

Outra observação feita pelo Secretário Municipal da '
Fazenda foi a de que todos os municípios têm autorização
para emitir ORTMs, "o 

que não ocorre no Rio de Janeiro
e demonstra aue existe um tratamento desigual para com a
nossa cidade'. j

Alencar revê imposto
no Rio até o dia 25

Até o dia 25 de abril o Prefeito Marcelo Alencar vai
decidir sobre a revisão da Lei 483, que trata do Imposto
Predial e Territorial Urbano. O anúncio foi feito ontem, após
o encontro com o presidente da FAMERJ, Jó Rezende, que
pediu uma redução da avaliação do valor venal, responsável
pelo cálculo do imposto.

Para aumentar a arrecadação do município, em troca da
redução do IPTU, a FAMERJ sugeriu ao prefeito uma revisão
das isenções do imposto, o recadastramento dos loteamentos
irregulares e um maior rigor na fiscalização das áreas urbanas,
que são estocadas para valorização. Na opinião de Jó Rezen-
de, a prefeitura não pode resolver seu problema financeiro,
aumentando a carga tributária sobre a população.

Marcelo Alencar revelou que a prefeitura náo tem
competência para alterar a lei orçamentária, por via de
decreto. Mesmo reconhecendo que o aumento do IPTU
causou um impacto muito forte junto aos contribuintes, o
prefeito disse que o valor venal dos imóveis — que serve de
base para o cálculo do percentual do imposto — ainda está
muito longe do valor de mercado.

Governador manterá
a taxa de educação

Apesar de 400 empresas do Rio terem ameaçado entrar
com mandado de segurança pedindo a suspensão do primeiro
pagamento da Taxa de Educação, o Governador Leonel
Brizola não pensa abrir máo do tributo. "Contávamos com
essa discussão. O Procurador-Geral do Estado. Seabra Fagun-
des, está atento ao assunto para sustentar sua legalidade junto
ao Poder Judiciário", acrescentou.

Brizola disse que a taxa foi instituída com uma finalidade"profundamente 
generosa", e que segue uma tese defendida

no programa de todos os partidos:
A taxa incide sobre o capital, e não sobre o trabalho ou o

consumo.
Disse, ainda, que o montante previsto para a arrecada-

ção será pequeno, 
"e nào sacrifica as empresas".

Inovações
O Governador já contava com o questionamento da

constitucionalidade da Taxa de Educação — fixada em 5% do
valor ativo das instituições financeiras, e em 0,5% para os
demais setores — porque essa discussão costuma ocorrer com
quaisquer inovações em matéria tributária, afirmou.

O problema está entregue ao Procurador do Estado e
pretendemos levar oportunamente nossas razões ao Poder
Judiciário. Enquanto isso. a Secretaria de Fazenda trabalha
para implantar o sistema de arrecadação da taxa. Seguiremos
coerentes, decididos a sustentá-la no seu mérito e em sua
legalidade — concluiu.

Brizola se queixa de
que falta dinheiro

O Estado vive dificuldades que nos afligem cada dia
mais. Estamos sentindo a ação do Governo federal de apertar
o cerco em todos os campos, sempre para restringir, e náo
para facilitar. O Rio está sendo muito atingido, e injustamen-
te. porque se trata de recursos arrecadados aqui e que para cá
deveriam retornar, por uma questão de justiça.

A queixa foi feita ontem pelo Governador Leonel
Brizola. ao lamentar a impossibilidade de o Estado fazer obras
de drenagem e saneamento — particularmente na Baixa
Fluminense, considerada área prioritária —. pela falta de
verbas do Governo federal. .

O Governador fez o comentário ao falar do contrato que
o BD-Rio (Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio)
assina hoje com a Secretaria de Desenvolvimento Metropoli-
tano, para oferecer subsídios ao urbanista Jaime Lerner. "De
minha parte, tem todo o apoio", disse.



JORNAL DO BRASIL CIDADE quinta-feira, S9/3/84 ? l° caderno D 9

Cães da PM começam a farejar Receita faz leilão de contrabando
maconha e cocaína nas cartas

__, Ronaldo TheobaldHavia algo estranho naquele pacote,
procedente do Irã. com destino ao Pana-
má, Pesava cerca de 600 gramas e Anne,
de quatro anos, bem tratada e escovada,
não teve dúvidas em levá-lo às mãos de
seu mestre. Anne é um dos oito cães
amestrados da PM que iniciaram ontem,
na sede da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, uma operação para
farejar cocaína e maconha entre milhares
de cartas, embrulhos e malotes.

O embrulho do setur internacional
náo pôde ser aberto, mas os responsáveis
pelo departamento escreveram uma car-
ta, alertando as autoridades do Panamá
de que ele estava sob suspeita. O diretor
regional da empresai Joel Marciano Rau-
ber. explicou que todas as cartas e em-
brulhos vindos da Bolívia e de Mato
Grosso do Sul — que totalizam por dia
103 mil unidades — serão farejados pelo.
cães amestrados — patores alemães.
Além delas, outras 100 mil. escolhidas
aleatoriamente, procedentes de outros
Estados e países, também passarão pelo
mesmo processo já que o Rio e São Paulo
sáo centros de triagens para cartas inter-
nacionais enderaçadas à America Latina.

Farejar drogas
Foi por determinação do presidente

da ECT — em conseqüência de um
flagrante de cinco quilos de cocaína,
encontrado num malote em Campo
Grande. Mato Grosso do Sul —. que se
organizou no Rio de Janeiro uma opera-
ção em conjutno com a Companhia Inde-
pendente de caês, do 16° BPM, e a ECT.
A principal preocupação é diminuir o
tráfico de drogas que vem ocorrendo
atualmente dentro dessa nova modali-
dade.

Joel Marciano explicou que há um
ano a empresa vem pressentindo o tráfico
de drogas por correspondência. "Esta-
mos numa média", explicou o diretor
regional da ECT, "de dois flagrantes de
cocaína e maconha por mês. Antes de
fazer essa operação com os cães, nossos
manipuladores de cartas e malotes, quan-
do sentiam alguma coisa suspeita, ime-
diatamente enviavam o embrulho à Poli-
cia Federal, que já tem meios, sem violar
a carta, de detectar se a correspondência
traz ou náo alguma substância tóxica.
Eles também possuem cães amestrados e.
caso seja confirmado a suspeita o destina-
tário é chamado para explicações".

Para o diretor regional da empresa, a
grande preocupação reside nas corres-
pondências provenientes da Bolívia, que
serão verificadas diariamente pelos cães
amestrados. "Os embrulhos vindos do
Mato Grosso do Sul também estão sendo
fiscalizados com maior rigor e acredito
que. com o auxílio dos cães, ficará mais
fácil controlar o tráfico de drogas feito
pelos correios", acrescentou Joel Mar-
ciano.

Dedicação
Por volta das 10h30min da manhã,

um pelotão da PM, composto de um
sargento, três cabos e 10 soldados, co-
mandados pelo Tenente David, chega-
ram à ECT com os cães. As correspon-
dências nacionais principalmente as vin-
das do Norte do país, ficaram dispersas
para que os cães pudessem farejar. Os
PMs, para mostrar eficiência dos animais,
espalharam alguns pequenos pacotes com
cocaína e maconha nas correspondências
e os cães, após alguns minutos, localiza-
ram os tóxicos.

— Paciência, dedicação e muito

O leilão de mercadorias apreen-
didas pela Receita Federal, feito on-
tem, rendeu CrS 139 milhões 537 mil
«S74. Oitenta empresas, principal-
mente do Rio Janeiro e São Paulo,
participaram do leilão no auditório

da Escola Superior de Administra-
ção Fazendária, no Centro.

Entre os 47 lotes leiloados esta-
vam perfumes de diversas marcas —
franceses, em sua maioria —, eqtii-
pamentos eletrônicos, eletro-
domésticos e brinquedos. Apenas

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
Consulte diariamente a seção 000

Anne fareja para ver se há

amor. Essas são as técnicas principais
para que um cão fique adestrado e possa
localizar drogas. O ensinamento — expli-
cou o Tenente David — leva cerca de
dois anos, e náo é qualquer cão que
consegue tornar-se apto para esse tipo de
tarefa. Nós temos que ter também sensi-
bilidade para saber que determinado ani-
mal poderá ser um farejador de drogas.

O Tenente David explicou, ainda,
que o mestre nunca deverá dar o tóxico
para o animal ingerir. "Isso não pode ser
feito. Caso isso ocorra, em primeiro lugar
é um crime, já que o cachorro terá uma
vida bem menor. Ela fareja uma pequena
quantidade do tóxico, diariamente. De-
pois de certo tempo, tem condições de
sentir aquele cheiro e ir direto ao tóxico".

Apesar de o diretor regional da ECT
afirmar que a segunda fase da operação
será para procurar haxixe e heroína (vin-
dos de países da Ásia), o Tenente David
explicou que os cães não'estão prepara-
dos para farejar essas drogas. "Aqui no
Brasil os tóxicos mais consumidos são a
maconha e a cocaína. As outras drogas
ainda não estáo entrando em nosso mer-
cado. Além disso, os cães ainda não
possuem essa experiência", disse o PM.

O diretor regional da ECT, Joel
Marciano, disse que o embrulho suspeito
que veio do Irá será enviado normalmen-

te a seu destinatário."Caso o destinatário
fosse aqui do Rio, enviaríamos o pacote
para a Polícia Federal, que tem condições
de saber, também através de cães ames-
trados, se o embrulho traz ou não tóxi-
cos. Náo podemos violar as correspon-
dências, só com ordens de algum funcio-
nário da Receita Federal", concluiu Mar-
ciano. O pacote que Anne considerou
suspeito trazia as seguintes inscrições:
Mn Hasheni — DP/ Via Chiriqui Rep. de
Panamá.

Carta eletrônica. Essa é a última
novidade que a Empresa de Correios e
Telégrafos vem usando, que permite
diminuir, em dois dias, o prazo de
entrega de correspondências, que nor-
malmente era feito em três dias. O
novo método visa a servir principal-
mente aos bancos que possuem grande
volume de correspondência diária.

O serviço só pode ser feito através
de computadores. Os bancos e as em-
presas codificam suas correspondeu-
cias em uma fita magnética, com no-
mes e endereços. Essa fita é enviada à
Empresa de Correios e Telégrafos,
que, após codificar as fitas dos bancos
e empresas, envia as cartas para os
endereços constantes nas fitas magné-
ticas.

J*"' % éirn "rt" ,,,;,

dois lotes de peças de reposição de
automóveis e um de produtos qúfmi-
eus não foram arrematados. O leilão
da Receita Federal foi rápido —
apenas 40 minutos — e rendeu acima
do esperado. A Receita esperava
arrecadar CrS l)2 milhões.

BRAZrLIAN BUSINESS CONSULTANTS
• Fusões, Aquisições • Mergers, Acquisitlons

• Estudos de Viabilidade • Feasibility Studies
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Põe tio malote.
Põe o orçamento, a folha de

pagamento, a caria dc admissão, a
carteira profissional. Põe os cheques, os
memorandos, as faturas, a abreugrafia.
Põe os lay-outs as fotos, o cartão postal.
Põe os bilhetinlios entre os diretores.
Põe ps rolos de filmes, os envelopes,
os posters, os discos, as fiíás-cassetes,
os esquadros. Põe o vídeo-cassete,
os livros, os arquivos, as ordens de
pagamento, os recibos. Põé tudo no
malote.

O Serviço de Malotes dos
Correios (Serca) é o grande elo entre
os vários escritórios cias empresas
brasileiras.

Diariamente os malotes dos
Correios cruzam o país, mantendo
atualizada a estrutura empresarial.

O Malote é rápido. É
despachado ás 18 horas, e na manhã
seguinte chega a seu destino. Isso graçias
às dezenas de jatos da Rede Postal
Noturna.

() Malote é seguro. É lacrado
pelo próprio remetente, e sua
inviolabilidade pode ser constatada pelo
destinatário.

O Malote é cômodo. Ninguém
precisa sair do escritório para
despachá-lo. ()s Correios se encarregam
disso.

O Malote tem a freqüência e a
rota que mais convém ao usuário. Antes
dè iniciar o serviço, um representante
dos Correios vai á empresa e faz uma
análise das suas necessidades reais com
relação ao malote.

Quem quer pôr em dia os
negócios põe o serviço de malotes na
empresa.

Serca NacionaL

CORRCIO.
EMPRESA BRASILEIRA 0€ CORREIOS E TCLEGRAFOS
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Quando uma empresa tem mais de 45 anos de história e uma cidade quase 250, todo
cuidado é pouco.É preciso pesquisar e preservar essa memória, evitando uue ela se perca na poeira do tempo.

Para acabar com essa poeira, a Ipiranga esta lançando o Projeto Memória. Que não vai
deixá-la esquecer-se de nada. Como os elefantes.

Através dele. será criado o Museu do Rio Grande. Um museu que vai contar a história dessacidade fundada em 1737, que deu origem ao Rio Grande do Sul e que \ iu a Ipiranga nascer.
. Um museu que também vai reunir a memória da Ipiranga. Umaempn_sabfa\ileira.que faz

pane da vida deste país. atuando em re tino e distribuição de petróleo, fertilizantes;
insumos agrícolas, química, petroquímica, pavimentação, pesca e reliorestamento

Se você tem alguma foto, documento ou algum objeto guardado da história
do Rio Grande, das tradições gaúchas, ou da Ipiranga, colabore.

Entregue sua contribuição no Posto Ipiranga Ba sua cidade. Ou telefone,
a cobrar, para (0536) 23444, que nós apanharemos seu material. IPIRANGA

Colabore e ajude a Ipiranga a dar um banho de menióna. Portas abertas para soluções brasileira.'
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Espírito de Negociação
DESCE 

sobre o Governo Figueiredo o espírito
de negociação política e, como num passe de

mágica, o país se reencontra com a sua vocação
natural para o entendimento diante das dificulda-
des acumuladas.

O êxito político deste Governo torna-se uma
aspiração que transcende o campo das disputas

¦ políticas. Passa a ser do interesse de toda a Nação
que este último ano do mandato presidencial venha
a ser o arremate político do seu começo. Um
Governo que se inaugurou pela anistia ampla
comporta o fecho de um entendimento em torno
dos pontos essenciais à nova responsabilidade
democrática nacional.

Na perspectiva das dificuldades econômicas,
aparecem finalmente os sinais de que a crise
começa a ceder. Emergem os resultados que,
embora precários, tonificam as fibras da vontade
governamental para prosseguir na direção que se
propôs. Ressalta já o Brasil na América Latina
como aquele que foi capaz de cumprir os seus
compromissos financeiros de ordem internacional.
O comportamento em relação aos credores priva-
dos e à entidade internacional representativa de
governos — o FMI — está sendo honrado com
sacrifícios, mas os indicadores internos apontam o
prêmio que a coerência governamental porá ao
nosso alcance.

A disposição de abrir negociações políticas na
medida maior, para atender às necessidades insti-
tucionais, desfaz apreensões que começavam a se
acumular no horizonte da política confinada ao
PDS e ao Governo.

O país já está-se reconhecendo nessa disposi-
ção do Governo para abrir-se ao entendimento e
assumir a iniciativa de convocar a responsabilidade
das forças políticas. O país precisa dar o salto
institucional para sair da órbita de uma visão
autoritária de poder e evoluir em torno de um
centro de gravidade democrática.

Rompido o confinamento político que se impu-
nha, o Governo Figueiredo ganha clareza de pro-
pósito para a formulação da proposta destinada a
compatibilizar as suas necessidades e as necessida-
des políticas da sociedade, numa peça de confiança
essencial ao funcionamento da democracia.

O artificialismo da mecânica institucional que
o período autoritário montou precisa ser substituí-
do por um conjunto de peças que restaurem o

funcionamento da vida política. A legitimidade
terá que costurar o tecido representativo de que se
vestem o Executivo e o Legislativo como expressão
da vontade nacional. A naturalidade política preci-
sa decorrer de um comportamento isento de sus-
peita e fundado no respeito à divergência, para a
sociedade e o Estado se identificarem com a

própria Nação numa só demonstração de con-
fiança.

O êxito político do Governo Figueiredo é
fundamental para viabilizar a necessidade de en-
cerrar o passado, que a anistia distanciou do
presente. Falta ainda antecipar o futuro democráti-
co. A intenção de abrir a ampla negociação nacio-
nal materializa-se em palavras de claro compromis-
so e prenuncia propostas concretas.

A mais alta negociação que o país se prepara
para assistir exige que os políticos assumam a
condição de interlocutores. São eles os depositários
da confiança que as últimas eleições multiplicaram.
Tem o Brasil tudo para a primeira grande operação
democrática, à qual a sociedade se habilitou no
período de restrições políticas e da crise econômica
de curso autônomo.

Há toda uma experiência, anterior e posterior
a 64, a ser assimilada nos seus aspectos graves, pois
não é possível que as lições políticas do passado
sejam inaproveitadas.

Há um elenco de medidas institucionais à
espera da negociação. Da eleição de prefeitos das
capitais à eleição direta do Presidente da Repúbli-
ca, ao afrouxamento do mecanismo centralizador
federal que asfixia a Federação, à criação de
responsabilidades urbanas, o país sabe do que
precisa. A eleição presidencial direta é inequívoca
preferência nacional e traço da identidade da
República. Sua restauração é apenas questão de
oportunidade política. O entendimento saberá fi-
xar a melhor oportunidade e escalonar as medidas

para o país passar ao campo de gravidade da
democracia, depois que a utilização das liberdades
habilitou a Nação a assumir em suas mãos a
responsabilidade política suprema.

É reconfortador para a sociedade sentir no
Governo o novo ânimo para a negociação política.
Pois é através da divergência que se chega à
convergência. A negociação prenuncia o grande
acordo entre o Estado e a Nação para fazer deste
país a democracia capaz de sustentar-se pela vigi-

jância e aplicação de todos.

Enfoques Regionais
A 

Comunidade Econômica Européia tem atra-
vessado momentos particularmente excitantes

e de importância capital para o destino dessa
organização que tem pouco mais de um quarto de
século. O Mercado Comum Europeu pode não
estar para acabar; mas seus problemas nunca foram
tão ferozmente discutidos.

Essas discussões não ficam na área dos gabine-
tes. Pelo contrário, têm repercutido violentamente
no ritmo de vida civilizado dos países da CCE. O
resto do mundo assiste com uma certa perplexida-
de à paralisação do "Velho Continente" por uma
greve tenaz dos caminhoneiros. Resolvida a greve,
são os agricultores franceses que se põem a bio-
quear as estradas, descontentes com as decisões em
nível europeu adotadas na "cúpula" de Bruxelas.

Por trás dessas discórdias, há certamente muita
vitalidade. Talvez se possa dizer que as finalidades
mais concretas do Mercado Comum Europeu já
foram atingidas. A Europa do pós-guerra cresceu
em todos os sentidos; e, se hoje há muita discussão,
isto se deve em boa parte a que vigorosos interesses
nacionais sempre acabam por çontrapor-se uns aos
outros. O grande sonho dos Estados Unidos da
Europa talvez não esteja mais próximo do que
quando Jean Monnet pregava entusiasticamente
(quase religiosamente) a doutrina de uma Europa
unida. Mas o destino dos grandes sonhos é estar
sempre um pouco à frente — ou acima — da
realidade.

Nessa imponente realidade européia fariam
bem em inspirar-se organizações regionais como a
nossa OEA. As bases do Mercado Comum parti-
ram de conceitos políticos formulados com compe-
tência, a que se seguiram conseqüências econômi-,

cas. Apesar disso, 25 anos depois, ainda há muito o
que fazer, e arestas a aparar.

Com esse vasto panorama contrasta a estreite-
za de vistas de que a OEA ainda não conseguiu
livrar-se. Ao invés de visão política, a nossa
organização regional parece mover-se basicamente
por tiques — por reações automáticas de escassa
fundamentação racional.

O último tique é a idéia de que é preciso fazer
uma nova Organização que exclua os Estados
Unidos. Dessa idéia tacanha, as conseqüências são

pífias. É lamentável, por exemplo, o documento
que a Comissão Especial sobre Financiamento e
Comércio da OEA produziu a pedido de Ministros
de Estado do hemisfério, como um "documento de
trabalho" a ser usado para tornar os Estados
Unidos mais dóceis.

O documento era incompetente, e os Estados
Unidos limitaram-se a considerar que o trabalho
não era "uma base viável para discussões adicio-
nais". Mas a pretensão, no caso, igualava a incom-
petência: segundo o documento, "os 

países latino-
americanos e do Caribe, conscientes de suas res-
ponsabilidades, decidiram, mediante a Declaração
de Quito, nutrida por sua vez com elementos das
declarações de Cartagena e de Buenos Aires, um
plano de ação que pretende dar resposta à crise,
atento a suas situações econômicas, financeiras,
políticas e sociais".

Este é um exemplo típico da retórica que
tomou conta da OEA; e da ingenuidade que é
montar um grande 

"plano de ação" em que se
exclui, a priori, o interlocutor decisivo: os Estados
Unidos.
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CARTAS

Mau Conselho
A Argentina está colhendo os fru-

tos amargos de uma política, em rela-
ção à sua dívida externa de 45 bilhões
de dólares (metade da brasileira), que
foi insistentemente recomendada, por
nossa Oposição. O Governo brasileiro
preferiu não se arriscar, mas os argenti-
rios parecem tê-la levado a sério.

Ao invés de tratar diretamente com
os banqueiros, que afinal são os donos
do dinheiro, o Ministro da Fazenda
argentina, Bernardo Grinspun, especia-
li_ou-se em fazer conferências em foros
internacionais. Como de tais discursos
nada de efetivo podia resultar, o país
náo tem as divisas necessárias ao paga-
mento da parcela de juros que vence no
ultimo dia de março. Em conseqüência,
Os bancos credores norte-americanos
lera.* nHrí parira a r-.r.tflVti.-TÍ-ífT. rnmn

/

TÓPICOS
prejuízo, o que de imediato afetará a
cotação de suas ações e> os interesses
dos acionistas. Através de seu Ministro
da Fazenda, a nova equipe governa-
mental diz simplesmente que 

"o 
proble-

ma é dos bancos e não do Governo
argentino."

Na próxima semana começará en-
tretanto a descobrir que as coisas náo se
apresentam da forma como deseja. O
primeiro passo será empreendido pela
Reserva Federal dos Estados Unidos,
que classificará os empréstimos à Ar-
gentina como de alto risco. A providèn-
cia eqüivale a um sinal verde para a
cobrança de juros que sejam considera-
dos, pelos emprestadores. compatíveis
com aquela circunstância, podendo
chegar a níveis inimagináveis.

Vamos ver como o país vizinho
logrará manter o fluxo de intercâmbio
com o exterior. A Argentina depende

muito de exportações e. embora seja
auto-suficiente em petróleo e alimen-
tos, carece de importações industriais,
apresentando também uma balança de-
ficitária nos serviços.

De Castigo
Em Santos, o PT contratou uma

empresa especializada para limpar os
muros da cidade pichados pelo comitê
municipal em campanha para a Prefei-
tura. Náo foi iniciativa própria.
Cumpriu intimação do Juiz Eleitoral
José Ricardo Tremura. que deu prazo
de 24 horas para a retirada das picha-
ções, sob pena de inquérito policial.
Não é só o PT que suja os muros. E
nem é só Santos a vítima. Mas o Juiz
Tremura é um só, o que é para lamen-
tar. Se fosse juiz no Rio, por exemplo,
a cidade certamente estaria com melhor
aspecto.

Falta de brasilidade

(...) No momento em que o Brasil se
debate na maior crise de sua história,
com problemas graves em áreas sensíveis
como a econômica, a social e a política,
as nossas classes dirigentes discutem so-
bre temas como eleições diretas, indire-
tas, presidencialismo, parlamentarismo,
capitalismo, socialismo, inclusive o more-
no, como se o nosso problema fosse de
regime político ou sistema econômico.

Em muitos países as eleições são indi-
retas e a coisa funciona e bem. Há
parlamentarismo em vários países, do
mesmo modo que presidencialismo em
outros, e em todos eles a máquina gover-
namental funciona a contento de todos,
da maioria, pelo menos.

Há países capitalistas prósperos e pai-
ses capitalistas em crise, do mesmo modo
que na área do 2° mundo, o chamado
campo socialista, há países tão endivida-
dos quanto o nosso.

O problema, pois, não depende de
regime ou sistema.

O que está levando este país para uma
situação comparável à da Alemanha após
a I Guerra Mundial c a falta de brasilida-
de. que se observa em todos os setores da
vida nacional.

Precisamos, urgentemente, cumprir e
fazer cumprir aquela lacônica lei de Ca-
pistrano de Abreu e endurecermos um
pouco a coluna vertebral diante da alta
finança internacional, representada pelo
FMI (Fundo Monetário internacional)
nas negociações com aquele órgão, tendo
sempre em mente que 

"conselho de rapo-
sa é morte de galinha", como ensina o
sábio adágio popular. Severino Alcântara
de Menezes — Rio de Janeiro.

Resistência necessária
Resquícios de mentalidade colonialis-

ta fazem muitos brasileiros desvaloriza-
rem o que realizamos no Brasil, achando
que o estrangeiro é melhor quando, na
verdade, já atingimos um nível interna-
cional. O serviço dos correios brasileiros
permite façanhas como a de se postar no
Rio uma cana às 18h e o destinatário
recebê-la, em casa, em Fortaleza, ao
meio-dia do dia seguinte.

Observa-se assim, com espanto, a
tentativa, de empresas estrangeiras, de
pleitearem a derrubada do secular mono-
pólio estatal de serviços postais brasilei-
ros para exercerem o transporte — remu-
nerado em moeda estrangeira, de que
somos carentes — de malotes de corres-
pondência internacional, sob o pretexto
de que se trata de encomendas (não
sujeitas ao monopólio), até que seja
alterada nossa legislação fiscal, o que
vem sendo tentado. E preciso resistir.
Roldão P. Simas Filho — Rio de Janeiro.

Igreja não aprova DIU
A propósito da matéria Pesquisa da

Inicamp apressa lançamento do novo
DIU, publicada na edição de 25 de março,
no JORNAL DO BRASIL, a Assessoria
de Imprensa do Palácio Sáo Joaquim
esclarece que, por parte da Igreja Católi-
ca e da sua hierarquia, náo existe nenhu-
ma aprovação do DIU. Adionel Carlos da
Cunha, Secretário de Imprensa do Palácio
São Joaquim — Rio de Janeiro.
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que o preço por pulso é fixo e conhecido,
variando o intervalo entre eles em função
do tipo de chamada.

Não há, portanto, a necessidade de
serem instalados contadores em todos
telefones da área da Telerj. o que seria
inviável; mas caberia instalá-los para os
assinantes que os solicitassem, cobrando-
se a devida taxa. Alberto Cumplido de
SanfAnna — Rio de Janeiro.

Desorganização

dual'de cerca de CrS 3,2 milhões para
iniciarem o serviço. Isto aconteceu com
um proprietário da Rua Arq. Henrique
Mindlin. que por incrível que pareça, é a
rua onde se localiza a subestação da
referida subsidiária de serviços públicos.

Sugerimos ao Dr. Luís Osvaldo Ara-
nha, presidente da Light, que passe nes-
tes casos a usar o mesmo procedimento
de sua coirmà a CEG — Companhia
Estadual de Gás — que, ao executar um
novo ramal arca inicialmente com as
despesas, ressarcindo-se no futuro, indi-
vidualmente, de cada proprietário de lo-
te, à medida que forem feitos os pedidos
de ligação, pois náo é justo que um único
usuário proprietário de lote pague por
todos os outros proprietários de lotes ou
investidores que não pensam, pelo menos
por agora em construir.

Solicito ainda as providencias da
Light ou da CME, para instalação de
postes de iluminação pública no lotea-
mento. Afinal, como contribuintes, faze-
mos ou nào jus a este benefício público.
Nos tempos de hoje, iluminação pública
não é conforto, é necessidade. Clorls
Miranda Filho — Rio de Janeiro.

Tendo comprado, à vista, por CrS 70
mil, dois ingressos para assistir ao desfile
das escolas de samba na arquibancada
cinco da Passarela do Samba, na segun-
da-feira do carnaval, fui com minha mu-
lher e um casal amigo ao lugar designado.
Ao chegarmos, constatamos, surpresos,
que não poderíamos subir para as arqui-
bancadas, porque as mesmas já estavam
totalmente ocupadas. Em vão, mostra-
mos as entradas compradas e alegamos o
direito adquirido e regiamente cobrado
pelos organizadores desse carnaval apo-
teótico: deveríamos aguardar na geral,
sem a menor visibilidade do desfile a
"possibilidade de vagar um lugar" —

pasmem (!!!) — em conjunto com cente-
nas de pessoas na mesma situação.

Depois de uma paciente espera de
mais de sete horas e comprovada que a
desorganização reinante predominaria
até o fim da apresentação das escolas,
partimos indignados, porém certos de
reaver o dinheiro inutilmente gasto. Com
essa finalidade, enderecei carta registra-
da, na quinta-feira da mesma semana, ao
presidente da Riotur solicitando a devo-
luçáo da quantia paga, mediante a devida
comprovação de que os canhotos dos
ingressos estavam sob o meu poder. Co-
mo, até o presente, não obtive nenhuma
resposta, valho-me do JB, na esperança
de que melhor tratamento e maior respei-
to aos seus direitos possam merecer os
cidadãos deste Estado. Evaldo Freire —
Rio de Janeiro.

Rua sem luz
Solicito publicarem este assunto na

Seção Cartas, tendo em vista o absurdo
do caso, que em decorrência do descaso
da autoridade pública, como freqüente-
mente ocorre em nosso país, redunda
quase sempre em prejuízo de nós mes-
mos, ou melhor, do povo brasileiro, ou
ainda, da parcela deste que não é autori-
dade, ou "que náo tem padrinho"

Ética médica

Controle de pulsos
Faço referência à carta publicada no

dia 21 de março assinada pelo chefe da
Divisão de Relações com a Comunidade
da Telerj, Sr. Carlos Roberto Wittlich.
Nesta carta a Telerj informa: ".Não temos
notícia de nenhum país que instale conta-
dor nas residências dos assinantes".

O assunto prende-se a uma sugestão
de um assinante para que a Telerj insta-
lasse contadores de pulsos, junto aos
telefones, o que permitiria ao assinante
controlar os pulsos cobrados pela mesma.

Tenho a satisfação de informar ao Sr.
Wittlich que a companhia telefônica que
serve Paris oferece aos seus assinantes a
instalação deste contador; permito-me
traduzir o que consta nos catálogos tele-
fônicos parisienses:"Contador telefônico a domicilio — Um
contador telefônico instalado em seu do-
micílio permitirá o conhecimento do nú-
mero de pulsos das comunicações auto-
máticas feitas a partir de sua linha. Este
contador necessita da instalação de um
equipamento especial na central telefôni-
ca. Informações sobre as modalidades de
instalação serão prestadas na agência da
companhia".

Qualquer pessoa que tenha estado na
França terá observado tais contadores em
bares, restaurantes, pequenos hotéis etc.
pela observação do número de pulsos
registrados o comerciante poderá cobrar
de seu cliente as ligações locais, interur-
banas e mesmo internacionais, uma vez
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Na edição de 27/3/84 do JORNAL
DO BRASIL, na página 7, foi publicada
matéria sob o título CRM condena eletro-
choque forçado, noticiando a demissão de
quatro médicos da Clínica de Repouso
Valêricia, que se negaram a ministrar
tratamentos por eles considerados antié-
ticos e ineficazes terapeuticamente. O
Conselho Regional de Medicina do Rio
de Janeiro deve corrigir algumas informa-
ções que foram passadas ao jornal, e que
não coincidem com a realidade:

1° _ o CRM-RJ não fez ainda um
julgamento sobre o caso, conforme o
título sugere, porque o parecer final so-
bre qualquer assunto é resultado de um
processo democrático de julgar, com base
em um Código de Processo Ético-Profis-
sional, que prevê defesa dos acusados,
instrução detalhada com fatos, provas
testemunhais, juízos de um relator e um
revisor e, só então, decisão do plenário.
Ora. os eventos aludidos datam apenas
do fim de janeiro e início de fevereiro
passados, náo havendo tempo hábil para
qualquer conclusão.

2» _ Nenhum CRM dispõe, até o
momento, de instrumentos legais para
processar entidade jurídica, puni-la e,
muito menos, cassar o seu alvará, como
está escrito na informação passada ao
jornalista. Os CRMs só têm poder para
processar médicos. No caso referido aci-
ma, estão sendo processados os responsa-
veis médicos da clínica.

3" __ o desempenho do CRM-RJ,
providenciando imediata visita ao local
em que se deram os fatos denunciados,
mostra claramente a preocupação em
cumprir o compromisso de campanha do
atual corpo de conselheiros eleito, em
defender tanto a população assistida
quanto à categoria médica, ameaçada ou
perseguida, diligenciando ações contra o
mau atendimento e contra a mercantiliza-
ção da medicina. Nosso instrumento é a
ética médica, que há de ser acionada no
máximo de seu alcance. Gilson Maurity
Santos, presidente do Conselho Regional
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.

Aulas de Inglês

O título do texto poderia ser: l.ight
cobra CrS 3,2 milhões para atender pedi-
do de ligação de luz a morador da Barra
da Tijuca. Moradores do loteamento Por-
to dos Cabritos no Km 2 da Av. das
Américas, apesar de contribuintes de
todas as taxas e impostos para o país.
Estado e Município, até o presente não
dispõem de iluminação pública, apesar da
farta distribuição de postes e luzes de
mercúrio por inúmeros loteamentos ina-
bitados na Barra e no Recreio dos Ban-
deirantes. O jogo de empurra fica entre a
Light e a CME — Comissão Municipal de
Energia e os moradores passaram a colo-
car iluminação por conta própria na fren-
te de suas casas. Entretanto, o problema
maior não é este...

Incri\elmente. as pessoas que cons-
troem por conta própria no local são
obrigadas, face à inexistência de rede
subterrânea de abastecimento de eletrici-
dade para uso doméstico, a requerer tal
providência à Ltght. Recentemente, os
preposlos da referida empresa estatal
tiveram a ousadia de orçar e exigir do
proprietário do lote o pagamento indívj-

Valho-me da força de penetração des-
se jornal para fazer chegar às autoridades
educacionais do nosso Estado o apelo de
pais de alunos do Colégio Estadual Presi-
dente Castelo Branco, no Município de
Nova Iguaçu, para que sejam ministradas
aulas de Inglês às turmas de 5" a 8' séries,
naquele estabelecimento.

Afinal, não é justo tirar daquela po-
pulaçáo, já tão carente, o direito de
competir em igualdade de condições, no
campo educacional, com alunos de qual-
quer outro Colégio. Até mesmo nos exa-
mes supletivos exigem-se dos candidatos
conhecimento de uma língua estrangeira.
Conceição Carvalho — Rio de Janeiro.

Ai carta» serão selecionadas para publi-
caçoo no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e lefll-
vel • endereço que permita confirmação

prévia.

Correção
0 JB errou ontem na notícia Navio chega
da Antártida com "snow car" e missão
cumprida com todo êxito. Na realidade, o
Sr Fernando Nogueira Araújo é coordena-
dor da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar e responsável pelo Pro-
grama Antártico Brasileiro; e o navio
Barão de Teffé tem como comandante
Paulo César Adrião.
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Figueiredo já pensa em reforma tributária

^xJllkr~2
Coisas da polítioa

O 
Presidente João Fi-
guéiredo poderá in-

clüirum alentadocapítula
sobre política tributária
no pronunciamento em
que anunciará, sábado, a
decisão de encaminhar
emenda ao Congresso.
promovendo o restabele-
cimento das eleições dire-
tas e profundas mudanças constitucionais. Conversas,
nesse sentido, foram mantidas, nas últimas 72 horas,
entre o Presidente e os gestores da área econômica.
Hoje, ele voltará a fazer consultas, que abrangerão o seu
próprio dispositivo de segurança, e saberá, então, se já
está na hora de revelar também a intenção de promover,
além de uma profunda reforma política, uma ampla
reforma tributária.

A cinco parlamentares do PDS. que recebeu nas
duas últimas semanas, entre eles o fluminense Léo
Simões, o Presidente da República reconheceu que
nenhuma obra de Governo, marcada por profundas
alterações institucionais, poderá se completar sem uma
reforma tributária capaz de devolver a Estados e municí-
pios — com o conseqüente restabelecimento do princípio
federativo — a autonomia financeira perdida com a

excessiva centralização de impostos e taxas cm mãos
federais,

O Senador gaúcho Carlos Alberto Chiarelli, o
Deputado paulista José Camargo e os Governadores
Divaldo Suruagy (Alagoas), Roberto Magalhães (Per-
nambuco) e José Agripino Maia (Rio Grande do Norte)
sáo os principais defensores de uma imediata reforma
tributária dentro do PDS, Mas a idéia que Figueiredo
discute, no momento, não anteciparia soluções. A refor-
ma seria apenas anunciada e poderia chegar ao Congres-
so entre agosto e setembro, em forma de anteprojeto,
para vigorar a partir de Io de janeiro de 1985.

Parte dos estudos que orientam as consultas do
Presidente João Figueiredo, na área econômica, nasce-
ram da iniciativa pessoal do Senador Chiarelli. Pelo
representante gaúcho, o Chefe do Governo deveria
avançar até bem mais, reordenando, também, por meio
de profundas alterações da legislação em vigor, a política
social e a própria política habitacional, esta com sérias
implicações junto ao mercado financeiro, embora seja
improvável qualquer mexida agora — ou nos próximos
dois anos —, no mecanismo que rege o instituto da
correção monetária.

O Deputado Léo Simões. l°-vice-presidente do
PDS do Estado do Rio. que voltou a ser um dos assíduos

interlocutores do Presidente da República e um assíduo
freqüentador dos mais importantes gabinetes do Palácio
do Planalto, depois dc um longo período de esfriamento
voltou a conversar com o Ministro Mário Andreazza.
Simões e o Ministro do Interior trocaram impressões
sobre o anteprojeto de emenda constitucional que o
Presidente da República anunciará sábado. Um assessor
de Andreazza, que teve acesso às questões que ele
levantou com o parlamentar fluminense, revelou que
ambos esperam, na prática, a alteração de quase todo o
sistema eleitoral vigente.

Segunda-feira antes de encerrar seu expediente, o
Presidente João Figueiredo alimentava dúvidas sobre a
oportunidade de fixar em seu emendão constitucional a
data de 15 de novembro deste ano para a realização,
outra vez, das eleições para as Prefeituras das capitais,
estâncias hidrominerais e municípios considerados de
interesse da segurança nacional. As estâncias não se
constituiriam em maior problema, porque sáo poucas as
que ainda não recuperaram, por iniciativa do poder
público estadual, a autonomia plena. As campanhas
políticas nas capitais e na maioria das cidades de
interesse da segurança nacional — estão, entre elas,
algumas do porte de Anápolis (Goiás). Cubatão (São
Paulo). Duque de Caxias (Estado do Rio) e Corumbá
(Mato Grosso do Sul) — preocupam, contudo, o Gover-

no. É que elas poderiam, se deflagradas agora, desesta-
bili/.ar a maioria dos Governos estaduais, que acabaram
de completar um ano.

O PDS, até que o anteprojeto de reforma constitu-
cional dc Figueiredo chegue ao Congresso — isso deverá
ocorrer entre os dias 5 e 8 de abril -—, opinará sobre a
matéria puramente eleitoral. Não há predisposição dc
sugerir para as futuras eleições diretas de Presidente —
as do sucessor do sucessor do atual Chefe do Governo —
outra data que não seja a de 15 de novembro dc 1989,
quando a República estará completando seu primeiro
centenário.

Os adeptos da candidatura Paulo Maluf ainda
opõem resistências à redução de seis para cinco anos do
mandato do futuro Presidente da República. Há indícios,
contudo, de que o próprio Figueiredo se encarregara de
convencer Maluf a aceitar os fatos novos e a ajudar com
os seus votos conhecidos no Senado e Câmara a aprova-
ção da reforma constitucional e, provavelmente, da
reforma tributária, que vai considerar extinto o longo e
controvertido ciclo revolucionário iniciado em 31 de
março dc 1964.

ROGÉRIO COELHO NETO
Subeditor de Política do JORNAL DO BRASIL

Mensagem de Roma/ Ser cristão no Parlamento — II
REPARO 

uma omissão, retornando ao assunto da
última Mensagem de Roma. para sublinhar algumas

lições contidas em dois discursos de João Paulo 11 aos
membros do "Grupo de Espiritualidade dos Parlamenta-
res Franceses".

Lições de cunho mais universal no discurso de 1981
que. ao traçar o perfil do "Grupo", focaliza também os
aspectos fundamentais da função de parlamentar.

Os parlamentares e os políticos em geral — declara-
va o Papa aos seus interlocutores — "têm direito a um
diálogo peculiar com a Igreja", diálogo no qual 

"os

pastores devem pôr-se à escuta dos homens públicos para
captar melhor a complexidade dos seus problemas". E
João Paulo II proclamava uma das suas convicções mais
arraigadas, ao declarar que esse diálogo será sempre útil
e frutuoso: nos homens públicos cristãos, ele nutrirá a
vida de fé; nos que não são cristãos, elevará a qualidade
do serviço que devem e querem prestar à comunidade
nacional ou internacional.

Por que esta atenção à função parlamentar? Porque
esta "permanece, entre as instituições de um regime
democrático, uma função-chave para garantir o bom
funcionamento da vida social e a boa condução dos
negócios nacionais'", observava o Papa. acrescentando
que 

"os mínimos textos de lei merecem o máximo de
vigilância, de sabedoria e de eqüidade em cada etapa de
sua elaboração", sejam essas leis relativas à educação, à
moral ou à justiça social, pois, em todos os casos, "está
em jogo o bem-comum".

Sempre sobre o diálogo entre os homens públicos e
a Igreja, João Paulo II exprime nos dois discursos um
pensamento que ilumina os políticos cristãos acerca de

Ciro
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sua missão e do exercício de suas funções. Esses devem
levar em conta não somente os princípios gerais de uma
ética fundamental mas também "um certo número de
objetivos que, ou fazem parte integrante do Evangelho
ou pelo menos estão em coerência com este". De fato —
desejo sublinhar este postulado — há atitudes que não
são monopólio do Evangelho, pois são comuns a todos os
homens de fé e aos homens de bem, mas "o Evangelho
acrescenta algo de seu a essas atitudes: dá-lhes uma certa
fineza e lhes confere uma nova e mais profunda signifi-
cação".

Alguns exemplos esclarecem como o Evangelho (o
magistério da lereja e a reflexão teológica) influi sobre
determinadas atituo?s políticas, não lhes prejudicando a
legítima autonomia, mas enriquecendo-as com uma nova
dimensão, purificando-as se necessário, aperfeiçoando-
as na linha que lhes é própria.

O primeiro e principal influxo concerne à reta
concepção da política (sua natureza e seus objetivos) e
consiste em apurar e reforçar a visão da política como
verdadeiro serviço ao homem e ao seu desenvolvimento
integral. Uma compreensão nova e mais profunda da
caridade e da justiça ilumina a noção de bem comum e
conduz a um maior respeito à liberdade, à dignidade e à
vida, no plano físico como no moral e espiritual das
pessoas e das famílias.

Igual influxo apura as exigências quanto à salva-
guarda da educação moral e espiritual das crianças,
adolescentes e jovens, quanto à superação das injustas
desigualdades, à abertura aos grandes problemas univer-
sais, prolongamento natural do serviço à própria pátria,
à reconciliação entre nações e blocos de nações.

No segundo recente discurso, Joáo Paulo II quis
convidar os parlamentares à procura da verdade e ao
sentido da esperança, recordando-lhes alguns princípios
preciosos:

Que a verdadeira ciência, incapaz de chegar às profun-
dezas do homem onde reside o caráter sacro de cada
pessoa, deve conduzir a um além da própria ciência;

Que só na abertura a esse além-ciência se afirmam os
verdadeiros valores em meio a tantos desvaiores ou
contravalores;

Que, por isso mesmo, as altas responsabilidades
políticas exigem competência técnica, mas exigem ainda
mais éticas, entre as quais a da incessante busca da
verdade objetiva em todos os terrenos.

"Só o portador da verdade pode ser portador de
esperança", pois é impossível sensibilizar o espírito
humano com ilusões ou com fraseados demagógicos. Por
isso, a busca da verdade faz nascer uma esperança que,
se for genuína, não se reduz a um mero otimismo
congênito, a certa dose de inconsciência, à simples
expectativa humana, mas é "consciência dos obstáculos e
capacidade de superá-los com clarividência, energia e
amor". Por isso mesmo — dizia o Papa — "as testemu-
nhas da esperança terão sempre de travar um duro
combate para continuar a esperar, pois não lhes faltarão
razões de trepidação e de desesperança".

Esta é a importante mansagem de um grande Papa,
que me alegro de retransmitir aos parlamentares de meu
país.

DOM LUCAS MOREIRA NEVES
Secretário da Sagrada Congregação para os Bispos.

O neoconservadorismo
A 

história recente do Partido Re-
publicano norte-americano

mostra que papel devem exercer as
agremiações partidárias como catali-
zadores dos interesses vigentes na
sociedade. Muitos dos críticos brasi-
leiros do Presidente Reagan supõem
que o conservadorismo encarnado
por sua equipe seria uma espécie de
imposição aos americanos ou uma
usurpação transitória do poder. A
verdade consiste, entretanto, preci-
samente no contrário. O conserva-
dorismo é algo que brota da própria
sociedade, tendo o Partido Republi-
cano'sabido tornar-se seu legítimo
intéiprete. Quanto à magnitude do
fenômeno conservador nos Estados
Unidos, tomo alguns exemplos tira-
dos de dois excelentes estudos sobre
o assunto (The Conservative Intellec-
tual Movement in America, since
1945, de George Nash, N. York,
1979, e La révolution conservatrice
américaine, de Guy Sorman, Paris.
1983)

A história dos Estados Unidos,
desde a Primeira Guerra, a rigor a
partir da ascensão ao poder do Presi-
dente democrata Woodrow Wilson,
em 1912, coroando-se com a eleição
de Roosevelt, em 1934, é a história
da importância crescente do Estado
Central, localizado em Washington.
Esse processo violenta uma das mais
arraigadas tradições americanas. A

dimensão governamental que regula-
menta a vida social dos cidadãos,
cuida da educação e de sua seguran-
ça. é uma unidade territorial restrita,
o Estado-Federado. A reação contra
o crescente agigantamento do Esta-
do Central talvez seja o elemento-
chave da onda conservadora. É o
chamado neofederalismo. cuja. faça-
nhas ganharam crescente notorieda-
de. Sua linguagem é dura, bastando
referir que afirma ser o inimigo co-
mum constituído pela elite irrespon-
sável e anônima do poder, que habi-
ta uma cidade artificial (Washing-
ton), enquanto o país real está enrai-
zado noutra parte. A vitória marcan-
te que veio a alcançar seria a derro-
ta, no Congresso, da tentativa de
elevação do imposto de renda, pa-trocinada pelo Governo Carter, em
1978.

A descentralização e a redução
da ingerência estatal (da União),
reivindicada pelo neofederalismo,
encontra outro notável ponto de
apoio no movimento migratório em
direção do Texas e do Sudoeste, a
partir de 1960. O florescimento eco-
nômico que essa região vem alcan-
çando no período recente é credita-
do à ausência de ingerência estatal e
de sindicatos burocratizados. o que
liberaria a criatividade individual. É
ali. alardeia-se, que se prova a força
do capitalismo.

As mudanças são de fato profun-
das. acabando por contagiar a inte-
lectualidade. Hoje, nos Estados Uni-
dos, os grandes centros de produção
teórica sáo patrocinados pelos neo-
conservadores, alcançando seus pro-
gramas editoriais amplo sucesso, tor-
nando-se lugar-comum dizer-se queos intelectuais passaram à direita.
Mas as vitórias neoconservadoras a
isto não se limitam, desde que sou-
beram derrotar tanto o feminismo
como o radicalismo estudantil. Para
a maioria dos americanos, o feminis-
mo é identificado hoje com a incapa-
cidade de ser bem sucedido na orga-
nização de uma família. O próprio
desalinho de sua liderança é apresen-
tado como desvalorização pessoal,
incapacidade de amar e ser amado, e
assim por diante.

De sorte que o mérito do Partido
Republicano não reside no fato de
ter inventado o neoconservadoris-
mo, mas em ter sabido ser o seu
intérprete, ou melhor, em terdesem-
penhado com sucesso a tarefa que
incumbe ao partido político como
descobridor dos elos capazes de fa-
zer confluir numa única direção os
diversificados interesses de uma par-
te da sociedade.

ANTÔNIO PAIM
Redator do JORNAL DO BRASIL
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1 095 — CEP 40 000 — Pernambuis — Salvador —
Telefone: 244-3133.
Correspondente* nacionais
Acre. Alagoas. Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernam-
buco, Paraná, Paraíba, Piauí. Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Bonn (Alemanha Ocidental). Buenos Aires (Argenti-
na), Nova Iorque (EUA), Roma (Itàlta). Washington.
DC (EUA), Cidade do México (Míxico).
Serviços noticiosos
ASSA, AFP. AP, AP/Dow Jones. DPA. EFE, Reu-
ters. Sport Press. UPI, Airpre».
Serviços especiais
BVRJ. The Ne» York limei
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Isso mesmo. Nada de forçar a barra.
Relaxe, compre sua VIVA de março e leia o plano

do Ayrton Ferreira que ensina você a respeitar os limites
do coipo.

Assim, você deixa para trás as dificuldades de todo
início de treinamento e adquire resistência para ir à frente
com a maior segurança.

Além disso, você vai conhecer
um outro lado da corrida: a comida
dos braços. Como os braços se
comportam durante uma corrida.
O que acontece com eles? E outras
seções que vao deixar você em
plena forma.

Se desligue da preguiça e leia
VIVA. Seu corpo desde já agradece.

A ficha de inscrição da V Maratona Bradesco/Jornal do
Brasil também está na VIVA de março. 3f." ¦•:

JA NAS BANCAS.
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Diplomata britânico é
assassinado em Atenas

Atenas — O adido cultural britíinico na
Grécia, Kenneth Whitty, foi assassinado a tiros
ontem no centro de Atenas por um homem de
25 a 30 anos, moreno de cabelos compridos, que
fugiu a pé após o atentado. Foi ferida também a
funcionária da Embaixada Diana Economidou,
considerada clinicamente morta pelo médico do
hospital onde foi internada.

Este foi o terceiro atentado da semana a
diplomatas ocidentais: segunda-feira foi ferido
levemente o Cônsul Geral dos Estados Unidos
na cidade francesa de Estrasburgo, Robert
Homme, e terça-feira foi gravemente ferido o
secretário do Serviço Cultural da Embaixada
francesa em Beirute, Sauveur Gliozzo,

Autoria misteriosa
Nenhuma organização terrorista assumira,

até ontem, o atentado que matou o adido
britânico. Whitty acabara de sair da Embaixada,
de carro, na hora do almoço, levando em sua
companhia Diana Economidou, a seu lado, e
duas funcionárias gregas no assento traseiro.

Ao parar em um sinal de trânsito, o diplo-
mata abriu o vidro do carro para ouvir o que lhe
tentava dizer um passante, que fez cinco dispa-
ros, atingindo a cabeça de Whitty e a cabeça e o
pescoço da funcionária da Embaixada. As ou-
trás duas, embora náo tenham sido baleadas,
ficaram em estado de choque e prestaram depoi-
mento em uma delegacia depois de serem aten-
didas em um hospital.

Testemunhas relataram que o agressor saiu
correndo entre as muitas pessoas que estavam
na rua do bairro Kolonaki, a dois quarteirões da
embaixada, fez alguns disparos para cima e
entrou na Faculdade de Arqueologia, que tem
várias saídas. A polícia cercou o bairro mas não
prendeu nenhum suspeito.

Whitty, que estava em Atenas desde março
de 1983, era também diretor do Conselho Brita-
nico, entidade encarregada da divulgação do
idioma inglês e da cultura britânica no exterior.
O diplomata, de 45 anos, era casado e tinha
quatro filhos adolescentes.

Armênios atacam turcos em Teerã
Teerã — Em ataques sincronizados, terro-

ristas armênios feriram a tiros o adido militar
adjunto turco no Irã, Ismail Panucku, e o
primeiro secretário da embaixada turca, Nasan
Otkem. Panucku, atingido na cabeça e no esto-
mago, está em estado grave, enquanto Otkem,
baleado no ombro e no queixo, sofreu ferimen-
tos leves e não corre perigo.

Os dois foram alvejados às 8h30min (hora
local) quando saíam de suas casas para o traba-
lho. Um terceiro atentado foi frustrado na
mesma hora, quando outro funcionário da em-
baixada turca alertou a polícia para a presença
de suspeitos diante de sua casa. Os suspeitos,
presos, foram identificados como armênios.

Responsabilidade assumida
Em telefonema para a sede da agência

France Presse em Teerã, um desconhecido dc-
clarou que o Exército Secreto para a Libertação
da Armênia assumia total responsabilidade pe-
los atentados.

O autor do telefonema leu ainda dois "co-
municados revolucionários", um dos quais di-
zendo que o Exército Secreto havia ordenado a
execução do adido militar Panucku.

Os atentados foram praticados menos de 24
horas depois da- morte de um armênio na
explosão de uma bomba que estava colocando
no automóvel de outro funcionário da embaixa-
da turca em Teerá, Isil Unel. O terrorista morto
na explosão foi identificado como Gregorian
Semeperden.

Protesto

Em Ancara, o Ministro turco das Relações
Exteriores, Vahit Halefoglu, convocou à Chan-
celaria o embaixador iraniano e um emissário de
Teerá em visita à Turquia e entregou aos dois
uma nota de protesto pela falta de proteção aos
turcos.

Nos últimos anos. comandos armênios têm
praticado em diversos países atentados contra
cidadãos ou instalações turcas, para vingar o
massacre sofrido no início do século pela comu-
nidade armênia nas mãos dos turcos otomanos.
Os armênios, em todas as suas proclamações,
recordam que, em 1915, os turcos otomanos
massacraram ou deportaram mais de 1 milhão
500 mil armênios.
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Civis tentam afastar um carro do incêndio causado pelas bombas

Lutas de milicianos matam
24 e ferem 130 em Beirute

Beirute — As milícias libanesas rivais, em
guerra há várias semanas na região de Beirute,
travaram ontem violentos combates entre os
dois setores (muçulmanos e cristão) da Capital,
matando, segundo fontes dos hospitais, pelo
menos 22 pessoas e ferindo 130. As lutas nas
montanhas perto de Beirute provocaram dois
mortos.

Pessoas aterrorizadas fugiram em busca de
abrigo quando as primeiras bombas caíram so-
bre os blocos de apartamentos e as ruas. Lojas e
escritórios fecharam e as ambulâncias passarama cruzar Beirute, recolhendo os feridos. Foi,
segundo a Reuters, o pior ataque às áreas
residenciais desde que os líderes das facções
político-religiosas rivais iniciaram, a 12 de mar-
ço. em Lausanne (Suíça), uma conferência de
reconciliação nacional, finalizada oito dias de-
pois sem cumprir seu objetivo.

Bombardeios
As fontes dos hospitais disseram que 15

pessoas morreram em Beirute Ocidental (setor
muçulmano), controlado pelas milícias muçul-
manas xiita e drusa desde o começo de fe verei-
ro. e três em Beirute Oriental (setor cristão), em
poder do Exército libanês e seus aliados, as
forças cristãs. Entre os monos estáo dois jorna-listas da UPI Television News, os libaneses Hani
Tah e Mohammed Temssah.

De acordo com a Rádio Voz do Líbano (do
Kataeb, Partido cristão direitista), a artilharia
dos drusos, posicionada nas montanhas Aley,
participou dos bombardeios contra Beirute
Oriental. A rádio acrescentou que ontem à tarde
(hora local) vários foguetes caíram sobre os
bairros de Hadeth e Baabda (neste último fica o
Palácio Presidencial).

Os bombardeios começaram pouco antes do
início de uma reunião da comissão militar qua-
dripartite (Exército e milícias cristã, xiita e
drusa! para tentai conseguir uma fórmula de
pacificação da Capital Uma fonte autorizada

libanesa, citada pela France Presse, informou
que o Alto Comitê Político-Militar, cuja forma-
ção foi decidida na conferência de Lausanne,
deveria se reunir em breve, sob a chefia do
Presidente do Líbano, Amin Gemayel (cristão
maronita), para estudar as modalidades de apli-
cação do plano de segurança elaborado em
Lausanne. O Comitê deveria contar com dois
representantes — um político e outro militar —
de cada uma das três milícias e do Exército.

O plano de segurança preparado na confe-
rência de Lausanne previa a separação das
forças, a retirada das armas pesadas e a volta do
Exército aos quartéis, entregando a missão de
segurança à polícia, apoiada por reservistas do
Exército.

Retirada
As tropas francesas da Força Multinacional

de Paz prosseguiram ontem sua retirada de
Beirute. No hospital da Universidade America-
na de Beiture. informou-se que é "satisfatório"
o estado do Adido Cultural da Embaixada da
França. Sauveur Gliozzo. baleado terça-feira
por desconhecidos. Até agora, nenhum grupo
assumiu a responsabilidade pelo atentado contra
o diplomata.

Em Paris, o Ministério do Exterior anunciou
que cerca de 40 oficiais e soldados do Exército
chegarão a Beirute para atuar como observado-
res e ajudar na imposição de um cessar-fogo
entre as milíciais rivais. Os oficiais e soldados
foram solicitados pelo Presidente Gemayel. se-
gundo o Ministério francês.

Dois civis libaneses morreram e 10 ficaram
feridos, na aldeia de Jibsheet. no Sul do Líbano,
ontem, quando apedrejaram uma coluna blinda-
da israelense que entrava na localidade. Teste-
munhas contaram que os soldados israelenses
dispararam contra os participantes do protesto.
O Sul do Líbano está ocupado por tropas
israelenses.

Irã acusa Iraque de
bombardear cidades
matando 32 pessoas

Teerã, Cidade do Vaticano — O Irá acusou ontem o Iraque
de haver bombardeado com sua aviação a cidade de Andi-
meshk, situada a 100 quilômetros da fronteira, e a aldeia de
Cliam-Mehr, matando 32 pessoas e ferindo mais de 100.

Em Andimeshk 28 pessoas foram mortas e 70 feridas
quando os aviões atacaram, no fim da tarde, quatro áreas
residenciais. Cerca de 100 casas foram destruídas e as equipes
de resgate continuam procurando mais vítmas entre os escom-
bros.

Dois aviões iraquianos atacaram Cham-Mer, matando
quatro pessoas c ferindo 30. O Iraque disse que sua aviação
atacou uma estação iraniana de bombeamento de petróleo cm
Dezful, a 80 quilômetros da frente.

Papa condena
Ao dar sua bênção a 80 mil peregrinos reunidos na Praça

de São Pedro, o Papa João Paulo II condenou ontem o uso de
armas químicas na guerra entre Irã e Iraque e expressou sua-
esperança "de 

que essa terrível realidade jamais seja repetida".
— Me agonia continuamente pensar em tantos horrores —

disse o Papa, fazendo votos de que a guerra termine logo. Ele
mencionou o relatório dos especialistas da ONU, que confirmou
as acusações do Irã, dizendo que ele aumenta suas preocupa-
ções. ainda mais que a paz parece estar distante.

O Ministro do Exterior do Irã, Ali Velayati, disse que o
informe da ONU, embora redigido em termos demasiado
suaves, "constitui 

prova suficiente dos atos criminosos de
Bagdá".

Peças apreendidas
Em Minneapolis, nos Estados Unidos, agentes alfândega-

rios apreenderam um embarque de peças para motores de
tanques, avaliado em 7 milhões de dólares e destinado ao Irã,
via Áustria.

As peças, para tanques M-60, foram apreendidas nos
escritórios e armazéns da empresa E & F Marketing Inc., uma
exportadora de munições de Minneapolis. O equipamento seria
levado por ferrovia até Montreal e do Canadá seguiria por mar
para a Áustria, de onde seria levado para o Irã, segundo as
autoridades americanas.

Na frente da batalha, a aviação iraquiana atacou a Ilha
Majnun mas náo conseguiu destruir a estratégica ponte de 13
quilômetros, apoiada sobre chatas, que os iranianos construí-
ram nos pântanos entre os dois países.

Aviões Mig, Mirage e Tupolev jogaram mais de 50 bombas
durante a manhã de ontem sobre as posições iranianas, enquan-
to jornalistas estrangeiros estavam visitando a ilha pela primeira
vez do lado iraniano.

Os 12 correspondentes estavam a apenas 2 mil metros da
ponte, usada pelos iranianos para passar homens e equipamen-
tos. Eles disseram que nenhum avião foi atingido pelo fogo
antiaéreo e não sabem se os iranianos sofreram baixas com o
bombardeio.

Revista militar diz que
muçulmanos afegãos
vão atacar em solo russo

Londres — A conceituada revista Jane's Defcnse Weekly
noticiou ontem que os combatentes fundamentalistas muçulma-
nos no Afeganistão planejam estender sua jihad (guerra santa)
ao território da Uniáo Soviética.

O autor do artigo, John Gunston, afirma que esteve com
um grupamento de guerrilheiros daquela seita e que eles
proclamam ter cerca de 3 mil seguidores dentro da Uniáo
Soviética. Acrescenta que um dos comandantes guerrilheiros
atravessa regularmente o Rio Amu Darya, para tarefas de
politização e discussão das leis islamíticas com muçulmanos
soviéticos.

Afirma ainda Gunston que tropas búlgaras assumiram o
controle dos campos de produção de gás do norte do Afeganis-
tão e que há cubanos no país.

Shamir e Peres chegam a
acordo e marcam eleição
para julho em Israel

Tei Aviv — O Primciro-Ministro de Israel, Yitzhak Sha-
mir, e o líder do Partido Trabalhista (o principal da Oposição),
Shimon Peres, concordaram ontem em marcar a eleição nacio-
nal para dia 23 de julho. Agora, é necessário apenas a
aprovação de Knesset (Parlamento), mas isso é considerado
mera formalidade.

A escolha da data para julho (se náo fosse antecipada, a
eleição seria em novembro de 1985) representa um acordo de
última hora. Os trabalhistas preferiam que fosse realizada em
maio, na esperança de afastar rapidamente Shamir do Poder. A
coalizão governamental Likud pretendia realizar a eleição em
setembro, a fim de dar a Shamir tempo de tentar recuperar a
economia israelense, devastada por uma inflação de 300% ao
ano.

Campanha
A campanha para a próxima eleição começou efetivamente

há uma semana, quando a Knesset aprovou uma moção de
autodissolução, apresentada pela Oposição trabalhista e apoia-
da pelo pequeno Partido Tami (religioso). Observadores políti-cos citados pela France Presse declararam que a eleição terá a
desvantagem de ser realizada no verão, quando um grandenúmero de israelenses viaja em férias para o exterior.

As duas principais formações políticas se preparam para a
campanha eleitoral em meio a intensos debates internos, de
acordo com a France Presse. Na liderança trabalhista, a
competição está aberta entre Shimon Peres, o ex-Premier
Yitzhak Rabin e Yitzhak Navon. Este último é qualificado de "a
arma secreta" do Partido Trabalhista.

As pesquisas, além de mostrarem que o Partido Trabalhis-
ta é o preferido do eleitorado, revelam que Navon (ex-Presidente de Israel) é o político mais popular do país. Ele é
integrante da comunidade judaica sefaradita (natural do Orien-
te Médio) e conta com o apoio de grande parcela do eleitorado,
incluindo a minoria árabe de Israel.

No Likud, Shamir se esforça para impedir que seu Vice-
Primeiro-Ministro, David Levy, se apresente como candidato à
Chefia do Governo, informa a France Presse. O ex-Ministro da
Defesa, Ariel Sharon — figura polêmica, pois foi o arquiteto da
invasão militar do Líbano, em junho de 1982 —já anunciou quese apresentará como candidato a Primeiro-Ministro, disputando
com Shamir a chefia do Partido Herut, de tendência direitista e
o principal da coalizão governamental Likud.

JORNAL DO BRASIL
Londres/UPI
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE PESSOAL
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO REGIO-

NAL DE PESSOAL DO INAMPS. No Estado do Rio
de Janeiro, participa que os resultados das provas
prático-discursivas dos candidatos remanescentes
do Concurso Público de Médico, nas especialidades
de Hematologia e Proctologia. realizado em
maio.82. objeto dos Editais 03 e 1282. estarão
afixados na Rua Santa Luzia n° 173 — 10° andar
das 10 00 as 16.00 horas, nos dias 02/04 e 03 04
de 1984. para conhecimento dos interessados

2 Durante o período acima descrito serão
recebidos os recursos Aqueies apresentados fora
do prazo previsto náo serão considerados (P
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Sem ônibus ou metrô, londrinos vão a pé para o trabalho

Greve de 24 horas pára
transporte em Londres

Londres — Uma greve de 24 horas parou os
ônibus e o metrô de Londres e obrigou 2 milhões
e meio de pessoas a ir de carro, de bicicleta, a pé
ou até fazendo jogging para,o trabalho. Os
engarrafamentos foram gigantescos. Nas estra-
das que levam à Capital inglesa, havia filas de
canos de até 19 quilômetros, já que as pessoas
preferiam dirigir até Londres a correr o risco de
ficar sem transporte na cidade.

Os sindicatos de trabalhadores do setor de
transporte público em Londres convocaram a
greve em protesto contra os planos da Primeira-
Ministra conservadora Margaret Thatcher de
extinguir a Prefeitura da Grande Ixmdres e
passar o controle do transporte a um novo
conselho regional, subordinado ao Governo fe-
deral. A Prefeitura está atualmente em mãos
dos membros do Partido Trabalhista, da Op-
sição.

Série de greves
Os sindicatos do transporte público, que

representam 58 mil trabalhadores, afirmam que
o projeto de Thatcher significa, na prática, um

Bascos protestam
contra a morte
de guerrilheiros

San Sebastián, Espanha — Lojas, escritórios
e escolas fecharam durante 24 horas em diversas
cidades do país basco espanhol, em greve de
protesto contra a morte de quatro guerrilheiros
separatistas, quinta-feira passada, pela polícia, e
o assassínio de um exilado basco na França,
sexta-feira, pelo Grupo Antiterrorista de Liber-
taçáo (GAL). A polícia prendeu 12 jovens que
tentavam forçar lojistas a fechar seus estabeleci-
mentos.

A coalizão Herri Batasuna (Unidade Popu-
lar), considerada o braço político da ETA.
convocou greve geral na província basca de
Guipuzcoa, mas o protesto se restringiu às áreas
em que a esquerda nacionalista basca conta com
maior apoio. Manifestantes também bloquea-
ram estradas com pneus e barris de petróleo em
chamas. A greve, quase total nas cidades de
Mondragon e Renteria e parcial em San Sebas-
tián, não teve a adesão do Partido Nacionalista
Basco, moderado, e do Partido Socialista.

Logo que começou a greve, a polícia anun-
ciou que seis pessoas tinham sido detidas após a
ação em que quatro membros dos Comandos
Autônomos Anticapitalistas (CAA) — uma fac-
ção anarquista da ETA — foram mortos. Entre
os presos está um dos líderes dos CAA, Javier
Bereciartua Echaniz, 22 anos, acusado de assas-
sínio, seqüestro, assalto e atentados a bomba.
Na mesma operação, a polícia apreendeu cinco
carros, dois barcos, armas, munição e equipa-
mento para fabricação de bombas.

O Governo autônomo basco e partidos
políticos criticaram as forças de segurança por
abuso de força, embora não tenham apoiado a
convocação de greve. Na terça-feira à noite, em
aparente represália à morte dos guerrilheiros,
membros da ETA mataram a tiros o policial
José Náranjó Martin, 50 anos, em Elorrjo,

Portugal terá em
3 anos estação de
satélite dos EUA

Lisboa — Os Estados Unidos assinaram um
acordo com Portugal para construir uma estação
de rastreamento de satélites em solo português
em troca de um aumento da ajuda americana
ano que vem. O Presidente Reagan pediu ao
Congresso mais 20 milhões de dólares em ajuda
militar e 40 milhões de dólares em auxílio
econômico, passando para 205 milhões de dóla-
res a contribuição americana a Lisboa.

O Embaixador dos EUA em Lisboa, Allen
Holmes. informou, na cerimônia de assinatura
do acordo, que a estação será construída em três
anos ao preço de 2 milhões 300 mil dólares e
trabalhará com outras cinco em diferentes partes
do mundo.

Em dezembro. EUA e Portugal renovaram
acordo paia a Força Aérea americana (USAF)
continuar usando a base de Lajes, localizada
estrategicamente nas ilhas Açores, meio do
Oceano Atlântico, ponto de reabastecimento
entre EUA. Oriente Médio, Europa e África.

Em Londres, a Força Aérea Real (RAF) da
Grã-Bretanha recebeu as duas primeiras unida-
des dó caça interceptor supersônico Tornado
FMk2 que entrarão definitivamente em serviço a
partir de l.Sft. A RAF encomendou 165 unida-
des do aparelho ao consórcio de três nações
formado por British Aerospace. da Grã-
Bretanha. Messerschmitt. da Alemanha Ociden-
tal. e Aerira Lia. da Itália, ao custo de 17
milhões de libras esterlinas por unidade.

O FMk2 será usado para defesa aérea da
Grã-Bretanha e dos flancos Norte e Oeste da
OTAN. além de desempenhar papel defensivo
de longo alcance das torças marfimas britânicas
da região do Báltico e Islândia ate o Canal da
Mancha, e de contribuir paia a defesa da
Europa Central, segundo o anuário Jane's Ali
The World Aircraft

O apaielho poderá voar em patrulha várias
horas, com abastecimento em vôo se necessário,
para detectar, identificar e destruir aviões.

corte de 50% nos subsídios, tarifas 25% mais
caras, fechamento de 34 linhas de ônibus e 33
estações de metrô, e a perda de 16 mil empre-
gos. Hoje, entram em greve funcionários do
Governo municipal não só em Londres, mas
também em Birmingham e outras cidades na
Inglaterra e Escócia.

No Norte e Centro da Inglaterra, prossegue
a greve dos mineiros. Com as principais estradas
bloqueadas por carros dos grevistas, a polícia
prendeu 70 pessoas e houve alguns choques
entre mineiros e motoristas enfurecidos. Para-
dos há três semanas em protesto contra a
intenção do Governo de fechar minas de carvão,
os mineiros abandonaram seus carros na maior
rodovia de Derbyshire (onde foram presos 48
grevistas) enquanto outros grevistas tentavam
fechar estradas em Yorkshire e Nottingham-
shire.

A polícia prendeu cm Yorkshire 10 mineiros
e mais 12 em piquetes diante da sede local da
Junta Nacional de Carvão em Doncaster. De
acordo com a agência France Presse. a greve dos
mineiros provocou uma queda de 90% na pro-
duçáo britânica de carvão.

Aldeãos juram ter
visto o Papa
esquiando na neve

Roma — Dez dias atrás, Dia de São José e
feriado no Vaticano, mais de 20 pessoas de
Montecristo, aldeia em cima do Gran Sasso,
viram o Papa João Paulo II esquiando, sorriden-
te e feliz, nas pistas de neve daquela que é uma
das montanhas mais altas da Itália, na região dos
Abruzzi, a 140 quilômetros de Roma.

Uma dessas testemunhas do evento que só
ontem chegou às primeiras páginas dos jornais
italianos, teria fotografado o ilustre esquiador
em ação — e jura que vendeu por 2 milhões 500
mil liras (1 mil 500 dólares) o documento a uma
revista semanal.

Nem o encabulado e oficioso desmentido
feito pelos porta-vozes do Vaticano abalou a
convicção da gente de Montecristo, que ontem
ainda insistia em fornecer outros detalhes sobre
a suposta aventura esportiva do papa.—- João Paulo II chegou numa Kombi se-
guida por um automóvel com diversos senhores,
provavelmente da sua escolta. Vestia-se como
um autêntico esquiador e tinha a cabeça coberta
por um gorro, que a certo momento caiu da sua
cabeça, desfazendo as últimas dúvidas sobre a
idenndade do esquiador — contou uma das
testemunhas.

Entre tantos espectadores do acontecimento
sem precedentes, apresentaram-se o proprietá-
rio e empregados de um hotel, funcionários do
Centro de Turismo e instrutores de esqui, que
não vacilaram em confirmar para o Prefeito de
Aquila e para os carabineiros o que dizem ter
visto.

João Paulo II só teria interrompido sua
•breve e saudável tarde branca em Montecristo
quando o número de curiosos se fez maior e
procurou aproximar-se uinda mais dele.

ARAÚJO NETTO

Corpo de Touré
chega à Guiné e
enterro é amanhã

Conacri e Abidjan — Milhares de guíneen-
ses receberam ontem no aeroporto de Conacri o
corpo do Presidente Ahmed Sekou Touré, que'
morreu na segunda-feira de parada cardíaca,
durante uma cirurgia de coração no hospital de
Cleveland, nos Estados Unidos.

Enrolado na bandeira vermelha, amarela e
verde da Guiné, o caixão com o corpo de Sekou
Touré foi retirado do avião fornecido pelo Rei
Fahd, da Arábia Saudita — o mesmo aparelho
que levou o Presidente para Cleveland — e
levado até o Palácio do Povo. no centro de
Conacri, escoltado por uma fileira de tanques. O
corpo permanecerá em câmara ardente até o
funeral, marcado para amanhã.

Funcionários da Embaixada da Guiné em
Paris disseram que o enterro deverá contar com
a presença da maior parte dos Chefes de Estado
africanos. O Primeiro-Ministro Lansana Beavo-
gui, de 61 anos e no cargo há 12, amigo intimo e
estreito colaborador de Sekou Touré, assumiu a
Chefia da nação interinamente, após uma reu-
nião do Conselho de Estado.

O Partido se reunirá depois do período de
luto de 40 dias para examinar a sucessão.
Deverá tomar a decisão interna de escolher um
único candidato para apresenta-lo ao eleitorado.

Mensagens de condolências começaram a
chegar à Guiné de todo mundo. A França,
antiga potência colonialista, assinale* o papel de
Sekou Touré "na emancipação da África'*. O
Departamento de Estado americano chamou-o
de "estadista" 

que exerceu um "papel unifica-
dor" na OL'A (Organização para a Unidade
Africana).

Habib Burguiba. Presidente da Tunísia, des-
tacou sua ação de "pioneiro da Unidade" africa-
na e "fonte de inspiração" para as gerações
africanas aluais e futuras. Yasser Arafãt. líder
da OLP. enviou men .agem. ressaltando o apoio
dado por Sekou Touré "a causa palestina e dos
povos despojados de direitos".
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Policiais dominam motim no Peru c 19 pessoas morrem
üma/UPI ¦*-

Lima -- Insuflados pelos grilos de
"matem, matem" de uma multidão em
volta da penitenciária lil Sexto, uma das
maiores de Lima (Peru), policiais da Guar-
da Nacional invadiram ontem o local, para
dominar uma rebelião e libertar os reféns.
Dezenove presos morreram e ficaram feri-
dos pelo menos 35 reféns, detentos e
policiais, segundo comunicado oficial do
serviço penitenciário, O Ministro da Justi-
ça, Ernesto Alayza-Grundy, renunciou,
cm conseqüência do motim e da violência
policial.

Durante as 15 horas da revolta, os
presos amotinados cortaram a língua de
uma refém, balearam outro refém no esto-
mago e jogaram gasolina e atearam fogo
num terceiro, Os chefes do motim, Luís
Garcia Mendoza (Pilatos) e Eduardo Cen-
tenaro (Loúcò Lalo). se suicidaram com
dinamite antes de serem dominados. Se-
gundo outras versões, foram mortos por
tiros de metralhadora.

Orelhas cortadas
Os amotinados tomaram 12 pessoas

como reféns, incluindo dois detentos. En-
tre estes estava Guillermo Cardenas D'Á-
vila, conhecido como Mosca Louca e consi-
derado na década passada um dos maiores
traficantes de cocaína do mundo. Cardenas
teve as orelhas e o nariz cortados e recebeu
um golpe de faca na jugular. Outro refém
morto, Roberto Farfan. foi assassinado em
frente às câmaras de televisão com um tiro
na barriga.

Cumprindo pena de 20 anos de prisão,
Cardenas havia oferecido ao anterior regi-
me militar do Peru pagar a dívida externa
do país — cerca de 15 bilhões de dólares —
em troca de sua liberdade. O traficante de
drogas, segundo a agência italiana Ansa,
tinha uma imensa fortuna, sendo amigo de
importantes políticos e personalidades pe-
manas.

O líder da rebelião. Luís Garcia Men-
doza — que vinha ensaiando para fazer o
papel de Jesus Cristo na encenação da
Paixão durante a Semana Santa, de acordo
com a agência americana UPI — havia
chefiado, há três semanas, um incidente
parecido, embora de menores proporções,
em outra prisão da Capital peruana.

Cenas brutais
A rebelião começou na manhã de ter-

ça-feira, quando um grupo de 15 presos
começou a disparar armas de fogo e deto-
nou uma carga de dinamite que feriu
gravemente um guarda. Os amotinados
fizeram 12 reféns e exigiram dois carros
para fugir, ameaçando matar uma a uma as
pessoas em seu poder. Entre os reféns
estavam três psicólogas, duas advogadas e
dois professores. Cenas brutais da revolta
foram transmitidas pela televisão, causan-
do forte reação.

A- tensão foi crescendo de hora em
hora, porque os amotinados começaram a
torturar os reféns. O traficante de drogas
Guilhermo Cardenas foi torturado em
meio a histéricos risos dos amotinados,
informou a Ansa. Ele era odiado pelos
prisioneiros devido aos privilégios de que
gozava, em contraste com as condições a
que está submetida a maior parte da popu-
laçào carcerária peruana.

Na madrugada de ontem, os policiais
da Guarda Nacional resgataram reféns so-
breviventes depois de invadir a prisão e
lançar bombas de gás lacrimogêneo nas
celas dos amotinados.

Grupos oposicionistas haviam pedido a
renúncia do Ministro da Justiça, Ernesto
Alayza, e convocaram o Ministro do Inte-
rior, Luís Percovich, para depor hoje no
Congresso. A Oposição quer saber como
as armas e os explosivos entraram na
penitenciária de El Sexto. Os jornais de
ontem perguntaram como foi possível que
os amotinados tivessem em seu poder tan-
tos revólveres, dinamite e gasolina.

Ernesto Alayza. que pertence ao Parti-
do Popular Cristão (PPC), aliado do Parti-
do de Ação Popular, do Presidente Be-
launde Terry, foi duramente criticado nos
meios políticos e jornalísticos pela forma
como conduziu o conflito no interior de El
Sexto.

Choques matam
11 em 2 dias
na Guatemala

Guatemala — O departamento de rela-
ções públicas do Exército da Guatemala
informou ontem -que, entre domingo e
segunda-feira, 11 pessoas (quatro guerri-
lheiros e sete soldados) morreram em três
diferentes choques travados no país.

No domingo, guerrilheiros embosca-
ram seis integrantes do Corpo de Engenha-
ria dó Exército na aldeia de Miramar,
Departamento de Huehuetenango, matan-
do todos eles. Segunda-feira, uma patrulha
do Exército interceptou um grupo de guer-
rilheiros que tentava tomar a aldeia de
Bijolon, Departamento de Quiche. e ma-
tou quatro de seus integrantes. No mesmo
dia, guerrilheiros atacaram a aldeia de
Secumun, Departamento de Alta Verapaz,
matando um soldado.

Volta à URSS
petroleiro que
bateu em mina

Moscou — O petroleiro soviético Lu-
gansk. que bateu em uma mina dia 20 perto
do litoral da Nicarágua, para onde levava
34 mil toneladas de petróleo, iniciou ontem
a viagem de volta à URSS, depois de fazer
alguns reparos, segundo informou o jornal
Literaturnaya Gazeta.

No choque do Lugansk com a mina,
cinco tripulantes ficaram feridos e o Litera-
turnaya Gazeta disse que 

"por milagre" o
navio não explodiu. A União Soviética, em
nota do Chanceler Andrei Gromyko,
acusou os Estados Unidos de responsabili-
dade indireta pelo incidente, por apoiar os
rebeldes que lutam contra o Governo san-
dimsta da Nicarágua.
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Um preso ameaça uma refém enquanto outro mostra o
cartaz, manuscrito, com os dizeres "Solução ou morrem os

reféns"

Napoleón Duarte lidera
eleição em El Salvador

San Salvador — Apuradas as urnas
de quatro províncias de El Salvador, o
Partido Democrata Cristão, de José Na-
poleón Duarte, ganhava ontem o primei-
ro turno da eleição de domingo com 70
mil 566 votos (37,47%) contra 61 mil 656
votos (32,79%) para a Aliança Republi-
cana Nacionalista de Roberto D'Aubuis-
son e 44 mil 540 (23,65%) do Partido de
Conciliação Nacional, de Francisco
Guerrero. A apuração continua lenta
enquanto os guerrilheiros continuam ata-
cando em várias partes do país provocan-
do novos cortes no fornecimento de luz.

Os votos apurados somam 188 mil
357, 7,24% dos 2 milhões 600 mil eleito-
res salvadorenhos. Nem todos votaram:
as estimativas calculam a participação de
1 milhão 200 mil pessoas contra 1 milhão
660 mil em 1982. Nas regiões dominadas
pela guerrilha o comparecimento foi mi-
nimo: ontem, líderes rebeldes em entre-
vista na Capital mexicana disseram que
bloquearam a votação em 89 dos 261
distritos eleitorais.

Blackout
A guerrilha dinamitou ontem várias

torres de alta tensão ao Norte de San
Salvador, provocando blackout em gran-
de parte da cidade, incluindo o Conselho
Central de Eleições, onde se apuram
votos. Outras explosões no Departamen-
to de San Vicente deixaram sem energia
elétrica toda a região Leste do país desde
a madrugada de ontem. O Exército infor-
mou a morte de 14 guerrilheiros num
choque em Jucuaran, Departamento de
Usulutan, e disse que apenas dois solda-
dos se feriram.

Na entrevista que concederam na
Cidade do México. Ruben Zamora, Sal-
vador Samoya e Mário Aguinada, da
comissão político-diplomática da coliga-
çáo Frente Democrática Revolucionária-
Frente Farabundo Marti de Libertação
Nacional, disseram que a eleição foi "o
maior fracasso político do Governo Rea-
gan em El Salvador".

Zamora disse que os EUA gastaram
10 milhões de dólares para organizar a
eleição, incluindo 1 milhão 600 mil dóla-
res num sofisticado computador que foi
deixado de lado, e a guerrilha conseguiu
impedir que um terço do país votasse.

Zamora reiterou a exigência de a
guerrilha participar de um Governo pro-
visório antes do segundo turno da elei-
ção, dia 6 de maio, uma vez que nenhum
candidato deverá conseguir 50% dos vo-
tos segundo as projeções. Sem essa parti-
cipaçáo náo pode haver solução, uma
intervenção militar americana se tornará
mais provável mas os rebeldes estáo
prontos para essa possibilidade, segundo
ele.

O dirigente oposicionista disse que
em 3 anos e meio de guerra náo declarada
morreram 45 mil civis e a guerrilha matou
ou feriu 7 mil soldados, capturou 1 mil
500 e apreendeu 3 mil armas.

Jogo comunista
As autoridades salvadorenhas infor-

maram ontem que buscam em todo o país
um comando suicida de elite treinado em
Cuba que veio a El Salvador com instru-
ções de matar altas autoridades políticas,
incluindo o Presidente Álvaro Magana.
Seriam de 17 a 20 guerrilheiros salvadore-
nhos treinados em Havana para matar
uma série de pessoas que constam de uma
lista, entre elas o democrata-cristáo Na-
poleón Duarte.

Em Washington, o Secretário de Es-
tado, George Shultz, se negou a falar
sobre a possibilidade de o Exército impe-
dir a posse de Napoleón Duarte:

As Forças Armadas salvadorenhas
fizeram grande progresso em sua despoli-
tização e não tenho nenhuma evidência
em contrário. A questão do Poder é
decidida em eleições, esse é o nosso
objetivo — afirmou ele num depoimento
na Comissão de Verbas do Senado que
examina pedido adicional de 61 milhões
799 mil dólares em ajuda militar para El
Salvador.

Em San Salvador, a organização pa-
ramilitar de extrema-direita. Exército Se-
creto Anticomunista (ESA) pediu a "in-

tervençáo direta" do Exército na apura-
ção dos votos para evitar fraude na apu-
ração e ameaçou punir os responsáveis
pelo 

"caos eleitoral", acusando a direção
do CCE, formada por moderados e con-
servadores, de "fazer o jogo do comunis-
mo internacional".

Ilha da Nicarágua é
atacada por mar e ar

AERONAVES
CLASSIFICADOS JB

Manágua — Guerrilheiros anti-
sandinistas, usando três lanchas rápidas
Piranha e um pequeno aviáo, atacaram
com fogo de morteiros e metralhadoras a
ilha de El Cardón. ao largo do porto de
Corinto, 100 quilômetros a noroeste de
Manágua, matando um menino de 10
anos e ferindo dois fuzileiros navais nica-
ragüenses, informou ontem a Cruz Ver-
melha.

O ataque ocorreu à noite. A Marinha
nicaragüense conseguiu acertar uma das
três lanchas atacantes, nâo se sabe se
provocando baixas. Porta-vozes da Cruz
Vermelha disseram que a operação colo-
cou em sério risco vários navios mercan-
tes ancorados em Corinto.

Combates
O Exército sandinista anunciou que

45 contras da Força Democrática Nicara-
güense (FDN) foram mortos em comba-
tes ocorridos nas montanhas dos Depar-
tamentos de Madriz e Nova Segovia.

A FDN declarou em Honduras que
suas forças atacaram tropas do Exército
sandinista no Departamento de Jinoteca,
causando mais de 300 baixas, entre mor-
tos e feridos, ao inimigo.

O Governo da Nicarágua fez um
apelo aos países do Grupo de Contadora
para que convençam os Estados Unidos
"a cessar sua guerra náo-declarada contra

Oposição chilena já
pensa em greve após
jornada de protesto

Santiago — Políticos e sindicalistas chilenos de oposição
consideraram o protesto realizado na terça-feira contra o regime
do General Augusto Pinochet "üm êxito" e jâ pensam em greve.
Nos próximos dias, dirigentes do Comando Nai ional dos Traba-
lhadores (CNT) se reunirão para decidir sobre novas manifesta-
ções e não se elimina a possibilidade de convocação de uma
greve — algo que o Chile não conhece desde o golpe de 1973.

— O país presenciou ontem (anteontem) a maior manifes-
tação de protesto e boicote ao trabalho sob este regime — disse o
líder da Democracia Cristã, Gabriel Valdés.

O balanço da jornada de protesto foi trágico: cinco pessoas
morreram em incidentes verificados em diversas Capitais, inú-
meras foram feridas (12 delas, a bala) e se estima em que o
número de presos desde o fim de semana já se aproxima de I mil.
O chefe da zona de emergência, General René Vidal, decidiu
manter o toque de recolher, por toda a semana.

"Ação desnecessária"
Os dados distribuídos ontem por Rodolfo Seguei, líder do

Comando Nacional dos Trabalhadores, indicam que a paralisa-
ção de transportes, escolas, comércio e escritórios foi em média
de 75% em Santiago, Valparaíso, Concepción, Punta Arenas e
Arica, entre outras cidades.

O Presidente Pinochet sobrevoou a cidade de Santiago num
helicóptero militar e falou em "situação de normalidade, salvo
algumas exceções". As exceções foram maiores do que sugeriam
as imagens autorizadas para TV, mostrando barricadas e foguci-
ras em quase todas as favelas (poblacióncs) da periferia, para
impedir a passagem dos policiais, que chegaram a usar tanques
em La Victoria.

O CNT, a Alianza Democrática e o Movimento Democráti-
co Popular, que reúne os partidos de esquerda, culparam o
Governo pela violência nas ruas: "Foi uma ação desnecessária",
disse Seguei. Foram mortas cinco pessoas: Victor Manuel
Ouesada, 43 anos, Francisco Fuenzalida, de 13, e Erika Sando-
vai, de sete anos, em Santiago; Caupolitan Inostroza, 26, em
Concepcón, e Juan Cristian Zamora, em Valparaíso, todos
atingidos por balas disparadas pela polícia. Os hospitais atende-
ram ainda inúmeras pessoas feridas, algumas em estado grave,
como Ricardo Irnazabal, de 23 anos, que a princípio se informou
que'teria morrido.

Os parentes de 213 pessoas presas em Santiago, 50 em
Valparaíso, outras dezenas em Concepción e 11 em Punta
Arenas, onde populares atacaram uma guarniçáo de carabinei-
ros. buscavam informação nas dependências policiais. As barri-
cadas foram novamente erguidas à noite.

LUIZ CLÁUDIO LATGÉ

Colômbia faz acordo com
guerrilha para trégua
por prazo indeterminado

a Nicarágua". O comunicado da Junta
Sandinista diz que 

"tem havido uma
perigosa escalada na guerra náo-
declarada, na forma de ataques terroris-
tas contra instalações militares e econô-
micas."

Prejuízos
O jornal Barricada, de Manágua,

disse que a Nicarágua sofreu perdas ma-
teriais de cerca de 1 bilhão de dólares,
entre maio dc 1981 e outubro de 1983, em
conseqüência dos ataques armados dos
contras.

O órgão oficial da Frente Sandinista
acrescenta que as ações armadas obriga-
ram mais de 100 mil pessoas a deixar suas
casas, especialmente na fronteira Norte,
onde opera a FDN.

Entre as perdas materiais, contam-se
a destruição de maquinário agrícola, tra-
tores, caminhões, casas, escolas, centros
de saúde, além de áreas de cultivo que
tiveram de ser abandonadas.

O jornal diz que no cálculo dos
prejuízos não estáo computadas sabota-
gens contra os portos de Corinto e Sandi-
no, no litoral do Pacífico, e de ei Bluff,
no Atlântico, que foram minados por
comandos. Para se ter uma idéia, citado
pelo jornal, basta lembrar que as expor-
tações anuais da Nicarágua náo superam
os 500 milhões de dólares.

Militante do MIR pode
ser condenado à morte

Santiago do Chile (do Correspondente) — Os ativistas do
MIR (Movimento de Esquerda Revolucionário), acusados de
assassinar o Prefeito de Santiago, General Carol Urzua, e dois de
seus seguranças. poderão ser condenados à morte. O tribunal de
justiça rechaçou um recurso dos advogados da defesa contra o
julgamento dos terroristas por um tribunal militar de guerra, que
pode ordenar a pena máxima.

O atentado que custou a vida do General Urzua ocorreu em
30 de agosto do ano passado e. menos de um mês depois, a
polícia chegou aos responsáveis: seis ativistas do MIR foram
mortos durante choque com as forças policiais e mais tarde foram
presos Hugo Marcham Mova, Carlos Araneda Miranda. Jorge
Palma Donoso e três mulheres, acusadas de cumplicidade.

O promotor militar, Francisco Baghetti, em seu relatório
sobre o atentado, recomendou ao tribunal militar a pena de
morte para os três ativistas. Os advogados de defesa esperavam,
contudo, que a corte não aceitasse a atuação do tribunal de
guerra, que é regido por artigos dos mais duros, num momento
em que o Chile não está em guerra alguma.

O tribunal de justiça entendeu, porém, que a ação terroris-
ta justifica o julgamento nestes termos.

Jovens oficiais realizam
marcha contra democracia
e militares na Argentina

Buenos Aires — Um grupo de jovens oficiais da Força
Aérea argentina realizou uma marcha pelas ruas da pequena
cidade de Reconquista, na província,de Santa Fé, gritando lemas
contra a democracia e os atuais chefes militares do país,
informou ontem a imprensa em Buenos Aires.

O incidente está sendo investigado pelas autoridades milita-
res e há rumores de que os oficiais estavam embriagados durante
a manifestação, realizada na sexta-feira, quando saíram gritan-
do; entre outras coisas:

— Vai acabar, vai acabar, esse costume de votar.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HOSPITAL GERAL DE JACAREPAGUÁ

Concorrência 01/83

O Hospital Geral de Jacarepaguá, por intermédio do
Sr. Diretor Geral, comunica que a licitação referente à
contratação de firma especializada para fornecimento,

preparo, coeção e distribuição de refeições e dietas

para este Hospital deverá ser realizada no dia 30 de
abril de 1984, às 10 horas, na Av. Menezes Cortes, n°
3 245 — Jacarepaguá, por determinação superior.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1984. zz
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COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR
TOMADAS DE PREÇOS

A CNEN torna Público a realização das Tomadas de Preços
abaixo'
TP—06 84 — Serviço de GUARDA E VIGILÂNCIA, na Rua

General Sevenano. n° 90 — (CNEN). Ilha do
Fundão (IEN) e Barra da Tijuca (IRD).
Abertura 17 de abril as 1500n

TP—07 84 — Serviço de LIMPEZA EJARDINAGEM mes-
mos locais.
Abertura: 18 de abril as 10 00 h.

TP—08 84 — Restauração do telhado de FIBRO CIMEN-
TO e pequenos consertos em rufos e aive-
nana do prédio da CNEN
Abertura: 19 de abnl as 15 OOh

Habilitação até o dia 10 de abnl. Editais e Informações nas
sa'as 314316 na rua General Sevenano. 90 — Botafogo.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1984
Comissão Permanente de Licitação

CNEN

Bogotá — Após seis meses
de negociações, a Comissão de
Paz nomeada pelo Governo co-
lomhiano fez um acordo de
trégua por tempo indetermina-
do com as Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia
(FARC), a mais antiga organi-
zação guerrilheira do país. com
25 frentes rurais. Segundo a
agência EFE, o acordo consiste
em um cessar de hostilidades
até que o Governo apresente
um pacote de medidas econô-
micas e sociais para a zona
afetada pela guerrilha.

Do encontro que selou o
acordo, realizado em lugar des-
conhecido no Oriente da Co-
lômbia, participaram o presi-
dente da Comissão, John Agu-
delo Rios, e o líder das FARC,
Manuel Marulanda Velez, co-
nhecido como Tlrofljo. As me-
didas que deverão ser propôs-
tas pelo Governo estão relacio-
nadas com melhorias em edu-
cação, saúde, comunicação e
segurança dos trabalhadores
rurais.
CRISE ECONÔMICA

As FARC, assim como o
Movimento 19 de Abril (M-
19), externaram sua vontade de
negociar o cessar-fogo em um
comunicado de abril do ano
passado, cm que pediam ao
Presidente Belisario Betancur
uma trégua para permitir a so-
luçáo da crise econômica, com
a redução do desemprego e
melhorias nas condições de vi-
da da população.

Para a efetivação do acordo
de ontem, as FARC — que têm
um contingente estimado em
12 mil homens — exigem tam-
bém a desmilitarização das zo-
nas em conflito e atitude enér-
gica em relação a grupos para-
militares. As FARC existem
desde 1964 e são considerados
o braço armado do Partido Co-
munista, de linha pró-soviética.

Na Capital, informou-se,
sem confirmação, que outra or-
ganização guerrilheira, o Exér-
cito de Libertação Nacional

(ELN), fez uma proposta de
seis pontos para a trégua. O
Ministro da Defesa, General
Gustavo Matamoros, disse que
a reunião com as FARÇ "abriu
a porta definitiva para um oro-
cesso de paz".
30 ANOS

A guerra de guerrilhas existe
há mais de 30 anos na Colôm-
bia, embora somente a partir
da década de 1960 tenha sido
protagonizada por organiza-
ções esquerdistas: nos anos
1940 era exercida pelos chama-
dos bandoleiros, membros ar-
mados dos partidos tradicio-
nais, Liberal e Conservador.

Atualmente, os seis princi-
pais grupos guerrilheiros —
além dos FARC e do M-19, o
Exército Popular de Libertação
(EPL), de linha maoísta, e os
pequenos Exército de Liberta-
ção Nacional (ELN),. Movi-
mento de Autodefesa Operária
e Movimento Pedro León Ar-
boleda —constituem um movi-
mento endêmico, que sofre fre-
quentes baixas em ataques do
Exército, que no entanto é in-
capaz de liqüidá-lo.

Espalhados por todo o país,
embora com grandes concen-
tração na Província de Caque-
tá, os guerrilheiros têm limita-
do suas ações desde a formação
da Comissão de Paz e de uma
anistia concedida pelo gover-
no. Essa espécie de trégua só
foi quebrada recentemente por
um grupo dissidente do M-19,
que perdeu 20 membros em
ataque à cidade de El Paraíso.

Após esse ataque, mês pas-
sado, o Governo decretou esta-
do de emergência em quatro
províncias do Sul do país. com
a intenção, também, de comba-
ter as quadrilhas de narcotrafi-
cantes, que o Exército acusa de
ligação com os guerrilheiros.
Os seis grupos guerrilheiros
não tiveram êxito em suas ten-
tativas de unificação, embora o
M-19 e as FARC tenham feito
um acordo de "assessoramen-
to" em abril de 1983

Pesquisas dão vantagem a
Mondale sobre Hart nas
primárias de Nova Iorque

Nova Iorque — Pesquisa de
opinião pública do jornal The
Washington Post e rede de tele-
visão ABC encontrou uma van-
tagem do ex-Vice-Presidente
Walter Mondale, com 44% das
preferências, contra 32% para
seu desafiante, o Senador Gary
Hart (Colorado) e 12% para o
Reverendo Jesse Jackson nas
primárias do Estado de Nova
Iorque do Partido Democrata.

Nova Iorque elegerá dia 3 de
abril 285 delegados à Conven-
çáo democrata que vai escolher
o candidato do Partido à elei-
çáo presidencial de 6 de no-
vembro. Hart comemorou a vi-
tória sobre Mondale no Estado
de Connecticut, vizinho a Nova
Iorque, onde ele conseguiu 33
delegados contra 18 de Monda-
le e 1 de Jackson.
FOGO CONCENTRADO

O Senador está explorando
os efeitos propagandísticos de
seu triunfo porque Connecticut
tem uma população de caracte-
rísticas bem semelhantes à de
Nova Iorque, mas ele continua
perdendo no total de delega-
dos. Mondale está com 698,

contra 428 de Hart, 88 de Jack-
son e 305 não comprometidos
com qualquer aspirante à can-
didatura.

Em Moscou, o jornal So-
vietskaya Rossiya manifestou
"interesse e simpatia" pelos
pontos de vista de Gan,' Hart
sobre armas nucleares, espe-
cialmente a proposta do Sena-
dor para congelar a instalação
de novos sistemas bélicos. Mas
advertiu que Hart não pode ser
chamado de "pomba" 

porque
defende um aumento das for-
ças convencionais dos EUA e
do poderio naval americano.
SEQÜESTRO

Um homem negro que se
identificou como Tenente
Spartacus do Exército de Li-
bertaçáo do Negro, foi o se-
qüestrador do Boeing-737 da
Piedmont Airlines desviado
terça-feira para Havana duran-
te um vôo de Charleston, Caro-
lina do Sul, para Miami. A
polícia federal americana (FBI)
informou que ele estava desar-
mado, foi preso em Cuba e o
aparelho voltou para Miami
sem problemas.

Ln u

São Paulo
e Rio

de braços
abertos

para o seu
produto.

Visão inaugura a maior ponte para os dois mais Impor-
tantes mercados do Brasil: Caderno Regional SP/Rio.

Este Caderno apresenta as melhores sugestões de
turismo e lazer para paulistas e cariocas e, o que é mais
importante, abre caminho para seu produto conquistar
a preferencia de um público mais especial: os qualifica-
dos leitores de Visão.

Além da excelência do veiculo, você encontrará as me-
lhores condições de preço e de utilização dos espaços.

Programe o Caderno Regional de Vlsâo e tenha SSo
Paulo e Rio de braços abertos para receber a sua men-
sagem.

visão
Editora Visão Ltda.
Rua 19 de Fevereiro. 140
Sobreloja
Fones 286 98-57 iPABX) e
2860545
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Policiais dominam motim no Peru e 21 pessoas morrem
I lmo/1 IPI -I-

Lima — Insuflados pelos gritos de
"matem, matem" de uma multidão em
volta da penitenciária El Sexto, uma das
maiores dc Lima (Peru), policiais da Guar-
da Nacional invadiram ontem o local, para
dominar uma rebelião e libertar os reféns.
Vinte e um presos morreram e ficaram
feridos pelo menos 35 reféns, detentos e
policiais, segundo comunicado oficial do
serviço penitenciário. O Ministro da Justi-
ça, Ernesto Alayza-Grundy, renunciou,
cm conseqüência do motim e da violência
policial.

Durante as 15 horas da revolta, os
presos amotinados cortaram a língua de
uma refém, balearam outro refém no esto-
mago e jogaram gasolina e atearam fogo
num terceiro. Os chefes do motim, Luís
Garcia Mendoza (Pilatos) e Eduardo Cen-
tenaro (Louco Lalo), se suicidaram com
dinamite antes de serem dominados. Se-
gundo outras versões, foram mortos por
tiros de metralhadora.

Orelhas cortadas
Os amotinados tomaram 12 pessoas

como reféns, incluindo dois detentos. En-
tre estes estava Guillermo Cardenas D'A-
vila. conhecido como Mosca Louca e consi-
deradò na década passada um dos maiores
traficantes de cocaína do mundo. Cardenas
teve as orelhas e o nariz cortados e recebeu
um golpe de faca na jugular. Outro refém
morto. Roberto Farfan, foi assassinado em
frente às câmaras de televisão com um tiro
na barriga.

Cumprindo pena de 20 anos de prisão,
Cardenas havia oferecido ao anterior regi-
me militar do Peru pagar a dívida externa
do país — cerca de 15 bilhões de dólares —
em troca de sua liberdade. O traficante de
drogas, segundo a agência italiana Ansa,
tinha uma imensa fortuna, sendo amigo de
importantes políticos e personalidades pe-
manas.

O líder da rebelião, Luís Garcia Men-
doza — que vinha ensaiando para fazer o
papel de Jesus Cristo na encenação da
Paixão durante a Semana Santa, de acordo
com a agência americana UPI — havia
chefiado, há três semanas, um incidente
parecido, embora de menores proporções,
em outra prisão da Capital peruana.

Cenas brutais
A rebelião começou na manhã de ter-

ça-feira, quando um grupo de 15 presos
começou a disparar armas de fogo e deto-
nou uma carga de dinamite que feriu
gravemente um guarda. Os amotinados
fizeram 12 reféns e exigiram dois carros
para fugir, ameaçando matar uma a uma as
pessoas em seu poder. Entre os reféns
estavam três psicólogas, duas advogadas e
dois professores. Cenas brutais da revolta
foram transmitidas pela televisão, causan-
do forte reação.

A tensão foi crescendo de hora em
hora, porque os amotinados começaram a
torturar os reféns. O traficante de drogas
Guilhermo Cardenas foi torturado em
meio a histéricos risos dos amotinados,
informou a Ansa. Ele era odiado pelos
prisioneiros devido aos privilégios de que
gozava, em contraste com as condições a
que-está submetida a maior parte da popu-
laçáo carcerária peruana.

Na madrugada de ontem, os policiais
da Guarda Nacional resgataram reféns so-
breviventes depois de invadir a prisão e
lançar bombas de gás lacrimogêneo nas
celas dos amotinados.

Grupos oposicionistas haviam pedido a
renúncia do Ministro da Justiça, Ernesto
Alayça, e convocaram o Ministro do Inte-
rior, Luís Percovich, para depor hoje no
Congresso. A Oposição quer saber como
as armas e os explosivos entraram na
penitenciária de El Sexto. Os jornais de
ontem perguntaram como foi possível que
os amotinados tivessem em seu poder tan-
tos revólveres, dinamite e gasolina.

Ernesto Alayza, que pertence ao Parti-
do Popular Cristão (PPC), aliado do Parti-
do de Ação Popular, do Presidente Be-
launde Terry, foi duramente criticado nos
meios políticos e jornalísticos pela forma
como conduziu o conflito no interior de El
Sexto.

Jovens oficiais
fazem marcha
na Argentina

Buenos Aires — Um grupo de jovens
oficiais da Força Aérea argentina realizou
uma marcha pelas ruas da pequena cidade
de Reconquista, na província de Santa Fé,
gritando lemas contra a democracia e os
atuais chefes militares do país, informou
ontem a imprensa em Buenos Aires.

O incidente está sendo investigado pe-
Ias autoridades militares e há rumores dc
que os oficiais estavam embriagados duran-
te a manifestação, realizada na sexta-feira,
ejuando saíram gritando:

— Vai acabar, vai acabar, esse costu-
me de votar.

A marcha foi a maior manifestação de
indisciplina e descontentamento entre os
quadros de oficiais jovens desde que o
Presidente Raul Alfonsín assumiu o Poder
em dezembro.

A Juventude Radical (da União Cívica
Radical, no Poder) da cidade de Recon-
quista repudiou a marcha e exortou "os
responsáveis por esses atos a não voltarem
a praticar ações desintegradoras deste ti-
po".

Lei antiga
O Governo do Presidente Raul Alfon-

sín anunciou ontem à noite que fará uso de
uma lei do regime militar que o precedeu
para reorganizar os sindicatos que estão em
mãos dos peronistas. A medida está conti-
da num decreto que entra em vigor hoje,
no qual Alfonsín diz que a não aprovação
de um projeto de seu Partido pelo penado,
onde os peronistas têm maioria, "deixou
com alternativa imediata" a aplicação de
uma lei do antigo regime.

O decreto nomeia o sindicalista Hugo
Barraviento como mediador nas negocia-
ções entre o Governo e os sindicatos para a
reorganização. Barraviento tomará posse
•o cargo hoje mesmo e seu escritório
tuncionará no piédio histórico da Confede
ração Gerai oo Trabalho (CG 11 que está
desocupado A lei que Alfonsín usou tacul
ta ao Governo nomeai delegados mteiven
tores em todo.» os sindicatos e congelai seus
fundos financeiros

Llma/UPI
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Vm preso ameaça uma refém enquanto outro mostra o
cartaz, manuscrito, com os dizeres "Solução ou morrem os

reféns"

Napoleón Duarte lidera
eleição em El Salvador

San Salvador -- Apuradas as urnas
de seis províncias de El Salvador, o
Partido Democrata Cristão, de José Na-
poleón Duarte, ganhava ontem o primei-
ro turno da eleição de domingo com 119
mil 612 votos (40%) contra 94 mil 737
votos (31,2%) para a Aliança Republica-
na Nacionalista de Roberto D'Aubuisson
e 69 mil 104 (22,8%) do Partido de
Conciliação Nacional, de Francisco
Guerrero. A apuração continua lenta
enquanto os guerrilheiros continuam ata-
cando em várias partes do país provocan-
do novos cones no fornecimento de luz.

Os votos apurados somam 303 mil 15,
11,7% dos 2 milhões 600 mil eleitores
salvadorenhos. Nem todos votaram: as
estimativas calculam a participação de 1
milhão 200 mil pessoas contra 1 milhão
660 mil em 1982. Nas regiões dominadas
pela guerrilha o comparecimento foi mi-
nimo: ontem, líderes rebeldes em entre-
vista na Capital mexicana disseram que
bloquearam a votação em 89 dos 261
distritos eleitorais.

Blackout
A guerrilha dinamitou ontem várias

torres de alta tensão ao Norte de San
Salvador, provocando blackout em gran-
de parte da cidade, incluindo o Conselho
Central de Eleições, onde se apuram
votos. Outras explosões no Departamen-
to de San Vicente deixaram sem energia
elétrica toda a regiáo Leste do país desde
a madrugada de ontem. O Exército infor-
mou a morte de 14 guerrilheiros num
choque em Jucuaran, Departamento de
Usulutan, e disse que apenas dois solda-
dos se feriram.

Na entrevista que concederam na
Cidade do México, Ruben Zamora, Sal-
vador Samoya e Mário Aguinada, da
comissão político-diplomática da coliga-
ção Frente Democrática Revolucionária-
Frente Farabundo Marti de Libertação
Nacional, disseram que a eleição foi "o
maior fracasso político do Governo Rea-
gan em El Salvador".

Zamora disse que os EUA gastaram
10 milhões de dólares para organizar a
eleição, incluindo 1 milhão 600 mil dóla-
res num sofisticado computador que foi
deixado de lado, e a guerrilha conseguiu
impedir que um terço do país votasse.

Zamora reiterou a exigência de a
guerrilha participar de um Governo pro-
visório antes do segundo turno da elei-
ção, dia 6 de maio, uma vez que nenhum
candidato deverá conseguir 50% dos vo-
tos segundo as projeções. Sem essa parti-
cipação náo pode haver solução, uma
intervenção militar americana se tornará
mais provável mas os rebeldes estão
prontos para essa possibilidade, segundo
ele.

O dirigente oposicionista disse que
em 3 anos e meio de guerra não declarada
morreram 45 mil civis e a guerrilha matou
ou feriu 7 mil soldados, capturou 1 mil
500 e apreendeu 3 mil armas.

Jogo comunista
As autoridades salvadorenhas infor-

maram ontem que buscam em todo o país
um comando suicida de elite treinado em
Cuba que veio a El Salvador com instru-
ções de matar altas autoridades políticas,
incluindo o Presidente Álvaro Magana.
Seriam de 17 a 20 guerrilheiros salvadore-
nhos treinados em Havana para matar
uma série de pessoas que constam de uma
lista, entre elas o democrata-cristào Na-
poleón Duarte.

Em Washington, o Secretário de Es-
tado, George Shultz, se negou a falar
sobre a possibilidade de o Exército impe-
dir a posse de Napoleón Duarte:

As Forças Armadas salvadorenhas
fizeram grande progresso em sua despoli-
tização e náo tenho nenhuma evidência
em contrário. A questão do Poder é
decidida em eleições, esse é o nosso
objetivo — afirmou ele num depoimento
na Comissão de Verbas do Senado que
examina pedido adicional de 61 milhões
799 mil dólares em ajuda militar para El
Salvador.

Em San Salvador, a organização pa-
ramilitar de extrema-direita, Exército Se-
creto Anticomunista (ESA) pediu a "in-
tervenção direta" do Exército na apura-
ção dos votos para evitar fraude na apu-
ração e ameaçou punir os responsáveis
pelo 

"caos eleitoralI", acusando a direçáo
do CCE, formada por moderados e con-
servadores, de "fazer o jogo do comunis-
mo internacional".

Ilha da Nicarágua é
atacada por mar e ar

Oposição chilena já
pensa em greve após
jornada de protesto

Santiago — Políticos e sindicalistas chilenos de oposição
consideraram o protesto realizado na terça-feira contra o regime
do General Augusto Pinochet "um êxito" e já pensam em greve.
Nos próximos dias, dirigentes do Comando Nacional dos Traba-
lhadores (CNT) se reunirão para decidir sobre novas manifesta-
ções e não se elimina a possibilidade de convocação de uma
greve — algo que o Chile não conhece desde o golpe de 1973.

— O país presenciou ontem (anteontem) a maior manifes-
tação de protesto e boicote ao trabalho sob este regime — disse o
líder da Democracia Cristã, Gabriel Valdés.

O balanço da jornada de protesto foi trágico: cinco pessoas
morreram em incidentes verificados em diversas Capitais, inú-
meras foram feridas (12 delas, a bala) e se estima em que o
número de presos desde o fim de semana já se aproxima de 1 mil.
O chefe da zona de emergência, General René Vidal, decidiu
manter o toque de recolher, por toda a semana.

"Ação desnecessária"
Os dados distribuídos ontem por Rodolfo Seguei, líder do

Comando Nacional dos Trabalhadores, indicam que a paralisa-
ção de transportes, escolas, comércio e escritórios foi em média
de 75% em Santiago, Valparaíso, Concepción. Punta Arenas e
Arica, entre outras cidades.

O Presidente Pinochet sobrevoou a cidade de Santiago num
helicóptero militar e falou em "situação de normalidade, salvo
algumas exceções". As exceções foram maiores do que sugeriam
as imagens autorizadas para TV, mostrando barricadas e foguei-
ras em quase todas as favelas (poblaciónes) da periferia, para
impedir a passagem dos policiais, que chegaram a usar tanques
em La Victoria.

O CNT, a Alianza Democrática e o Movimento Democráti-
co Popular, que reúne os partidos de esquerda, culparam o
Governo pela violência nas ruas: "Foi uma ação desnecessária",
disse Seguei. Foram mortas cinco pessoas: Victor Manuel
Quesada, 43 anos, Francisco Fuenzalida, de 13, e Erika Sando-
vai, de sete anos, em Santiago; Caupolitan Inostroza, 26, ern
Concepcón, e Juan Cristian Zamora, em Valparaíso, todos
atingidos por balas disparadas pela polícia. Os hospitais atende-
ram ainda inúmeras pessoas feridas, algumas em estado grave,
como Ricardo Irnazabal, de 23 anos, que a princípio se informou
que teria morrido.

Os parentes de 213 pessoas presas em Santiago, 50 em
Valparaíso, outras dezenas em Concepción e 11 em Punta
Arenas, onde populares atacaram uma guarnição de carabinei-
ros, buscavam informação nas dependências policiais.

[Ouatro estudantes foram feridos e centenas detidos ontem à
noite nas cidades de Santiago, Valparaíso e Concepción,
durante violentos choques entre universitários e a polícia,
informou a agencia France-Presse. Em Santiago, centenas de
estudantes montaram barricadas na área de Macul e declara-
ram-se em greve até sexta-feira, exigindo do Governo a
punição dos culpados pelas mortes de três universitários na
terça-feira na Capital e em Concepción.]

Manágua — Guerrilheiros anti-
sandinistas, usando três lanchas rápidas
Piranha e um pequeno avião, atacaram
com fogo de morteiros e metralhadoras a
ilha de El Cardón, ao largo do porto de
Corinto, 100 quilômetros a noroeste de
Manágua, matando um menino de 10
anos e ferindo dois fuzileiros navais nica-
ragüenses, informou ontem a Cruz Ver-
melha.

O ataque ocorreu à noite. A Marinha
nicaragüense conseguiu acertar uma das
três lanchas atacantes, náo se sabe se
provocando baixas. Porta-vozes da Cruz
Vermelha disseram que a operação colo-
cou em sério risco vários navios mercan-
tes ancorados em Corinto.

Navio atingido
O cargueiro liberiano Inderchaser,

que transportava 10 mil toneladas de
melaço, atingiu uma mina guerrilheira
quando partia do porto de Corinto. por
volta das lOh da manhã (13h de Brasília),
e as primeiras notícias não falavam de
vítimas. À tarde, a Chancelaria nicara-
güense emitiu uma nota acusando os
Estados Unidos pelas"perdas materiais e
humanas que possam resultar deste inci-
dente".

Este é o quarto cargueiro atingido
por minas colocadas por guerrilheiros
contras — que. segundo a Chancelaria
sandinista. contam com o"indiscutível"
apoio da Cl A — em menos de um mês na
costa nicaragüense. Três navios foram
atingidos em Corinto e um cargueiro, de
bandeira soviética, o foi em Puerto San-
dino.

O Exército sandinista anunciou que
45 contras da Força Democrática Nicara-
güense (FDN) foram mortos em comba-
tes ocorridos nas montanhas dos Depar-
tamentos de Madnz e Nova Segovia.

A FDN declarou em Honduras que
suas forças atacaram tropas do Exército

sandinista no Departamento de Jinoteca,
causando mais de 300 baixas, entre mor-
tos e feridos, ao inimigo.

O Governo da Nicarágua fez um
apelo aos países do Grupo de Contadora
para que convençam os Estados Unidos
"a cessar sua guerra não-declarada contra
a Nicarágua". O comunicado da Junta
Sandinista diz que 

"tem havido uma
perigosa escalada na guerra não-
declarada, na forma de ataques terroris-
tas contra instalações militares e econô-
micas.

Prejuízos
O jornal Barricada, de Manágua.

disse que a Nicarágua sofreu perdas ma-
teriais de cerca de 1 bilhão de dólares,
entre maio de 1981 e outubro de 1983, em
conseqüência dos ataques armados dos
contras.

O órgão oficial da Frente Sandinista
acrescenta que as ações armadas obriga-
ram mais de 100 mil pessoas a deixar suas
casas, especialmente na fronteira Norte,
onde opera a FDN.

Petroleiro atingido
volta à URSS

Moscou — O petroleiro soviético Lu-
gansk. que bateu em uma mina dia 20
perto do litoral da Nicarágua, para onde
levava 34 mil toneladas de petróleo, ini-
ciou ontem a viagem de volta à URSS,
depois de fazer alguns reparos, segundo
informou o jornal Literaturnaya Gazeta. ¦

No choque do Lugansk com a mina,
cinco tripulantes ficaram feridos e o Lite-
raturnaya Gazeta disse que 

"por mila-
gre" o navio não explodiu. A União
Soviética, em nota do Chanceler Andrei
Gromyko. acusou os Estados Unidos de
responsabilidade indireta pelo incidente,
por apoiar os rebeldes que lutam contra o
Governo sandinista da Nicarágua.

LUIZ CLÁUDIO LATGÉ

Militante do MIR pode
ser condenado à morte
Santiago do Chile (do Correspondente) — Os ativistas do

MIR (Movimento de Esquerda Revolucionário), acusados de
assassinar o Prefeito de Santiago. General Carol Urzua, e dois de
seus seguranças, poderão ser condenados à morte. O tribunal de
justiça rechaçou um recurso dos advogados da defesa contra o
julgamento dos terroristas por um tribunal militar de guerra, que
pode ordenar a pena máxima.

O atentado que custou a vida do General Urzua ocorreu em
30 de agosto do ano passado e, menos de um mês depois, a
polícia chegou aos responsáveis: seis ativistas do MIR foram
mortos durante choque com as forças policiais e mais tarde foram
presos Hugo Marchant Moya, Carlos Araneda Miranda, Jorge
Palma Donoso e três mulheres, acusadas de cumplicidade.

Choques matam 7 soldados
e 4 guerrilheiros em
2 dias na Guatemala

Guatemala — O departamento de relações públicas do
Exército da Guatemala informou ontem que. entre domingo e
segunda-feira, 11 pessoas (quatro guerrilheiros e sete soldados)
morreram em três diferentes choques travados no país.

No domingo, guerrilheiros emboscaram seis integrantes do
Corpo de Engenharia do Exército na aldeia de Miramar,
Departamento de Huehuetenango, matando todos eles. Segun-
da-feira, uma patrulha do Exército interceptou um grupo de
guerrilheiros que tentava tomar a aldeia de Bijolon. Departa-
mento de Quiche, e matou quatro de seus integrantes. No
mesmo dia. guerrilheiros atacaram a aldeia de Secumun. Depar-
tamento de Alta Verapaz, matando um soldado.
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HOSPITAL GERAL DE JACARÉPAGUÁ

Concorrência Q1/83
O Hospital Geral de Jacarépaguá, por intermédio do

Sr. Diretor Geral, comunica que a licitação referente à
contratação de firma especializada para fornecimento,
preparo, coeção e distribuição de refeições e dietas
para este Hospital deverá ser realizada no dia 30 de
abril de 1984, às 10 horas, na Av. Menezes Cortes, n°
3.245 — Jacarépaguá, por determinação superior.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1984 (P

COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR
TOMADAS DE PREÇOS

A CNEN torna Público a realização das Tomadas de Preços
abaixo:
TP—06 84 — Serviço de GUARDA E VIGILÂNCIA, na Rua

General Sevenano. n° 90 — (CNEN). Ilha do
Fundão (IEN) e Barra da Tijuca (IRDI.
Abertura. 17 de abril as 15 00h

TP—07 84 — Serviço de LIMPEZA EJARDINAGEM mes-
mos locais.
Abertura: 18 de abril as 10 00 h.

TP—08 84 — Restauração do telhado de FIBRO CIMEN-
TO e pequenos consertos em rufos e aive-
nana do prédio da CNEN.
Abertura: 19 de abril as 15 00h

Habilitação até o Oia 10 de abril. Editais e Informações nas
saias 314.316 na rua General Sevenano. 90 — Botafogo

Rio de Janeiro. 28 de março de 1984
Comissão Permanente de Licitação

CNEN

Colômbia faz acordo com
guerrilha para trégua
por prazo indeterminado

Bogotá — Após seis meses
de negociações, a Comissão de
Paz nomeada pelo Governo co-
lombiano fez um acordo dc
trégua por tempo indetermina-
do com as Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia
(FARC), a mais antiga organi-
zação guerrilheira do país, com
25 frentes jurais. Segundo a
agencia EFE, o acordo consiste
em um cessar de hostilidades
até que o Governo apresente
um pacote de medidas econô-
micas e sociais para a zona
afetada pela guerrilha.

Do encontro que selou o
acordo, realizado em lugar des-
conhecido no Oriente da Co-
lômbia, participaram o presi-
dente da Comissão, John Agu-
delo Rios, e o líder das FARC,
Manuel Marulanda Velez, co-
nhecido como Tirofijo. As me-
didas que deverão ser propôs-
tas pelo Governo estão relacio-
nadas com melhorias em edu-
cação, saúde, comunicação e
segurança dos trabalhadores
rurais.
CRISE ECONÔMICA

As FARC, assim como o
Movimento 19 de Abril (M-
19), externaram sua vontade de
negociar o cessar-fogo em um
comunicado de abril do ano
passado, em que pediam ao
Presidente Belisario Betancur
uma trégua para permitir a so-
lução da crise econômica, com
a redução do desemprego e
melhorias nas condições de vi-
da da população.

Para a efetivação do acordo
de ontem, as FARC — que têm
um contingente estimado em
12 mil homens — exigem tam-
bém a desmilitarização das zo-
nas em conflito e atitude enér-
gica em relação a grupos para-
militares. As FARC existem
desde 1964 e são considerados
o braço armado do Partido Co-
munista. de linha pró-soviética.

Na Capital, informou-se.
sem confirmação, que outra or-
ganização guerrilheira, o Exér-
cito de Libertação Nacional

(ELN), fez uma proposta de
seis pontos para a trégua. O
Ministro da Defesa, Gencial
Gustavo Matamoros, disse que
a reunião com as FARÇ "abriu
a porta definitiva para um pro-
cesso de paz".
30 ANOS

A guerra de guerrilhas existe
há mais de 30 anos na Colôm-
bia, embora somente a partir
da década de 1960 tenha sido
protagonizada por organiza-
ções esquerdistas: nos anos
1940 era exercida pelos chama-
dos bandoleiros, membros ar-
mados dos partidos tradicio-
nais, Liberal e Conservador.

Atualmente, os seis princi-
pais grupos guerrilheiros —
além dos FARC e do M-19, o
Exército Popular dc Libertação
(EPL), de linha maoísta, e os
pequenos Exército de Liberta-
ção Nacional (ELN), Movi-
mento de Autodefesa Operária
e Movimento Pedro León Ar-
boleda —constituem um movi-
mento endêmico, que sofre tre-
quentes baixas em ataques do
Exército, que no entanto é in-
capaz de liqüidá-lo.

Espalhados por todo o país,
embora com grandes concen-
tração na Província de Caque-
tá, os guerrilheiros têm limita-
do suas ações desde a formação
da Comissão de Paz e de uma
anistia concedida pelo gover-
no. Essa espécie de trégua só
foi quebrada recentemente por
um grupo dissidente do M-19,
que perdeu 20 membros em
ataque à cidade de El Paraíso.

Após esse ataque, mês pas-
sado, o Governo decretou esta-
do de emergência em quatro
províncias do Sul do país. com
a intenção, também, de comba-
ter as quadrilhas de narcotrafi-
cantes, que o Exército acusa de
ligação com os guerrilheiros.
Os seis grupos guerrilheiros
náo tiveram êxito em suas ten-
tativas de unificação, embora o
M-19 e as FARC tenham feito
um acordo de "assessoramen-
to" em abril de 1983.

Pesquisas dão vantagem a
Mondale sobre Hart nas
primárias de Nova Iorque
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Nova Iorque — Pesquisa de
opinião pública do jornal The
VVashington Post e rede de tele-
visão ABC encontrou uma van-
tagem do ex-Vice-Presidente
Walter Mondale, com 44% das
preferências, contra 32% para
seu desafiante, o Senador Gary
Hart (Colorado) e 12% para o
Reverendo Jesse Jackson nas
primárias do Estado de Nova
Iorque do Partido Democrata.

Nova Iorque elegerá dia 3 de
abril 285 delegados à Conven-
çáo democrata que vai escolher
o candidato do Partido à elei-
ção presidencial de 6 de no-
vembro. Hart comemorou a vi-
tória sobre Mondale no Estado
de Connecticut, vizinho a Nova
Iorque, onde ele conseguiu 33
delegados contra 18 de Monda-
le e 1 de Jackson.
FOGO CONCENTRADO

O Senador está explorando
os efeitos propagandísticos de
seu triunfo porque Connecticut
tem uma população de caracte-
risticas bem semelhantes à de
Nova Iorque, mas ele continua
perdendo no total de delega-
dos. Mondale está com 698,

contra 428 de Hart. 88 de Jack-
son e 305 náo comprometidos
com qualquer aspirante à can-
didatura.

Em Moscou, o jornal So-
vietskaya Rossiya manifestou"interesse e simpatia" pelos
pontos de vista de Gary Hart
sobre armas nucleares, espe-
cialmente a proposta do Sena-
dor para congelar a instalação
de novos sistemas bélicos. Mas
advertiu que Hart náo pode ser
chamado de "pomba" porque
defende um aumento das for-
ças convencionais dos EUA e
do poderio naval americano.
SEQÜESTRO

Um homem negro que se
identificou como Tenente
Spartacus do Exército de Li-
bertação do Negro, foi o se-
qüestrador do Boeing-737 da
Piedmont Airlines desviado
terça-feira para Havana duran-
te um vôo de Charleston, Caro-
lina do Sul, para Miami. A
polícia federal americana (FBI)
informou que ele estava desar-
mado. foi preso cm Cuba e o
aparelho voltou para Miami
sem problemas.

g _. ¦

ISão Paulo
e Rio

de braços
abertos

para o seu
produto.

Vlsâo inaugura a maior ponte para os dois mais impor-
tantes mercados do Brasil: Caderno Regional SP/Rlo.

Este Caderno apresenta as melhores sugestões de
turismo e lazer para paulistas e cariocas e, o que â mais
importante, abre caminho para seu produto conquistar
a preferência de um público mais especial: os qualifica-
dos leitores de Visão.

Além da excelência do veiculo, você encontrará as me-
lhores condições de preço e de utilização dos espaços.

Programe o Caderno Regional de visão e tenha São
Paulo e Rio de braços abertos para receber a sua men-
sagem.

visão
cí: STA MM.

Editora Visão Ltda
Rua 19 de Fevereiro. MO
Sobreloia
For.es: 286-984? iPABXj e
2860545
Riode Jéi"e:!0 eJ
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Falta de sementes
prejudica plantio
dos pernambucanos

Rixife — Chove lui 21) dias na região semi-árida, mas os
340 mil lavradores alistados no programa de emergência não
plantaram milho e feijão em quantidades suficientes, porque
as sementes distribuídas até o momento só dão para 5% das
necessidades do Agreste e Sertão.

A denúncia foi feita ontem pelo Deputado estadual
Gonzaga Patriota (PMDB), que é sertanejo, e confirmada
pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernam-
ouço. A Secretaria de Agricultura assegurou ter enviado 680
toneladas dc sementes de feijão e I mil 260 toneladas de
milho, para distribuir aos lavradores. Essa quantidade é
insignificante, segundo os agricultores:

Lá na cidade de Floresta Ia 43l) quilômetros da
Capital), há mais de 5 mil 500 alistados nas frentes dc
trabalho, mas as sementes que chegaram só foram suficientes
pata atender a 2 mil pessoas — desabafou o presidente do
Sindicato de Trabalhadores Rurais du município, Bartolomeu
Manuel de Souza, acrescentando:

"Só 
quem plantou milho e feijão foram as viúvas e os

casados. Os solteiros, que também precisam comer, hão têm o
que cultivar. E assim mesmo nem todas as famílias foram
beneficiadas."

O presidente do Sindicato de Parnamirim. Sebastião
Martins de Vasconcelos, afirmou que o produto que a cidade
recebeu foi estragado: "O feijão nasceu bem. mas o milho que
recebemos foi furado e não dá nada."

Paraíba
João Pessoa — Apesar de chover na maioria dos municí-

pios paraibanos, os agricultores estáo com uma grande dificul-
dade: a falta de sementes para o plantio. Lm caráter de
emergência, a Secretaria de Agricultura iniciou ontem a
distribuição de 50 toneladas de milho e encomendou 300
toneladas de feijão, que só chegam na próxima semana.

Em janeiro, quando caíram as primeiras chuvas, foram
distribuídas sementes aos trabalhadores das frentes de emer-
gência. Com a cessação das chuvas, cessou também a distribui-
ção. Ocorreram, então, alguns saques, e as sementes estoca-
das e destinadas ao plantio acabaram sendo consumidas pelos
flagelados, principalmente nas áreas de Cajazeiras. Sousa e
Antenor .Navarro.

Fortaleza — As chuvas continuam caindo no Ceará, mas
é provável que o Estado não tenha, este ano. uma boa
produção agrícola, porque faltam sementes de feijão, milho,
algodão e arroz. Os agricultores, principalmente os agregados
nas Irentes de serviço do programa Bòlsões da Seca. reclamam
da falta de sementes, enquanto o Governo explica que a
Sudene não liberou a verba de CrS 1 bilhão solicitada desde
inicio de dezembro para a compra de mais sementes.

A Secretaria de Agricultura explicou que os grandes
proprietários e os associados da rede de cooperativas conse-
guiram sementes de feijão e algodão, mas a grande maioria
dos pequenos produtores luta ainda para consegui-las. O
Estado comprou, em setembro, aproximadamente CrS 600
milhões em sementes e as distribuiu gratuitamente aos traba-
lhadores alistados no programa de emergência.

Mas o que o pessoal plantou já íoi comido pela
lagarta, de maneira que o que vai vingar é muito pouco.
Ademais, quem perdeu o que plantou não tem dinheiro para
comprar mais. Assim, acho que vamos ter uma produção
muito pequena, estimou o presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Ceará, Eurico de Souza.

Bahia
Salvador — O Governador João Durval Carneiro mos-

trou-se otimista, ontem, com as chuvas que vêm caindo há
duas semanas em várias regiões da Bahia, depois de prolonga-
do periodo de seca. Ele afirmou que as chuvas chegaram a
tempo de recuperar totalmente a lavoura de algodão, e em
grande parte as de café e mamona.

Com os reservatórios já cheios em dezenas de municípios
que estavam sob estado de emergência em razão da estiagem,
João Durval confirmou a desativação dos carros-pipas que
abasteciam algumas regiões. As frentes de trabalho, porém,
serão maniidas e o Governador disse que continua esperando
resposta da Seplan quanto ao aumento do salário dos írentis-
tas. pois considera os atuais CrS 15 mil 300 "uma 

quantia
irrisória".

Bispo apoia frade que
foi detido em Sergipe

Aracaju — '"Para os criminosos de lá. que ameaçaram a
vida de todo o Médio São Francisco — onde morreram
toneladas de peixes em decorrência da poluição por vinhoto —
é provável que não venha nenhuma punição"; diz carta do
Bispo de Própria. Dom José Brandão de Castro, ao vigário de
Porto da Folha, frei Enoque Salvador de Melo, que ficou
horas detido pela polícia sob a acusação de ter incitado
flagelados da seca a saquearem um supermercado.

O bispo, que está em Belo Horizonte para operar p olho
direito, solidariza-se com o seu vigário dizendo: "El esta
mesma a partilha dos pobres: amargar a prisão injusta", mas
se congratula com ele "pela felicidade de ter sido preso
inocente, como Cristo, por causa dos pobres famintos".

Dom José Brandão de Castro congratula-se ainda com as
pessoas presas junto com o vigário — outro padre e dois
sindicalistas — e destaca:"Sei que vocês náo se abateram.
Saíram mais engrandecidos. Parabéns, contem com a gente".

Como desagravo às pessoas presas no episódio de Porto
da Folha, que teve grande repercussão no Estado, será
realizada missa na matriz do município de Nossa Senhora da
Glória, com a participação de representantes das cidades dc
Monte Alegre. Poço Redondo, Porüuda Folha e Canindé.
todas vinculadas à Diocese de Própria.

Nestor Jost assina
verba para o cacau

Salvador — O Ministro da Agricultura Nestor Jost. que
veio ontem a esta cidade assinar convênios no valor de CrS 3
bilhões 400 milhões, para beneficiar a região cacaueira da
Bahia, garantiu que o Governo federal dará tratamento igual a
todos os estados nordestinos e se empenhará na normalidade
agrícola da regiáo, depois dos cinco anos de seca.

O Ministro disse que o Governo federal já começa a
mobilizar recursos para a compra e distribuição de sementes, e
a acionar os agentes financeiros que operam na região, no
sentido de facilitar as operações de crédito agrícola, principal-
mente porque já começou a chover em praticamente todos os
Estados.

Impasse com os
txucarramães
se aprofunda

lliasilia — O impasse no Parque
Nacional do Xingu continua se agravam
do. Cerca de 220 índios, em pé de guerra,
se recusam a desocupar a BR-80 e a
devolvei a balsa que faz a travessia do rio
Xingu se o presidente da Funai náo vier
pessoalmente negociar a ampliação das
terras do parque. O presidente, Otávio
Ferreira Lima. reiterou ontem que náo
vai ao local se os índios náo desocuparem
a balsa e a estrada.

Na cidade de Sáo José do Xingu, os
encarregados pela Funai de negociar com
os índios a expansão de 15 quilômetros de
terra ao longo da margem direita da
Rodovia e 60 quilômetros seguindo o rio
Xingu, nao estão conseguindo resultados.
A reunião entre os índios txucarramães e
os fazendeiros donos das terras em quês-
tão marcada para ontem à tarde, náo se
realizou.

Armados
— Os fazendeiros pediram que os

índios fossem à reunião desarmados. Eles
desobedeceram e apareceram com oiten-
ta guerreiros. Os fazendeiros assustados
náo compareceram ao local e a reunião
foi feita apenas com o Coronel Leio
Gomes, chefe da Assessoria de Seguram
ça e Informações da Funai — disse o
assessor de imprensa da Funai. Raimun-
do Nonato Cruz.

Em nota distribuída ontem, o presi-
dente da Funai reitera sua posição de não
comparecer ao local, "se recusando a agir
sob pressão", e esclarece que índios só
interditaram a estrada e apreenderam a
balsa no dia 24 (data em que o presidente
marcará com os índios uma audiência em
São José do Xingu), por náo terem rece-
bido o radiograma em que o presidente
disse ter mandado, na véspera, mensa-
gem comunicando a impossibilidade de
comparecer ao encontro.

Porto Alegre/RS — Antônio Carlos Mafalda
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(SECRETARIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO)
AVISO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/84
O Sr. Diretor da Divisão de Material do Departamen-

to Regional de Material e Serviços Gerais dá ciência
aos interessados que no dia 11 de abril de 1984 às
14 00 horas, será aberta a Tomada de Preços n° 04/84
de que trata da locação de máquinas copiadoras,
localizáveis e remanejaveis para diversos órgãos do
INAMPS/SRRJ

O Edital e maiores esclarecimentos poderão ser
obtidos na Divisão de Material, sito á Avenida Churchill
n° 94 - sala 910 no horário de 10:00 às 1600
horas IP
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Lilian e Universindo não tiveram nenhuma dúvida na identificação

Lilian Celiberti identifica
o palácio da polícia gaúcha

Porto Alegre — Pela primeira vez, Lilian Celi-
berti identificou ontem o prédio da Policia Civil
gaúcha como o local aonde foi levada durante o
seqüestro que sofreu em 1978. Apontou o portáo do
Instituto Médico lx'gal como o lugar por onde
entrava e saía para ir ao DOPS. quase sempre com o
delegado Pedro Seelig. que era "um dos seqüestrado-
res", afirmou.

Ao reconstituir parte do trajeto que fez durante
o seqüestro. Lilian e Universindo Rodriguez Diaz
estiveram, antes, no prédio onde moravam em no-
vembro de 1978. na Rua Botafogo 621, Bloco 3. ap.
110. Na frente do edifício, ela casualmente encontrou
o menino Cristian Guberti Neuhaus. 11 anos, que
disse ter sido amigo do filho dela. Camilo, com quem"brincava e jogava futebol".

Pátio interno
Lilian e Universindo se lembraram do prédio de

apartamentos. Ele disse que em 12.11.78 estava
fechando a porta do apartamento quando surgiram 10
homens (oito policiais gaúchos e dois militares uru-
guaios) que o prenderam, conduzindo-o depois para
o DOPS, encapuzado,

Na frente do prédio, o menino Cristian disse que
se recordava do amigo Camilo (que hoje vive na Itália
com o pai, Flugo Casariego) e também de que a irmã
dele. Francesca (atualmente em Montevidéu) antes
do seqüestro, brincava com sua irmã, Patrícia (agora
com sete anos).

Lilian beijou Cristian e conversou com ele. e
prometeu trazer Camilo para revê-lo. "As recorda-
ções aqui náo são todas ruins, pois lembramos os
amigos, os amigos dos filhos", disse Lilian. emocio-
nada. ao voltar a frente do apartamento. Não teve
coragem para entrar.

Depois, ambos se dirigiram para Avenida Ipiran-
ga. onde ela identificou, sem nenhuma dúvida, o
prédio da Policia Civil como o local onde esteve
diversas vezes. Universindo não pôde identificar o
edifício porque entrara e saíra apenas uma vez,
sempre encapuzado.

Lilian lembrou que entrou diversas vezes, algu-
mas sem capuz, no prédio da Polícia, pelo portáo da
Avenida Ipiranga (também a entrada do Instituto
Médico Legal).

SP MAN tomba
açude, fábrica
e caixa dágua

Pela primeira vez desde que foi cria-
da. a Secretaria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (SPHAN) tombou
um açude, uma caixa d'água e uma fábri-
ca. A decisáo foi tomada ontem pelo
Conselho Consultivo do órgão, em reu-
nião realizada no Salão Portinari. no
antigo MEC, sob presidência do Secreta-
rio de Cultura, Marcos Vilaça.

O açude Cedro, em Quixadá (CE),
foi a primeira obra do Governo Federal
contra as secas no Nordeste, tendo sido
iniciado logo após a grande esíiafem de
1877 por ordem do Imperador Pedro II.
A caixa dágua fica em Pelotas e sua
construção terminou no século XIX.
Quanto á fábrica, está situada em Joáo
Pessoa c se destina á produção de vinho
de caju.

Totnbamentos
Fortaleza — A barragem do açude

Cedro só foi concluída no início deste
século. Atualmente, por causa dos cinco
longos anos de esliagens. o lago quase
náo existe, havendo apenas uma golda
negra que deixa aparecer enorme pedras,
as quais ficam submersas quando o açude
está cheio. Sua capacidade máxima é de
125 milhões de metros cúbicos de água.

Porto Alegre — Distante 255 km dc
Porto Alegre, a caixa d'água de Pelotas é
de ferro fundido e teve sua construção
iniciada em 1872. Em uso desde 1875,
quando foi concluída, a velha caixa
d'água foi comprada por 5 mil 500 libras
esterlinas da firma francesa Fouilla, Frè-
res e Cia., de Paris.

João Pessoa — A Fábrica de Vinho
Tito Silva enfrenta sérias dificuldades
financeiras, a ponto, por exemplo, de até
agora nâo ter recolhido a contribuição
referente a 82 para o Conselho Regional
de Química, no valor de CrS 51 mil.
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ICM E NO BANERJ.
A PARTIR DO DIA 2
DE ABRIL.
Por determinação da Se-
cretaria Estadual de Fa-
zenda, todos os impostos
estaduais serão recolhi-
dos pelo Banerj. No caso
do ICM os prazos de re-
colhimento são:
Indústria
2al0deabril,
Comércio Atacadista
lla20de abril,
Comércio Varejista
21 a30de abril.

POR QUE NO
BANERJ?
O Banerj é o Banco do
nosso Estado. E somente
o Banerj pode garantir
que os recursos movi-
mentados serão investi-

dos em benefício do nos-
so próprio Estado. No
Banerj, o tributo que vo-
cê paga reverte em bene-
ficio de sua própria em-

Presa 
e comunidade,

ensando no seu Estado,
você está pensando em si
mesmo. Pense nisto.
O BANERJ ESTÁ
ARREGAÇANDO
AS MANGAS
PARA
ATENDER
VOCE
MELHOR.
Do presiden-
teaocontí-
nuo.o
Banerj ^ b
não está SB b

medindo esforços para
poder atender ão contri-
Duinte da melhor forma
possível. O trabalho será
árduo sem dúvida, mas a
vontade de oferecer um
serviço melhor aos con-

tribuintes e clientes é hç;
je, mais do que uma pro
messa, uma atitude pre-
sente em todos os nosse jfuncionários. Apareça
e comprove.
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AEROPORTO-
A: Oturchúl, 94 A eB; ALFÂNDEGA -Rua
da Alfândega, 98 A: AN A NERI ¦ Rua üclmo
CardoiO.4'58 AV.CHILE-Av.Rcpubiicado
Chile. 100- l.«ss: AV PRES.VARGAS¦ Av
Pres. Vargas. 1!00;BANGU-Av Cóncgodc
Vasconcelos. 135 A BARRASH0PPÍNG •
Av- das Amèncas. 4666 Lj. 116-Ei BARRA
DA TIJUCA • Pça. Euvaldo Lòdi. 60: BEN-
FICA- Rua Capitão Felix. l/l: BENTO RI-
BEIRO-Av JoaoVicenle. 1235;A:B0NSU-
CESSO • Riua Cardoso de Morais. 145 A:
BUENOS AIRES • Rua Buenos Aires. 320:
CAJ1P0 GRANDE • Rua Augusto Vas.on-
ceies. 254. CARVALHO DE SOUZA - Rua
Carvalho de Sou/a. 247 A: CASCADURA •
Pça.N Sra. do Amparo, 32: CASTELO • A.
N:)c Peçanha. 12. CATETE - Rua do Catete.
100: CATUMBI - Rua Catumbi, 42: CEA5 A-
Av. Brasi 10.001 Ijs. I c 2: CENTRAL - Av
Nilo Peçanha. 175; CIDADE NOVA - Rua

Afonso Cavalcanti. ?} ¦ Ai CINELANDIA ¦
lua Senador Damas. 74 A. COELHO
NETO-Ai Automóvel Clube, 10185;
CONDE DE BONHM ¦ Rua Hadrfock Lobo.
465; COPACABANA - Av. N.Sra.de Cepa-
cabana. 1335 A;DIASDACRUZ-RuaDas
daOu/,215 lis.A/B FATIKA-P.'iadoRu-
chuelo.217 C; FIGUEIREDO MAGA-
LHÃES • Rua Figueiredo Magalhães. 263-A;
FLAMENGO ¦ Rua Senador Vergueiro. «6 -
A -. GOVERNADOR ¦ Riu Capitão Barbosa.
33JGRAJAUR'.aBaraodeMesquita.W8-
k HADDOCK LOBO - Rua Hadikw Lobo.
219 -A. HUMAITA - Rua Humana. 12/A:
IPANEMA• Ruí Vise. de Pitaia. 41 l/A:
IPERJ • Av. Pres Vargas, 6/0. IRAJÃ - A.
Monsenhor Féíix. 644: ITAHARATl - Rua
Senador Pompeu. 187 A: JACARÉ • Rua Li-
tra Teixeira. 200: TAQUARA - Lstr düTrn-
diba. 2030. JARDIM BOTÂNICO • Ru? Jar-
d:m Botânico, 728 Ljs. 101/103. JARDIM

GUANABARA • Estrada do Galeão. 2/43:
LARANJEIRAS - Rua das laranjeiras. 133 ij.
B. LEBLON Rua Gen. ürquiza. s/. LIDO
Av.N.S.deCopacabana. I2B: MADUREIRA
¦ Av. Min. Edgard Romero. 290 ji MARIZ E
BARROS -Riu Man/* Barro». 1107Üs:A/Bi
MARQUES DO HERV AL - Av. Rio Branco.
ie5 Lj. I MAYRINK VEIGA • Rua Maynnk
Veiga. 34/ 36. ME1ER - Rua Arautas Cordei-
ro 254. MERC ADO DAS aORES-Rua dc
Rosário. 131: MERCADO SAO SF.BA5-
TIÀO ¦ Rua da raraiha. 110. MÉXICO - Rua
México. 90/A; PAQUETÁ • Rua Ftirquln
Wemeck. 115. PASSAGEM • Rua da Passa-
gem. 72 • A. PENHA - Largo da Penha. 36.
PILARES-Av.JoáoRieiro, 14 A.PORTO
- A; Rodrigues Alves. 20. POSTO V -

Av N.S.Copacabana. 908; POSTO IV •
Av.N.S.Copacabana. 730 lj: PRAÇA DA
BANDEIRA- Ruído Matoso V. ¦¦•14: PRA-
ÇA XV -Praça .<.'de Novembro, 20: PRA-

CASLCA-RuaCàndi(kiBeniCiO.1710!js..V
B 1." DE MARÇO • Rua Visconde dc lnhau-
ma. 37 A QUITANDA-Suada Quitanda.
106/110: RAMOS • Rua Euclides Fará. 39 ij:
REALENGO-A; SsmaCruz. 1215; RIO
BRANCO-Av. Rio Branco. 109 -A RIO
COMPRIDO ¦ Rua Anstldes Loto. 237/ij.
A'BS41 lj A ROCHA MIRANDA- Av. dos
baianos. 375: ROSÁRIO - Pça Monte Cas-
teto. 22/24; SANTA CRUZ • Rua Felipe Car
doso, 110 SANTANA -Rua Santana. 134 Lj:
SANTOCRlSTO-Pçâ.Marechaí Hermes. I.
SAO CRISTüVÁO - Campo S.Cristóvão.
i;.á:SrCTEDE5ETErtBRO-RuaSe!ede5e
tembro. 32 Lo;a:TIJUCA • Rua Conde de
Bonfim. 390/A: URUGUAI - Rua Conde de
BofMtm. 719/A/B/C; VICENTEDECARVA-
LHO • Estr Vicente de Carvalho. 1549- A;
VIU ISABE - Av. VinteeOitode Seterr,
bro. 380. VINTE E QUATRO DE MAIO •
Rua Vinte e Quatro de Maio. 395/A. VIS-

ENDEREÇOS DO BANERJ NC
CONDE DE PIRAJÁ - Rua Visconde de Pira-
ia. 559 B; VOLUNTÁRIOS ¦ Rua Volun
uno:- da Patra. 190: SANTA MARIA MA-
DALENA ¦ Rua Barão de Sta Ma. Madalena,
60: SANTO ANTÔNIO DE PADUA ¦ Rua
dos Leites, 60.5Á0 FIDELIS - Rua Dr. iose
Francisco. 11 ?-. PUREZA - Av Profa, Jacy
Nader, 495. ALCÂNTARA - Rua Alfredo
Backer. 661 COI.UBANDÈ - Rod. Amaral
Peixoto. Km.9 7-B'occ I -. SAO GONC ALO -
Rua Nilo Peçanha. 25: SAO FRANCISCO
DE PAULA-t-sp dd Barra do.iabapoana.s'
n-.SÃOJOAODEMERITi-RiiadaMaSiz.
418/426: SÁO PEDRO DA ALDEIA - Rua
Dr. Antônio Alves, 49. SÁO SEBASTIÃO
DO ALTO - Rua Júlio Vieitas. 8b. SAPU-
CAI A - Rua Maurício de Abreu. 25? BA-
CAXA ¦ Pca. Santo Antônio. 246: SAQUA-
RErtA - Rua Bara 3 de Sauuarema. tSiik.
SlLVAJARDIi1-RuaLuisGonies.4!5SU-
M1DOURO - Praça ftric de Una. C i. TEXE-

SOPOl.IS- A.- Delfim Moreira. 595': TRA-
3 ANO DE MORAIS - Praça Náo Peçahna. 4;
TRES RIOS - Rua Duque de Cajtfaí/606;

3S. 34: VAS-
:„ n. Í6i RE-

VOLTA RE-

!>«SSíí.:
' "--' .-v *.-.-¦'• .-

VALENÇA-Rua dos M
SOURAS-RuáCaetanc
TIRO-Av Sav: Carro,
DONDA- Av Amaral Peixoto. 120
JAMAPARA-RJ- A- PaúU:,oFernandes;
s, n PONTE DF. ZINCO-RJ Lirrada RL-Ol 7:
SAO JOÃO DO PARAiSO-RJ • Rua Amei
da Pereira, 26: BANGU-RJ- Rua Sil.síEarS
d050.34= SUDEBAR-RJ-A.' Ai.-;rada-,'
200! parte CAMPOS RJ - R jSamcsDu-
mor,!. 60. CANCELA-RJ - Av do FjTeit.ro?
30: CEDAE RJ • Rjadc:R»chje:o; &k DE-
TRAN-RJ ¦ Av F-arcaco B-;aiho. TA-. DE-
TRANN! RJ - Rua Deadénc df CDitgtífs/
n DIAS DA CRUZ-RJ ¦ Rua Sova* Èèéio.
10: FEliCIANO SODRtRJ - Rua Tétano
Sodrê, 135 GOVERNADOR RJ-Praia de
Olaria, 5 -: A I.EBLON-Rj • Av Bànofo-
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Deputado
Recife — Dois dias após ter denunciado o

desaparecimento de seis pessoas, no decorrer ile
um inquérito que, segundo ele, foi forjado para
beneficiar um irmão do ex-Sècretáriò de Segurar.-
ça, Sérgio Higino Dias, o Deputado estadual
Eduardo Gomes (PMDB) sofreu um atentado,
ontem à tarde. Foi baleado na perna esquerda
durante um tiroteio provocado por três pessoas,
no qual morreu um dos agressores. Francisco
Antônio Freire Peixe, foragido da Penitenciária
de Itamaracá.

ü crime foi às lShlSmin, em frente à casa do
parlamentar, na Rua Telles Júnior. 11)1. bairro do
Esplnhe.ro, a .. quilômetros do Centro de Recife.
Kduardo Gomes havia almoçado com três correli-
gipnários e assessores no restaurante Buraco de
Otília. deixou dois deles na Assembléia Legislati-
va e voltou para casa com o auxiliar Eduardo
Francisco Farias.

"Você vai morrer agora"
Ao descer do carro, três homens (segundo

testemunhas) ou cinco (conforme o deputado), o
cercaram, e um deles lhe disse: "Você vai morrer
agora". Gomes, que é forte, tentou furar o cerco,
mas foi derrubado e rolou pela calçada com um
dos agressores. Começaram, então, os tiros. Dois
pistoleiros fugiram em um Del Rey cinzento e
outro morreu com o revólver na mão.

As informações sobre o atentado foram trans-
mitidas por Eduardo Gomes a seu colega de
bancada, Deputado estadual Wilson Campos.
Segundo a mulher da vítima, Maria Jesus Gomes,
foi tudo muito rápido:"Eu estava na sala e ouvi o
tiroteio. Corri para o jardim e já me deparei com
Eduardo com a perna toda ensangüentada".

Moradores da Telles Júnior, entre espantados
e nervosos, deram versões diferentes. Luciana
Miranda, que mora no edifeio em frente à casa do
deputado, acabara dc estacionar seu carro, um
Voyage. chapa AK-685., em frente ao prédio,
mas falou pouco: 

"'Só ouvi os tiros. Foram mais de
3ü". Vera Lúcia Siqueira Oliveira, da casa n° 75,
andava pela calçada quando viu a confusão: "O
barulho foi tão grande que me deitei no chão, com
medo das balas. Vi um homem se aproximar do
deputado. Sei apenas que os dois estavam muito
bem vestidos e fugiram em um Del Rey cinzento".

O homem que morreu no tiroteio era louro.

que
Recife-Ar

acusou irmão de Higino sofre atentado
do Jornal do Commercio

)eputado Eduardo Gonu?s

de bigode bem aparado e usava calça jcans e
camisa xadrez. Aparentava uns 30 anos e náo
levava nenhum documento no bolso. Seu corpo
foi levado para o Instituto Médico Legal e estava
com a máo quase decepada.

Náo se sabe quem atirou nele. Eduardo
Francisco Farias, assessor do deputado, náo foi
encontrado ontem à tarde. Um correligionário
que participou do almoço. Geraldo Rolim, náo
soube dizer se o amigo estava armado: "Creio 

que
Farias náo tinha nenhuma arma e também náo sei
se Eduardo portava alguma".

O Deputado Eduardo Gomes foi levado para
o Hospital Santa Joana por um vizinho e pelo
Deputado estadual Vital Novaes (PDS), que mora
em frente. "Náo vi nada, só ouvi muitos tiros,
disparados muito rapidamente, com intervalos
curtíssimos. Eram muito ligeirinhos". explicou
Novaes. Uma bala atravessou a lataria do Del
Rey, chapa AK-7751, de propriedade de Eduardo
Gomes.

Os médicos Abimael Arnon e Fernando Ma-
cena, que o socorreram, disseram que o parla-
mentar foi ferido no terço médio da perna esquer-
da. Disseram que 

"a bala varou, mas não fraturou

O BANERJ MAN
TÉM UMA LIG A-
ÇAO DIRETA
COMASECRE
TARIADE
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FAZENDA
PARA FACIUTAR
SUA VIDA.
Orientar e simplificar
a vida do contribuinte

é o mínimo quequalquer banco deve
oferecer. O Banerj,
entretanto, por ser
o Banco do Estado,
oferece aos seus-

clientes econtribu-
intes umatranqüi-

lidade a mais: contato
permanente com a Se-

cretaria Estadual de
Fazenda. Com o Banerj,

você está sempre perto

o osso. A ferida foi transfixante. havendo, tam-
bém, um ferimento na máo direita, decorrente da
queda. Fizemos uma limpeza cirúrgica e desbrida-
mento (retirada dos tecidos mortos)", explicaram
os llois médicos.

No final da tarde, por volta das 18 horas,
Eduardo Gomes foi transferido do centro cirúrgi-
co para o apartamento 301 do Hospital Santa
Joana, ainda sob efeitos do "bloqueio 

pendurai e
de sedativos". De acordo com os médicos, ele
ficará, no mínimo, 48 horas no hospital.

Inquérito
O Secretário de Segurança de Pernambuco,

Carlos Veras, informou que todas as providências
para a abertura do inquérito foram adotadas
pouco depois do crime. Foram mobilizados a
delegacia do bairro, a de homicídios, além do
IML, Polícia Técnica e Departamento de Polícia
da Capital. Os policiais que fizeram a perícia, no
local, evitaram antecipar informações: "A olho
nu, não podemos dizer nada sobre o calibre da
bala que perfurou o carro do deputado", disse
Ivanildo Rodrigues de Lima, da Polícia Técnica."Somente com a perícia e exames detalhados é
que falaremos", acrescentou.

O inquérito está nas mãos do delegado Carlos
Novaes, do 3o distrito (delegacia do bairro) e o
Secretário Carlos Veras informou que, se o inqué-
rito se complicar, irá para um delegado especial.

Logo após se comunicar, por telefone, com o
Governador Roberto Magalhães, que está em
Brasília, o Vice-Governador Gustavo Krause dis-
se ontem que, desde já, duas coisas estão garanti-
das em relação ao atentado: a imprensa terá livre
acesso a todas as investigações e o deputado e sua
família serão protegidos por um esquema de
segurança já montado.
Em Brasília, o Chefe do gabinete do Ministério da
Justiça, Euclides Mendonça, disse que não cabe
ao Ministro lbrahim#Abi-Ackel dar garantias de
vida a deputados estaduais. Ele explicou que a
garantia de vida de um cidadão é da exclusiva
competência do poder do Estado. "Se o Depu-
tado Eduardo Gomes pediu garantias de vida,
devia ter-se dirigido às autoridades do seu Estado.
Se o Ministro da Justiça der garantias de vida a
todos, o contingente da Polícia Federal teria que
dedicar-se apenas a isso", argumentou.

Gomes recebia
muitas ameaças

Recife — Eduardo Gomes, há alguns
meses, vinha sofrendo ameaças por lele-
fone. revelaram seus assessores. Elas co-
meçaram no final do ano passado, quan-do ele denunciou que a SSP-PE forjou
um inquérito para beneficiar Luís Fer-
nando Dias dos Santos, irmão do ex-
Secretário, Sérgio Higino Dias (que foi
demitido a cerca de 15 dias, após sofrer
um atentado). De acordo com a denún-
cia, feita por Eduardo Gomes em outu-
bro de 1983. e ratificada no inicio desta
semana, no decorrer do inquérito desapa-
receram seis pessoas.

O inquérito diz respeito a Luís Fer-
nando. que tentou matar a esposa, Maria
do Carmo, a tiros, em abril de 1978.
Durante esses anos, as autoridades poli-
ciais acusavam que ela tinha sido vítima
de um assalto. A documentação chegou a
ser arquivada. Com as denúncias de Go-
mes, o caso foi reaberto por determina-
çáo do Governador Roberto Magalhães.
Na segunda-feira, Gomes divulgou uma
gravação com a voz de Maria do Carmo,
na qual ela assegura: "O assassino é meu
mando". Ele entregou a gravação ao
delegado Giovane Gomes, encarregado
do inquérito, anexando documentos re-
gistrados em cartório, nos quais Maria do
Carmo repete as acusações.

Na Assembléia Legislativa, Eduardo
Gomes caracteriza a sua atuação fazendo
denúncias sobre irregularidades policiais,
o que lhe teria rendido muitos inimigos.
Ontem, no Hospital Santa Joana, o líder
do PMDB na Assembléia, Deputado Sér-
gio Guerra, afirmou que o episódio mos-
tra que 

"Pernambuco náo tem sistema de
segurança, mas de insegurança. Falta
autoridade do Governo neste setor e esse
processo de atentados continuará, caso
permaneça essa falta de autoridade. Em
um dia sáo demitidos agentes corruptos,
que são reincorporados no dia seguinte".

da solução dos seus pro-
blemas. Sem problemas.
O BANERJ ESTÁ
EM TODA PARTE.
CONTE COM A
GENTE.
As Agências e Postos do
Banerj, distribuídos em
todos os municípios, es-
tarão trabalhando porvocê. Em cada um deles,
você encontra o mesmo
espírito: trabalho e boa
vontade. O máximo pelonosso Estado. Acredite
na gente. Mais uma vez,
Banerj na cabeça.

O BANCO DO POVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

) ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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geio V MANcHETERJ Ku.doRussel.
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NABaRaRJ -Rua Pinheiro Machado, s/n .
PA_.AUODAJUSlll.ARJ ft, Erasmo
Brasa. 115 i andai P1RAQUÊRJ Irav
Leopoidina de Oliveira, 335: PKEFEFI DE
ARARUAMARJ Av John Kennedy i/n..
PREFEIT DDECAXIASRJ Prai,aRo-
beno da Silveira. 31 PREfE_ DES.GON-
ÇALO-RJ R__Fe_iáW __die 100. PRE-
FTI. S.J MERITI RJ Av Presidente Lm-
coto ao« PREFEIT DErRÉSRIOS-RJ
Prai.dSat.SfDdsiia- 6i PREFEIT DE
V REDONDA RJ Prai.a saw i_ma 53:
RODOVIÁRIA NOVO RK.RJ Av Fran
ci5(uB_dlho t Ijs 114/' i' SERPRO-
ACM Rua da Lapa 86 SERPRO URO RJ
Rua Pache.0 Leão i 2.SS lundus TELERJ-
RJ A. Presidentt Vaiftas 25ouieireu.
UERJ-RJ Ruo__t naiKiyuXdxiei 5/4
VlLArtlUÍAR-Rj >W Mate. nal vn
Hotel meridienrj .> _»n«__i»

be!./RIO SHERATON HOTEL RJ Av.
Niemeyer. 121 ANGRA DOS REIS - Rua do
Comercio. 250: ARARUAMA Ruacel.
Francisco Alves da Silva. 88: BARRA MAN-
SA Av JoaquimLeile.561 BARRADO
PIRA! Rua Governador Ponella '_. BOM
JARDIM Ri_GetuliúVargas.53.BOMJE-
SUSDOIlABAPOANA Rua XV de No-
vembra. 22: CABO FRIO Pça Dom Pedro
II.I2L)! CACHOEIRAS DE MACACU
Pça Duque de Caxias. I3.CAMBUCI Rua
ManaJacob.222.CAMPOS Pça Mu5alva
doi 2U2J GOIIACAZES Ri_5aoUun
<_al0.41 GUARUS Rodovia BR iüi Km
4.5 Est Campos/ Vuona II AL VA Ruatel.
Lu-Salte 60loia CANTAliALÜ Kudcie
mliuVaigds 152 CARMO >.- Pnihesa
l_oe. 15 CASIMIRODEABREU RuaPte
leih .iptwfc -Minou i-O CONCEIÇÃO
DtnAvABU •'(.d _utu>U_H.nh w
cOKUtlKO Küdív jt .ovemtiic V

DUASBARRAS-RuaDi Modesto de Mello.
42. DUQUE DE CAXIAS Rua Pauio Lins,
38 ENG" PAULO DE FRONTIM Pça
Preí Rogei Malhardes. 1b A: VENDA DAS
PEDRAS. Av Vinte e Dois dei_aio 7ígo:
ITAüUAÍ Rua Di Ciuvelo Cavaícanre.
164/168 ITAOCARA Rua Sao José 86:
ITAPERUNA Rua Major Poilino Henn-
quês. 105 LAJE DO MURIAE Pça Padre
Martins. 128. MACAE Av Rui Barbosa.
133.MAGE Av i4maodaMoia.<i5o.MAN-
GARATIBA Rua DomingosUmui:. 22:
MARICÁ Rua Ribeiro de Almeida. 25:
MENDES Av Amaial Peixuio. 31 MI-
GUH PEREIRA RuaGeii Ferreira Amaral.
4u M1RACEMA Rua Marevnal floriano.
5i.NATIVaiADE Rua_ Raultrava_os
2 VARRt 5AI Kua _u, is_m_ li'M 5al
nado o. NILOPüUS Av uniu» Vaiiüv

I _, BARÃOÜU AflAZONAS Ku»Ut>
_e_i>)«_iifni_<»_IVinoio vs» ICAKAi

•RuaGaviáoPeixoto. 194:INGA RuaPaulo
Alves. 65. J0SECLEMENTE R_Josccle-
meme «4. NITERÓI A.-. Amaral Peixoto.
15. VISCONDE DE URUGUAI Rua Mal.
Deodoro, 30; NOVA FRIBURGO Av Al-
beno Braune. 52. OLARIA Av. Júlio Ar.to-
nioThulei.207.NOVA 1GUAVU RuaOctà-
VK.raiauinio.5ü,PARALAMBI RuaMinis-
troSebastBO Laceida. 1Q0. PARAÍBA DO
SUL RuaMarechai Deodoro. 766. PARATt
•Ri_ManaJacomedeMelio.367 IMPERA
DOR Kuadolmpeiadoi 466.ITAIPAVA
bn ünaolndusma. 12726. PETRÓPOLIS

Rua do Imperador 1060 SAO IOSEDO
RIO PRETO P__maFe24.PIRAÍ Kua
BaraudePirai 336 PORCIUNCULA Av
RobenoSilveira I52.RESENÜE Av .Maré
chdiLastet,iBrani_. 1 vi RIOBONrTO Av
ldsteli,Biaiii_ _ RIO CLARO KuaPtet
MuMtiCesd. Valle io. RIOUAsaoRtS

Buscas não acham jato
da Líder que se perdeu
perto de Florianópolis

Florianópolis — Até a noite de ontem, o Serviço tle Buscas
e Salvamento da Base Aérea de Florianópolis não havia
localizado o Lear Jet PT-LCN, pertencente à empresa Líder —
Táxi Aéreo e que desapareceu ontem pela manhã, cerca de três
minutos antes da hora prevista para aterrissar no Aeroporto
Hercflio Luz. A base suspeita que o aparelho — procedente de
Porto Alegre e transportando dois passageiros e dois tripulantes
— tenha caído no mar a aproximadamente IO milhas da costa.

O último contato entre o avião e a torre de controle
ocorreu às 8h45min. 40 minutos depois de haver decolado tle
Porto Alegre em direção a Brasília. Os dois passageiros são
Almiro Barichello Júnior, diretor-presidente da AEB Estnitu-
ras Metálicas, e Carlos Santos Rocha, chefe do Departamento
Financeiro do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do
Sul (Badesul). O aparelho era pilotado por Genésio Andrade,
levando como co-piloto Salomão Taluri Filho.

Buscas
As buscas foram iniciadas às 9h, e dois helicópteros

sobrevoaram durante todo o dia a costa catarinense, principal-
mente nas proximidades da praia do Campeche (a 2()km do
centro de Florianópolis), que foi a última posição transmitida
pelo avião. Um barco percorreu a mesma região na tentativa de
obter informações de pescadores. 

"Ninguém viu o avião'*,
revelou o comandante da Base Aérea, Coronel Milton Naranjo,
mas isso pode ser considerado normal devido ao mau tempo."
Ele nào quis especular sobre as causas do acidente.

O aviáo fora arrendado para a empresa de taxi aéreo
Angra e para a AEB, que pretendiam comprá-lo em sociedade,
de acordo com informações do Salvaero de Porto Alegre, e
pretendiam testá-lo nessa viagem. Dois helicópteros cedidos
pela Base Aérea de Santa Maria (RS) e Campo Grande (MT)
seguiram para Florianópolis para auxiliar nas buscas ao apa-
relho,

Almiro Barichello Júnior, membro de uma tradicional
família de empresários e comerciantes gaúchos, tinha 47 anos,
era casado e pai de quatro filhos com idades entre 15 e 21 anos.
Durante a noite, o JORNAL DO BRASIL tentou conversar
com a família para saber detalhes sobre a viagem, mas a única
informação que recebia era: "Nada temos a falar, desculpe."
Uma sobrinha do empresário que náo quis identificar-se revelou
que todos estavam "muito chocados com as notícias do acidente
e nada tinham a comentar."

Segundo informações da Assessoria de Imprensa do Bade-
sul, Carlos Santos Rocha (40 anos, casado e pai de três filhos)
era muito amigo de Barichello e, como o avião ia para Brasília,
onde tinha assuntos do Banco a tratar, resolveu aceitar a oferta
de uma carona. Carlos Santos Rocha ocupou o lugar que era
destinado ao diretor financeiro do Badesul, Paraguassu Reis da
Silva, que cancelou a viagem.

Inquérito de Vila Soco
chega à Justiça e em
15 dias terá denúncia

São Paulo — Sem indiciar ninguém, o inquérito policial
sobre o vazamento do duto de gasolina de Petrobrás que causou
o incêndio de Vila Soco, há um mês, foi entregue, ontem, à
Justiça em Cubatão. Os promotores Marcos Ribeiro de Freitas e
José Carlos Pedreira Passos têm agora 15 dias de prazo para
apresentar a denúncia.

O inquérito ainda receberá informações do Cartório de
Registro Civil e hospitais de Cubatão, com a relação de crianças
de Vila Soco nascidas a partir de janeiro de 1980, com o
objetivo de estabelecer "o número, o mais certo possível", das
vítimas, segundo o delegado José Antônio Flousemann Guitna-
rães, que presidiu o inquérito.

Perícia
O delegado explicou que 

"as 
pessoas envolvidas não foram

indiciadas formalmente, mas esta providência poderá ser feita,
assim que se fizer necessária".

Além disso, não foi ainda concluída a perícia do Instituto
de Criminalística e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas que"deverá registrar o levantamento do local e comprovar o estado,
em que se encontram as instalações da Petrobrás (Terminal de
derivados de Petróleo de São Paulo) e da Codesp (Companhia,'
Docas de Santos), bem como do oleoduto", informou o
delegado.

No relatório, ele destacou que o único dispositivo de
segurança da linha de 22 polegadas do oleoduto da Petrobrás —
onde oconeu o vazamento de gasolina que provocou o incêndio
da Vila — eram os manômetros. Para o delegado, "se o
oleoduto tivesse válvula de alívio, poderia ser evitado o
acidente. Uma semana depois do incêndio, foram colocadas
válvulas de alívio nas linhas de 10 . 22 polegadas do oleoduto".

A Cetesb — Companhia Estadual de Tecnologia de
Saneamento Ambiental — de acordo com o relatório do
delegado, constatou vários vazamentos de oleodutos entre 1971
e 1975. Flouve registro de 145 furos e, nos últimos cinco anos,
outros 15. A Cetesb pediu todas as vezes à Petrobrás e à
Prefeitura de Cubatão "providências no sentido de remover os
moradores das favelas localizadas ao longo dos oleodutos, tendo
em vista o risco iminente que representavam".

Os nove volumes do processo pesam cerca de 12 quilos e
contêm mais de 50 depoimentos, em 2 mil páginas Após a)
apresentação da denúncia da Promotoria de Santos, os autos
serão enviados ao juiz Décio Leme de Campos Jr, da 2a Vara
Criminal de Cubatão.

O Consulado Geral da Espanha e o Instituto
Brasileiro de Cultura Hispânica convidam para a
inauguração hoje às 18 horas do Ciclo de
Conferências do ano 1984, no Auditório do
Palácio da Cultura (MEC) a cargo do Reitor da
UNIRIO, Professor Guilherme Figueiredo, sob o
título. "ALFONSO X O SÁBIO

E AS CANTIGAS DE SANTA MARIA"

PEDICUROS
CaXo-tf
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Falecimentos Morte de
São Paulo — Fernando Pereira

Rio de Janeiro
Hugo da Silva Reis, 68, de

insuficiência hepática, Carioca,
solteiro, morava na Rua Luis
dc Camões, Centro.

Altamiro Ceclliaiio, 61, de
infarto. Carioca, casado com
Maria de Lourdes Ceciliano.
Morava na Rua Santa Luiza.

João Gonçalves, d°, de hc-
morragia, Português, motoris-
ia, casado com Martina Mon-
leíro. Morava ria Rua Anilia.

Maria Kmilia Araújo, 74, de
hipertensão arterial. Portugue-
sa, viúva. Morava na Rua Sáo
Carlos, Estácio.

Luis Teixeira da Silva. 45, dc
edema pulmonar. Paraibano,
solteiro, carpinteiro, Morava
Gerson Ferreira, Beco do late.

Olivia Orvis de Oliveira
Campos, 94, de caquexia. Ca-
rioca. viúva. Morava na Rua
Carijós. Tinha três filhos.

Conceição Ramos. 88, dc in-
suficiência respiratória. Cario-
ca, solteira. Morava na Rua
Major Rego.

Djalma de Almeida Faria,
87, de distúrbio circulatório.
Mineira, viúva. Morava na Rua
Compositor Valença.

Alfredo dos Santos, 78, de
câncer. Português, casado com
Ramualda Maia dos Santos.
Morava na Buarque de Mace-
do. Tinha uma filha.

Joáo Gonçalves Augusto de
Araújo Neto, 75, de peritonite.
Paulista, casado com Helena
Albuquerque. Morava na Rua
Aires Saldanha.

Manuel Borges de Machado,
83. de insuficiência ventricular.
Português, viúvo, morava na
Praça Santos Dumont.

Egídio José Resemini. 80, de
infarto. Capixaba, casado.

Sondina Martino. 76. de
edema pulmonar. Mineira, mo-
rava na Rua Cardoso de Mo-
raes.

Nadir Casemiro, 66, de in-
farto. Carioca, funcionária pú-
blica. casada. Morava na Rua
Ministro Viveiros de Castro.
Tinha dois filhos.

Maria Thereza do Rego, 82,
de infarto. Francesa, viúva.
Morava na Praia do Flamengo.
Tinha três filhos.

Manoel Gonçalves. 79. no
Hospital do INAMPS de Ipa-
nema. Português, viúvo, mora-
va na Praça Vereador Rocha
Leão. Tinha trés filhos.

Olga de Sousa Mota, 72. de
infarto. Carioca, viúva, morava
na Ladeira Pedro Antônio.

Estados
Ronaldo Lúcio Marques, 36.

em São Paulo. Filho de José
Marques Conceição e Nilza
Campos Conceição, casado
com Luzia Akiko Mori Mar-
ooes, tinha os filhos Marcos,
I'aula e Cássia.

Dulce de Paula Leite Salda-
íha, 54, de parada cardíaca,
em Sáo Paulo. Viúva de Marti-
niano Saldanha Neto, tinha os
filhos Jane, Jony, Jorge, Juany
e Janete.

Luiz Hocsis. 55, em São Pau-
Io, Casado com Julia Konc
Kocsis, tinha os filhos Luís,
casado com Maria das Dores
Santos Hocsis e Verônica, além
da neta Michelli.

João da Silveira Leite. 60, de
infarto, em São Paulo. Casado
com Leonilia Ximenes Leite.
Tinha os filhos Joanilia, Fran-
cisco e Mõnica.

Matheus Osvaldo Lepiani.
64. de carcibomatose, em São
Paulo. Casado com Joanna Le-
piani, tinha os filhos Eduardo e
Maria Cristina, além de genro,
nora, netos, irmãos, cunhados
e sobrinhos.

Ângela Delegado Sevilia. 84.
de parada cardíaca, em sua
casa em Sáo Paulo. Nascida em
Sevilha, espanha, imigrou ain-
da jovem para o Brasil, onde
linha 10 filhos, netos e bis-
netos.

Tamayo Funabe. 90. de
broncopneumonia, em São
Paulo. Viúva de Shiro Funabe,
tinha filhos, genros, noras, ne-
tos, bisnetos, sobrinhos e ir-

delegado é
explicada

O delegado Oduvaldo Guimarães
Rodrigues, morto no final do ano passa-do na Favela Nova Holanda, foi assassi-
nado pelos assaltantes Candlnho, Beto
Lamelrò, Aeir e Celso Ncgão. A acusação
foi feita por um dos elementos do liando
dos Irmãos Mctralha, o Branco, cm um
barraco daquela favela, cercado porsegu-
ranças, que resolveu contar o que sabe
sobre os crimes do bando dc Candlnho.
uma quadrilha com cerca de 60 homens
bem armados e municiados.

Branco, que foi trabalhador, confor-
me ele mesmo disse e mostrou a carteira
profissional, resolveu entrar para a vida
de crimes depois do assassinato de seu
irmão. Damiáo Vicente da Silva, há um
ano, na Rua C, da Nova Holanda. Foi o
bando de Candinho que eliminou o ra-
paz. Daí então Branco declarou guerra e
passou a apoiar os Irmãos Metralha.
Disposto a falar, ele acusou a PM de
receber propina de Candinho e contou
sobre várias mortes na favela.

Em meio a crianças e cães que cor-
riam driblando os buracos e valas negras
de esgotos na favela. Branco recebeu o
JORNAL DO BRASIL e caminhou até o
barraco dc um amigo — que pediu para
náo ser identificado — um artista plástico
que se dispôs a ser a testemunha da
conversa. Um esquema de segurança foi
armado — Branco está sendo caçado pela
polícia e pelo bando de Candinho —
enquanto o repórter e o homem marcado
para morrer conversavam. Vários ho-
mens foram dispostos nos becos e ruas,
acompanhando os movimentos dos mem-
bros da quadrilha rival.

Candinho armou seus homens
com metralhadora 9 milímetros e rifles
para tiro de precisão. Foi com um rifle
desses que eles mataram um velho, dia 20
de janeiro, vigia do Bob's. com o atirador
a mais de 800 metros da vítima, quando
tenlaram assassinar o Geraldo, da nossa
turma — disse Branco.

A morte do delegado Oduvaldo Ro-
drigues, da delegacia de Nilópolis, foi
logo iigada ao bando dos Irmãos Metra-
lha, "isto 

porque a PM daqui leva dinhei-
ro de Candinho, e então mudaram os
nomes dos culpados". Por isso, segundo
Branco, outros crimes de morte e assai-
tos, são jogados para os Irmãos Me-
tralha.

Quando morre alguém do nosso
lado. a própria PM carrega o cadáver
para que o pessoal do Candinho pratique
tiro ao alvo e dê até pedradas. E a polícia
sabe que o bando deles para nas Ruas 4,
7, 8, 9 e ainda no beco São Jorge, na Vila
do João e Vila Pinheiro. Mas ninguém se
mete com eles.

A morte de um dos Irmãos Metralha,
Valcenir Gomes Albino, o Ni, há cerca
de 15 dias, foi descrita por Branco como
uma covardia. Ni foi preso armado com
um revólver, espancado e jogado dentro
de uma Patamo da PM, 52-0252, dentro
da Nova Holanda. Levaram o preso para
o Parque Rubem Vaz, ao lado, espanca-
raiti-no ainda mais e depois deram-lhe
um tiro de escopeta no rosto.

A desculpa para o tiro foi que Ni
tentou fugir. Tá certo que ele era pro-
curado e que estava armado. Mas foi
desarmado e trocou tiros sem armas com
a PM. Até populares tentaram quebrar e
depredar o carro da PM porque eles
viram a molecagem dos soldados.

Para Branco, "se continuarem a fa-
bricar bandidos do nosso lado e endeusar
Candinho — quando ele foi solto da 21a
DP fizeram festa, soltaram fogos e foram
os comerciantes da área que levantaram
CrS 1 milhão para contratar advogado e
que promoveram as comemorações —
em breve ele vai tomar conta da Nova
Holanda e Parque Rubem Vaz".
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Buscetta não (píer sair do Brasil

Buscetta diz a
juiz federal que
não é traficante

São Paulo — Escoltado por dois agentes federais,
Tommaso Buscetta — acusado de chefiar um ramo da
Máfia no Brasil — foi interrogado ontem pelo Juiz
Laurindo Minhoto Neto, da 3a Vara Federal, no
processo dc sua extradição, requerido pelo Governo
dos Estados Unidos ao Supremo Tribunal Federal.

Buscetta negou a acusação de pertencer a uma
quadrilha que, de 1969 a 1972, introduziu grande
quantidade dc heroína nos Estados Unidos, procedente
do México. Chegou a se exaltar, afirmando que por
aqueles mesmos fatos já fora condenado na Itália, em
1969, a oito anos de prisáo, que. segundo ele. cumpriu
na penitenciária de Palermo.

Por que estão agora repetindo o mesmo pro-
cesso contra mim?, perguntou ele. "Nunca ninguém
provou nada contra mim. Jamais apreenderam em meu
poder qualquer grama de heroina. Jamais recebi,
ocultei, vendi ou facilitei o uso de heroina", observou.

Uma das testemunhas que acusam Buscetta é
Michel Nicoli, da conexão francesa da Máfia, que em
1972 foi preso no Brasil e depois expulso. Buscetta
afirmou presumir que Nicoli resolveu acusá-lo a fim de
obter alguma vantagem junto à Justiça norte-ameri-
cana.

Quando Nicoli foi preso em 72. foi amassado
pela polícia de São Paulo e de Brasília e, mesmo assim,
jamais mencionou o meu nome como traficante de
drogas — lembrou. Buscetta terminou seu depoimento
dizendo que confia na independência dos juizes brasi-
leiros. Ele quer ficar no Brasil em companhia da
mulher e dos dois filhos menores. Ao ser levado pelos
agentes federais a uma Kombi guarnecida de grades,
Buscetta desabafou: "Essa 

perseguição é a minha
desgraça. Pelo jeito, eles querem mesmo que eu me
torne num traficante de drogas."

Polícia mata dois
aroes üe carros

LUARLINDO ERNESTO.

Ia di
em Duque de Caxias

Os ladrões de automóveis Claudecir Ricardo
Nascimento e Marcos Berceli de Oliveira foram mor-
tos, na manhã de ontem, por soldados do 15° BPM, em
Caxias, durante um tiroteio de quase 15 minutos na
Rua Bom Jardim, 805, no bairro Jardim Leal. Sur-
preendidos por uma Patamo do 15° BPM, os ladrões de
automóveis reagiram a tiros.

Horas antes, Claudecir e Marcos Berceli. com
seus cúmplices Antônio Carlos Fernando dos Santos e
Ronaldo Viana da Silva, assaltaram o comerciante
Celso Gonçalves Ferreira, na Rua Diamantina, no
Jardim Leal, e levaram o Passat placa ZR-4400. Presos
quando tentavam vender o rádio do Passat roubado,
Antônio Carlos e Ronaldo disseram onde o resto da
quadrilha estava.

AVISOS RELIGIOSOS

ANA MARIA GONÇALVES LYSANDRO
DE ALBERNAZ

MISSA DE ANO

tSeu 

esposo, filhos, genros e netos convidam parentes e
amigos para a Missa que mandarão celebrar no altar-mor
da Igreja N. S. do Rosário do Leme, à Rua General Ribeiro

da Costa — Leme—às 10:30 horas de amanhã, sexta-feira. (P

MAURO LUIZ WERTHEIM

$

DESCOBERTA DA MATZEIVA
Adolpho Wertheim e familia comunicam e
convidam para a inauguração da lápide tu-
mular de seu filho, no Cemitério Israelita de
Vila Rosali (Novo). Domingo, 01 de abril, às
10 hs.

LUIZ CARLOS
DE MELLO COIMBRA

Agradecimento
Sua familia muito agradece as manifestações de carinho e
pesar recebidas pelo falecimento de seu querido LUIZ
CARLOS.

COMTE. ATTILA PAULO
CHOUSAL DOS SANTOS

(MISSA DE 7° DIA)

tLupercia 

Chousal dos Santos, Ricardo
Chousal dos Santos e família, agradecem
as manifestações por ocasião do faleci-
mento de seu querido filho e pai, e

convidam para Missa de T Dia que será
celebrada sábado dia 31, às 10:00 hs na Matriz
de São Paulo Apóstolo, à Rua Barão de Ipane-
ma, 85 — Copacabana.

REVOLUÇÃO DE 1964
AÇÃO DE GRAÇAS

Convidamos todos os Revolucionários de 1964 para assisti-
rem à Missa que será realizada 6* feira. 30 de março
próximo, ás 11 horas, na Igreja da Candelária. Gen. Camillo.
Al'" Gurgulino, Gen. Padron. Cel. Leuzinger, Cel. Godoy.
Cel. Mendonça.

GABINO VALINO ALVAREZ
30° DIA

t A família convida para a Missa que será
celebrada sábado, dia 31 as 9 horas, na igreja
de Sáo Francisco Xavier, Rua São Francisco
Xavier o° 75 Tijuca

t

JOSÉ ISOLINO ALVES
DE ARAÚJO

Professor, Advogado e
ex-Diretor do Colégio E. S. Pinto

MISSA 2 ANOS

Sua esposa e familia convidam os amigos
para Missa de 2 Anos que será realizada
às 10:30 horas na Igreja i do Santíssimo
Sacramento da Antiga Sé, Avenida Passos

50. dia 30 de março.

Fuga de 28
da Poli n ter
é impedida

Mais dc 50 policiais impedi-
ram uma tentativa de fuga de
28 presos do xadrez n° 9 da
Divisão de Capturas e Polinter,
na madrugada dc ontem. Mou-
ve violências dos dois lados: o
carcereiro Vilela, refém dos
presos, sofreu ferimentos nos
braços; Almir Bahiense Dias,
recapturado a poucos metros
da delegacia, levou um tiro na
coxa direita; Eduardo Nunes,
também recapturado, ficou ca-
pengando depois de apanhar
dos policiais.— Ninguém conseguiu fu-
gir. O alarme funcionou a tem-
po — disse o delegado de en-
torpecentes Hélio Vigio. A
tentativa de fuga aconteceu
quando uma ambulância do
Hospital Sousa Aguiar foi so-
correr um dos presos, que fin-
gira estar doente. Quando mé-
dico e enfermeiro entraram, o
carcereiro foi dominado e sua
metralhadora foi tomada. Mas
não estava carregada.
NA CALÇADA

Segundo um policial, que
não deu o nome, os 30 presos
saíram do xadrez n° 9 dando
uma gravata no carceireiro Vi-
leia e alcançaram o pátio. Dois
deles pularam o muro que dá
acesso à Escola Rivadávia Cor-
reia e, daí. chegaram à calçada,
quando foram flagrados por
uma patrulha do 5" BPM. Os
outros, dentro da delegacia,
entraram em luta com policiais
de plantão, alertados pelos gri-
tos de Vilela.

Loteria
premia o
n° 65.286

A Caixa Econômica Federal
informou que a Extração n°
2057 premiou o bilhete de n°
65.286, vendido no Rio de Ja-
neiro. com CrS 30 milhões. O
2o prêmio ficou com o bilhete
n° 08.970, vendido no Rio
Grande do Sul, com CrS 3
milhões. O prêmio de CrS 1
milhão, o 3o, ficou com o bilhe-
te n° 52.812 e foi vendido no
Rio de Janeiro. Foram os se-
guintes os demais prêmios:
CrS N°
800 mil 21.058-SP
600 mil 68.938-SP
500 mil 38.127-MG
400 mil 05.120-BA
350 mil 11.242-PR
300 mil 30.388-MG
250 mil 72.009-SP
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TEMPO
Satélite GÓES - INPE (Cachoeira Paulista, SP) — 18h (28/3/84),

Uma frente fria semi-estncionária e de fraca intensidade está no Estado de Sâo Paulo, perdendo
atividade na parte continental. Uma outra frente fria, a Leste do Uruguai, tem atividade
moderada e se desloca rapidamente, atingindo o Noroeste do Rio Grande do Sul.

No Rio
Tempo claro a parcialmente nublado Temperatura em
ligeira elevaçán. Ventos: Sul a Sttesle. passando a Norte,
fracos a moderados. Máxima: 36.0; em Santa Cruz. Mini-
ma: 20.5. no Alto da Boa Vista.
As Cnuvas: Precipitação em milfmetroj nas últimas 24
horas: 0.0; normal mensal: 133,1; acumulada este más: 43.5.
acumulada esto ano: 105,0; normal anual: 1075.8.
O Sol — Nascera as 05h59min e o ocaso será às 17h54min.
O M„r — No Rio de Janeiro: preamar: 0lh28min/1.2m e
I_h00min/1.2m; baixa-mar: 07h.12min/O.3m e
lOri.Mmin/O.lm. Em Cano Frio: preamar: 0lh49min/l Im e
I3hl6min7l.ini; baixa-mar*. 07h2f>min/0.4m c
191.41 mi n/0. Im. Em Angra dos Refs: preamar:
01h27min/l„.n. e l?,h36min/t.0m; baixa-mar:
07h58min/0.3m e I9h_i5min/0.0m. O Salvamnr informa que
o mar está calmo, com correntes de Leste a Sul e águas a 22
graus.

A LuaDigo
Minguante
até 31/03

Nova
01,04

Crescente Cheia
(19/04 15.1»

Nos Estados
Minai Gerais: Nub. c/txmibilidade de chvs. esp. ao Sul do
Estado; demais reg. nub. a pte. nub. Temp. estável. Máx.:
29.8; min.: 17.4. Espirito S»nlo: Pte, nub. a claro. Temp.
estável. Máx.: 27.3; mín.: 22.4. São Paulo: Nub. c/chvs isol.
e períodos de m-Mlioria p/manhã. Temp. estável. Máx.:
28.0; min.: 18.8. Paraná: Nub. c/chw esp. e possíveis irvs.
isol. Temp. estável. Máx.: 29.6; min.: 17.1. Santa C«t-riru>:
N'ub. a ene. c/chvs. e trvs esp. Temp. em declínio. Máx.:
22.6; mín.: 20.8. Rio Grande do Sul: Ene. c/chvs. e trvs. esp.
c/periodos de melhoria na campanha, serra do Sudeste,
litoral Sul, Leste da depressáo central; nub. a ene. c/chvs. e
trvs. esp. nas demais reg. Temp. cm declínio. Máx.: 21.4;
mín.: 18,1. Amazonas/Acre: Nub. acne. c/chvs, esp. Temp.
eslável. Máx.: 30.2; min.: 22.9. Roralma/Hondonla: Nub. a
pie. nub. Temp. estável. Máx.: 35.0; min.: 25.8. Pará: Nub.
a ene. c/chvs. esp. Norte; nub. c/chvs. esp. demais reg.,
períodos de melhoria. Temp, estável. Máx,: 31.8; mín.:

21.8. Amapá: Nub. c/chvs esp. SE/Lcsle do Est.; nub. a
pte. nub. nas demais leg, Temp. estável Máx.: 30.5, mín.:
24.9. Maranhão: Nub c/chvs. melhorando no decorrer do
período. Temp. eslável. Máx.: 30.1; mín.. 23,1, Ptauí: Nub.
a cnc. c/chvs. esp. Norte do Est.; nub. a pte. nub. c/chvs.
isol. nas demais reg. Temp. estável. Máx.: 28.1; mín.: 2.1.0.
Ceará: Nub. c/chvs. esp. Norte do Est.; nub. a pte. nub.
c/isc. isol. nas demais reg. Temp. estável. Máx.: 29.6; mín.:
23.1. Rio Grande do Norte: Nub. c/chvs. esp. no Norte do
Est,; pte. nub. nas demais rcg. Temp. estável. Máx.: 28.8;
mín.: 23.8. Paraíba/Pernambuco: Nub, a pte. nub. opossib.
de chvs, isol. no lit.; pte. nub. int. Temp. estável. Máx..-
30,5; mín.: 23.4. Alagoas/Sergipe: Nub. a pte, nub. cJpossib.
dc chvs. isol. no lit,; pte. nub, no ínienor. Temp. estável.
Máx : 31.9; mín.: 23,0, Bahia: Nub. a pie. nub. c/chvs. isol.
no lit,; pte. nub. no int. Temp. estável, Máx.: 29.0; min.:
24.4. Maio Grosso: Pte. nub. a nub. c/pnes. de chvs, e pos.
trvs, isol. Temp. estável. Máx.: 32.1; mín.: 23.3. Maio
Grosso do Sul: Ene. c/chvs. e nvo. ao amanhecer. Temp.
estável. Máx.: 25.7; mín.: 21.9. Golã,: Pie. nub. a nub.
cpnes. de chvs. esp. e trvs. isol, Temp. estável. Máx.: 29,6;
mín.: 20.1. Distrito Federal/Brasília: Pte. nub. a nub.
c/pnes. de chvs. oo. a partir da tarde e pos. trvs. Temp.
estável. Máx.: 26.4; mín.: 17.9.

No Mundo
Aberditn: 07, nublado; Amsterdã: 10, nublado; Ancara: 14.
encoberto; Anchorage: 04, encoberto; Atenas 19. limpo;
Auckland: 19, nublado; Beirute: 18, limpo; Berlim: 12.
encoberto; Boan: 11. nublado; Boston: 03, encoberto,
Bruxelaa: 10, chuva; Cairo: 22. limpo; Casablanca: 17.
encoberto: Chicago: 02, nublado; Copenhague; 04, chuva;
Dacar: 23. limpo; DalUu: 28, nublado; Dulillm: 07, nublado;
Estocolmo: 00. neve; Genebra: 12, chuva; Helrinqul: 01,
chuva; Hooolulu: 26, limpo; Jerusalém: 18, limpo; Lisboa:
15, nublado; Londres: 08, nublado; Lo* Angelw: 22, limpo;
Madri: 12. chuva; Malta: 18, limpo; Manila: 28, encoberto;
Mlaml: 27, ventos, Montreal: 03, abaixo, limpo; Moscou:
UO, nublado; Nanau: 25. nublado; Nova Deli: 33, limpo;
Nova Iorque: 09, chuva; Nice. 14. nublado; Oslo: (II,
nublado; Ottawa: 04, abaixo, limpo; Pariu: 09, nublado;
Pequim: 14. nublado; Pretória: 21, nublado; Regina: 01,
abaixo, neve; Rlyad: 27, encoberto; Roma: 16. encoberto;
São Francisco: 16, encoberto; Seul: 06, nublado; Sofia: 16,
limpo; Sldnel; 18, encoberto; Talpe: 16, nublado; Tóquio:
05, encoberto: Toronto: 00, limpo; Tonls: 24, encoberto;
Varaóvta: 13, nublado; Viena: 18. nublado; Washington: 09,
chuva; winnlpeg: 00, nevoeiro; Buenos Aires: 17, nublado;
Caracas: 21, nublado: Lima: 17, encoberto; México: 14,
limpo; Santiago: 12, encoberto.

ADRIANO ALBERTO
MACHADO REBELO

(MISSA DE 7° DIA)

tO 

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO
RIO DE JANEIRO, em nome de todos os
seus associados, convida para a Missa de
Sétimo Dia de seu inesquecível Diretor e

Sócio, a celebrar-se sexta-feira, dia 30, às 10:00
horas, na Igreja São Francisco de Paula, Largo
de São Francisco de Paula, s/n°.

JUDITH MAGALHÃES FIGUEIRA
7° DIA

t 

Eurydice (dy) F. Soares de Souza e famí-
lia; Hilda de M. Figueira, Marieta F. Con-
seil, Fernando de M. Figueira e senhora,
Gilda C. de M. Figueira e família, partici-

pam o falecimento, em Petropolis, de sua
querida irmã, cunhada e tia e convidam os
demais parentes e amigos para a Missa do T
Dia na Capela do Instituto Social à rua Humaitá
170, amanhã dia 30 às 11 horas.

ADRIAN
A

MISSA DE 7o DIA
A Família e a Diretoria da SEDA MODERNA
S.A. agradecidos pela solidariedade dos
amigos, convidam para a Missa a ser realiza-

da em louvor à alma do querido ADRIANO, no dia
30/03, às 10 horas, no altar-mor da Igreja São
Francisco de Paula.

REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA DE
31 DE MARÇO DE 1964

20° ANIVERSÁRIO
Os Comandantes do I Exército, 1o Distrito Naval e III Comando Aéreo Regional, na
oportunidade do transcurso do 20° Aniversário da Revolução Democrática, convi-
dam para a Missa Solene que mandarão celebrar na Igreja da Candelária, às 10:00
horas do dia 31 de março, sábado, em memória daqueles que tombaram na defesa
dos ideais democráticos na Nação Brasileira.

OLGA PANTOJA LEITE

tMa 

José de Ganno e familia; Álvaro e Celeste
Pantoja Leite e família; Carlos Eduardo e
Martha Rosman e familia; Mel. Therezinha
Croy e familia; Verônica e Mônica Pantoja

Leite agradecem a todas as manifestações de pezar
pelo seu falecimento e convidam paia a Missa de 7o
Dia. 6a feira, dia 30 as 18:30h. na igreja Sta Mónica.
Leblon

AAARIA LUCIA
VON SÓHSTEN AAEYER

t
1 ANO DE SAUDADES

Helmuth Meyer e família convidam parentes e
amigos caia a Missa que mandam celebrar em sua
memória, sábado, dia 31 de março, às 10 horas, na
Igreja Nossa Senhora do Rosário — Rua General
Ribeiro da Costa, no Leme.
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Inflação chegará a 10,5% em março e 231% em um ano
*>**na*m***«*-*ra*MTiia¦-*'^'»''^^3'*-^n*-a-..-!*M<MW*)4*l^ ,- .. „informe econômico Setúbal afirma que bancos

já registram a recuperaçãoAlternativas para
cenouras e tomates

TWT A próxima semana, pesquisadores, agrônomos
•*- ~ 

e técnicos agrícolas do Brasil inteiro estarão
reunidos cm Petropolis para debater alternativas ao
uso de agrotóxicos. que estão sendo cada vez mais
aplicados no Brasil. Neste encontro, deverá ser
traçada uma estratégia para melhor informar os
agricultores sobre o uso descontrolado de agrotóxi-
cos. Muitas vezes esses produtos são aplicados
desnecessariamente, aumentando os custos de pro-
âução, prejudicando a saúde dos agricultores e dos
consumidores, e criando uma desconfiança geral nos
mercados — especialmente os de exportação, mais
exigentes quanto à qualidade dos alimentos que
adquirem.

Os fabricantes de agrotóxicos têm uma estrutu-
ra de comercialização muito forte. Enquanto os
técnicos da extensão rural dos órgãos públicos
ligados à agricultura mal conseguem visitar as pro-
priedades uma vez por mes. os vendedores conse-
guem de um dia para o outro entregar as encomen-
das de produtos. Ou seja. o vendedor sempre chega
na frente do extensionista.

Os agrotóxicos, usados em maior escala no
Brasil somente a partir do final da década de 60,
estão presentes hoje em lOO^ir das amostras feitas
em colheitas de tomate e cenoura, por exemplo. É
que alguns produtos, como o DDT. levam até 15
anos para serem absorvidos pela terra. Enquanto
isso, se entranham nos alimentos.

O Paraná é hoje o Estado mais preparado para
detectar intoxicações causadas portais produtos. No
Estado do Rio, a empresa estadual de pesquisa
agropecuária — a Pesagro — se prepara para
executar esse trabalho, usando um laboratório já
montado na sua sede em Niterói.

Só CrS 11 bilhões
Embora ainda não tenha terminado n levantamento

contábil da Corretora Almeida e Silva, o liquidante do
Banco Central, Heuler Siqueira de Macedo, já concluiu
que o rombo da instituição é maior do que se pensava! —
chega a CrS 11 bilhões. O técnico do BC observou que há
indícios claros de que havia um Caixa Dois na Almeida e
Silva.

O levantamento parcial levou em conta apenas as
perdas de seis investidores pessoas jurídicas, entre eles
algumas instituições financeiras como a distribuidora Uni-
versai e as corretoras Hedge e Triplique. Mas, o maior
prejuízo ficou mesmo com a Ecisa, que perdeu quase 5
bilhões.

Olho vivo
Os clientes da Caixa Econômica Federal que queiramcolocar em dia suas prestações da casa própria benefician-

do-se da isenção de juros de mora devem tomar cuidado na
hora do pagamento. A isenção só é dada se o cliente fizer a
solicitação ao caixa. Caso contrário, a mora é calculada
normalmente e depois de paga a Caixa Econômica Federal
náo faz a devolução ao cliente.

Algumas agências não estão informando os clientes
sobre o prazo certo para pagamento com isenção dos jurosde mora. A direção da Caixa assegurou ontem mais uma
vez que o prazo foi prorrogado para 30 de abril. As
circulares já estão sendo distribuídas. Ao terem conheci-
mento da notícia, os gerentes mais ágeis procuraram se
informar, antecipando-se à burocracia, para melhor escla-
recer seus clientes.

¦
Reeleição

A Associação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto (Andima) realiza hoje eleições para a sua diretoria
de 13 às 17h45min. Só há uma chapa inscrita, liderada peloatual presidente, Carlos Brandão.

¦
Lembrete indigesto

O preço do petróleo do Mar do Norte subiu 50
centavos de dólar ontem no mercado spot (à vista) de
Roterdã, para 30,50 dólares o barril. Isso depois que se
confirmou que um navio-tanque grego foi atingido por um
míssil perto do principal terminal exportador do Irá, na
Ilha Kharg. O mercado não fez mais do que reagir ao
temor de que a guerra Irã-lraquc acabe levando à suspen-
sáo do fluxo de óleo do Golfo para o Ocidente.

¦

Contra-informação
Alguns agentes financeiros continuam insistindo em

declarar aos seus clientes que o aumento para a prestação
da casa própria equivalente a 809t do reajuste anual do
salário mínimo, no lugar da correção monetária,"ainda é
coisa de jornal". Pois bem: a regulamentação já foi
baixada pelo Banco Nacional da Habitação. Qualquer
mutuário está em conaições de apresentar queixa junto ao
BNH contra o agente que mantiver esse comportamento.

¦
Fim do isolamento

Os empresários mineiros estão eufóricos.
O Ministro Delfim Neto, que há anos náo visita o

Estado e nem conversa com os dirigentes das principaisentidades empresariais, abre hoje um importante prece-dente. As 8h, recebe em audiência no Palácio do Planalto
o presidente e o vice-presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Pesada de Minas, acompanhados do sena-
dor Murilo Badaró (PÜS-.MG). Vão conversar sobre a
Açommas.

As 17h, recebe o Presidente da Federação e do
Centro das Indústrias de Minas, Nansen Araújo. Ele
espera que este primeiro encontro com o ministro "seja 

p•nino de um contato mais permanente e duradouro da
¦ : ^aria! com as autondades econômicas, ense-

jlmei^da abeitura nessa área".

São Paulo — O diretor-presidente do Han-
co ltaú. Olavo Setúbal, revelou, ontem, que a
recuperação da economia já chegou também
ao sistema financeiro, pois a maioria dos
bancos comerciais registrou "um 

grande au-
mento no volume de operações contábeis
(lançamentos), com um crescimento mensal de
10%, Só no Banco ltaú, foram feitos mais de 8
milhões de lançamentos contábeis por dia".

Para Olavo Setúbal, a recuperação da
economia não deve ser considerada transito-
ria, pois, 

"existe uma base sólida para o fato
que é, entre outras coisas, o excelente desem-
penho de setores como a mineração, químico e
agricultura, aliado ao bom comportamento das
exportações". Setúbal destacou que. agora, só
falta a reativação dos setores de bens de
capital e construção civil, "para 

que o ciclo da
recuperação seja fechado".

Juros
Sobre os juros, o diretor-presidente do

Banco ltaú acredita que eles continuarão altos
até o final do ano. "Pode ser que haja uma

queda no final de 1984, se a taxa de inflação
ceder mais um pouco". Declarou-se otimista
quanto a uma queda da inflação e disse que o
Grupo ltaú (todas as empresas) está traba-
lhando com uma taxa de 175% para este ano."Isto significa que acreditamos numa queda de'
55% na inflação, considerando um índice de
230% em 1983". "

Olavo Setúbal citou, como fatores de
apoio à recuperação da economia brasileira, a
melhoria das economias norte-americana, eu-
ropéia e japonesa. "Essa recuperação interna-
cional é incontestável e pode ser medida peloaumento de nossas exportações. Nós poderia-mos ter aproveitado melhor o mercado norte-
americano, mas como somos um país em
desenvolvimento, sempre chegamos atrasados
em relação aos outros".

Setúbal destacou que náo adianta "o 
pes-soai ficar reclamando que as taxas de juros nos

Estados Unidos estão altas, porque esta é a
única saída para eles financiarem o seu imenso
déficit fiscal.
SãoPaulo/Fotos de José Carlos Brasil

Gerrity (D) ao lado do vice-presidente da Ford, Thomas Turner,
acha que a inflação prejudica a recuperação

Nem todos ganham

¦".'' "/'.fia* "'> *-. ^ss*f4
Enrique Sosa
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Donald Wilson

com a reativação
São Paulo — Empresários ligados à Cama-

ra Americana de Comércio, afirmaram que o
reaquecimento econômico atinge alguns seto-
res industriais e não a economia como um
todo. O presidente da Dow Química, Enrique
Sosa, observou que. um dos setores reativados
é o de insumos agrícolas: a Dow triplicou suas
vendas de insumos nos trés primeiros meses
deste ano, em comparação a igual período de
1983.

Segundo Enrique Sosa. o mesmo não
ocorreu na área de produtos farmacêuticos,"onde o mercado ainda permanece fraco". A
Dow Química, cujas exportações alcançaram,
no ano passado, cerca de 71 milhões de
dólares, deverá repetir este ano o mesmo
resultado, devido às dificuldades no mercado
internacional.

Para o presidente da Anderson Clayton,
Donald Wilson, há "indícios" de reativação da
economia em algumas áreas industriais, princi-
palmente às ligadas à agricultura. Mas ele se
declarou preocupado com a perda do poderaquisitivo da população, devido à alta infla-
ção. Wilson — que é também diretor de
economia da Câmara americana de Comércio
— observou que 

"a aceleração nas exporta-
ções também estão impulsionando a economia
para cima".

O presidente da Ford Brasil, Robert Ger-
rity, também admite que há evolução em
alguns setores industriais, principalmente nas
exportações, mas "o reaquecimento da econo-
mia ainda está longe de ser um fato concreto,
em conseqüência dos altos índices inflacioná-
rios. Enquanto houver inflação, nâo haverá
reativação total da economia".

O presidente da General Motors, Clifford
Vaughan, não concorda que haja reativação
da economia. Para ele, a previsão de queda de
5% nas vendas de veículos este ano, feita porsua empresa, "ainda é válida".

— Ainda não sentimos a reativação, asse-
gurou Vaughan.

O presidente da Câmara Americana de
Comércio e diretor da Metalúrgica Matarazzo,
Norman Knowlton King. considerou que 

"há
indícios de um leve reaquecimento, mas é
melhor esperar um pouco antes de uma con-
clusâo sobre o assunto".

B.V.R.J. e SIMPOSIUM

Dir. PROF. M. H. SIMONSEN - Coord. PROF. MOYSES GLAT
PROF. DO CURSO: LUIS CARLOS EWALDINICIO DO CURSO: 2105184 — 48hlaulas

Manhã: 2,'„ 4,! e 6,'s feiras das 7:30 as 9:30 hs, / Noite: 2,',, 3,J„ 4.' e 5,'s, feiras das 18:30 às 20:30 hs,
PROGRAMA, INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

^ Pça. XV de Novembro. 20 - 3? and. i eis.: 224-2238 (direto) e 291-5354 r. 1459 e 1768
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ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO
A Fundação Getúlio Vargas estará formando nova Turma de
ESPECIALISTAS através do Programa que realizará no Rio
de Janeiro, no período de 9 a 13 de abril.
Informações e reservas à Av. Treze de Maio, 23/11o andar
ou pelos telefones (021) 240-7024 e 262-3148

Hrasíliii — A Fundação
Getulio Vargas (FGV) fecha
hoje os números relativos à
inflação de março, mas uma
estimativa realista já foi en-
caminhada ao Ministro do
Planejamento, Delfim Neto,
prevendo uma taxa de
10,5%. A inflação foi presta-da ontem por um colabora-
dor direto do Ministro, queconsiderou o índice "péssi-
mo" para as intenções do
Governo de promover uma
reversão da expectativa altis-
ta de preços já este mês.

Caso seja confirmado o ín-
dice de 10,5%. a inflação no
primeiro trimestre de 1984
chegará a 36,2% e o acumu-
lado nos últimos 12 meses, a
231,3%. Mais uma vez os
produtos agrícolas foram os
principais responsáveis pela
escalada dos preços, especial-
mente o feijão, o milho, o
tomate e os hortigranjeiros
em geral. Muito contribuiu
também o reajuste de 50%
concedido pelo Governo no
preço da tonelada do trigo
vendido aos moinhos, em fins
do mês passado.
COMBUSTÍVEL É A
DÚVIDA

Para a Secretaria Especial

Prazo para
recolher IR
acaba amanhã

Brasília — Termina amanha
o prazo de recolhimento do
Imposto de Renda para pes-soas físicas com imposto a pa-
gar. Ontem, a Receita Federal
distribuiu nota esclarecendo
que continuam mantidas as da-
tas para pagamento à vista sem
acréscimo ou em cota, mesmo
para os que desejem entregar
suas declarações apenas na
próxima segunda-feira, dia 2 de
abril.

Na semana passada, a Recei-
ta Federal prorrogou o prazo
de entrega das declarações até
o dia 2, mas a data para reco-
lhimento foi mantida.

de Abastecimento e Preços
(SEAP), em abril as autori-
dades econômicas terão
maior margem de manobra
para conter altas cspeculati-
vas de preços no setor agríco-
Ia. Os excelentes resultados
obtidos no primeiro trimestre
do ano com as exportações (o
superávit comercial de março
vai superar 1 bilhão de dóla-
res) está permitindo, por
exemplo, a liberação das im-
portações de feijão preto e a
proibição de se exportar os
eventuais excedentes da safra
de milho este ano.

As pressões sobre o custo
de vida e os preços no ataca-
do deverão ser menores em
abril, segundo o entendimen-
to de técnicos da Seap. A
dúvida fica por conta do per-
centual de aumento a ser
concedido para os derivados
de petróleo.

Existe uma corrente den-
tro do Governo defendendo
que o aumento da gasolina
somente seja aplicado na se-
gunda quinzena de abril, mas
não está descartada a hirxite-
se de reajuste nos preços dos
combustíveis, na faixa de

25%, até o final desta sema-
na ou no início da próxima,
ENTRESSAFRA E O
PERIGO

"Já não há mais dúvida de
que a inflação de março será
inferior a de fevereiro
(12,3%). Resta saber se ela
terá um ou dois dígitos", afir-
mou, em Sáo Paulo, ontem o
diretor da revista Conjuntura
Econômica, da Fundação Ge-
túlio Vargas, Paulo Rabelló
de Castro. Ele atribui a que-
da prevista á política monetá-
ria e fiscal do Governo que,
mesmo contendo os preços e
os gastos dos consumidores,
está deixando um espaço pa-
ra que a economia mostre
sinais de recuperação.

Para o economista, não
existe perigo iminente de um
recrudescimento da inflação
no segundo trimestre, já que
os principais reajustes cie pre-
ços ocorreram no primeiro.
Além disso, a entrada da sa-
fra nesse período também
contribuirá paru a contenção
dos preços. Seu temor é o de
que, na entressafra, a partir
do fim do segundo trimestre,
os preços agrícolas voltem a
subir.

Prospec S.A.

Geologia, Prospecções e
Aerofotograrnetria
CGC MF n? 33.096.563/0OO1-71

AVISO AOS ACIONISTAS E CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Avisamos aos Srs. Acionistas da PROSPEC S.A. - Geologia,
ProspecçCes e Aerofotograrnetria que acham-se à disposição de
V.Sas., na sede social da empresa, site a Rua das Palmei-
ras. 52, RJ, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei n?
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31.12.83, e
convidamos a reunirem-se no mesmo endereço acima citado,
em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se às
10:00 (dez) horas do dia 30 de abril de 1984, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício social findo em 31.12.83; b)
Destinação do resultado do exercício; c) Remuneração dos
Administradores; d) Aumento do capital social de CrS
500.540.000,00 para Cr$ 1.102.000.000,00 e conseqüente
elevação do valor nominal das açdes para CrS 19,00. mediante:
1. Incorporação da reserva de capital resultante da correção da
expressão monetária do capital novalordeCr$7S7,158.000,00;
2. ReduçSo do capital social em Cr$ 185.698.000,00, paraabsorção de prejuí-os acumulados, e) Alteração do art. 49 dos
Estatutos Sociais; f) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 28 de
março de 1984. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
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Ajízo de Direito da 16? Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. ^
Proc. 2283.

Edital de notificação, com o prazo de 30 dias, extraído dos autos da interpelação requerida porTRANSCONSULT CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES S/A contra
KUEHNE & NAGEL (AG & CO), na forma abaixo.
O Doutor Eriê Sales da Cunha, Juiz de Direito da 16 Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro. Faz saber aos que o presente edital com o prazo de 30 dias virem, ou dele conhecimento
tiverem que. pelo presente notifica terceiros interessados paraciència dos termos da petição de fls.
2/5, adiante transcrita: "Exm° Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Cível. TRANSCONSULT CON-
SULTORIA E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES S/A, firma estabelecida nesta cidade doRio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, 165. 59 andar, neste ato representada por seus Presi-
dentes e Vice Presidente Executivo, ut does. de n9s II e III. respeitosamente, por seu advogado in-
fra-assinado, doe. n. 1,vem propor contra Kuehne & Nagel (AG & CO), estabelecida em Wilhelm-
Kaisen-Brucken 1, Alemanha Ocidental, a presente INTERPELAÇÃO, pelos motivos e fundamen-
tos seguintes: 1 - A interpelante firmou com a Interpelada, um acordo de cooperação, no qual se
objetivava o transporte de cargas, por todas as vias, de mercadorias adquiridas por empresas brasi-
leiras na Europa para o Brasil e vice-versa, mediante comissões nas tarifas (does. IV, V e VI). 2 -
A Interpelante sempre procurou respeitar as normas pactuadas no respectivo acordo, demons-
trando o firme propósito de manter intacto o vínculo contratual, dentro do padrão do honestida-
de e honorabilidade que devo existir entre os contratantes. 3 - Este acordo de Cooperação esta-
belece entre outras cláusulas, que todas e quaisquer negociações deveriam ter a participação de am-
bas as Empresas, Interpelante e Interpelada, bem como manter o sigilo comercial nas negociações
e prestações de contas das referidas empresas, Transconsult e Kuehne & Nagel. 4 - Acontece quea interpelada, sem motivos justificados, de uns tempos para cá, começou a proceder de maneira
estranha ao pactuado no Acordo de Cooperação como, majoração de tarifas de frete, onerando as
empresas brasileiras, exclusão nas participações em desconto e rebates a favor das empresas brasi-
leiras prestações de contas irreais, omissões de lucros e outras atividades não condizentes com as
cláusulas estabelecidas no supra citado acordo. 5 - Dessa maneira, procurou a Interpelante, pelosmeios amigáveis, contornar as desavenças que começaram a surgir. A interpelada, manejando na
Alemanha de forma a não permitir que os pagamentos dos fretes fossem feitos em moeda brasilei-
ra, pretensão esta, entre outras, sempre defendida pela empresa brasileira, para evitar a evasão de
divisas estrangeiras. Sem alternativa para justificar seus desmandos, fingia aceitar as considerações
da Interpelante, momentaneamente, para voltar a rescindir nas mesmas mazelas, sem a mínima
atenção às ponderações da empresa brasileira - Transconsult S.A. 6 - Diante de tamanha descor-
tesia e desconsideração, não teve a interpelante outra alternativa, senão, rescindir o referido oeor-
do de Cooperação, respeitando-se o prazo estabelecido no contrato e alternando para setembro de
1984, o fim das negociações com a interpelada. Num inconformismo radical, em sua arrogância
germânica, a interpelada passou a assacar aleivosias, afrontas e difamações contra a Interpelante,
perante sua clientela, com envio de telex (does. ns. VII e VIU) taxando-a de devedora de milhões
de dólares e. num desespero, aliciando-a, induzindo-a a não mais estabelecer contatos comerciais
com a Transconsult Consultoria e Planejamento de Transportes S.A., rompendo, assim o sigilo
pactuado e enclausurado no Acordo de Cooperação entre as empresas. 7 - Confirma-se, assim arescisão do contrato. A interpelada levou a conhecimento da clientela brasileira, clientela esta
conquistada pela interpelante, a mais hedionda e infamante versão, para resconceitud-la na opi-
nião empresarial. Frize-se que os contratos, todos eram pactuados e firmados pela interpelante
com essa clientela brasileira, ficando a interpelada, somente, na condição de agente embarerdor
das mercadorias adquiridas pelas empresas brasileiras no exterior. 8 - A interpelada sempre im-
pediu a participação e manifestação da interpelante nos contatos e contratos de transportes jun-tos aos armadores, a fim de possibilitar o acordo de majoração de tarifas e o não pagamento de
descontos de fretes e rebates, porque, assim agindo, impediria a negociação da Transconsult S.A.
na defesa dos interesses das empresas brasileiras, desrespeitando, inclusive, cláusulas inseridas no
Acordo de Cooperação. 9 - A interpelada acusa a Interpelante de devedora, sem levar om consi-
deraçáb a prestação de contas da Interpelante, que, na realidade, é credora da Kuehne & Nagel,
firma sediada na Alemanha Ocidental, por comissões e Participações dos percentuais dos fretes
recebidos, por ela no Exterior, conforme se provará em açào própria, no Juízo competente. 10 -
A interpelada rompe o sigilo estabelecido no contrato de Cooperação e agride a idoneidade moral
e financeira da Interpelante taxando-a de caloteira e mau pagadora, conforme se observa dos ter-
mos aleivosos do telex enviado àquela Empresa Brasileira que, perplexa, o envia à Transconsult
para seu inteiro conhecimento (does. VII e VIII). 11 - A interpelada, nào satisfeita, como prova
patente, ainda alicia a Empresa Brasileira, cliente da interpelante. dizendo que ("devido à situação
corrente, os contatos comerciais entre V.Sas. e nós não estão mais sendo cuidados por TC" e os
aguardasse "antes do fim do mês, a fim de reorganizar as nossas relações comerciais para o futuro"
(vide telex - devidamente traduzido e acostado sob os n°s VII e VIII). Atente se que a firma supra-
citada é cliente da Interpelante, dizendo que 

"devido, digo, cliente da interpelante e o desrespeito
frontal atinge e rompe os atos de comércio estabelecidos na lei, na moral e nos costumes. Diante
do exposto, desejando a conservação e ressalva de seus direitos, repudiando a infamante afronta e
aleivosias assacadas, a interpelante requer a V.Exa. que se digne de: a) determinar publicidade da
presente interpelação, em jornal de grande circulação e no Diário Oficial, impedindo que a Inter-
pelada prossiga em seus fins grosseiros e excusos, conforme estabelece o Art. 879 - I e III, do
C.P.C.; e b) para em seguida, por rogatória, cumpridas as formalidades legais, seja a interpelada in-
timada a abster-se da prática de atos infamantes e aliciantes, sob pena de responder por perdas edanos e conseqüentes pagamentos e contratos futuros feitos com empresas brasileiras e estrangei-ras. clientes da Interpelante, de conformidade cornos artigos 867. e seguintes do C.P.C. Após cum-
pridas as determinações legais, a Interpelante espera e requer a V.Exa. se digne determ.naradevo-
lução dos presentes autos, independente de traslado. Termos em que P. Deferimento Rio 19 31984. Ass Mauro Sérgio Salomão - OAB n 9191. Despacho de fls. 40. Notifique-se anote-se e en-tregue-se. Prazo do edital. 30 dias. Rio. 25.3.1984. Ass. Dr. Erié Sales da Cunha. Juiz de DireitoE para que chegue ao conhecimento de todos os interessados vai o presente edital afixado no lugarde costume e assinado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade do Rio de Janeiro aos 26 demarço de 1984. Eu. Brasília Hanke. Técnico Judiciário Juramentado, datilografeis Eu. Erié Salesda Cunha. Juiz de Direito, assino.
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Ordens de comprei e
venda de clientes
serão cronometradas

0 Colegiado da CVM(Comissão de Valores Mo-
bihários) aprovou a Instrução 33 que define os tipos de
ordens de compra e venda dc ações em bolsa e
estabelece normas para o relacionamento corretora
cliente. A principal mudança prática da nova instrução
(que substitui a de número 12) é a exigência de que as
corretoras passem a executar as operações atendendo á
cronologia das ordens.

Para tanto, a CVM torna obrigatório o uso de
relógio datadoi nunierador que indique mecanicamen-
te a série cronológica das ordens. O objetivo é evitar a
possibilidade de que sejam creditadas aos clientes as
operações fechadas com as cotações mais altas do dia
ficando para os profissionais de mercado os negócios
em melhores condições.

Café Brasília
O lucro da Café Solúvel Brasília no ano passado

(de CrS 1 bilhão 618 milhões) toi 15 vezes superior ao
de 1982 (CrS 102 milhões) e coloca a empresa entre as
duas maiores exportadoras de café solúvel do pais.

Governo do Rio pede crédito
e quer lançar novos títulos

EMPRESAS

O Governador Leonel lin.oia enviou, ontem, à
Assembléia Legislativa projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a contratar empréstimo externo no
valor de 811 milhões de dólares (cerca de CrS 105
bilhões) e a emitir e colocar no mercado do Tesouro do
Eslado do Rio de Janeiro — LTIUs.

Segundo o Secretário Estadual de Fazenda, César
Maia. a> emissão das LTRJs deverá se situar em torno
de CrS 100 bilhões, que serào aplicados no pagamento
da divida interna, em despesas de custeio e, possivel-
mente, em investimentos. O empréstimo externo, por
sua vez, se destina exclusivamente ao pagamento do
serviço da dívida externa, inclusive "Operações 63",
vencíveis em 1()_ 4.

Ratificação de Brasflia
O Secretário de Fazenda, que compareceu ao

Palácio Guanabara para a assinatura da mensagem a
Assembléia Legislativa, explicou que, após a aprova-
çáo pelos deputados do Estado do Rio, a proposta para
contratação do empréstimo externo ficará apenas na

dependência de ratificação pelo Governo federal. Sc-
Blindo ele, "depois de aprovada pela Assembléia
Legislativa; a solicitação passará a ser do Estado
independente do Pattido ou do Governo estadual".

Na mensagem, o Governador Leonel Brizola
explicou que as operações de crédito previstas no
orçamento aprovado pela Assembléia Legislativa para
1()84 somam CrS 543 bilhões, correspondentes ao
déficit previsto. No entanto, devido às restrições im-
postas pelo Governo federal, o Eslado teria condições
de cobrir apenas CrS 90 bilhões dos CrS 350 bilhões que
constituem o montante global das amortizações e
encargos da dívida para este ano.

Com o bloqueio orçamentário de CrS 237 bilhões
realizado recentemente, as operações de crédito previs-
tas foram reduzidas de CrS 543 bilhões para CrS 306
bilhões. Nestas condições — explicou Leonel Brizola
— a proposta de empréstimo externo irá permitir ao
Estado do Rio efetuar operações de crédito que.
mesmo assim, não serão suficientes para cobrir as
necessidades.

Informe Banco Boavista
CDB, RDB, Open Market do Banco Boavista. Aplicação com rentabilidade e seguranç.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Cinzano vai lançar no mer-
cado, no princípio de abril,
uma nova linha de miniaturas
de uísque, vodea, gin e ver-
mute, em garrafas de 50 min,
atualmente feilas para restau-
rantes, hotéis e casas de espe-
táculos, e oue poderão agora
atingir também os supermer-
cados.

Apoio Produtos de Aço esla
lançando no mercado a nova
linha de eletrodulos de aço
esmaltado Delia, seis vezes
mais econômica, mais precisa
e de mais rápida instalação,
que dispensa todo um sistema
técnico que envolve uma série
de ferramentas e ocupação de
mão-de-obra especializada.
Informações no escritório da
empresa, na Rua do Passeio,
70. 7o andar, telefone 220-
5666,

Volvo do Brasil apresenta,
a partir do fim de março, uma
série de modificações que ob-
jetivam melhorar a qualidade,
segurança, confiabilidade e
reduzir o consumo de com-
bustível dos caminhões Vol-
vo. São cerca de 20 itens,
sendo que as maiores mudan-
ças ocorreram na cabina, sis-
tema elétrico e no chassi.

Frigorífico Borella. do Rio
Grande do Sul. adquiriu por

ÍNDICE (28/03/84)

MERCADORIAS
EXTERIOR

cerca de CrS 940 milhões o
controle acionário do Frigorí-
fico Itapevi, de Itapcvi (SP).
O Borella ficou com 80% do
capital, ficando os restantes
20% com a Eletrodigi, empre-
sa do setor de informática pre-
sidida pelo ex-vice-presidente
do Bradesco. Francisco San-
chez, e pertencente ao Grupo
Invesplan,

NAA ¦— National Associa-
tion of Account, promove ho-
je, ás I2h30min, reuniáo-
almoço no Clube Americano
(Av. Rio Branco. 125, 22"
andar), com uma palestra de
Condorcet Resende sobre o
tema Conformismo em Mate-
ria Tributária. Reservas po-
dem ser feitas com Regina
Helena pelo telefone 292-
3933.

Carrefour. dentro dc seu
programa de aproximação
com a comunidade da Barra
da Tijuea e vizinhanças, reali-
za o I Torneio de Superténis,
com a presença de mais de
cem tenistas e supervisão de
Carlos Alberto Kirmayr. A
empresa realizará em 84 ou-
tros eventos culturais e espor-
tivos com o objetivo de am-
pliar sua identificação com o
público local.
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Mercado cai 0,4% mas
BB PP fecha a Cri 47

O mercado de ações operou ontem em baixa de
0.4% — com o IBV íixando-se em 113.73 pontos na
média — mas no fechamento, subiu 1.8%, com 115.79
pontos. Foram negociados 1 bilhão 605 milbões de
títulos no valor de CrS 7 bilhões 167 milhões.

Vigorelli OPe (23,93%); Aços Villares PP
(20.86%); Aparecida OP (14,67%): Suzano PA
(14,29%) e Ferro Ligas Pró-rata OP (10,32%). foram
as maiores altas e Votec PP (15,83%); Eluma PP
(12,38%); Paranapanema PPee (7,92%); Grazziotín
PP (7.52%) e Corrêa Ribeiro PP (6,89%) as perdas
mais expressivas. Faltando quatro dias para o início da
colocação das ações do Banco do Brasil, BB PP fechou
o pregão a CrS 47 no mercado a vista.
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Mnnrwsmannop
Mafiesrnnnr pp
Morcopoiopp
WwrKtes J'. pa
Mesbla op
Mesbla pp
MomhcFijminenieop 74?

6.50 6,50 6,50 6.50 6,50 ESI 93,39
7,40 7,45 7,50 7.40 7.44 0,54 101.64
3,00 2,70 3,00 2,70 2,80 107,69
1,60 1,50 1.60 1.50 1,55 1.31 221,43
1,12 1,10 I.IJ 1,10 1,10 -5,17 57,59

7 870
I 500

500
199

13 022
100

18 192

80?
12 026

1 200 1
1 710
4 364
4 523

31 000
i4

9 112
5,987

43
4,000
3 166

10 291
200
000

1.466
210
500

1,05
9.00
2,40

13,60
17,00
24,00
3,00

1,08
8,90
2,40

13,80
16,00
24,00

2,85

1,09
9,00
2.40

13,90
17 00

1,06
8,97
2,40

13,80
16,00

21,00 21 00
3,80 3,50

31,00 13. .00 1
44,00
8,20
8,00
8.50
4.00

4,80
4.80
1,60
2.00
1.60
3,50

35 50 35,50
0,75 0.75
3.00 3,00

25,05 25,00
1.26 130

4f> 00
8 00
0,00
6.00
4,00

5,00
4.95
1,60
2,00
1.60
3.50

1.03
8,90
2,40

13,60
16,00

24,00 24,00 24,00
3.00 2,70 2,84

21,00 21,00 21,00
3,80 3,50 3,54

31,00 131,00 131,00
46,00 44.00 44,01

8,20 760 7.91
8,00 8,00 8,00

10,00 6 00 e.98
4,00 4,00 4,00

0,95 110,4?
85,43

Eil 60,00
I0O.00

1 24 129,03
¦ 400 240.00
-6,89 94,67

4,59 100.00
12,38 129,67

5,10
4,95
1.60
2,00
1 61
3,50

35,50
0,75
3 00

4,90 4,96
4,84
1,60
2.00
1.60
3,50

1,60
2,00
1,60
3 50

35,50 35.50
0,75 0,75
3 00 3,00

25,06 25,00 25,01
1.30 1,25 1,26

1
1.300

39,070
5 863
3.000
3.170

97
7,350

Montrealop
Montreal pp
Pn ra ro oa re mo u o
Pei'ohroson
Pefobrá. pp
Petróleo Ipiron^oppiS .800
Pene noti Prt pp 1000
Pirelliop 5 000

110
7892

32 200
910

23 541

11.00
16.00
4.20
3.20
5.00

16,50
16,10
6.20

26.00
6.00
5,60

11,00
12,30

11,00
16.00
4,10
3.05
5,00

18,65
'6,10
8,50

26,01
5.00
5.71

10,30
12 50

24,00 22,50
5,90 5.90
1,75 1,74
4,40 J.40

11,00
16,00
4,25
3.30
5,00

1865
16,11
8.60

26 01
6,00
6,10

11,00
12,60
24,00

5.90
1,78
4.40

11,00
16,00
4,00
2.90
5,00

16,50
16,10

8,20

11,00
16.00
4.12
2.99
5.00

18 36
16.10

6 36
?6,00 2600
5,00 5,09
5,60 5.92

10.20 1047
12,30 12,39
22,50 23,02
5,90 5.90
1.74 1,76
4,40 4,40

4,70 110.78

10,32 139,66
bi 100.00

1,85 112,73
3,64 109.50

-0,62 246,15
80,32

¦7,52 84,21
107,69
118,33

7,14 107,14
FS! 136.36

-0,04 130,12
¦ 3.03 106.67

123,46
153.85

3.74 148 20
¦5,98 151.78

41,67
102.00

Mt 112.75
2,45 93.62
3.67 113,09

169,67
6.78 709,19
7,92 169 87

•2,21 87.75
¦ 3,72 70,85
1,37 96,33

101,15
-4,35 104 76

Prometa' pp
Piog/andensepp

Samitriop
So'__aC-uzop
SouraCnjíop
So/anopo
Tetnosolopp
Tíbmsea
Tibroseb
Unipoipo
Uriparpb
Volfc Rio Doce t;P
Va'eBto Ooceprtnp
Varig pp
Votec pp
White Vortmjop
Zanmi Dp
Zi.,pp

100
4 470

468
428

27
450

10
4

48(1

233
5311

27.9 IJ
750
400

6 200
26.935
10 300

30?

1.65
4.00

29.50
70.00

64.00
40,00

2,60
20,00
19,50
8.00
8,35

24.10
17,99

1.05
1.00
3 60
1.30
4.80

1,65
3.90

1,65
4,00

26,00 29,50
70,00 70,00
65,50 65,50
40.00 40.00
2,60 2,60

20 00 20,00
19,50 19,50
8,00 8,00
8,40 8,40

24,20 24,20
17,50 18,00
2.00 2,00
1,20
3,60
1,45
4,80

1.20
3,65
1.45
4,80

1.65
3,75

25,01
69.50
64,00
4.0,00

2,60
20.00
19,50
8,00
8,35

23,30
17,50

1,85
1,00
3,55
1,25
4,60

1,65

3,96

25,86
69,91

64.13
40,00

2.60

20,00
19,50

8,00
8,39

2393
17,78

1.87-
1,01 ¦

3,59
1.27
4.80

1,00
55,37
84,26

-1,64 74,08
0,45 172,70
0,20 169,70

14,29 222,2?
-3,70 88,14

7,41 250,00
— 162,50

ESI 177,38
-0,12 171,93
-3,66 7B.95
-1,?? 100,06
- 6,50 85,00
-15,83 79,53
-1.10 83,49
-3,05 49,60
-4,00 96,19

Mercado futuro

Titulo»
Acesito Prt pp
Cenvg pp
Copene pae
Monhpal OP
Vale Rio Doce pp
White Martins op

RAB
PAB
RAB
RAB
RAB
RAB

Ult.
1,03
1,15

16.96
6,50

25,50
4.10

Méd. 0_a_t.(mll)
1,03
1.15

16.96
6,45

24 86
4,10

200
500

13.000
1.200

33 300
100

a___K___s__i__B___ai»-<__4r_OT^

Opções de compra

B B'ov! pp
B Brns'1 pp
B BroS'1 pp
Montreal Pp
Petrobrás pp
Para na pa pp*c
Paranopa.ppee
ValeSiaDo-.fi pp CDJ
Vol. Rio Dnce pp CDR

Ser
_OF

CDI
cr-A
CfB
CDD
CDF
CfH

Ab-
Jun
Jun
Abr
Abr
Jun
Abr
Abr

Pr_ç
Ex»

50.70
62,70
55,00

5,50
26,00
47,00
12,00

HTD Pr* mio
(mll)Últ. M*d

74 100
4 000

500
3.0OO

16 000
1 000
9 100

30,00 660.000
20,00 1.500

2.45
0 50
1.60
2,10
1.40

61.82
2.20
0,80
5 00

2.48
0,50
1,80
2,21
1,26

61,82
2,06
0.75
4,83

Volume
(Cri mil)

184 332
2 000

900
8.400

20 200
61.620
18.770

495 354
7 250

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Sào Paulo — O pregão da Bolsa de Valores de São

Paulo caracterizou-se, ontem, por uma queda na média
dos preços das ações, e uma baixa de 30.3"/. no volume
geral negociado, que foi de CrS 15 bilhões 657 milhões
300 mil. O índice Bovespa atingiu, ao fina! da reunião,
a 2.652 pontos, equivalentes a uma baixa de 0,6%. em
comparação com o pregão de terça-feira. O índice
médio (2.650) caiu 2,49..

As ações de primeira e segunda linhas registraram
desvalorização de 0,6% na média de seus preços.
Banco do Brasil pp (2,6%) foi o papel de primeira linha
que apresentou a maior alta. Entre os títulos integran-
tes do grupo de segunda linha, Aços Villares pp
(2l).6%) e Suzano ppa (11,0%) registraram as maiores
altas, enquanto Banespa on (18,5%) e Light on
(11,1%), apresentaram as maiores baixas.

Mo_ Mo< F.ch. Osc Ou-:, t
(mil)

Arpiiia op
Ar_»',ito op
Aresito pp
Aços Vill op
Aços VÜI pn
A^os V.ll pp
Adubos Cro pp
Adubos Cra pp
AGGS pd
AGGS pp
Aqn. cem* pp
Alpargatas P"
Amenca Sul pp
And Ciay*on ap
Anhanguera op
Anturci Nord pn
Aparecida pp
Arno pp
Arthur Longe op
Auxiliar pn
Bamerind Br on
Bamofind Seg pn
Band C r Inv pp
Bardeir Inv pp
Bandetr Inv pp
BnncJt."nni»s on
Bandeirantes pp
Ba roei fontes pp
Banes[_a on
Banespa on
Banespa pp
Ban«pa pp
fia'delta pp
Belgo Mineir op
Bioòras op
Biocras pp
8'Qb.a. pp
Boavista pn
Boreüa pn
BtJÓMOO oo
Bradesco pn
Bradesco Rn on
Bfodesco Fm pn
Bradesco Inv on
Bradesco Inv pn ,
Brohma pp
BrOJ.I on
Bmnl pp
Bros»í|uto pp
Brasnx_'0' op
Brosmotor pp
Cedais pp
Coeml op
Caí Brosil-o pp
Com Corrêa pp
Coso Anglo op
Coso Mouan pp
CBV Ind Mac pp
Cemig pp
Om 19 pp
CESPpp
Cevol po
Chape*» op
CKopwco pp
Chapecó pr po
Cio Heong 00
C«J Hevng pp
Oco pp
Om Couí pp
Cim itou pp
Círreto. pp
Cohrssrnc «_
Coi-fmrT*. pp
Gryisa O
Cor. CorW cp
Ct-bp pp
Co*r e i*a Sp pn

. G>r. --a pr
Ctxv.ie*»-« pp

1,35
1.20
1,0.1
1.10
1,00
1,35
2,80
2,75
2,50
2,50

10,70
17.00
2,90

32,00
0,70

35.00
1,65

48,00
1,65
0,87

17,60
20,00

1.80
2,00
2.30
2,50
I.M
1.01

10.00
9,50

10,00
9,50

'4,00
31.00

1.10
0.85
0,75

12.00
2.00
6,90
6,20

13.00
13,00
9,00
6.50
7,40

42,50
4500

2,90
14,00

120

1.34
1,20
0 94
1,10
1,00
1,30
2,70
2.75
260
2,50

10.50
17,00
2,90

37,00
0.70

35,00
1,60

48,00
1,65
0,87

17,60
20.00

1.80
2.00
2.30
2.50
1.05
1.01
8,10
900

10.00
9.50

14.00
31,00

1,10
0,80
0.75

12.00
2,00
6,90
6.10

13,00
rj.oo
9.00
6,50
7,40

42,00
45.00

2,90
14,00
8,20

1,35
1,21
0 98
1,20
1,00
1.59
2,78
2,81
2,50
2,50

10,51
17.00
2.90

32,00
0,70

35.00
1,61

51,86
1,65
0,69

17,87
20.00

1.80
2,00
2,30
2,50
1,07
1.01
9,81
9,28

10,10
9,74

14.00
31,19

1.10
0,82
0,75

12,00
2,00
6.90
6,11

13,00
13.00
9.00
6,50
7,40

42,93
46,07

2,90
14,00
8.25

1,35
1.22
1,04
1,25
1,00
1,90
2.80
2 90
2,50
2,50

10,70
1701
2,90

32 OO
0,70

35,00
1,65

52,00
1.65
0,90

18.00
20,00

1,80
2,00
2,30
2,50
1,11
1,01

1000
9 50

10 BO
10.00
14,00
31,20

1,10
0B5
0.75

12,00
2,00
6,90
6.20

1300
1300
9,00
6.50
7.40

43.00
46.50

2.90
14.00

30

1,34
1.22
0,96
1,21
1,00
1,75
2,70
2,90
2 50
2.60

10,50
17,01
2,90

32.00
0,70

35,00
1.60

52,00
1,65
0,89

18,00
20.00

1.80
2,00
2,30
2,50
1.10
1,01
8,10
9.1»

10,80
9,50

14,00
31,00

1,10
0.65
0,75

12.00
2,00
6.90
6,10

13.00
13.00
9,00
6,50
7,40

43,00
46,?0

2 90
14.00
8.30

t 2,2 1000
.1.6 1141
- 7,6230 445

+ 34,4 1.336
2

- 29.6 99 738
-3,5 1.800

PP

-t 5,4 500
1

7 130
I 600

5
142

4)0
5 629

500
207
200

-1,1 15602
52

307
10,0 5
13,0 100

+ 4,5 24 000

-2,7
+ 0,0
-3,3

-6.6

"--.a

106,00 106,00 600 106.00 106,00
10,00

1.52
70.00
41.00

1.00
1700

1.06
0 95
2,15
9.50

17.00
16.00
3.10

72.00
2.00
3 55
2.10

14.00
2,00
2.00
2.30

12.50
2.50

11.41
480

12.30
080
7.30

25 00
5,10

10,00
1,45

70,00
40.01

0,95
17,00

1.05
0.95
2,15
8.90

17,00
16.00
3,10

72 00
1 75
3,55
2,00

14.00
2.00
2.00
2.10

12.50
2,50

11.41
4.60

12.30
0 75
7.20

24.00
530

10.00
1.51

70,00
40,01
0,98

17.05
1.05
0.95
2,15
9.03

17.00
16,00

3.10
72.26

189
3.59
2,06

14.00
2 00
2.00
2.20

¦2.50
2.50

11.41
473

12,30
0,79
730

10,00
1,55

70.00
41,00

100
17,20

1,06
095
2.20
9,50

17.00
16,00
3.10

80 00
200
360
2,10

14,00
2.00
2.00
2.30

>2.50
2.50

11.41
4.80

12,30
0.82
'.30

10,00
1.50

70.00
40.01

1,00
17,20

1.05
0.95
2.20
9,00

17.00
16,00
3,10

72,00
1,75 -12J
3.60 -2.8

14 210
5000

30
110
300

5 530
530

922
600

5.175
-6,2 10 510

I
3 250

2.031

3469
2

58
216
970

1.665
432

1 955
200

6,6 10 OCO

1.2 3 162
6

65
47 505

100

18 5
? 5.B
+ 2,8
-4,4
-3 4

-1.6

-1.3
H I
? 2.6

*0_)

+ 1.1

+ 1.1

? 3.3

24,50 25. 00
5.30 5.30

2,06
14.00

2 00
2,00
2 IO

12.50
2.50

11 41
460

12.30
0.75
7,20

24,00
5.30

1 000
5 146

260
4 700
1.003
3 100
7961

1
250
700
431

9 165
670

+ 19 17 650
500

42.8 245
102

8 044
1 151

50
800

3000
50

-6? 13 960
-U 1S422

100
SOO

Copas pn
Cooos on
Ccpenu pn
Cüpene pp
tcDene op
Cor R'bei.0 pp
Corpetta pp
Cosigua on
Cosiguo pn
G uzeiro Sul pp
D . Voscon; op
D F Vavonce pp
Oi st Ipiranga pp
Da If.b.tijbo op
Duratex pp
Dwfotex pp
Eberie pn
Econômico on
Econômico pn
flevad Sui pp
Fii/iario pn
Eluma op
Eluino pp
Ffnl:ouba Des pn
Eiüovi pp
Eticison op
h<rf:\a pp
F N V op
F N V pp
Ftib C Sena
Farol pn
Ferb-j-O pp
Ferbosa pp
h_no Bros op
Fe.ro Bras po
Fero _'gas pn
Ferro Liga: pp
Ferro Ligas pp
Fertisul pp
Fo'ja Tourus pp
Fund Tupy pp
Granoleo pn
Grazziotín pp
Imcosul pp
Ind Villares op
Ind Villares pp
Invesplan pn
lochpe pp
lochpe pp
Itaubanco on
llauaanco pn
Itauso on
itausa pn
floiil Se^be pp
Klabin op
Locto op
Lou' Sehbe pp
Lark Voqs pp
Light on
Lojas Ainenc on
loias Renner pp
Lorenz pp
Lorer.f pp
Lu. ma pp
Madei'it pn
Wade^it pn
Wadei''t pn
Magnes^o op
Mognesito pp
Wagnesito pp
Wanoh on
Manan pn
Monneimonn op
Martopolo pp
Mansot pp
Mec Pe4odo pp
Mene}»» J' po
Merc S pou'o on
Merc S fWo pn
M«! Gertto- pp
Meto: Leve pp
.«.«.isa pp
Moinho F'um op
Moinho Sant op
Mo^treaí op
Montreal op

6,90
6,10

15 02
16,50
1600
300

24.00
1,21
1,35
1,00

81.00
25 00
4.90
2,50
4 50
4.25
1.70

10,61
5.10
2,20
I 00
5,00
3 60
1,30

6,50
6.00

15,02
16 50
16 CO
2.65

24,00
1,20
1.30
1.00

80.00
25,00

4,90
2,50
4,35
4,35
1.55

10,61
5,10
2.20
1,01)
«.50
3.40
1.30

6.69
6,05

1 5,03
16,50
15 04

2,81
24,00

1,24
1,35
1,00

80,18
26.00

4,90
2,50
4 41
439

6,90
6.10

15.10
16 50
16 10

10
24.00

1,26
1.35
1,00

81 00
28,00

4,90
2.50
4,50

40

6,50
6,00

15.10
16 50
16,05
2,65

24,00
1.26
1,35
1.00

80...
28.00
4,90
2,50
4,40
4.40

-<,4 16 552
¦4.7 1 295
¦06 878

342
? 0,3 99'0
¦8.0 10.777

50
•5.0

1350(1 135,00

Mu ler pp

-8,6

? 4,1
+ 3 7
+ 2.2

Nacional on
Noctonol po
Nord B".u! pp
. iordon Me< op
r*yoe»'e pn
Nofoen-j pp
Oiveóro op
Oi veba- pp
0'00 pp
Om-ex po
Paronopo^emo op
Pout F It. - op
Penl-oôo oo
Peídigào po
^erríigóc Ag* pn
Pvduo on
'V,_<so po
Pens^to po
P»1 ip.".ngo OO
Pe* fp>*cr«gc pp

4,10
6,80

192 00
15,00
2.90

43 00
8,00
7,80
2,10
1.95
3,50
7,30
6,61
4,70

12,50
3,65
7,30
1 70
1,25
2,00
2.10
6,80
4 00
3.60
4,60
4,10

22.50
16.30
2.69

33 00
10,00
0.73
1.30
2.61

25.05
2.75
3.11
2,50
1.30
0,40
0,55
0,49
3.52
4,20
3,80

20.00
20,00
4,20
5.50
9,01
2 60

17,50' 
5,50
5,1!
5,40

51.00
0,00

26,00
14.00
5.00
6.00
0.80
9.00
9.00

21.01
90

12.50
13.00
8.99

10.80
1.02
1 50

10.35
0.93
4 50"9.00

3.10
2.31
280
0 44

10
S.90

4,10
6 80

92,00
15,00
7,90

43.00
7,49
7,60
2.10
1,95
3,50
7,25
6,61
4,70

12.50
3,30
7,30
1,70
I 25 ¦
1,90
7.00
6,80
3,80
3,70
4,60
4,10

??.50
16,30
2,69

33,00
10.00

0 73
1,25
2.61

25,05
2,75
3,11
2,50
1,10
0,40
0,50
0.47
3,52
4,20
3,70

20,00
20,00
4,20
5,00
9,01
250

16,50
5.50
5.H
5,00

51,00
0.90

26.00
14.00
5.00
5.40
0,78
9.00
900

71.01
5.90

12.00
13.00
8.00

10.60
1,02
1.50
9,95
0°Q
4.50
9.00
3,10
2.31
3.70
040
410
5.80

1,59
10,61
5,18
2,20
1,00

4. 50
3,52
1,30

40,C
4.10
691

1,60
+ 0.0
5.20
2.00
1,00
4.50' 
3,50
1,30

14 I.OO
4,10
7,20

>90

5,16
7,63
7,71
2,10
1,95
4,72
7,28
6,61

1,70
10,61
5,20
2,50

00
5,00
3.60
1.30

141.00
4 10
7.20

92,00 192,00 192,00
16,35 17.00 16,50

2,90
1600
8,00
7,80
2,1(1
1,95
5,03
7.31
6.61
4,91

17,80
3,65
7,73
1,70
1,25
?,00

30
6.60
4,00
360
4,60

4.45
22,50
16.50
2,69

38.00
13.23
0,73
1.30
2.80

25,05
2.75
3,11
2,50
1,35
0.40
0.60
0,50
3,52
4,30
3.90

21 30
21,50

4 20
5,50
9.51
2.60

17.50
5.50
5.11
5.50

51,50
091

26.00
1400
6.20

270
5 336
8 259

643
27.2 15
¦0.2 ?'
-0 2 Í68
-3,2 3 895

I 1 000
»3,2 8 863

5
1,9 2 575

25,0 10 100
1 275

¦10.0 1 256
-7,8 51 451

3.700
1-0,7 I 6118

40
7 7oe

2
I 159

12.59
3.46
7,53
1.70
1,25
1,99
2,12
6.80
3,88
3,71
4,60

4,25
22 50
16,43
2,69

34,13
10,83
0.73
I 27
2,62

25.05
2.75
3,11
2.50
1,27
0.40
0.56
0.49
3,52
4,30
3,72

21,05
21,10

4.20
5.17
9,11
2,58

17,06
5.50
5.11
5,33

51.25
0.90

26.00
14.00
5,00
5,78
0,76
9.00
900

21,01
5.90

12 17
13.00
6,62

10.69
1.02
1,50

1033
0.91
4.50
9.00
3.20
2J1
379
0,44
6.10
seo

6.00
0.80
9.00
9.00

21,01
5,90

12.50
13,00
9,00

10.60
1.02
1 50

10.60
0.9?
4.50
9.00
3,20
2J1
390
0,45
6.10
S_B

2.90 +3,5 10 000
46.00 *6.9 1619

7,60 -5,0 42 401
7.60 -3,7 2 462
2.10 I
1,95 -9.9 50
5.03 — 25
7,25 -0,6 2 802
6.61 +0,1 165
4.91 +3,3 630

12,50 -3,8 920
3,30 -9.5 13 194
7.60 +2,7 4 214
1,70 — 4 800
1,25 — 5 000
1,90 -12,7 926
2.30 +9,5 14 667
6.80 +1,4 135
3.90 -2,5 1051
3,70 -1,3 8 150
4,60 -2,1 625
4,30 +7,5 24 495

22,50 93
16,30 -1,2 7 797
2.69 -0,3 20

38 00 +18,7 5 243
13.23 -14,6 195
0,73 * 6 100
1,25 +4,1 550
2,80 -11,1 189

25,05 +0,2 2 000
2.75 +1.8 91
3.11 75
2.50 - 173
1 10 -15.3 U 500
0 40 13 40
0.50 -9,0 2 150
0,48 > 38 273
3,52 +0.2 152
4.30 + 2.3 6 993
3.70 -7 5 489

21.00 +10.5 2 009
21,40 +9.7 7 366
4,20 67
5.00 - 150
9.51 +16.6 1.494
2,50 - 6 330

17.20 +4.2 1(1563
5,50 — 2 420
5,11 +2.2 2 014
5.30 -3,6 3.270

51.50 +0,9 200
091 — 310

26.00 + 4,0 571
14 O0 — '401

5 00 +4.1 10.149
5,40 -3,5 1505

76 -6.0 7560
9,00 — 2 25?
9,00 - 1991

21.01 3
5.90 +3.5 10

12.00 -4.0 46
13.00 16

6.00 — 8 000
10.70 -0.9 5 657

1.02 — 100
50 + 36.3 1 965

1035 -4,1332857
0,91 — 1 018
4,50 - 248
9,00 '7

' 3.20 +3.2 2 407
2.31 11

' 3 70 -26 5 990
, 0.45 — 39 HO
l 6.10 — 215
l 5.80 — 3 287

Pef-ibras on
Petrobró* pn
PRtiobrai pp
peftenati pp
Pflttenot" pp
Peve on
Peve Pred'0. on
Peve P'ed'os pn
Pír Brasília pp
Pi reli i op
Pireüi op
Pirplli po
Pi rei li pp
Polpr on
Prçir-e_a pp
prometa! pn
Real on
Real on
Real pn
Keal pp
Rpai Cia Inv on
Real Cio Inv pn
Rea1 Cia inv pp
Üea1 Cons pn
Rpa! Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Keol Cons pn
Real Com on
Peo' do Inv on
Reol de Inv pn
Rfjl Purt pn
Reol Part on
Real r*art on
Re. tipo. pp
Sadia ConcCH cm
Sadia Oeste pn
Safra on
Schiosser pp
Scopos pn
Seoro Indl pn
Seota Indl pn
Sharp op
Sharp do
S-d Açcnorie pn
S'd A_;onn.te op
Sid Açonorte oo
Sid Gixura pp
Sid Nacional po
Sid Riogrond pp
Siíco pp
Soli_o Cruz op
Sta Olímpio pp
Sudomeof on
Sul Brastlei on
Sul Brosilei pn
Su/uno pp
T Ja^e' dp
Te.c pp
Tei B Campo or.
Te' B Campo pn
Teiepar on
TnieiD oe
Telesp on
Teiesp pe
Teiesa on
Trato pp
Ttinibraiil Cp
Tt>. pn
Un banco pn
Unibanco pn
Unibonco on
Uni banco pp
Un.bonco pp
Un'bonco Inv on
Umbonco Inv pn
Unipar po
Unipa.- op
Vc ls 8 Ooo oc
Waf.q pp
Viar Sma.'1-o op
Vulcobros Pp
Whi. Mon-ini op
Zoníni pp
Ziv3 po

12,00
17,80
23,50

1.70
1 

'¦O

11 20
2,80
2,70
1,35
4,50
1,65
d 40
1.55

28,00
1,05
1,6(1

15,50
14 00
15,50
15,50
13.50
13 50
14,00
77,00
28,00
78 OO
33 00
32,00
29.00
15.00
15,00
21.00
22,00
21.00

1 95
5.90
3,36

60 go
. .10
2.05
2,80
2,70
2,50
2.90
2.50
3,85
701
1.65
2.30
4,00

11,00
65,00

2.65
I 25
6,50
1,01

37,51

3,30
6,70
540
5.40

10.00
4.55
4,80

10 00
9,30
3.60
0,62
0 40
2.00
2.00
2.00
2,20
2.20

55.01
56,03

8,50
6.50

25.00
1,90

20,00
6,33
3.55
1.30
5 10

12.00
17 60
22.00

1.70
1.70

11,20
2,70
2.70
1.35
4.40
1.45
4,40
1,55

2800
1,05
1,70

15,50
14,00
15,50
15,50
13,50
13.50
14.00
27 00
2B.00
26,00
33.00
32,00
29.00
15 00
15.00
21.00
22,00
20,00

I 95
5,80
3,20

60 00
3,20
2,02
2,60
2,60
2,50
?,80
2,50
3,65
7,00
1.55
2,30
3.60

11,00
65,00

2.50
1,25
5,50
1.01

37.51

3.30
6,40
5,40
5,40
8,50
4,55
4,55
9,61
9.30
3,80

60
0,36

90
CO

2.00
2,20
2,20

55 0!
56.03

8,50
6 20

23.40
1,89

20,00
6.20
3.50
1.25
4,50

12,10
17,80
23,82

1,70
1,70

11.20
2,73
2,70
1,36
4,44
1.65
4,40
1,55

28,00
1,10
1,71

15,50
14,00
15.75
15,50
13,50
13.50
14 00
27.00
28.00
28.00
33,00
32,60

29,78
15,00
15,00
21,23
22 00
21,06

1.95
5,85
3,31

60,00
3,26
2.03
2,86
2,72
2,50
2,81
2,81
3,65
7.01
1.60
2,30
3,82

11,00
65,00

2,53
1.25
5,90
1,03

39,12

3,30
6,70
5.40
5 40
8,97
4,72
4.72
9.80
9.59
4,02
0.60
0.39
l 98
2,00
2,00
2,20
2.20

55.01
56 03

6,50
6,33

24,15
1.95

20.00
6,27
3,55
I 27
4 93

12,20
17,80
24.00

1,70
1,70

11,20
?,80
2,70
1,40
4,50
1,65
4.40
1,55

28.00
1 10
1 80

15,50
14,00
16,00
15,50
13.50
13.50
14.00
2 7, CO
28 00
28,00
33,00
33.00
.10,00
15,00
15.00
22.1V)
22 00
22,1X1

1.95
591
3,36

60,00
3,40
2.05
2,90
2,81
2.50
2,90
2,90
3,85
7.01
1.65
2,30
4,00

11,00
65 00

2.65
1.25
6,50
1,03

40,00

3,30
6.70
5,40

40
10,00
4.72
4,80

10,00
9.61
4.10
0.62
0.40
2 00
2. '30
2.00
2.20
2.20

55.01
56.03

8.50
50

25.00
1.99

20.00
6 33
3,55
1.30
5.10

12,00 +0,0 466
17 80 - 18,6 51

22 80
1,70
1,70

11,20
2,70
2,70
1.37
1,40
I 65
4,40
1,55

28,00 +16,6
1.10 +4.7
1.70 -5,5

5,50

2,9 43 18.1
• 10,5

-2,6

+ 1,4
•4,3

+ 3,1
+ 7,3

14.00
16,00
15.50
13.50
(3,50
11.00
27,00
26,00
28,00
33,00
33,00

30,00
15,00
16,00
22.00
22,00
20,00

1.95
5 80
3,20

60,00
3,20
2,02
2,90
2,80
2,50
2.80
2.90
3.65
7,00
1,55
2,30
3.80

11.00
65,00

2,55
1.25
6,50
1.03

40.00

3,30
6,70
5,40
5,10
8,50
4,71
4.72
9,61
9,61
3.95
0,60
0.40
2.00
2,00
2,00
2,20
2.20

55.01
56.03
650
8,20

24.49
1.90

20,00
6,20
3,55
1.25
5.00

-3,5
-6,6

+ 6.4
+ 6.2
+ 3,4

•3,2
+ 4,7

• 4 7
+ 2,6

-4.4
+ 20,0

-3,0
+ 0,4
+ 3.5
+ 3,7
-3,8
-1,7

+ 41,4
+ 0.5

14,0
-7.3

+ 8.3
-5,5

¦11.0

+ 30
+ 7,3
¦17,3

+ 1,9
+ 0,4
+ 3.2
+ 2.7
-14.4
-3.2

-1,7
-5.5

Opções de Compra
Cò_ís°
OAC28
OAC18
OAC4 7
OP126
OPT27
OPTI0
OPM27
OP W20
OPM22
OPMS
OFW12
OPM',5
OPMI
OW_5

AcAo- Ob}»*o
Ácn pp Ò83
A;t ppp83
Ace op p83
P»' pp c_9
Po' pp c29
Per cp c_9
Pnn_> Pp -,3'*

Pmo pp t
Í+. cp c34
Pmo pp c49
Pmo pp c49
Pmo pp c4Ç
Pmo pp c49
Pmo pp t4 _>

Abr
Abr
Jun
Ab+
Abr
Abr
Abr

?4Jun
Ji_o
Abr
AO.
Jun
Abr

Ouont.. (mil)
00 0.10

0.25
52 OOO

70*800
150 000

29 000
(00

l 000
5 100
5000
• 100

58 000

AUrt.
0.09
0 2/
0.47
1.30
0,13
2,00

70.00
4 7.90
57.90

4 05
3.50
5.00

MU.
0 08
0.28
0,47
1,19
0,10
2.01

70.00
47 90
51.80
4,05
3.4S
4 83

130
2 359

50
20

211
1,130

161
1.738

150
4 621

14
6.613

060

2.399
40

085
1.671

178
602

77
I

2
27
98

508

362
272

47
420

1.132
2.791
3000
9 450
3005

5
200
600
550

9.152
50

10 100
1,275

13

57
3,767

10
5 450
4.992

635
10 976
6.205
4024

328
6450

50
010
12
12
16

2510
976

43
105

3.900
14 527

594
343

2 091
I 414

157
999

4
9

10
76

171

-3.5
-2.0
-5.0 12 700

- 472
1.502
6 754
4 770

211

0,45
1,15
0,10
220

70.00
47,90
50 15

4,05
3.00
4.80

e inpc — Dezembro: 71';3%; 6 meses: 75,3% (reajusta os salários
em fevereiro): 12 meses: 172,9%; janeiro: 9.79%; 6 meses: 7(1,9%
(reajusta os salários em marco); 12 meses: 170.27%; fevereiro:
8.92%; 6 meses: 69.9% (reajusta os salários em abril); 12 meses:
175,5%.

Aluguel residencial — Janeiro: 1.5,9%; fevereiro: 138,32%;
março: 136,23%; abril: 140,86%. O aluguel comercial é rcajusiaclo

pela correrão monetária.
Salário mínimo — CrS 57.120,00.
Inflação (IGP) — Dezembro: 7,6% (7.213.2); no ano: 211%;

janeiro: 9,8% (7.921.1); 12 meses: 213,2%; fevereiro: 12,3%
(8.892.1); no ano: 23,3%; 12 meses: 230,1%.

ITC (índice de Preços ao Consumidor) — Dezembro: 8,8%
(5.850.6); no ano: 177,9%; janeiro: 9.9% (6.430,7); 12 meses:
180,3%; fevereiro: 105,5%; no ano: 21.4%; 12 meses: 190,1%.

ICC (índice do Custo de Construção) ¦— Dezembro: 4.9%

(5.259,4); no ano: 148,9%: janeiro: 5,9% (5.572.0); 12 meses:
153,9%; fevereiro: 21.7% (6.779,4); no ano: 2S.99_; 12 meses:
174.3%.

Caderrwta de Poupança — (Rendimento mensal) — Janeiro;
8.13%; fevereiro: 10.349%: março: 12,861%.
© Correção monetária — Janeiro: 7,6%; 12 meses: 159.23%;
fevereiro' 9.8%; no ano: 18,145%; 12 meses: 168,52%; março:
12 3%; no ano: 32.7%; 12 meses: 182.62%.

ORTN - Janeiro: CrS 7.545,98; fevereiro: CrS 8.285.49; março:
CrS 9.304,61.

UPC — 1" abr/ 30 jun/83: CrS 3.594.63; no trimestre: 23,38%; no
ano: 49,62%; 12 meses: 113,21%: 1° jul/30 set/83: CiS 4.554,05;
oul/31 dez/83: CrS 5.897,49; no trimestre: 29,5%; 12 meses:
156,88%; Io jan/81. março/84: CrS 7.545.98; no trimestre: 27.95%;
12 meses: 159,23%.

Correção cambial —Janeiro: 9,8%; 12 meses: 292,33%; feverei-
ro: 12.3%; no ano: 23,239%; 12 meses: 218,017%; março (acumu-
lado no més): 8,08%; no ano: 33.23%; 12 meses: 213,98%.

IWIar — Compra: CrS 1.304; venda: CrS 1.311 (a partir de
2603).

Dólar paralelo — Compra: CrS 1.400; venda: CrS 1430
» Ouro — Bolsa de Mercadorias de São Paulo (fechamento): CrS
17.700 preço por grama para lingotes de 250 gramas). Nova Iorque:
390,3 dólares por onça trov (31.103 g).

Overnight (médias SDP) — No dia: 16%; semana anterior: 10,
29%; mês anterior: 11,5%.

Prime rate — Entre 11% e 11,5%; Llbor: 10 15/16.
» MVR (Maior Valor de Referencia) — CrS 28.294,80

IJFKRJ (Unidade Fiscal do Rio de Janeiro) —¦ CrS 17.620.

Co'nc/_ti fu.u-Oi not boiio* àt Ver.nr.0
f'til d* Chi.ngo, Nova lorqüfl Londm*,
ontem

Contratai
Mt _*chom*n.o Otcita^ãn A.Mrto«

' 
AÇÚCAR (Nl)

Voi 6^99 I 0,20 27.393
Jul 7,43 +0,21 23 626
_»i 7.B0 +0,20 2'i62
Oul 0,04 .0,24 26 744
Jo. 8,70+0.22 168
Mo, 9.13 +0,20 7 307
112 nrnl lib'Oi/controto, («ntv cto USVhbro
peto

AtGODAO INI)

Mo. 81.14 + 1.12 11 ?65
J.l 80.77 70,60 6.218 

'

Oul 77,45 +0,50 2 092
Oi 75,17 • 0.32 11 558
_V_r 76.25 +0,40 295
Mm 76,75 +0.40 56
50 mil libros/confoio. tonn riu USVlibm
peio

CACAU (Nl)

Mal 2,531 +37 9071
Jul 2.540 +29 4.6/2 •

Sai 2.521 +23 4.005
D.I 2.490 +23 4 234
Mor 2.465 +15 1499
Moi 2 463 +2 488
10 t m* in co _. controlo, USl't métrica

CAfí (Nl)

Moi 148,87 +0,62 6.489
Jul 141.85 +0.92 3 022
Soi 137,77 -+0.8B 1 7.10
Dei 134,43 +0.6B 668
Mor 131,66 +0,30 493
Mo' 129 8B +0,95 127
37,5 mil librai/cont-alo, tenii ón US$1ib'o
poio

COBHE .)

Abr 70,20 +0.85 0
Moi 70,75 +0 85 46 662
Jul 72,05 +0,65 27 512
Sei 73 35 +0.90 10517
Do; 75,30 +0,90 9 280
Jor, 75.95 +0,90 311
25 mil librai/contrato, centj de U5S'_ib'o
PftW

FARELO 01 SOJA ICI..S090I

Ma. 203.71 26 727
J„l 208,90 15217
Dn. 203.00 +0,30 6.966
Jon 204.50 +1.20 1400
Mar 206.00 +1,00 152
100 .'contrato; USS'*

MILHO ICh.cooo)

Mai 352 1/2 •? 1/4 89 693.
Jul 349 1/4 -2 l<4 73 079
Sol .320 1/4 .1 3(4 14 174
Dei 299 -I 25.131
Mor 306 3/4 -1 3 440
Mai 309 3/4 -3/4 609
5 mil buíbe.'controlo; cento* c_4j 'JSVbv-

!M

OlfO Df. SOJA (Chicago)

Mo. 29.46 -0.15 24 648
Jul 29.47 -0.14 12.332
Ago 28.50 -0,17 4 489
Sei 27,60 3 432
Oui 26,55 + 0.1 3 944
Dir 25,95 +0,10 3 846
60 mil libros-conlrolo; centi US-t/libro

SOJA (C. icogol

Mor 785 3/4 -I 1/4 47,032
Mo. 795 3/4 -3/4 26 609
Jul 786 1/2 1/4 7 678
Ago 759 W2 +2 7.320
Sei 734 +11/2 18.556
Nov 744 3/4 +11/4 2 866
5 mil bijjhfll-comrcjto; conti rio USS'busbel

TRIGO (Chicago)
~IM, 

349 -1 I'2 12 135
Jul 344 -I 1/4 77.577
Soi 346 I'? -1 3/4 6.767
Ooi 359 1/4 -2 1/4 9.468
Mar 368 1/2 -2 1/4 2 491
Mo, 372 -2 1/2 3

_F!t_.J.L_)_IMIil__IMII_il-illl NIMIl»»»^"»»"»''"''11""»'¦¦'" I*1*1 
l™™

^-^ é ouro

MERCADO ABERTO

ORTNs leiloadas
pelo BC têm alta

Os títulos públicos vendidos pelo BC no último go around
(leilão informal), às instituições financeiras, tiveram alta. ontem,
de 30 pontos percentuais. Esics títulos estão sendo negociados em
pacote, isto e, lotes de 150 mil ORTNs — sendo 50 mil de cada
vencimento: julho, setembro c novembro. Este papéis foram
cotados, no mercado à vista, a 99,85% do valor nominal monetário
para negócios. No mercado a termo (negócios feitos ontem para
liquidação hoje) foram cotados a 100,4% e 100.4.% do valor
nominal monetário para compra e venda, com alta de 10 pontos
percentuais, descontado o financiamento. O BC tabelou a ta_a de
financiamento por um dia em 16% ao mès. Operadores do
mercado aborto já tem como certa a inflação de 10,6% este mes.
confirmando as expectativas da véspera, quando a taxa de financia-
mento se aproximava dc* 10%, Ontem a taxa acumulou em lO...^ .
Segundo a Andima, o volume de negócios com ORTNs somou CrS
11,5 trilhóes.

CAMBIO

BOLSA DE NOVA IORQUE

A diminuição da temeridade de que as taxas de juros possam
subir ainda mais provocou a alta de 20.10 pontos no (ndice Dow
Jones. ontem, que fechou com 1.174.41 pontos, na Bolsa de
Valores de Nova Iorque. Em uma sessão com muitos negócios,
foram transacionados 105 milhões de títulos aproximadamente

Ouro- A cotaçio do ouro subiu, ontem, no mercado de
Nova Iorque, enquanto o dólar caiu em relação às principais
moedas européias Analistas do mercado de ouro no Brasil estão
aconselhando seus clientes a comprar o metal, que está com a
cotação baixa, segundo eles.

5 mil buíhsl/contra^; centi do U$-_'bushet

OURO

ÍGoldmineB Lingotes apartitdeSOgr.

_m___TSS_T_a Av. Rio Branco. 177/19 "and-Tel (021)224 1970
B...II.I_MHIIIII«I. _lllllWIIIIIWin_nWTW^^

T«ilíifor*» Compro V»odn
CrS Crí

Goldmme 774 1970 17000 18 000
Cioci 2/3-1970 17.250 18.100
Aulrom 221-1646 17.200 17 900
Johl 724-8497 17 000 18 000
Ourobrri. 267-1242 17 1(10 17700
-ogi^M 224-7757 17 480 18 400
Trod» 242-0333 17.350 17.900
AuxiHor 17 000 18 000
Comind 17 100 18 000
Sofro 17 200 18 200
OurinvaM 17 200 18 000

x^l(B_í_3í_«__i_-,_í:__^,_a__"«i_E_iii

METAIS
Ctitoçôej dn_ Velai- em t_ond'e., onfe.iv

Alumínio
ó vlíta 975.0 976,00
iríi moios 995.0 995.S
Chumbo
_ vllto 333,0 334 o
tr^s me&ei 338,0 338.5
Cobr» (Cothode»)
à vista 1 062 1 064
li»! rr_« I 074 1 075
EatnnKo {Stonòart)
à «Ito 8 540 8 570
fé. metm 8 654 8 655
Eatanbo (. .ighg.ode)
4 visto 6 605 8 615
Irei _____ 8 690 8 695
Nlqiwl
è vísla 3.410 3 415

Ires meses 3 490 3.49?
Prato
à visto 654.5 655 5
tt<__ mes*)* 667,0 667,5
Zirvco
à vislo 736,0 737,0
lr«s mo__s 710,5 711,0

Notai Alumínio. Cobro, E»1an*v>. íilqixl fl
Zinco — nm lityaj por Tcr_elo<_m
Praia — em pen» por troy (31,103 prs.)

Ci$ OS Dotar»» Divi*a»
j^la. Compro Vtrvdo por divitai por -61 aret

Bolor 1304,0 1311,0 -
Dólor ausl-oliono 1214,53 1237,10 0,9396 10641
llbro 1674,24 1908,42 1.4460 0,6916
Coroa dinon-ir-.jísa 135.68 13B.36 0.1048 9.5375
Coroo _0r._3u.so 172,60 175,73 0.1332 7,5100
Co.r.1 sueco 168.00 171.07 0,1296 7,7150
Dóla. canodon,. 1013.1 1031,1 0,7813 1,2800
j^,., 9 8274 10,007 0,0075 132,50
Florlm 443,69 451,76 0,3423 2 9215

Franco belqn 1* 462 24,909 0,0188 53.2B
Franco francês 162,58 165,48 0.1255 7.9710
Franco suíço 601.33 612,30 0.4636 2.1570
\em joponês 5.7750 5.8769 0,004456 224,40
Im noliono 0.80J55 0.81769 0.000619 I 615.00

Morco 501.06 510.1? 0.3663 2.5885
Pese.o 6,6939 6.8515 0.006694 149,38
Xül.m 7>,I44 '2.467
Peso chileno _.- . _____
hsso Argenuno 0.0311 32.1420
Sol peruam 0.000376 2 

658.00

P.» urugur.0 «W90 «£!
Uolivor ,_.„_._.,_, 0.0665 14.6000

MERCADORIAS
SÂO PAULO
Mn-cs Má» Mm Fech.

CAFÉ

M» _is Máx Min r<.:h
Ma, 113,500 113 500 113 500
Jul 132000 131 900 131 950
Soi 157 000 151000 151.600
De, 193 000 192 000 197.600
Mai ?45 000
Cotado fm Cr$/KKa do 60 kg — Marcado
firm...

OURO

Abr 17 900 17 600 17.620
Jun 23.850 23 700 23,810
Ago 31.350 30900 31 .110
Oul 40 000 39 400 39 940
Der 50 800 49 400 50 800
Fwi 61.700 59 500 61.200
Abr 74.100 74 100 74 100
Preços por uma qromo Unidocie rie nego-
coi' lingote* de 250 yramai. por ccntrgro.
Veroado colmo.

Abr 19 600 19 3O0 19 J?0
Jun 24 500 24 100 24 500
Ago 37 000 36 600 37 000
Out 57 000 55 800 56 400
Dei 60200 58 700 59.700
F«v 63 300 62 ,100 62 '00

Abr 67.700 66 500 66 590
CotoçóoemOS 15 kq Metcodo «fnsgular.

Moi 24 550 24 310 24,400
Jul 28 310 28 000 28 000
Sei 32 000 31 800 32 100
Nov 40660
Jon — 45 900
Mar Mo> n<So co*a?o
Cot_tf_> em OV60 Kg — Me .odo Irre-

guiar

EIt_^.P**S__"___1

2 000 1,50 4.25 4,00

â&nEW GOLD
GARANTIA DE INVESTIMENTO
OURO A PARTIR DE 5 GR.

W New Gold Metais
Preciosos Ltda.

Av. Rio Branco. 185.2108
(021) 242-0290

k ¦ l5^
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Olmer acha que o Brasil deve explorar mais o Oeste americano e Viacava destacou aumento na importação

Brasil e EUA retomam debate sobre aço
Argentina tem
mais prazo para
pagar a dívida

O Brasil e os Estados Unidos poderão retomar
hoje às negociações a respeito das exportações brasilei-
ras de aço. 0 Subsecretário de Comércio dos Estados
Unidos, Lionel Olmer, que ontem se encontrava no
Rio participando do seminário sobre "Como incremen-
tar o comércio Brasil-Estados Unidos", estará hoje em
Brasília, onde se reunirá com o Ministro da Indústria e
do Comércio, Camilo Penna. e com o presidente da
Siderbrás, Henrique Cavalcanti.

Segundo informou Olmer. ao ser entrevistado
ontem, o assunto em pauta é a questão do aço.
Também será discutida a necessidade de o Brasil abrir
novos mercados nos EUA. pois sobretudo o Oeste
americano "tem sido uma área neglicenciada pelos
exportadores brasileiros".

As conversas quanto as tarifas que pesam sobre as
exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos
náo deverão ser tranqüilas, porque em seu discurso,
durante o seminário, Lionel Olmer já explicitou sua
posição a respeito da questão. Preocupa ao Governo
americano as reivindicações trabalhistas dos emprega-
dos na indústria siderúrgica e automobilística.

Segundo explicou o subsecretário de Comércio
dos EUA, um fator que auxiliou a recuperação ameri-
cana recente foi o corte de custos feitos pelos empresa-
rios, aliada a redução das reivindicações da mão de
obra. Esses dois fenômenos, destacou (a frase foi
escrita à caneta no pronunciamento) são especialmente
críticos para a recuperação da indústria siderúrgica e
automobilística, setores que enfrentarão no final deste
ano novas negociações de contratos de trabalhos, sendo
impossível prever o resultado.

Ainda a respeito de aço, ele comentou que
reconhece ser um importante produto de exportação do
Brasil. Mas observou que a indústria siderúrgica ameri-
cana tem baseado suas reclamações na legislação que
autoriza a adoção de medidas firmes contra práticas
que sejam consideradas desleais, em termos de compe-
tição.

Êximbank 3 bilhões de dólares
Lionel Oimer se reuniu ontem com o diretor da

Cacéx, Carlos Viacava, para discutir alguns detalhes a
respeito da liberação pelo Êximbank americano da
linha de crédito de 1,5 bilhão para financiamento de
importações brasileiras. O principal produto que é
imponado dos EUA. disse ele, são componentes
eletrônicos.

Segundo afirmou o subsecretário de Comércio
americano, na realidade trata-se de uma linha de
crédito de 3 bilhões de dólares, porque dentro dc 180
dias serão repassados 1,5 bilhão e, se o empréstimo for
bem empregado e der resultados em termos de expan-
sáo do comércio brasileiro com os EUA, nos próximos
180 dias mais 1,5 bilhão podem ser concedidos.

Saldo comercial
cairá este mês

O diretor da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil (Cacex), Carlos Viacava, disse ontem
que o superávit comercial, este mês, deverá ficar em
torno dos 750 milhões de dólares, resultado inferior ao
superávit recorde de fevereiro e bem abaixo das
estimativas iniciais otimistas de 1 bilhão de dólares.

De acordo com Viacava, as importações, agora
em março* no mínimo, ficarão em 1.2 bilhão de
dólares, já que o Governo vem permitindo uma maior
liberação das importações de matérias-primas, para
estimular a recuperação da economia e auxiliar o
combate à inflação. Quanto às exportações, o resultado
deverá girar em torno dos 1,9 bilhão de dólares a 2
bilhões de dólares. Daí a previsão de um superávit de
cerca de 750 milhões de dólares, equivalente à meta
mensal traçada pelo Governo para chegar aos 9 bilhões
de dólares no final do ano.

A respeito do superávit comercial anual, aliás, o
diretor da Cacex observou que a projeção da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) de
11 bilhões de dólares é muito otimista. Segundo ele, se
o Brasil conseguir os 9 biihões de dólares, já será "um
motivo de alegria", devido a essa tendência de elevação
das importações. Para as importações totais, esse ano.
a estimativa de Carlos Viacava é de um volume de 15
bilhões a 16 bilhões de dólares e para as exportações,
24 bilhões de dólares a 25 bilhões de dólares.

Se as previsões do diretor da Cacex para este mês
e para o superávit comercial anual sáo mais conserva-
dores do que os 1 bilhão de dólares e 11 bilhões de
dólares, respectivamente, a projeção para daqui há 4
anos é bem ambiciosa. Ao discursar durante almoço
promovido no decorrer do Seminário sobre "Como
incrementar o Comércio Brasil—Estados Unidos",
realizado no Rio Palace. Viacava afirmou que a meta
do País, para os próximos 4 anos, deveria ser a de
atingir um volume de exportações de 40 bilhões de
dólares, para ter um superávit comercial de 15 bilhões
de dólares (as importações ficariam, portanto, em 25
bilhões de dólares).

O diretor da Cacex, Carlos Viacava. disse ontem
que a balança comercial brasileira com a China, que em
1983 foi deficitária em 280 milhões de dólares, este ano
deverá ser equilibrada, com o Brasil exportando para o
país do Extremo Oriente produtos no valor 500 milhões
de dólares e importando o mesmo volume, ou seja, 500
milhões de dólares.

Dessa forma, o intercâmbio entre os dois países
deverá atingir em 84 1 bilhão de dólares, conforme foi
acordado em protocolo assinado pelo Ministro Ernane
Galvêas e a Ministra de Comércio Chen Muhua, na
recente visita do Governo brasileiro á China.

ag_____n____-_____)

São Paulo — José Carlos Brasil
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Asencio acha questão do aço "maximizada"

Asencio teme que
relações piorem

São Paulo — A ênfase dada à questão do aço brasileiro
nos Estados Unidos "pode envenenar as relações comerciais
entre os dois países", alertou, ontem, o Embaixador dos
Estados Unidos no Brasil, Diego Asencio, ao falar para 400
empresários de companhias norte-americanas reunidos pela
Câmara Americana de Comércio. Asencio se declarou preo-
cupado com a questão do aço, que, para ele, "está sendo
maximizada".

Segundo suas previsões, as exportações brasileiras para
os Estados Unidos deverão crescer, este ano, entre 30% e
40% em comparação com o ano passado. Indagado sobre o
protecionismo, Asencio observou que este é um ano eleitoral
nos Estados Unidos, havendo um recrudescimento das medi-
das protecionistas, principalmente por parte de alas progres-
sistas, como os sindicatos e setores do Partido Democrático.
Para ele, mesmo após as eleições, o protecionismo continuará
nos Estados Unidos, "pois está no sangue".

Segundo o Embaixador, no próximo ano deverá ocorrer
redução no déficit americano, com reflexos nas taxas de juros."Seria muito difícil mexer, hoje, no orçamento ou no imposto
de renda, pois vivemos um ano eleitoral. Entretanto, quando
se reduzir o déficit, haverá um alívio nos juros. Creio que isso
ocorrerá no próximo ano e, sem dúvida, o Brasil se beneficiará
da situação", destacou.

O Embaixador considerou, ainda, que 
" o período atual

é difícil", mas há boa perspectiva para o Brasil, insistindo que
é preciso 

"minimizar'' a questão do aço. "pois estamos
trabalhando para ajudar a posição brasileira".

Imposto
Brasília — O Conselho Monetário Nacional (CMN)

revogará, brevemente, o imposto de exportação de 27.42%,
criado há duas semanas, para a exportação de aços dirigidos
aos Estados Unidos. "Esta medida é inevitável", assegurou
ontem o Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do
Comércio, Marcos José Marques.

EUA excluem do SGP
compras do 3o Mundo
Washington — O Governo do Presidente Reagan anun-

ciou substanciais reduções no número de produtos dos países
em desenvolvimento que gozam de tratamento favorecido na
importação dentro do SGP — Sistema Geral de Preferências.

Segundo a agência DPA. a medida atinge exportações
brasileiras no valor de 500 milhões de dólares anuais, ao
retirar da lista produtos como motores a pistão. autopeças
melado de açúcar e azeite à base de !ar(.i\jas

Mais atingido ainda foi o México, que perd<-u tratamento
preferencial para produtos no valor de 2 bilhões 41(1 milhões
de dólares. A nova iniciativa protecionista do Governo
Reagan atinge, segundo a DPA. exportações no v^kit global
de 12 bilhões de dólares dos paiso em desenvolvimento.

Washington e Punta dei Leste — O
Secretário do Tesouro dos Estados Uni-
dos, Donald Regan, explicou ontem ao
Congresso que o procedimento técnico
para declarar a Argentina em mora no
pagamento de juros atrasados permite
cerca de 10 dias dc carência, mas isso não
significa um tratamento especial para
aquele país.

Vence no sábado o prazo para que a
Argentina pague os atrasados, sem o que
os bancos norte-americanos teriam de
registrar os empréstimos como prejuízo e
o país ficaria vulnerável a uma declaração
de inadimplência. Regan disse que há um
período de 10 dias, a partir de 1" de abril,
antes de os fiscais federais declararam em
mora alguns desses empréstimos, totali-
zando (.50 milhões de dólares.

Os banqueiros norte-americanos ha-
viam sugerido que poderiam desembolsar
um crédito a médio prazo de 500 milhões
de dólares se as autoridades argentinas
fizessem um pagamento simbólico antes
do prazo final do dia 31. Mas insistiram
em que, antes disso, a Argentina entre-
gue uma Carta de Intenção ao FMI
detalhando as medidas de austeridade
que passaria a adotar.

Em Buenos Aires, o Presidente Raul
Alfonsín disse que a Carta não será
entregue antes de meados de abril. Na
reunião do BID, em Punta dei Leste —
ontem encerrada — o Ministro da Econo-
mia argentina. Bernardo Grinspun, afir-
mou que o país não ppderia"continuar
pagando dois terços de suas exportações
e 8% de seu PIB em juros".

De Washington, o Êximbank man-
dou um recado: não aprovará novos cré-
ditos à Argentina até que o país esclareça
a situação de sua dívida externa.

Leia "Mau Conselho", na
página 10

Pastore diz que
juros estão pagos

Punta dei Leste. Uruguai — O presi-
dente do Banco Central, Afonso Celso
Pastore, aproveitou a reuniáo do BID
para informar ao coordenador da renego-
ciação da dívida brasileira, William Rho-
des, que o país está em dia com o
pagamento dos juros. A reunião contou
com a presença de Guy Huntrods, do
Lloyd's Bank de Londres, responsável
pela coordenação do crédito jumbo entre
os bancos britânicos.

Pastore comunicou a Rhodes, do Ci-
tibank, que o Brasil completou a retirada
de 3 bilhões de dólares da primeira parte
do empréstimo jumbo de 6,5 bilhões. As
duas primeiras parcelas de 1 bilhão de
dólares desse empréstimo foram retiradas
nos dias 9 e 16 deste mês.

Delfim vai à
City londrina

Brasília — Para contatos com os
banqueiros da City de Londres, o Minis-
tro do Planejamento. Delfim Neto. deve
embarcar na próxima semana à Capital
inglesa, informou o assessor de imprensa
do Ministério. Gustavo Silveira. Um as-
sessor da Subsecretária de Assuntos In-
ternacionais (Subin) revelou que o Minis-
tro pretende trocar impressões com os
banqueiros da Inglaterra, agora /que o
Brasil fechou o empréstimo jumbo e
acertou os ponteiros com o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).

A Subin está montando um roteiro
preliminar de trabalho para o Ministro
Delfim Neto, que prevê a visita aos
banqueiros, numa viagem de informaçáo,
e, em seguida, ele se juntaria à comitiva
do Presidente Figueiredo que vai visitar
Espanha e Marrocos entre os dias 8 e 14
de abril.

De acordo com o assessor da Subin. a
«sita do Ministro Delfim Neto aos han-

PARTIDAS _--.___
COMPANHIA VÔO "escalas! HORA
Aerolineas Argentinas 333 Buenos Aires 111.15min
Aerolineas Argentinas 22! Buenos Aires igh

(S, Paulo)
Aerolineas Argentinas 142 Frankfurt 22h

(Paris)
Aerolineas Argentinas 360 Miami ?3h55min
AHtalIa 582 Santiago Sh40min

(Buenos Aires)
Alltalla 589 Roma 23H30min

.Milão)
Avianca 084 Bogotá I2h
Cruzeiro do Sul 930 Buenos Aires i7h

(3. Paulo/ Porto Alegre)
Cruzeiro do Sul 880 La Paz 9h15mln

(S. Paulo/ Sla. Cruz)
Cruzeiro do Sul 918 Montevidéu 8h15min
Lineas Aéreas Paraguaias 403 Assunção 11 h30min

(S. Paulo)
Pan Am 201 Buenos Aires 9h.35min
Pan Am 440 Los Angeles 23h15min

(Miami)
Pan Am 202 São Francisco 22h45min

(Nova Iorque)
SAS 957 Montevidéu 7h45min
SAS 958 Copenhagem 21h45min

(Lisboa)
TAP 396 Lisboa I6h

(Recife)
Varig 902 Assunção 8h45min

(S. Paulo/ Foz do Iguaçu)
Varig 916 Buenos Aires 8h30min
Varig 808 Caracas 23h30min
Varig 758 Copenhagem 21h45min

(Londres)
Varig 790 Johannesburg 9h30min
Varig 704 Lisboa 20h45min
Varig 840 Los Angeles 22h15min

(Panamá)
Varig 750 Zurique 23h30min

(Madri)
Varig 810 Miami 23h15min
Varig 860 Nova Iorque 23h
Varig 920 Santiago 8h

CHEGADAS
COMPANHIA VÔcT"1 ^ÍIauvs)^ horA

Aerolineas Argentinas 220 Buenos Aires 1Bh10rnin
(S. Paulo)

Aerolineas Argentinas 1^2 Buenos Aires 19h40min
Aerolineas Argentinas 133 Roma 4h15min

(Madri) (6a loira)
Aerolineas Argentinas 360 Buenos Aires 22h10min
Air France 095 Paris 4h50min

(6" (eira)
Alitalia 589 Santiago 22h25min

(Buenos Aires)
Alitalia 582 Milão 7h25min

(Roma)
British Caledonian 663 Londres 5h35min

(Recife)
Cruzeiro do Sul 931 Buenos Aires 14h40min

(Porto Alegre/S. Paulo)
Cruzeiro do Sul 881 La Paz 21h05min

(Sta. Cru__'S. Paulo)
Cruzeiro do Sul 919 Montevidéu 20h40min
Lan-Chile 170 Santiago 20h20min

(Montevidéu'S. Paulo)
Lineas Aéreas Paraguaias 402 Assunção 12h

(Sáo Paulo)
Lufthansa 502 Frankfurt 4h45rnin

(6a feira)
Pan Am 202 Buenos Aires 21h30min
Pan Am 441 Los Angeles 8h05min

(Miami)
Pan Am 201 São Francisco 8h20min

(Nova Iorque)
Pluna 302 Madri 5h
SAS 958 Montevidéu 20h40min
TAP 397 Lisboa 8h20min

(Recife)
Varig 903 Assunção 20h35min

(Foz do Iguaçu-S. Paulo)
Varig 917 Buenos Aires 20h50min
Varig 845 Los Angeles 7h30min

(Lima)
Varig 763 Londres 6h55min

(Lisboa)
Varig 799 Maputo 19h30min

(Luanda)
Varig 751 Zurique 7h

(Madri)
Varig 811 Miami 7h15min
Varig 733 Roma 7h20mín

(Miláo/Salvador)
Varig 861 Nova Iorque 7h20rriin
Varig 717 Paris 9h

(Oporto'Belém)
Varig 921 Santiago 6h25min

(S. Paulo)
Viasa 942 Caracas 4h45min

(6a feira)
¦ ¦¦ —_¦.-,l,-i, — i i i I
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apenas
Nosso First Class.

Privacidade, conforto, refeições e bebidas
selecionadas, atendimento esmerado, reserva
de poltrona antecipada, eheck-in separado em
um número cada vez maior dc aeroportos...
Na nossa Business Class, o serviço é de primeira.
Por isso. só é comparável ao da nossa First Class.
Nada mais natural, aliás, se você se lembrar que
a griffe tle qualidade é a mesma: Swissair
Business Class, Swissair First Class.
Três vezes por semana, Brasil-Siiíça direto.

swissasrMM
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BNH facilitará uso de fundo que
cobre prestação de desempregado

O elevado nível dc desemprego no
país levará o Banco Nacional da Habita-
ção (BNH) a reformular, em breve, o
FIEL — um fundo cujo objetivo é cobrir,
temporariamente, o pagamento das pres-
tações da casa própria, em lugar do mu-
luário desempregado ou vítima de invali-
dez temporária. Estudos nesse sentido
estão em fase de conclusão e serão anali-
sados pelo presidente do BNH. Nelson da
Matta, que retornou ontem do exterior.

Ele informou que a finalidade da
reformulação será simplificar e desburo-
cratizar o atual modelo do MEL e, dentro
do possível, ampliar a atual faixa de
atendimento, tendo em vista que. até
agora, sua aplicação demonstrou ser inefi-
caz _ de 1971. quando foi criado, até
dezembro de 1983, este fundo só (oi
utilizado 420 vezes.

Alternativas
As análises feitas pela assessoria téc-

nica do Banco levam em conta uma pro-
posta que foi encaminhada pelo Procon —
um órgão do governo de São Paulo, que
atua em defesa do consumidor —, no
sentido de ampliar o alcance do FIEL,
devido à nova conjuntura nacional. Re-
centemente. o presidente do BNH ficou
sensibilizado com informações de que,
somente no Estado de São Paulo, o nume-
ro de mutuários desempregados ultrapas-
sava a casa dos 200 mil, e enviou à sua
assessoria técnica a orientação de dar
prioridade ao exame da questão.

As alternativas em estudo são:
• em qualquer época que o mutuário
ficar desempregado, ele poderá recorrer à
cobertura do FIEL (atualmente, é exigido
um prazo de carência de seis meses, após

a assinatura do contrato de financia-
mento);

o FIEL poderá pagar a prestação pelo
mutuário por um periodo de 12 meses, em
caso de desemprego (atualmente; é de
seis meses); em caso de invaiidez tempo-
rária, a cobertura poderá ser de 18 meses
(a legislação vigente prevê 12 meses);

a liberação do FIEL poderá ocorrer
logo que ficar caracterizado o desemprego
e for assinado, com o agente financeiro, o
contrato no qual o mutuário se compro-
mete a pagar as prestações ao fim do
contrato original (a fórmula atual permite
a cobertura somente depois que o BNH
considerar esgotados os recursos que o
mutuário receber, proveniente de indeni-
zações e do recebimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço —
FGTS).

Impasse: faltam recursos
Se adotadas todas essas hipóteses, a

avaliação é de que, apenas este ano, o
BNH precisará ter CrS 86 bilhões em
caixa, para este fim. Ocorre que as reser-
vas do FIEL totalizam, hoje. pouco mais
de CrS 4 bilhões. E essa grande diferença
poderá limitar as ampliações que o BNH
pretende adotar. Mas já está definido que
alguma mudança será feita, pelo menos
no sentido de reeditar a Resolução inter-
na que regulamentou o FIEL. simplificai.-
do-a em termos operacionais e dando-lhe
maior divulgação.

Criado em 1971, o FIEL recebeu, na
ocasião, sua única dotação orçamentária,
da ordem de 569 mil 909 UPCs (na época,
CrS 30 milhões). Ao longo do tempo,
esses recursos foram atualizados pela cor-

reçáo monetária e, hoje, somam CrS 541
mil 199 UPCs (CrS 4 bilhões 83 milhões
883 mil 345).

A sua utilização pelo Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH) nesses 13 anos
chega a ser considerada "ridícula" pela
própria equipe técnica do BNH: até ago-
ra, o FIEL — que tem o pomposo nome
de Fundo para pagamento de prestações
no caso dc perda dc renda por desempre-
go e invaiidez temporária — só foi utiiiza-
do 420 vezes; 389 delas, o motivo foi o
desemprego.

Nos oito p _.i. ire. anos dc existência
(de 1971 a !'./_¦., a utilização do Fundo foi
reque ida 24 vezes; em 1980,58 vezes; em
1981, 65 vezes; em 1982,63 vezes. No ano
passado, a cobertura do FIEL foi aciona-
da 210 vezes, ou seja, número idêntico ao
que foi registrado em todo o período
anterior. Desse total, 202 casos tiveram o
desemprego como motivo e em oito a
razão foi invaiidez temporária.

FIEL é empréstimo
O presidente da Associação Brasileira

das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança (Abecip), Mario Gordilho,
acha que a reformulação do FIEL chega
até tarde demais pois, afinal, "a crise de
desemprego não é nova". Ele vê com
bons olhos qualquer mudança no sentido
de desburocratizar e tornar exeqüível a
utilização do Fundo, pelos agentes finan-
ceiros.

Atualmente, disse ele, as empresas de
crédito imobiliário, em sua maioria,
acham tão complicada a aplicação do
FIEL que preferem acertar, com os mu-
tuários, alternativas particulares.

FIEL é empréstimo com correção
O atual mecanismo do FIEL consiste

em transferir seis prestações vencidas da
casa própria (no caso de desemprego do
mutuário) ou 12 prestações (no caso de
invaiidez temporária) para pagamento no
fim do contrato, com o valor corrigido
pela correção monetária. Os juros contra-
tuais relativos aos meses em que houve a
cobertura pelo BNH serão pagos pelo
adquirente a cada més de novembro, ao
longo do contrato de financiamento.

O mutuário pode usar o FIEL até

quatro vezes, desde que a soma dos
períodos em que for feita a cobertura não
seja superior a 10% do valor do contrato.
Atualmente, para que o comprador utilize
os benefícios da cobertura deste fundo, o
BNH exige um prazo de carência, conta-
do a partir da data de rescisão do contrato
de trabalho, que é calculado assim:

• torna-se por base o valor recebido a
título de rescisão, inclusive o FGTS. e
divide-se esse montante pelo total do
último salário recebido pelo mutuário;

• a parte inteira que se obtiver como
resultado dessa divisão indicará o mês
seguinte a partir do qual o FIEL será
acionado. Exemplo: indenização + FGTS
= Cr$ 8 milhões 340 mil. Último salário
= CrS 724 mil.

Cr$ 8 milho. 340 mil = 11.51933
CrS 724 mil

(a parte inteira — 11 — indica que o FIEL
pode vigorar a partir do més seguinte, isto
é, do 12° mês contado a partir da rescisão
do contrato de trabalho).

C_ L BANCO CENTRAL DO BRASIL
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títulos püblicos federais
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O BANCO CENTRAL DO BRASIL faz saber
às instituições financeiras e ao público em geral
que se encontra à disposição dos interessados, na
Associação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto (ANDIMA), localizada na Rua do Carmo
n° 7, 39 andar, no Rio de Janeiro e em seus De-

partamentos Regionais, nas demais praças, o se-

guinte comunicado:
COMUNICADO DEMOB nP 381, de 26.03.84:
oferta pública semanal de LTN de 91 e 182 dias,
no montante de Cr$ 150.000 milhões, cujas pro-
postas serão recebidas no dia 02.04.84, na forma
e nas condições ali estabelecidas.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1984.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

"HÀSPA 
S/A CRÉDITO IMQlÜARIO

PREPÒSTO: PUANÈi; ASÔESSÓRIA Í.TPÃK'
;.:' Credor: Caixa Econômica F__le.alí í

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Venha discutir o assunto.
Coníerencistas: Prof. Mário Henrique Simonsen

José Júlio Senna
Carlos Brandão
Cláudio R. Contador

Dia 3 de abril, das 14 às 17 horas, no auditório
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - BVRJ.

Informações e inscrições;

nA 
T3 A ¦RJ-EV' Associi,(;Ãn Brasileira dos

jflJCÍAi^LcA/ Analistas do Mercado de Capitais.

Rua Urunuaiana, 39 • 10? andar. Bloco B • Rio de Janeiro
RJ • Tels.: (021) 221-5684 e 22 .94%.

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignorado, ficam notifica-
dos os abaixo relacionados, para ciência de que estamos autorizados, na
forma da lei (D. Lei n° 70 de 21/1V66. e regulamentação suplementar), a
promover a execução extrajudicial das respectivas hipotecas que oneram
os imóveis de que sao proprietários.

Ficam cientificados, outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias.
contados a partir de hoje, para. querendo, pagarem o debito e evitar a
execução, o que poderá ser feito na Av. Almirante Barroso n° 81 — sala
822. diariamente, exceto sábados e domingos, no expediente de 09 00
às 16:00 horas.
01. Mutuário: ALBERTO VARJÀO MOTA e ANA MARIA DA SILVA

MOTA
Imóvel Rua Haroldo Lobo, 415/307 —BI 5— Ilha do Governador —
RJ

02 Mutuário. ALCYR GONÇALVES DE AMORIM e GILDA BAPTIS.A
DE AMORIM

Imóvel Rua Riodades. 145/203 — BI. 03 — Niterói — RJ
03. Mutuário: ALMIR RIBEIRO PINTAGILGOe ROSÂNGELA M3 BATIS-

TA PINTAGILGO
Imóvel Rua Leonardo Salles de Oliveira. 50 — lot 5 — qd 8 — Vila
Valqueire —¦ RJ

04 Mu'uário. ALUÍSIO FERREIRA
Imóvel: Rua Ana Pacífica. It 10 — qd. M — Bairro dos Automóveis.
Nova Iguaçu — RJ

05 Mutuário: AMÉRICO SALVADOR DE CARVALHO PESSANHA e M»
DA GLORIA DE CASTRO N. PESSANHA

Imóvel: Rua Ministro Octavio Kelly. 467/1404 — BI. 02 — Niterói —
RJ

06 Mutuário ANA MARIA FERNANDES GURGEL
Imóvel: Rua Tobias Moscoso. 310/101 — Fundos — RJ

07. Mutuário: JORGE NOGUEIRA DE FARIAS e Ma LÚCIA SILVA DE
FARIAS

Imóvel Rua Cambaúba. 877/304 — Ilha do Governador — RJ
08. Mutuário: MARCOS FERREIRA e ZELCA SANFANNA FERREIRA

Imóvel Estrada do Pau Ferro. 171/802 — Jacarepaguá — RJ
09 Mutuário: OLAVO LEMA DA S. CRUZ e ALCIDIA GOMES LIMA

CRUZ
Imóvel: Rua Galvani, 157/101 — Vila da Penha — RJ

10 Mutuário: ROMULO LOPES BASTOS e ANA LÚCIA OLIVEIRA
BASTOS

Imóvel Rua Joracy Camargo. 205/302

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Energia, Minas e Comunicações

Of. ffVf" COMPANHIA
P'.S Q RKXrfiANOENSE PE*Hm* ^1 TELECOMUNICAÇÕES

AVISO AOS
DEBENTURISTAS

Amortização de 10% do
valor nominal das debêntures

3a emissão 2a série.
Comunicamos aos Senhores debenturis-
tas que, a partir do dia 02.04.84, terá início
o pagamento do valor correspondente à
amortização de 10% (dez por cento) do
valor nominal corrigido de cada debênture
da 2a série, 3a emissão, de acordo com a
cláusula oitava da Escritura de Emissão. O
pagamento será realizado através das
agências do Banco do Estado do Rio Gran-
de do Sul S.A., constantes na frente do
certificado, aplicando-se o valor da ORTN
do mês de abril/84, para a obtenção do
valor nominal corrigido.

O RIO GRANDE SOMOS NOS.
FAÇA A SUA PARTE.

GOVERNO JAIR SOARES

¦fcp
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Emprestar dinheiro
da poupança a juros
de mercado é legal

0 presidente do Banco Nacional da Habitação (I-NII),
Nelson da Malta, enviou ontem um telex ao presidente ila
Associação Brasileira dos Bancos de Investimento (Anbid),
Ary Waddington, explicando que estii regulamentada a per-
missão para que as empresas de crédito imobiliário financiem,
a taxas livres de mercado, as operações de capital de giro das
empresas produtoras e distribuidoras de materiais de cons-
trução.

Ele explicou à Anbid que essa autorização do BNH.
regulamentada na Resolução 04/84, tem por objetivo cobrir a
baixa remuneração que os agentes financeiros tem em seus
depósitos compulsórios no recém-criado Fundo de Assistência
à Produção de Habitações para a População de Baixa Renda
(Fahbre) — correção monetária mais juros de 3% ao ano.

Waddington havia alegado, em telex ao BNH, que esses
empréstimos com recursos das cadernetas de poupança estão
sendo emprestados a taxas de juros de 15% ao ano, enquanto
os bancos de investimento estão captando recursos no merca-
do a taxas de 23%. A esse respeito, tanto da Matta como o
presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário c Poupança (Abecip), Mario Gordilho, considera-
ram "ótima" a contribuição que o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) esteja colaborando para a queda das taxas
de juros.

Gordilho esclareceu que a permissão para que os agentes
financeiros emprestem a taxas livres de mercado está limitada
a 20% do saldo de cada empresa e inclui, também, o
financiamento para compra dc equipamentos comunitários e
operações de leasing, entre outras modalidades.

Eleição na ADEMI
O novo presidente da Associação dos Dirigentes de

Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI), Luiz Chor, e
sua diretoria foram eleitos ontem para um mandato de três
anos. Na ocasião. Chor defendeu a inclusão dos empresários
no caso de o BNH vir a concretizar a promessa de facilitar a
devolução do imóvel ao agente financeiro, caso fique compro-
vada a impossibilidade de pagamento pelo mutuário.

No entanto, ele acredita que a declaração do presidente
do BNH, Nelson da Matta. feita neste sentido, teve o objetivo
de demonstrar sua confiança no desempenho do SFH, "um
sistema calcado na venda de imóveis e não na devolução". A
crença de Luiz Chor na recuperação da atividade do setor, a
partir de agora, está baseada nos elevados preços dos aluguéis
— que afastam os inquilinos — e nas recentes medidas, que
facilitaram a compra do imóvel.

Por sua vez, o conselheiro da ADEMI, Carlos Maga-
Ihães, acha que a possibilidade de devolução do imóvel poderá
salvar alguns empresários de difícil situação, ao ter a perspec-
tiva de devolvê-lo ao agente financeiro, sob a forma de dação.
O elevado custo financeiro que incide sobre o valor da obra —
disse — está provocando grandes prejuízos no caso de a^
unidades não serem vendidas.

Fazenda admite demora
no repasse de verbas
a Estados e municípios

Brasília — "Estamos há seis meses tentando encontrar
uma forma de agilizar a transferência dos fundos de participa-
ção dos Estados e Municípios". Foi com estas palavras que
Mailson Ferreira da Nobrega, Secretário-Geral do Ministério
da Fazenda, admitiu que está havendo uma demora excessiva
(de 73 dias) por parte do Governo Federal para o repasse das
verbas dos Estados e Municípios.

Admitiu ainda ser "inevitável" que o Governo utilize
este dinheiro retido para custear despesas da União. "Está

comprovado que com este sistema de repasse que a União
utiliza há 15 anos, os Estados e Municípios perdem muito
dinheiro".

Explicação
Mailson da Nobrega'foi à Comissão de Finanças da

Câmara explicar por que mandou o Banco do Brasil, há duas
semanas, sustar Cr$ 295 bilhões que a secretaria de Articula-
ção dos Estados e Municípios (Sarem) do Ministério do
Planejamento liberou, a título de antecipação do Fundo de
Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM), no início
do mês. "Explicou mas não justificou", disse ao final dc
quatro horas de debates o deputado Irajá Rodrigues.

Além de Mailson. foram convidados a comparecer à
Comissão Pedro Paulo Ulysséa, chefe da Secretaria dc Articu-
lação com os Estados e Municípios, Elio de Schmidt Osório,
chefe do Departamento do Banco do Brasil responsável pelo
repasse dos fundos, e o Ministro Mario Pacini, presidente do
Tribunal de Contas da União.

Pacini não compareceu, mas enviou um documento de 13
páginas, onde os Ministros do TCU "estranham" a atitude de
Mailson da Nobrega e informam que encontraram uma
diferença de CrS 800 bilhões entre o que a Receita Federal
arrecadou e o que o Banco do Brasil efetivamente repassou
em 1983 aos Estados e Municípios.

Wey acusa comissão
de sindicância de
exorbitar funções

Ilrasilla — Sonegação dc in-
formações, montagem fraudu-
lenta do processo e suspeitas
sobre a autenticidade de do-
cumentos são algumas afirma-
ções que o diretor da área de
mercado de capitais do Banco
Central, Hermann Wey, faz ao
presidente do Banco Central,
Afonso Pastore, ao comentar o
relatório da comissão dc sindi-
cáncia que apura as denúncias
de falhas da fiscalização do
Banco no Grupo Coroa/Bras-
tei. Wey, em documento confi-
dencial datado dc 20 de dezem-
bro de 1983, diz que a comissão
de sindicância exorbitou de
suas funções.

Hermann Wey teve acesso
às conclusões da comissão de
sindicância antes da divulgação
do relatório, pelos jornais, esta
semana, e estranha que o se-
cretário-geral do Ministério do
Planejamento, José Flavio Pé-
cora, só não foi ouvido pela
comissão por falta de tempo.
Quer saber a que título Flavio
Pécora "deteria informações
sobre falhas em nossa fiscali-
zação".

E o fato de Assis Paim
Cunha ter procurado autorida-
des econômicas é um gesto na-
tural, segundo Wey, e nada
havia de mais em recebê-lo,
uma vez que essas autoridades
desconheciam "seus criminosos
desmandos, porque informa-
ções vitais vinham sendo sone-
gadas ao próprio diretor res-
ponsável no Banco Central pe-
ia fiscalização".

Ao comentar para o presi-
dente do Banco Central o do-
cumento da comissão de sindi-

Ruy Barreto
ativa "lobby"
empresarial

O presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro.
Ruy Barreto, envio, telegrama
ontem ao Ministro da Fazenda,
Ernane Galvêas. pedindo que
náo mande o Estatuto da Mi-
croempresa para o Confaz, ór-
gão do Ministério que reúne
todos os secretários de Fazenda
estaduais. Ele quer que o Esta-
tuto seja enviado para discus-
são no Congresso Nacional.
Para tornar mais efetiva a pres-
são, Ruy Barreto ativou a
Ação Empresarial.

A Ação Empresarial é uma
estratégia montada no âmbito
das Associações Comerciais
com a finalidade de pressionar
o Governo Federal a favor de
qualquer reivindicação empre-
sarial. Ela tem uma curiosa
forma de atuação. Às vésperas
de importante decisão governa-
mental de interesse das empre-
sas brasileiras, o presidente da
Confederação das Associações
Comerciais do Brasil (no caso o
próprio Ruy Barreto, criador
dessa estratégia de atuação)
envia telegrama a todos os pre-
sidentes das Federações Co-
merciais pedindo que eles ati-
vem as Associações Comerciais
da sua regiáo. Isso feito, num
mesmo dia, todas as Associa-
ções Comerciais brasileiras en-
viam telegramas à autoridade
(às vezes a algum político) que
está prestes a tomar uma deci-
sáo de interesse dos empresa-
rios.

cáncia, Hermann Wey faz sé-
rias acusações a Deli Borges,
chefe do departamento dc fis-
calizaçáo do mercado de capi-
tais (Delfim), que não levou ao
conhecimento da diretoria do
mercado de capitais graves in-
dicadores de irregularidades
apuradas por funcionários do
Banco Central nas instituições
do Grupo Coroa. Elas eram do
conhecimento não só dc Deli
Borges, mas também do chefe
da fiscalização do Rio, Deva-
nildo de Oliveira.

Hermann Wey afirma que
não havia motivos, na época,
para desconfiar da seriedade e
lisura de um de seus chefes de
departamento só pelo fato de o
seu nome não ter sido inicial-
mente escolhido por ele. "Pelo
contrário, a partir do momento
em que o indiquei e seu nome
foi aprovado pelo então presi-
dente do BC, Ernane Galvêas,
aceitei-o sem qualquer restri-
ção". esclareceu Wey.

Ao defender a sua atuação
como administrador, Wey afir-
ma que inúmeras irregularida-
des, além de não serem levadas
ao seu conhecimento, eram"engavetadas" 

por Deli
Borges.
LAUREANO

Hermann Wey esclarece a
sua posição no caso da Corre-
tora Laureano, ao dizer que
era favorável a intervenção e
liquidação extrajudicial. A pro-
posta de Deli Borges era no
sentido de afastamento dos ad-
ministradores através da inabi-
litação.

Caiaixa
reafirma
anistia

Brasília — A Caixa Econô-
mica Federal reafirmou ontem
sua decisão, anunciada na se-
gunda-feira, de prorrogar até 3
de abril a isenção de juros de
mora no pagamento das presta-
ções em atraso dos mutuários
da Caixa de Hipoteca e do
Sistema Financeiro de Habi-
tação.

Um assessor da presidência
explicou que os gerentes das
agências da Caixa ainda não
receberam os ofícios sobre esta
decisão, mas eles já foram en-
caminhados terça-feira e deve-
rão chegar hoje. Isso explicaria
as informações desencontradas
que têm sido dadas aos mutua-
rios.

ANISTIA PARA TODOS
A Caixa Econômica Federal

concedeu anistia do pagamento
dos juros de mora aos compra-
dores de imóvel pela Carteira
de Hipoteca e, posteriormente,
estendeu este benefício tam-
bém aos mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação
(BNH), que compraram imó-
vel com recursos da Caixa. Ca-
da mutuário em atraso deve
pagar de juros, por dia, 0,27%,
o que dá 8,1% ao mês. A Caixa
decidiu também que os contra-
tos que estão em fase de execu-
çâo também terão seus juros
abatidos, no momento de acer-
to perante a Justiça ou com a
própria Caixa.

cam ms
PRÓXIMOS
CAPÍTULOS:
0 GTE 900
DA MULTITEC
SAI DATV
E VAI PARA
SUA
EMPRESA.

TixIh ven que você assistir a siiíi novela favorita c notar que
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eslarè Talando num OTE 900 da Multlicl. Pessoas de bom gosto
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Multltcl para ser o lelefone dr suas novelas. Ním.- à toa também qmr
a Multhel se tornou líder do mercado; Para tanto, ela usa de alta
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lécntca espalhado •

pelo Ur.isll." it* sempre num—E 900 da
Multltele

nunca sala dt. cena

tecnologia ul fa du a lorç. dr mal

-¦mil!-****^ 
. . ^< ^bk.wr •• __ Sk i

H___ ^SL^ * «_¦*_«_.

AGTt MULTim TOSSU REPRESEOTANTE- AUTORIZADOS NAS PRINCIPAIS 
CIDADES 

DO BRASIL. ., v . ^
WOnr.JANP.IRO VENDA» M6 1544 e_ 86 1719- H.pn - "! »"• ,:"',7,"'__. ?í _U !*' JJ' *'_ 

_____.', .',',! _.*__* .Jl' m»_ii U _ __.ii .'mY^V 
"'• "l 

l Irm '. I 17!» t _n._niJ._Hdr 3*6 . .
.-St'* Ki-Oon-U ._ 4M37 IV. npo.i- •»;» a«3ü Juwrtrtnn* 2i3bo'Kl Hrj-ilu _>_. PM*i _n._m._t -. t . wi i inwiw.wi

_í_tHí!Í1í1I_* _.JlBfflffl

I "K
il .V' . ¦•«

¦• • ;l ¦¥¦%
IÍIIWÍf#W jmf

-M

tf.*. t**mpn> ____ 31 11

Mustca
t_i.iMi.*i_G_.L_i_-.io_oir.*--

1 ' ~

 _____  ______  ü_—««. . a-^— mmmmi mmam i—m _pa» muwwsi BHE5B BBD "TTBWl E33S9 BüS-SS K2SB EBfiBH R

I
I

O Bradesco está com
tudo pronto para receber
a RAIS de sua empresa.
Se a sua empresa fornece
as informações da RAIS
através de fita magnética
ou disquete não esqueça

de indicar o código do
Bradesco. Entregue sua
RAIS no Bradesco.
O banco com muito mais
experiência e o melhor
atendimento.

02.
____ *»e _-m

BRADESCO
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Srs. Acionistas

Em cumprimento às disposições legais e estatuía-
rias, submetemos à apreciação de V. Sas. a demons-
tração dos resultados financeiros em 31 de dezem-
bro de 1983, elaborada segundo as normas conta-
beis e fiscais em vigor.
0 mercado em que a Cia. participa apresentou em
1983 uma acentuada queda de mais de 6% como
resultado da conjuntura econômica e da substitui-
ção do óleo combustível por outras fontes de ener-
gia. As vendas de álcool hidratado, em substituição
à gasolina, cresceram 76%, refletindo a grande acei-
tação dos carros movidos a álcool. Todos os demais
produtos apresentaram redução na demanda.
0 lucro líquido do período teve um crescimento
substancial quando comparado com o ano anterior,
tendo em vista basicamente o que é denominado"lucro de inventário" e que advém do critério con-
tábil utilizado, no qual o valor dos produtos em es-
toque é sempre avaliado pelo preço das últimas
compras.
A cada aumento de preço determinado pelos órgãos
controladores, os estoques operacionais da Cia. são
reavaliados pelos novos valores e a diferença con-
tabilizada como "lucro de inventário". Este lucro, em-
bora meramente escriturai já que a Cia. deve repor
seus estoques também a preços majorados, é sujeito
ao pagamento do imposto sobre a renda.

CrS (bilhões)

Lucro do Período
Menos: "Lucro de Inventário"

Lucro Ajustado

35.2
(22.8)
12.4

Relatório da Diretoria
0 quadro anterior objetiva ilustrar deforma simplifi-
cada os resultados da Cia. em 1983 e o impacto deste
lucro escriturai sobre o lucro líquido.

Excluído este componente, o retorno sobre o patri-
mônio líquido situa-se a um nível inferior a umaade-
quada remuneração para as atividades da distri-
buição.

Na composição deste resultado foi marcante a con-
tribuição do aumento da eficiência e produtividade
da Cia. Não obstante esta continuada melhoria de
produtividade e controle dos custos operacionais da
empresa, a rentabilidade do negócio está na inteira
dependência de uma estrutura de encargos para a
distribuição compatível com os investimentos e ne-
cessidades operacionais das empresas que operam
neste setor.

Como se observa, o "lucro de inventário" represen-
ta cerca de 2/3 do lucro líquido da empresa. Ainda
assim, este lucro meramente contábil não representa
valor suficiente para a simples reposição dos mes-
mos níveis de estoque do exercício anterior, provo-
cando a descapitalização da Cia.

Os investimentos em 1983 foram marcados pelo iní-
cio da construção de terminais pioneiros ao Norte
do Estado de Mato Grosso e contínua automação
e prevenção contra acidentes nos terminais existen-
tes. Foi também dado prosseguimento ao programa
de modernização dos postos dé serviço e atualiza-

ção e melhoria da frota de caminhões próprios da
empresa, além da construção de um moderno Cen-'
tro de Treinamento, em Teresópolis.no Estado do Rio
de Janeiro.
Para o ano de 1984 é estimada nova redução na de-
manda global de produtos derivados de petróleo, ã
medida que o país utiliza cada vez mais eficientemen-
te as fontes de energia existentes e suas alternativas.
A Esso Brasileira de Petróleo S. A., fiel ao seu com-
promisso de bem atender às necessidades de sua
clientela, continuará seguindo sua política de con-
tinuada melhoria de eficiência e produtividade, efe-
tuando os investimentos necessários em projetos
economicamente atrativos e compatíveis com a
atual conjuntura, a fim de assegurar sua presença
e atuação de maneira destacada na área de distri-
buição.
Os bons resultados que foram alcançados nas áreas
de operações, vendas e na administração em geral,
e os que esperamos alcançar no futuro próximo, são
devidos essencialmente à lealdade e à dedicação dos
funcionários e revendedores que compõem a fami-
lia Esso. 0 ano que passou representou um especial
desafio para estes esforçados e competentes cola-
boradores que merecem da empresa todo o reconhe-
cimento e tributo pelo muito que fizeram para o con-
tinuado progresso da nossa empresa no mercado de*
distribuição.

Rio de Janeiro. 20 de marco de 1984.

A DIRETORIA
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983

EM MILHARES DE CRUZEIROS
ATIVO

1982 1983
ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Bancos
Títulos Negociáveis
Contas e Letras a Receber no Pais
Contas a Receber no Exterior
Depósitos para Investimentos
Depósitos Compulsórios
Estoque de Mercadorias
Almoxarifado
Contas Correntes de Impostos
Despesas do Exercício Seguinte
Depósitos - Resolução BACEN ¦ 432
Provisão para Devedores Duvidosos

77

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Conta6 s Receber
Depósitos em Garantia
Outros Créditos
Provisão para Devedores Duvidosos

ATIVO PERMANENTE
Investimentos

Participações em Outras Sociedades
Participações em Incentivos Fiscais
Participações em Sociedades Controladas

Imobilizado
Terrenos e Construções
Maquinas e Equipamentos
Veículos
Móveis e Utensílios
lm_bili_ac.es em Andamento
Outras Irnobilizacões
Deprec. e Amortizações

Diferido

TOTAL DO ATIVO

2.817.456 19.960.882
225 47.112.925

36 181.160 94.781.751
530.017 1261.714
605.201 697.625
2.132 19 393

17.237.401 53.980.535
4.71b 5.650
6.324 296.368

78.684 100.603
404.272
915.2811 ( 2.335.731)

56.952.306 215.881.715

934.267 4.159.419
414.255 435.424

8 735 18 614
I 6 833) ( 44.336)

2.350.424 4.569.121

47 109 112.616
1.513.653 3 892 597

36.281.380

12.596.148 33.610.077
16.909.630 45.874.746
2.667.424 7.405.846
854.769 2.365089

208.542 11828.250
341.204 935.887

(11.867.581) ( 31.906.053)
10.786 25.832

25:281:684 íl0.426.267
v84i584^414 330.877.V03

PASSIVO CIRCULANTE
Contas a Payar no País
Contas a Pagar no Exterior
Empréstimos a Pagar no Pais
Obrigações Tributárias e Previdenciárias
Obrigações Diversas
Provisão para Imposto de Renda

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Obrigações Diversas
Provisão para Imposto de Renda

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Car ilal Social
Reserva de Capital

Correção Monetária do Capilal
Reserva para Aumento de Capital

Reserva de Lucros
Reserva Legal

Lucros Acumulados

TOTAL DO PASSIVO

PASSIVO

__J982 1983

40 813.970 120.016 199
739 836 1.097.204
22.976 8.213.713

3364.734 8932.584
870.797 1 719 130

4 099.236 25.514.454
499lA549 165.493.284

125 082 439.011

_ 25J00 88.861
-;í5o;i82 _??!___

I

15.455.145 48.569.171

15.116.305 74.236.234
780.387 259 311

296.319 1.761.060
2.874.527 40.03ai71'34.52-.683 164.855.947

84.584_414 330.877.103

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

EM MILHARES DE CRUZEIROS

1982

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vf.nd.is ri*. Produtos ou Mercadorias
Prestação de Serviços

DEDUÇÕES
Impostos Incidente., sobre Vendas
Devolução de Prurimos ou
Mercadorias

Abatimentos Concedidos
Encargos de Estrutura de Preços

CNP .
RECEITA OPERACIONAL LIOUIDA
CUSTO DAS MERCADORIAS

VENDIDAS
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

Despesas com Vendas
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Variações Monetárias
Despesas Gerais e Administrativas
Participações Societárias Ajustes

em investimentos Relevantes

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO
Rereitas não Operacionais
Despesas não Operacionais
Saldo Devedor da Correção

Monetária
LUCRO ANTES DO IMPOSIO

DE RENDA
Provisão para o Imposto de Renda

LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO

Total de Ações do Capital Social
Lucro por Ação

535 808.422
3 737 763

539 546.185

I 6 392 307)

1 1 693.931)
1 206 0241

I 12.983.8301
518 27V093

(483 261 365)
35.009 728
23.8031

( 941 307)
1 714 364

1 1313 8431
I 24 016 6871

10.428.452
3.443.916

I 103.799)

(_3719 1191

10.049 450
( 4.123.066!

5.926.384

483 275 329
CrS 12 263

1983

1 266 901 526
7_506.755

1.274.408.281

I 16 273 454)

1 10 237 0221
1 283 343)

I _25.179.582l
r2_2.434'880

II 118 744.759)
103.690.121
339.2631

1 2.007.0621
4545.565
5 451 404

52.591 0691(

_ 3J01_550
62.651.256
15800 626
784 0851

I 16843286)

60.824 511
I 25.603.315)

35.221.196

483 275 329
72,880

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS
PERÍODO DE 01 0E JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

EM MILHARES DE CRUZEIROS

1983

Saldo no Inicio
do Período

Ajuste de Exercício
Anterior

Correção
Monetária

Lucro Liquido do
Período

Reserva Legal
Dividendos

Distribuídos
Parcela Incorporada

ao Capital
Incentivos Ftscais
Saldo no Final do

Período

Total de Ações do Capital
Social

Dividendos por
Acào

5 926 384
( 296.3191

(4832 753)

(1.064 574)

2 874 527

2 874.527

37 394

<r 049.572

35 221.196
( 1 761.0601

( 3256371
( 65.8211

40 030 171

483 275 329

CrS 10.000

483 275 329

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

EM MILHARES DE CRUZEIROS

1982

ORIGENS DOS RECURSOS

Lucro Líquido do Período
Participação no Patrimônio de
Controladas

Imegralizacão de Capital
Depreciações e Amortizações
Correção Monetária do Período
Valor Liquido das Deduções do

Ihiobilizado
Ajustes de Exercícios Anteriores
Aumento do Exigivel a Longo Prazo
Incentivos Fiscais
Diminuição Ativo Diferido

TOTAL DAS ORIGENS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Dividendos Distribuídos
Aumento de Investimentos
Aumento do Realizável a

Longo Prazo %
Aquisição de Bens do Ativo
imobilizado

Redução no Exigivel a
Longo Prazo

TOTAL DAS APLICAÇÕES
AUMENTO DO CAPITAL

CIRCULANTE LIQUIDO

5 926 384

1 529 787
3.719.119

47 786

590250

11 813 326

4 832 753
248 671

1 338 764

3 761 097

_J06J04
10287 389

1 525.937

1983

35 221.196

I 3.901550)
979.499
027.153

16.843 286

150.690
37 394

377 690
129.774

706

56.865 838

16 124

2.218 697

11 283 343

13 518.164

43 347 674

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

01 01.83
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Capital Circulante Liquido

56 952 306
49911.549

31.12.83
215.881.715
165 493^284

50 388 431

VARIAÇÃO
158929 409
115.581.735

43 347 674

«S

NOTAS EXPLICATIVAS
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983
1 DIRETRIZES CONTÁBEIS

_ A contabilização de receitas, custos e despesas foi efetuada pelo regime de competência
b Ativo e Passivo Circulante:

- Os ativos realizáveis e passivos exigiveis em prazo de até um ano são classificados co-
mo circulantes.

e A provisão para devedores duvidosos está constituída com base nos uldos das Contas a
Receber, im função do percentual permitido pelo regulamento do imposto de renda.

d. Os estoques de mercadorias toram registrados aos preços de aquisição e atualizados a ca-
tí* aumento de preços
Os valores pelos quais os estoques são demonstrados nSo excedem o custo de reposição

« As depreciações sâo calculadas pelo método imear. conforme as taxas normais permitidas
pela legislação fiscal vigente.

t A provisão para o imposto de renda é constituída a taxa de 35% mais o adicional de 10%
sobre o lucro excedente ao valor de 40 000 ORTNs valorizados a Janeiro / 84 totalizando
CrS 301 839 milhares, para o exercício d* 1963 e constituído à taxa o> 30%. maisoadioo-
nai de 10% sobre o lucro excedente a 60 000 ORTNs valorizadas a Janeiro '83. totalizar
do OS 174 656 milhares, sem exclusão dos incentivos fiscais, par» o exercício de 1982

g De acordo com a legislação em vigor, o efeito da inflação nas demonstrações financeiras
e refletido através da correção monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido com
a respectiva contrapartida levada aos resultados do exercício.

h A partir de Novembro /1983 a Holding Exxon Brasil Limitada foi incorporada pela Esso Bra-
sileira de Petróleo S A., que passou a ser proprietária da 100% das ações ordinán-is nomi-
nativas das Companhias Sociedade Técnica e Industrial de Lubrificantes • Solutec S A. e
Exxon Química S.A.. num total de 151.630.051 e 30.778.497, respectivamente.

i A alteração feita na "Demonstração da Variação do Capital Circulante" em 31.12 82 refere-
se ao valor da provisão para Imposto de Renda tCrS25100milharesi não incluída naquela
oportunidade.

2 IMOBILIZADO EM 31.12 83
A composição do imobilizado é a seguinte:

Custo
Corrigido

Terrenos e Construções 33.610.077
Máq. e Equip 45.874.746
Veiculo» 7.405.846
Móveis e Uteni 2.366.089
imob. em Andam 11.828.250
Outras (mobilizações 935.887

102 019 896

Depreciação
Acumulada Líquido

5 847.703 27.762 374
19 482.112 26 392 634
4 958 960 2.446.886
1617.278 747 811

11.828 250
935 887

31906 053 70 113 842

3. DIFERIDO
Refere-se a gastos com a construção do oleoduto do Terminal de Mucunpe (CE» conforme re-
toluçâodoCNP 1/77.

4. ESTOQUES
Produto! combustível. 53.183 471
Outros produtos 797 064

53 980 535
5. CORREÇÃO MONETÁRIA

O saldo devedor da correção monetária do exercício de 1983 tem a seguinte composição.
Capital 74 236 234
Lucros Acumulados 4 110 659

Patrimônio Liqu'do 78 346 893
Investimentos 22 194 266
Diferido 15 765
imobilizado 39 293 586

Ativo Permanente
Saldo devedor da correção monetária

61 503 607
16 843 286

«*
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Cassitcrita
vai de avião
para S. Paulo

Brasília — A cassitcrita (mi-
nério de estanho) produzida
em Rondônia está sendo trans-
portada de avião para a indús-
tria metalúrgica de São Paulo,
porque os mineradores náo
confiam mais no transporte ro-
doviário em função dos assaltos
e roubos de minério que vêm
ocorrendo nos últimos anos.

Só a empresa Brumadinho,
uma das três grandes organiza-
ções que operam na mineração
de cassiterita em Rondônia, te-
ve um prejuízo no ano passado
de CrS 800 milhões, provocado
por roubo de seu produto no
percurso Porto Velho-São
Paulo.

A denúncia foi feita ontem
pelo diretor da empresa Bru-
madinho e presidente do Sindi-
cato Nacional da Indústria de
Extração do Estanho, Antônio
Luiz Sampaio Carvalho, em
depoimento na Comissão de
Minas e Energia da Câmara
dos Deputados, que promove o
Io seminário sobre a política
mineral brasileira.

O dirigente empresarial in-
formou que os mineradores de
Rondônia vão contratar três
aeronaves "Hércules" de em-
presas privadas, para fazer o
transporte do minério até São
Paulo, a um custo de 25 centa-
vos de dólar por quilo, o que
vai repercutir negativamente
no custo do produto final en-
tregue aos metalúrgicos.

VASP decide
manter vôos
para Ilhéus

. Salvador — A VASP vai
manter os vôos para a cidade
de Ilhéus, no Sul da Bahia,
reformulando decisão anterior
que previa a suspensão, a partir
de dezembro deste ano. Com-
promisso nesse sentido foi as-
sumido ontem pelo presidente
da empresa de aviação paulis-
ta, Antônio Angarita, em reu-
nião promovida pelo Clube de
Diretores Lojistas da Bahia.

Antônio Angarita atendeu
ao pedido de mais de 200 presi-
dentes de diversas entidades da
Região Sul do Estado — res-
ponsável pelo fornecimento de
mais de 90% de todo o cacau
produzido pelo Brasil — que
compareceram à reunião on-
tem junto com o Secretário
Estadual da Indústria e Comer-
cio, Álvaro Cunha, o Prefeito
Jabes Ribeiro, de Ilhéus, o Pre-
feito Ubaldo Dantas, de Itabu-
na e do presidente da Federa-
ção dos Clubes de Diretores
Lojistas da Bahia, Joaquim
Fonseca Júnior.

Folo Ford Brasil

NEGÓCIOS & FINANÇAS

ABC rejeita
a proposta
da FIESP

JORNAL DO BRASIL

O Escort Léo novo lançamento da empresa no Brasil

Ford vende mais 5 mil
Escort à Escandinávia

São Paulo — A Ford Brasil exportará
mais 5 mil Escort para a Escandinávia,
informou ontem o diretor da empresa,
Robert Gerrity. Segundo ele, com a ven-
da dc 20 mil carros para este mercado, a
Ford vai faturar 70 milhões de dólares.

O vice-presidente da empresa, Tho-
mas Turner, acredita que as vendas do
Escort para a Escandinávia — Suécia,
Noruega e Finlândia — podem ser "am-

pliadas ainda mais, pois os canos que lá
estão aprovaram integralmente sob a ne-
ve ou sob o calor". Ontem, foram embar-
cados para a Escandinávia, 2 mil 580
Escort. Segundo Robert Gerrity, "já es-
tão sendo feitos contatos com outros
países (não revelou quais), para aumen-
tar as exportações do carro mundial.

Exportações sofisticadas
— Nossas exportações este ano atin-

giráo a 450 milhões de dólares. Desse
total, boa parte é referente às vendas de
rádios para automóveis de alta sofistica-
ção, para os mercados europeu e norte-
americano. Só a Philco exportará, em
quatro anos, 1 bilhão de dólares em
rádios, dentro do nosso programa Befiex
— observou Gerrity.

A Ford também está exportando o
motor 2.3 turbo, produzido em Taubaté,
que equipa o modelo Thunderbird, fabri-
cado nos Estados Unidos.

Gerrity destacou que o mercado in-
terno está "bem ativado" este mês, quan-
do "as vendas estão sendo excele.ites".
Turner mais cauteloso, afirmou: "As
vendas até o dia 20 foram excelentes, mas
depois do reajuste de preços, não sei
ainda o que ocorreu. É bom esperar para
saber o efeito do reajuste no mercado".

Novo jipe
A Ford Brasil marcou para janeiro

do próximo ano o lançamento do seu

novo jipe, que terá motor CHT — o
mesmo que é utilizado no Corcel II, o
Escort e o Del Rey. O novo jipe se
destina, principalmente, ao mercado ex-
terno, havendo, segundo a empresa,
grandes possibilidades de realizar vendas
para a América Latina e a Africa.

O novo veículo será produzido na
fábrica de São Bernardo do Campo e terá
tração nas quatro rodas, além de freio a
disco nas rodas dianteiras. Quando ele
estiver sendo lançado no mercado, se
completarão exatamente dois anos desde
que a Ford Brasil deixou de fabricar o
antigo jipe, que era produzido na fábrica
do Ipiranga, em São Paulo Paulo.

O antigo jipe foi retirado do merca-
do, sob a alegação de que sua tecnologia
era ultrapassada, com a promessa da
direção de que a Ford voltaria a comer-
cializar o veículo com uma tecnologia
mais desenvolvida.

Através de pesquisa, a Ford verificou
que, no mercado internacional, há lugar
para jipes com nova tecnologia e tração
nas quatro rodas. No mercado interno,
suas vendas poderão ser superiores a 100
unidades mensais, informou a empresa.
A Ford anunciou, também, o lançamento,
da série especial do Escort Carro do Ano.
As vendas dos veículos da nova linha
começarão em abril próximo. Serão cerca
de 2 mil carros, com acabamento sofisti-
cado, nas cores preto-bali e prata-regio
metálico.

Os revendedores da Ford já estão
recebendo o novo carro, que tem filetes
adesivos nas laterais, calotas do modelo
ghia e espelho retrovisor externo no lado
direito. O Escort série especial possui,
ainda, pára-choques na cor do veículo,
com protetores de borracha e vidros
climatizados. Tem o mesmo padrão de
acabamento do Escort esportivo XRS,
com bancos esportivos e volante almofa-
dado de luxo.

GM tira hidramático de linha
São Paulo — A General Motors do

Brasil não está mais produzindo em série
automóveis com transmissão automática
(hidramático), por dificuldade na impor-
tação dos componentes. O estoque de
componentes de que a empresa dispõe
será utilizado em veículos para pessoas
com deficiência física.

Desde o ano passado, a General
Motors está deixando de produzir veícu-

los com hidramático (a marca oficial da
GM para veículos com transmissão auto-
mática), mas náo anunciou oficialmente
sua decisão, a fim de evitar uma corrida
de clientes a seus concessionários, infor-
mou, ontem, um dirigente da empresa. A
Ford também fabrica veículos com trans-
missão automática, mantendo sua produ-
ção normal nessa faixa.

São Paulo — Um abono de emer-
gência de um salário, para as empre-
sas com mais de 7 mil empregados, e
de meio salário para aquelas com um
número inferior de trabalhadores, foi
a principal alteração da proposta final
da Federação das Indústrias do Esta-
do de Sáo Paulo-FIESP para o acordo
coletivo com os metalúrgicos do ABC
e do interior, estabelecendo um rea-
juste salarial com base r.o Decreto-
Lei 2.065.

A proposta final, apresentada on-
tem, foi rejeitada pelas Comissões dc
Negociação dos Metalúrgicos do ABC
e do interior do Estado e será exami-
nada, neste final de semana, por as-
sembléias convocadas pelos sindicatos
de metalúrgicos em todo o Estado.
Em São Bernardo do Campo, haverá
uma assembléia em dois turnos: ama-
nhã às 18h30min e sábado às lOh. O
líder do grupo do ABC (que inclui
seis sindicatos), Jair Meneguelli —

presidente afastado do Sindicato dc
São Bernardo do Campo — conside-
rou "inaceitável" a proposta. A mes-
ma posição foi manifestada por Argeu
Egídio dos Santos, presidente da Fe-
deração dos Metalúrgicos, que nego-
cia por outros 32 sindicatos.

Abono de emergência
O empresário Roberto Delia

Manna, coordenador do Departa-
mento Sindical da FIESP, afirmou
ontem que esta é a proposta definitiva
dos sindicatos patronais. O abono de
emergência foi o item considerado
mais polêmico entre os empresários e
sua redação final só foi acertada nas
últimas 24 horas.

A FIESP, há dois dias, propôs um
abono de 50% de um salário, dividido
em quatro parcelas, para todas as
empresas. Ontem, porém, decidiu
conceder um abono de 100% do sala-
rio às empresas com mais de 7 mil
empregados, o que incluirá a indústria
automobilística. Por sugestão dos sin-
dicatos operários, o abono será pago
em quatro parcelas, nos meses de
agosto e setembro deste ano, e feve-
reiro e março do próximo.

— As negociações se pautaram
pela defesa da pequena e média em-
presa — explicou Roberto Delia Ma-
na. A proposta dos empresários isen-
tara as microempresas de até 10 em-
pregados de cumprir vários itens so-
ciais válidos para as outras empresas.
Por exemplo, abono de faltas para
estudantes, instalação de quadros de
avisos, transporte e alimentação.

Empresas com até 50 emprega-
dos, pela proposta da FIESP, ficarão
desobrigadas de pagar indenização
adicional a empregados demitidos por
justa causa, desde que adotem um
piso profissional de CrS 150 mil. A
indenização de dois salários, além dos
direitos trabalhistas normais, para de-
missões sem justa causa, foi aprovada
no último acordo e provocou protes-
tos das pequenas empresas este ano.

Argeu Egídio dos Santos, presi-
dente da Federação dos Metalúrgicos
de São Paulo, rejeitou esta proposta
explicando que em sua base (interior
do Estado), a maioria das empresas
tem menos de 50 empregados.
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Foram necessários 10 anos para construir a maior

hidroelétrica do mundo. Muito trabalho e dedicação, que vão
gerar ao final da obra 12,6 milhões de k IV. Energia suficiente
para mover mais que dois países. Valeu a pena tanto eslorço ?

O Jornal do Brasil vai lazer uma ayaliação completa no
Suplemento Especial sobre os lOanosdeltaipu. Vai ser uma
edição histórica, contando a concepção técnica e política que
marcaram as obras desse empreendimento gigantesco. E você
que participou direta ou indiretamente da construção de Itaipu,
vai poder mostrar o seu trabalho.

Aproveite e mostre o seu potencial para um público que
possui a mais alta qualificação e um grande poder de decisão.
O público do Jornal do Brasil.

Você iâ imaginou o seu anúncio com toda essa força''
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JORNAL DO BRASIL

Fundação João Pinheiro
elogia concurso para
inventos de operários

Belo Horizonte — O presidente da Fundação João
Pinheiro, Aluisio Pimenta, disse ontem oue há exemplos no
mundo de empresas que, utilizando-se de iniciativas seme-
lhantes ao concurso Talento Brasileiro, promovido pelo
Serviço Social da Indústria (SES1) e JORNAL DO BRASIL,
"conseguiram introduzir ótimas inovações no seu processo de

produção". . , .
Essa é uma das formas de ampliar a participação do

operário na produção e, portanto, de motivá-lo para que possa
realizar-se melhor, além de promover a integração entre o
trabalhador e a administração —afirmou Aluisio Pimenta, ex-
Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-gerente
de Recursos Humanos do BID—Banco Interamericano de
Desenvolvimento, em Washington.

Inventos importantes
Aluisio Pimenta acredita que, ao final do concurso

Talento Brasileiro, surgirão inventos importantes. Explica
que. com a melhoria do nível do operariado brasileiro, "ele se
torna mais consciente e, portanto, será capaz de colocar sua
inteligência a serviço da criação de novos processos e possibili-
dades para a diversificação e melhoria da produção".

Ele espera também inovações no processo de controle e
de melhoria na qualidade dos produtos, podendo a iniciativa
"propiciar uma grande contribuição à indústria brasileira".

Trata-se de uma iniciativa relativamente simples, mas
muito efetiva para que o Brasil caminhe em direção à
importante síntese trabalho-administração sérios —concluiu.

Brasmotor irá fabricar
forno de microondas na
Zona Franca de Manaus

São Paulo—O Grupo Brasmotor vai investir CrS 1 bilhão
500 milhões na produção de fornos domésticos de microondas
para atender ao mercado brasileiro, dominado, até agora, por
uma única empresa, a Sanyo. A nova linha — com a marca
Brastemp — será produzida pela sua subsidiária. Multibrás,
de Manaus, que já fabrica componentes plásticos para a
indústria eletrônica.

O projeto, aprovado no dia 16 pela Suframa, prevê a
fabricação de 50 mil fornos por ano a partir do primeiro
semestre de 85, com tecnologia "provavelmente" norte-
americana e índice de nacionalização inicial de 75%, segundo
informou, ontem, o presidente da Brasmotor, Hugo Miguel
Etchenique. De acordo com levantamentos da empresa, o
mercado brasileiro poderá absorver dentro de dois anos 200
mil fornos por ano.

Sucesso
O forno de microondas é o eletrodoméstico de maior

sucesso dos últimos anos nos Estados Unidos, Japão e
Europa. De uma demanda anual de 200 mil a 300 mil
unidades, o mercado norte-americano saltou para 5 milhões
no ano passado. Hugo Miguel Etchenique revelou que a
Multibrás colocará no mercado nacional "um 

produto mais
avançado" para atender inicialmente os consumidores do
Brasil, mas, no futuro, poderá fornecer também para o
exterior. Essa nova linha abrirá mais 150 empregos diretos na
Zona Franca de Manaus.

Com 33 anos de existência, a Brastemp é a maior
fabricante de produtos da "linha branca" (eletrodomésticos)
da América Latina com uma produção anual de 1 milhão 100
mil unidades, desde máquinas de lavar roupa, louça, de secar,
até refrigeradores e fogões. A Cônsul, outra subsidiária do
Grupo, produz 1 milhão de unidades/ano e, na área de
refrigeração, as duas juntas detém 75% do mercado. Na parte
de máquinas de lavar sua fatia é de 85%.

Queda no mercado
Miguel Etchenique revelou que, como um todo, o

mercado brasileiro de eletrodomésticos diminuiu entre 20% e
25% no primeiro trimestre deste ano. em comparação com o
mesmo periodo do ano passado, que foi um periodo bom de
comercialização. O declínio começou no segundo semestre do
ano passado e, na sua opinião, deve perdurar ainda seis meses,
em razão principalmente de três fatores: a inflação elevada, o
alto custo do financiamento ao consumidor e o desemprego. O
setor de eletrodomésticos teve seu pique em 1981. O movi-
mento atual está 35% abaixo das vendas desse ano, equiparan-
do-se aos níveis registrados em 1978.

s~__ Presidência da Republica
=_=__ Secretaria de Plane.amemo

_!_____ BANCO NACIONAL 0E
BNDcÒ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

OFERTA DE VENDA
CONJUNTO INDUSTRIALTÊXTIL
EM SÃO MIGUEL PAULISTA/SP

Aceitam-se propostas para a compra, em conjunto ou se-

parodamente, de uma unidade industrial, no estado e condições
em que se encontra, situada à Rua Dr Custódio de Lima n." 297,
bairro de São Miguel Paulista, S3o Paulo - Capital, compreendeu-
do: terreno 133.000 m;', aproximadamentel, construções (21106
m . máquinas e equipamentos diversos. A fábrica, basicamen-
te. é constituída de duas fiacões, sendo uma para fibras longas
(lã/acrílico) e outra para fibras curtas lalgodão/poliéster).
1. Os bens serão entregues livres e desembaraçados de quais-
quer ônus judiciais e extrajudiciais.
2. As propostas serão recebidas até o dia 16i04/B4, à Av. Repu-
bllca do Chile n." 100 - 3." andar - Rio de Janeiro ¦ RJ - CEP 20.139;
ou à Av. São Luiz. n." 50 - 25.° andar • Gr. 251 - ABC - Edil. Itália
- CEP 01046 - São Paulo - SR Esse prazo podeiá ser prorrogado
pelo Banco, a seu único e exclusivo critério.
3. As propostas terão tratamento de sigilo comercial e bancário,
devendo ser apresentadasem envelope fechado contendo, ape-
nas, os seguintes dtzeres; "Proposta de compra de conjunto in-
dustrial têxtil, em São Miguel Paulista - SP".
4 O BNDES solicitará ao proponente os dados suplementares a
respeito de sua proposta, quando julgar necessário.
5. O interessado, apenas, em máquinas e.ou equipamentos, se
obriga a retirá-los e transportá-los. no prazo de 60 (sessenta) dias.
contados a partir da data de assinatura do contrato, correndo, por
sua conta e risco, as despesas decorrentes desses eventos.
6 O BNDES não se obriga a aceitar, no todo ou em parte, as pro-
postas, podendo, mesmo, rejeitar Iodas elas, sem que caiba aos
interessados indenização a qualquer titulo.
7. Todas as informações complementaies sobre a alienação aci-
ma, inclusive relação detalhada dos bens imóveis, máquinas e

' equipamentos, poderão ser obtidos pessoalmente no local de
apresentação das propostas, por correspondência, ou pelos te
lelones.no horário das lOàs 18 hs (0211277 7157e277-7300.no
Rio de Janeiro; ou (011) 257-6122, em São Paulo.

Itaú usa
satélite
Intelsat
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Agora você pode ter
rendimentos sem sair

de casa*
Converse com nossos gerentes nas agências.

BOTAFOGO - Rua Voluntários da Pátria, 138, bl. 1
CAMPOS - Rua Boulevard Franc P. Carneiro, 29
CANDELÁRIA - Av. Presidente Vargas, 309-A.

A Poupança Automática
Econômico também está em Alagoas.
Bahia, Paraíba, Pernambuco.
Rio Grande do Norte
e Sergipe.

®
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São Paulo — Com um invés-
timento de CrS 1 bilhão, o
Banco Itaú colocará em funcio-
namento, a partir de 31 de
julho, a primeira rede privada
de comunicação entre compü-
tadores, via satélite (utilizará o
satélite Intelsat IV A), ciue
atenderá as necessidades dos
usuários que precisam transmi-
tir grandes volumes de dados
entre os computadores, em pe-
quenos intervalos de tempo.
Inicialmente, os trabalhos se-
rão desenvolvidos entre os cen-
tros operacionais do Itaú em
São Paulo e Campinas.

Depois da assinatura de con-
vénio com a Embratel — para a
implantação do projeto-piloto
da rede privativa de comunica-
ção, via satélite — o presidente
do Banco Itaú, Olavo Setúbal,
explicou que o proprõã tem,
como principal finalidade, a
realização de testes e medições
que permitam às duas empre-
sas (Itaú e Embratel) avaliarem
o desempenho da tecnologia de
satélite nas aplicações específi-
cas de comunicação de dados,
entre computadores de grande
porte do Banco. "Com esse
projeto-piloto. o Itaú antecipa-
se ao lançamento do satélite
brasileiro — Brasilsat, previsto
para 1985 e que deverá assumir
a operação".

De acordo com Olavo Setú-
bal, esse projeto-piloto permi-
tira, melhor avaliação dos equi-
pamentos e software de comu-
nicaçáo de dados via satélite,
visando à utilização do satélite
brasileiro — Brasilsat, para a
implantação da rede privativa
Itaú,

O projeto do Banco Itaú
será realizado em duas etapas,
compreendendo a ligação dos
computadores do centro princi-
pai em São Paulo, com os
computadores instalados em
Campinas. Numa segunda eta-
pa, será realizada a transmissão
dos computadores centrais em
São Paulo, com os do Rio de
Janeiro, utilizando a estação de
satélite de Tanguá, da Em-
bratel.

Olavo Setúbal voltou a de-
fender. ontem, a reserva de
mercado na área de informáti-
ca. inclusive com sua institucio-
nalização através de lei. Embo-
ra não concorde com as posi-
ções do Senador Roberto Cam-
pos, — que é contra a reserva
de mercado — o presidente do
Banco Itaú afirmou que 

"ele
está prestando um grande ser-
viço ao país, ao trazer o debate
a público. Esse é um grande
mérito de Roberto Campos".

Observou que é contra a
radicalização do debate sobre o
setor de informática, destacar,
do que 

"isto é coisa de país-
imaturo e subdesenvolvido.
Afinal de contas, eu não acre-
dito e não aceito a lese dos
bons e dos maus. Esse país não
é constituído cie bandidos e
mocinhos".

Setúbal garantiu que a infor-
mática já provocou uma divi-
são de opiniões na área econô-
mica, pois na carta que enviou
ao FMI, em setembro de 1983,
o Governo se comprometia a
não fazer reserva e defender
seus interesses, via tarifas al-
fandegárias. "Isto quer dizer
que não é sõ o PDS que anda
dividido, mas também as áreas
econômica e técnica", acres-
centou.

Reserva divide
industriais

Brasília — "Uma das causas
das divergências entre o setor
de informática e o de telecomu-
nicações no Brasil, e que impe-
de que os empresários da m-
dústria de informática aceitem
a reformulação da reserva de
mercado, é que a indústria de
telecomunicações está com
70% de sua capacidade ócio-
sos. produzindo 76 milhões de
dólares quando pode alcançar 1
bilhão 85 milhões de dólares
anuais".

A afirmação foi feita ontem
pelo secretário executivo do
Geicom — Grupo Executivo
Interministerial da Indústria de
Componentes e Materiais —
Salomão Wajnbeig. em pales-
tra no seminário realizado pela
Comissão de Economia do Se-
nado. que analisa a indústria de
informática e a situação do
mercado nacional.

Para Salomão, a industria
nacional de informática teme a
concorrência de um setor com-
petente. eficiente e ocioso que
busca novas oportunidades de
investimento.

Segundo o secretário, "o

país deve conhecer, estimar e
organizar o seu mercado inter-
no para implantar a indústria
de equipamentos de que neces-
sita. mesmo que numa etapa
inicial os insumos sejam impor-
lados. "Isto é fundamental pa-
ra se criar uma indústria sadia
baseada em leis econômicas na-
turaís". disse.

O setor eletrônico, de açor-
do com Salomão, vem aproen-
tando unia queda na produção
há quatro anos. o que significa
uma perda real de 710 milhões
de dólares, agravada pelo fato
de que o mercado mundial não
está em recessão.
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Agências do BB recebem hoje
normas do crédito agrícola

Brasília — As normas para o fechamento tios
Empréstimos do Governo Federal (EGF) começa-
râo a ser enviadas hoje para as agências do Banco
do Brasil em lodo o país, segundo garantiu o
Ministro da Agricultura, Nestor Jost, ontem, ao
presidente da Federação da Agricultura do Paraná,
Mário Stadler de Souza. O Ministro Jost esteve
reunido na sede da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) com os presidentes de 22 fede-
rações estaduais.

Na reunião, em que esteve também presente o
diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil, Alécio
Vaz Primo, os dirigentes das federações fizeram
coro de protesto contra a falta de crédito para
comercialização da nova safra e de custeio de outras
culturas que estão em fase de plantio. As federações
dos Estados do Sul, que fazem a comercialização da
safra de grãos através das cooperativas pediram a
liberação de EGFS para o sistema cooperativo.

Mais recursos
Segundo o relato de alguns participantes, o

Ministro Nestor Jost prometeu estudar várias rei-
vindicações e se esforçar para conseguir mais recur-
sos para a agricultura. O diretor de crédito do BB
assegurou que as normas já estão sendo despacha-
das e pediu aos dirigentes das federações do Sul
para iniciarem a comercialização da safra, pois,

diante dos juros altos c dos preços razoáveis do
mercado, haverá uma menor demanda por crédito.
Com isto, segundo Vaz Primo, os agricultores de
maior porte terão disponibilidade de crédito.

As federações de agricultura do Nordeste
Também se queixaram de falta de crédito para o
plantio da nova safra. Os bancos náo estão liberan-
do recursos, alegando que náo querem assumir
riscos pelas chuvas que ainda não atingem toda a
região. Os produtores afirmam que, mantido o
atual ritmo de chuvas, é o momento de plantar
algumas culturas, como é o caso do feijão.

Mário Stadler afirmou que não existem recur-
sos para a comercialização do milho, soja e algoaáo,
e ha áreas prontas para o plantio do trigo, mas falta
crédito. Só para a venda desta safra, ele estimou
que o Paraná necessita de CrS 1 trilhão.

Stadler, que representa a Confederação Na-
cional da Agricultura no Conselho Monetário Na-
cional, afirmou que está autorizado a votar contra a
proposta de importação de feijão na reunião do dia
4. A importação foi anunciada pelo Secretário
Especial de Abastecimento e Preços, José Milton
Dallari, para evitar a especulação de preços. 

"Estáo
falando em 20 mil toneladas. Não é muito, mas,
nesta hora em que o produtor devido à escassez
recebeu um preço melhor, não posso aceitar a
importação para baixar o preço."

Jost pode extinguir a Codecon
Brasília — Na próxima semana, o Ministro da

Agricultura, Nestor Jost, vai decidir o destino da
Coordenadoria de Orientação e Defesa do Consu-
midor (Codecon) que poderá até ser extinta. O
órgão era dirigido pela filha do ex-Ministro Amaury
Stabile, Marilia. que pediu demissão na semana
passada. A Codecon está enfrentando problemas
financeiros para o pagamento de funcionários.

O secretário nacional de abastecimento, Hélio
Tollini, a quem o órgão está subordinado, explicou
ontem que está sendo feita uma avaliação para
saber se a Codecon poderá ser reformulada ou
então transferida para outro Ministério, integrando
a Sunab, por exemplo, num esforço para evitar a
sua extinção.

Segundo ele, embora a Codecon tenha presta-
do bons serviços na orientação do consumidor,
dando às donas-de-casa noções dos preços no ataca-
do dos principais alimentos, náo é uma questão
ligada ao produtor rural. Outra solução, explicou.

Tollini. seria voltar a orientação do órgão para o
atendimento ao agricultor.

O ideal seria que um órgão de defesa do
consumidor fosse criado pela própria população,
mas Tollini admitiu que no Brasil este tipo de
iniciativa ainda é muito difícil, então a proteção tem
de ser feita pelo próprio Governo.

Quanto ao pagamento dos 120 funcionários da
Codecon — a sede é em São Paulo, com filiais em
Brasília, Rio e Porto Alegre — Tollini assegurou
que a folha de salários de fevereiro já foi atualizada
e que todos continuarão a receber seus vencimen-
tos, até o Ministro decidir o que fará com o órgão.

Ele esclareceu que 60 funcionários trabalham
na Codecon, mas recebiam através de um convênio
com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que
foi extinto devido aos problemas financeiros do
BNCC, por ordem do Tribunal de Contas da União.
Esles funcionários estão agora recebendo com re-
cursos os orçamentos do Ministério da Agricultura.

Banerj vai financiar a fundo
perdido equipamento agrícola

O Governo do Estado do Rio estuda um
projeto para utilização dos recursos da Carteira de
Crédito Agrícola do Banerj que não estão sendo
utilizados. A idéia original é, em áreas prioritárias,
oferecer equipamentos agrícolas (caminhões, trato-
res etc.), a fundo perdido, aos produtores da região.
Isso seria feito através de convênios com as Prefei-
turas e entidades empresariais locais. Em muitos
casos, os recursos poderão servir também para
construção de estradas, desde que sirvam como
estimuladoras do aumento da produçáo agrícola.

A informação foi prestada ontem, na sede da
Associação Comercial do Rio de Janeiro, pelo
Secretário de Fazenda, César Maia, que esteve
reunido por toda a manhã com os presidente das
Associações Comerciais do Interior do Estado. No
caso dos equipamentos, segundo o secretário, as
Prefeituras e entidades de classe das regiões benefi-
ciadas terão que se responsabilizar por sua manu-
tenção e conservação, ) terão ainda que colocar o
combustível necessário, contratar o motorista ou
tratorista. César Maia assegurou que a medida

deverá elevar substancialmente a produção agrícola
do Rio.

Na reunião de ontem, em que os empresários
tiveram oportunidade de fazer todo tipo de indaga-
ção (estava presente também o Secretário da lndú-
tria e Comércio, Geraldo de Biasi, que pouco
interferiu na reunião), praticamente não houve
reclamações contra a atuação da Secretaria de
Fazenda. Muitos empresários chegaram a oferecer a
sede de suas associações para auxiliar a administra-
çáo da Secretaria.

Um desses oferecimentos foi feito pelo presi-
dente da Associação de Petrópolis, Jesus Mendes
Costa, que colocou a sede da entidade à disposição
da de César Maia, caso o Banerj não tenha estrutu-
ra na cidade para recolher o ICM dos empresários
locais a partir de abril, época em que mudará a
sistemática do recolhimento concentrando-se no
banco do Estado.

FAESP aprova
decisão de
importar feijão

São Paulo — A produção nacional de feijão na
safra 83/84, estimada entre 2 milhões e 2 milhões 100
mil toneladas, será mesmo insuficiente para atender a
demanda, hoje de 2 milhões 400 mil toneladas por ano,
sendo acertada a decisão do Governo de autorizar a
importação do produto.

A conclusão é do presidente da Federação da
Agricultura do Estado de Sâo Paulo (FAESP), Fábio
Meirelles, que, no entanto, considera o anúncio da
liberação das importações "apenas um fator psicológico
para a queda dos preços do produto". Observou que
será difícil ao país encontrar um bom fornecedor
externo, já que quase nunca há sobra de feijão no
mercado mundial, lembrando que o início dos embar-
quês costuma demorar devido aos entraves burocrá-
ticos.

— Por isso, acreditamos que o feijão do exterior
só começará a entrar no país no segundo semestre, náo
havendo, assim, razões práticas que estimulem a queda
dos preços a curtíssimo prazo. Só se prevalecerem os
fatores psicológicos, o que esperamos que ocorra —
acrescentou Meirelles.

Recorde no Paraná
O preço do feijão de cor bateu todos os recordes

históricos no Paraná e chegou a ser vendido ontem, em
Apucarana, norte do Estado, a CrS 110 mil a saca de 60
quilos. O feijão-preto está custando CrS 50 mil. Há um
ano, nessa mesma região, o preço do feijão, tanto de
cor como preto, náo passava de CrS 6 mil 200.
Considerando a média mensal de março, em um ano, o
do feijão subiu 1.340%.

A Secretaria de Agricultura do Paraná informou
ontem em Curitiba que não existe mais feijão em poder
dos produtores — geralmente mini e pequenos, sem
condições de formar estoques — e praticamente toda a
produção paranaense da safra das águas (460 mil
toneladas) está com os grandes atacadistas de Sáo
Paulo que compraram o produto nos últimos dois
meses. Apenas os pequenos cerealistas comercializam
lotes de 100 a 200 sacas que os produtores guardaram
como semente e estão agora aproveitando a alta.

Motivos
O aumento dos preços do feijão no Paraná é

causado por três fatores, segundo os técnicos em
comercialização da Secretaria de Agricultura. 1) a
quebra na produçáo nacional de 250 mil toneladas na
safra das águas — o Brasil deveria colher 1 milhão e 350
mil toneladas. A perda daria para abastecer todo o
mercado interno durante um mês. 2) A indefinição
sobre a safra das secas que será colhida em maio/junho:
espera-se uma produçáo de 1 milhão 250 mil toneladas,
mas a instabilidade climática desse ano pode levar a
uma quebra na produçáo. 3) A falta de estoques nas
mãos do Governo federal.

O Governo já autorizou os Estados do Paraná e
Sáo Paulo a importar o produto. Segundo as informa-
ções do Departamento de Economia Rural da Secreta-
ria de Agricultura, serão comprados dos Estados Uni-
dos cerca de 200 mil toneladas." A importação deverá
solucionar o problema dessa alta psicológica do merca-
do, que no ano passado foi suprida pelos estoques do
Governo federal", disse o agrônomo Isaac Baril, técni-
co da Secretaria. Segundo ele, o Governo náo conse-
guiu formar estoques reguladores através da Comissão
de Financiamento da Produçáo (CFP) nesse ano por-
que os preços do mercado estavam altos. O agrônomo
acha que mais do que a quebra na produção nacional, o
mercado está reagindo porque os atacadistas e interme-
diários sabem que não existem estoques de feijão nas
mãos do Governo.

Em Apucarana, o dono da Cerealista Progresso,
Shigeo Karado, disse que vendeu 150 sacas de feijão de
cor por CrS 110 mil ontem."Nunca vi isso. Parece até
que estamos em guerra", comentou. Ele disse também
que dificilmente se encontra na região, hoje, uma saca
para vender. "Nem para semente ou remédio", frisou.

Petrobrás
ainda avalia
novo poço

O diretor de exploração da
Petrobrás. Carlos Walter Ma-
rinlio Campos, estimou ontem
que, com a nova descoberta na
Bacia de Campos — o poço
l-RJS-284, localizado a 86 qui-
lometros da costa —, as reser-
vas de petróleo teriam um au-
mento estimado da ordem de
10 a 50 milhões de barris, mas
advertiu que ainda é cedo para
qualquer projeção mais pre-
cisa.

Ele explicou que, dentro da
programação de exploração da
Petrobrás, está prevista, a
curto prazo, a perfuração de
um novo poço — o l-RJS-287
— numa estrutura vizinha, lo-
calizada a cerca de cinco quilo-
metros do 284, mas a quase 500
metros de profundidade. O no-
vo poço, cuja função básica é
permitir delimitar o reservató-
rio descoberto, poderá revelar
a acumulação real de óleo exis-
tente no campo.

Carlos Walter admitiu que,
no caso de descoberta de petró-
leo, num poço perfurado a 500
metros de profundidade, o pro-
blema maior será posterior,
quando chegar o momento de
retirar o petróleo, colocando o
poço em operação comercial.

0 diretor de exploração da
Petrobrás considerou admissí-
vel a meta da auto-suficiência
de petróleo em 1993, mas lem-
brou que para garantir esta
produçáo o país teria que des-
cobrir novas reservas superio-
res a 365 milhões de barris por
ano.

No ano passado, as desço-
bertas de petróleo da Petrobrás
representaram um acréscimo
das reservas da ordem de 150
milhões de barris, isto é, menos
da metade do que será preciso
descobrir quando o país estiver
produzindo 1 milhão de barris
diários.

Interbrás vende 12 mil
geladeiras à Nigéria
e negocia mais 100 mil

A Petrobrás Comércio lnteniacional-lnterbrás, acaba de
fechar um contrato para venda de 12 mil geladeiras produzidas
no Brasil, com a marca Tama, para a Nigéria. Dois outros lotes
de 50 mil geladeiras cada estáo sendo negociados e poderão ser
fechados proximadamente, de acordo com alto funcionário
ligado á direção da empresa.

Segundo ele, trata-se de um bom exemplo de que a
polêmica marca Tama, lançada através de um projeto ambicioso
de marketing, no final dos anos 70, e um dos principais alvos das
críticas contidas no livro do jornalista José Carlos Je Assis sobre"Os Mandarins da República — Anatomia dos Escândalos da
Administração Pública", acabou dando bons resultados.

Aquilo que num determinado momento pode parecer
erro de estratégia pode deixar de ser em outro momento —
exemplificou a fonte, reconhecendo que o projeto inicial, cuja
meta era inundar o mercado nigeriano com eletrodomésticos
nacionais com marca Tama, não deu resultados positivos, 

"no

primeiro momento".
Ninguém poderia advinhar que o governo da Nigéria

iria, pouco tempo depois do lançamento proibir importações e
que a estratégia desenvolvida, que visava a penetração da marca
Tama em um período de três anos, seria quase decapitada por
uma decisão governamental — justificou.

O alto funcionário da Interbrás, porém, náo comentou
alguns erros elementares, denunciados no livro de Assis, como,
por exemplo, o fato de os aparelhos elétricos exportados para a
Nigéria não levarem em conta que as tomadas de lá tinham três
pontas e não duas.

A marca Tama agora está consolidada na Nigéria,
principalmente no mercado de geladeiras — disse o alto
funcionário da empresa, subsidiária da Petrobrás no comércio
exterior.

A fonte definiu a denúncia publicada pela Folha de S.
Paulo, sobre a existência de mais de 50 mil metros cúbicos de
álcool da Interbrás estocados nos Estados Unidos, como parte
de uma campanha que 

"só interessaria às empresas americanas
do setor de distribuição de álcool, que resistem à comercializa-
ção direta do álcool brasileiro no mercado dos Estados
Unidos".

O armazenamento desse álcool, que estaria custando mais
de 200 mil dólares por mês também estaria contribuindo para
deprimir o preço do combustível no mercado americano. De
acordo com o superintendente comercial da Petrobrás, Hamil-
ton Albertazzi — que responde pela exportação de álcool na
Petrobrás —, em recente entrevista, a expectativa da empresa
era vender o álcool na base de 370 dólares por metro cúbico,
mas seu preço atual já estaria girando em torno de 290 dólares o
metro cúbico, de acordo com a notícia publicada.Já recebemos propostas para vender o álcool através de
grandes distribuidores americanos, mas não há interesse. Lá
estamos comercializando diretamente — disse o alto funciona-
rio, evitando maiores comentários sobre os prejuízos que esta
estratégia acarreta.

IBC vende Brasil aceita reduzir
café a
preço baixo

São Paulo — Das 50 mil 500
sacas de café leiloadas ontem,
pelo IBC (Instituto Brasileiro
do Café), apenas 5 mil foram
vendidas na Bolsa de Mercado-
rias de São Paulo. O preço
médio da saca foi de CrS 98 mil
50, bem abaixo dos negócios
realizados ontem no mercado
futuro.

Os contratos para entrega a
partir de 24 de abril, nesse
mercado, registraram a média
de CrS 113 mil 500. O leilão
continua hoje, com um lote de
mais 30 mil 140 sacas.

INFORMÁTICA
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cota de açúcar para a
CEE entrar no acordo

Brasília — O Brasil aceita reduzir sua cota atual de
exportações de açúcar — fixada em 2 milhões 800 mil toneladas
— para "acomodar" a Comunidade Econômica Européia
(CEE) no Acordo Internacional do Açúcar, que começa a ser
negociado esta semana em Londres.

A informação é do secretário-geral do Ministério da
Indústria e do Comércio, Marcos José Marques, que embarca
hoje para a Inglaterra como representante brasileiro nas nego-
ciações. Segundo ele, o importante não é o volume do açúcar
exportado, mas a receita em dólares e a entrada da CEE no
acordo é fundamental para elevar a cotação do produto.

Marcos Marques lembrou que o Brasil deixou de receber
nos últimos dois anos cerca de 800 milhões de dólares em receita
de exportação, devido à queda acentuada das cotações do
açúcar no mercado internacional. O maior responsável por este
comportamento das cotações — em sua opinião — foi a
Comunidade Econômica Européia, "que desorganizou o merca-
do, a partir de meados da década de 70, quando passou de
importador a exportador de 5 milhóes 400 mil toneladas de
açúcar".

O último Acordo Internacional do Açúcar foi firmado em
1977 e a CEE náo o subscreveu.
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•REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A,
C.G.C. N° 33.613.332/0001-09

AVISO

M. Marcello Leite Barbosa S/A
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

C.G.C.M.F. 33^17.976/000106 - Carta Patente A-67/3952

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Empresa, sita à Praça Procópio Ferreira, n° 86,
nesta cidade, os documentos a que se refere o artigo 133 da
Lei n° 6 404. de 15 dezembro de 1976, relativos ao exercicio
de 1983.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1984.
CARLOS ALOYSIO WEBER

Presidente IP

Jos© FortesJjps JoSoRjrf
I" Engenhaina S.A.

COMPANHIA ABERTA
GEMEC/RCA NP 200-76/175

C.G.C.M.F. N? 33.035.536/0001-00

DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO

Comunicamos aos Senhores Acionistas que em As-
sembléias Gerais de 23.03.84, foi deliberada a distri-
buição de Bonificação em dinheiro, referente ao Exer-
cício de 1983, na base de CrS 0,1596 por ação pos-
suída na data da Assembléia.

Em conseqüência, os acionistas poderio se apre-
sentar a partir de 27.03.84, na Divisão de Acionistas
da Companhia, ã rua México, 31-49 andar, telefone
297-6655 ramal 157, no horário de 9:00 às 16:00 ho-
ras.
OBSERVAÇÕES:

-Os titulares de Ações Nominativas poderão habili-
tar-se pelo telefone acima indicado.

-Os acionistas detentores de Ações ao Portador de-
verSo apresentar suas cautelas de ações para a soli-
citação de Bonificação.

-O desconto do Imposto de Renda na Fonte obede-
cera as disposições legais.

-Para o recebimento da bonificação, os acionistas
deverão se apresentar munidos de documentos de
Identidade e CIC.
Os procuradores deverão apresentar documento le-
gal de habilitação, que ficará retido na Companhia.
Ficam suspensos os serviços de transferências, con-

versões, desdobramentos e aglutinações, pelo prazo de
15 (quinze) dias a contar desta data.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1984.

A ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,
Cumprindo as disposições legais e estatutárias, lemos o prazer de submeter á apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial encerrado

em 31 de dezembro de 1983, e os respectivos Demonstrativos, relerente ao ano lindo.
Para quaisquer esclarecimentos necessários, estamos á disposição dos Senhores Acionistas.

MAURÍCIO MARCELLO LEITE BARBOSA JR. Ri° da Janeiro, 30 de janeiro de 19B4.
Diretor Vice-Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 19B3

A T I vo

CIRCULANTE E REAL.
A LONGO PRAZO

Disponibilidades
T ftulos e Valores Mobiliários
Rendas ti RecobBr
Aplicações Vinculadas
Outros Créditos

Imposto de Renda a Comp.
Devedores Conta Liq. Pend
Devedores P/Notas Prornis.
e/nu Contratos
Adiantamentos Concedidos

Créditos em Liquidação
Provisão para Dev. Duvidosos
PERMANENTE
Imtstimemos
Provisão p/Perdas em Invest.
Imobilizado

Exercício
Atual

654,803.873,49
20 30? 603 09
47.019393,23
37.054.118.66

1.969.618.83

556.9B2.23
612 741.404.00

Exercício
Anterior

56.595 359,71
7.805.839,69

14.353.865,00
7.708.633,81
1.969.618,83

159.142,23
18.447.177,48

30 499.275.98 1.056.670.00
3.261.354.00 156.000,00
6.129.297,35 4.938.412,67

(4 730 073,87)
499.779.188.00 158.672.874.67

26 836.087,00 12,166.382,00
114.407.817,00)

487.351.918,00 146.516.492,67

TOTAL DO ATIVO 1.154.583.061,49 215.268.234.38

PASSIVO

CIRCULANTE EEXIGIVEL
A LONGO PRAZO

Recursos Transitórios
Caixa de Registro o Liquid.
Credores Conta Liq. Pendenies

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
Aumento de Capital
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros/Prejuízos Acumulados

Exercício
Atual

544.618.030,61
115.809 796,49
304.154.881.43
124.653.352,69

Exercício
Anterior

30.064.382,31
7,007.074,02
4.752.108.00

18.305200,29

609.965,030.88 185.203.852,07
80.000.000,00 80.000.000,00

100.000.000.00
378.968.806,00 109 788.658,05

3.137.993,00
47.858.231,88 (4.584 805,981

rremo6M9' i\imism

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983

Exercício
Aluai

Exercício
Anterior

1. RECEITAS 0PERAC.
Aprov. Ajustes a Revgrs.
do Exercício

Rendas de Prost. de Serv.
Lucros em Opor. Financ.
Outras Rendas Operac.

2. DESPESAS OPERAC.
Prej.em Oper. Financ.
Desp. com Prest. deServ.
Desp. de Pessoal ¦ Prov.
Oesp.de Pessoal ¦ Benef.
Despesas Administrativas
Despesos Tributárias
Encargos b Contr, Soe.
Honorários da Diretoria
Aprovis. do Exercício
Despesas Financeiras
Outras Despesas Opeiac.

3. RESULT. OPERAC. (1-2)
4. RECEITAS NAO OPERAC.

5. DESPESAS NAO OPERAC.

6. C0RR. MON. DO BAL.
7. RES.DOEXERC ANTES

00 IR. (3+4-5-6)
6. PROVISÃO PARA I.R.

9. RESULT. LIO. 00 EXERC.
(7-8)

506.684.746.29 132.627.472,61

161.585.20
456.804.438.28 120.316.938,47

49 621.225,36 12.129.949,14
269.0B2.65

379.650.933.74 122.022.650.53

269.522.00
83 554.061,00
75.224.807.B6

3.181.105,00
81 32B 653.09
16.159.003,96
22.867 672,71
24 810.000.00
13 409 167,87

367.376,36
58.479.563.89

I27.033.B12.55

32.512.693.34
29.113.547,23

30.000,00
30.498.352,63

4 896.898.40
9 266.573,57

11.850.000,00
1.260.915,19
2.603.670,17

IQ.6Q4.a22.2fl
9.999.999.56

744.937,07

(39.735.242,16) (21.779.051,431

629.699,14
834.742 92

96 553.632.88 (11.379.272,931
(33.793.771,00)

62.759.661,88 (11.379 272,93)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS DE 01/01/83 A 31/12/83

A ORIGENS DE RECURSOS

1. Lucro Líq. do Exerc. Ajust.
Lucto Líq. do Exercício
Correção Mon, do Balanço
Depreciação do Exercício
Provisão p/Perdas am Inv.

Subtolal

2. Recursos de Terceiros
Redução do Ativo ImobilJZ.
p/Alienação
Redução de Invest. p/Alien

Subtotal
Total de "A"

BAPLIC.OE RECURSOS

Aquisição de Dir. Ativo
Imobilizado

2. Aumento do Ativo Realiz.
a Longo Prazo

Total de "B"

C AUMENTO 00 CAP. CIRC.
LfQUIDO

D VARIAÇÃO DO ATIVO
CIRCULANTE LIQUIDO

INICIAL
1. Ativo Circ. 56.595,359

Passivo Circ. 30.064 382

' _2fi.flM.977

Exercício
Aiual

62.759.861
39.735.242
2.276221
9.679.094

Exercício
Antenor

111,379.2721
21 779 051
3762/66

113.450.418 14.162 545

1451.700

31 247 252

33 654 666

225 000

5.000 000

7 927 470

FINAL VARIAÇÃO

654,803673
544.618.030
110 186 643

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LCQUIDO

5

Mutações

Patrim Líquido

AiSaldos 31.1282

BI Mut.do Exercício

Capital

80.000 000.00

1. Aum. de Capital
2. Outras Mutações

do Exercício
Reservas Capital
Cor. Monetária
Lucro Líq, Exerc.
Desi>nacão Lucm.
Exercício
Reservas Legal

C) Saldo no Fim do
Exercício

OiMuT. Pat»imoniais

Aumento
de Capita)

100 000 000.00
100 000 000.00

Reservas
de Capital

109 788 658.05

269.180,147,95
(100.000 000,00)

28.065.527.00
341 114,620.95

Reservas
de Lucros

3.137 993.00

Lucros/Prejuízos
Acumulados

( 4.584 805.98)

52.443.037.86

( 7.178 831.021
62 759 861,88

Exercício
Aluai

185 203 852,07

424 761 178.81

28 065 527,00
333 935 789.93
62,769.861,88

.Total

3.137 993,00 ( 3 137.993.00)

80.000.000.00 100 000 000.00

100.000 0QD,00

378 968 806.00

269.180147,95

3,137 993,00

3 137 993.00

47.858 231.88

52443037.86

609 965030.88

424 761 178.81

Exercício
Antgnor

80.251.204,70

104.952 647,37

19.151.917,00
97 180 003.30

( 11 379.272.931

185 203 852.07

104 952 647.37

SYLVIA MACIEL DE CASTRO LEITE BARBOSA
Qneior Presidente

ROBERTO MARCELLO LEITE BARBOSA
Diretor de Operações

MAURÍCIO MARCELLO LEITE BARBOSA JÚNIOR
Diretor Vice Presidente

ROBINSON JORGE BUGALLO LOPES PEREIRA
Contador CRC RJ 44.551 -7

CPF 332 345 827-34

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 Dt DEZEMBRO DE 1983

NOTAI. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
Na elaboração dos demonstrativos financeiros merecem des-
taque as seguintes práticas contábeis: a) as demonstrações
financeiras eslão escrituradas de acordo com a Lei nd 6404/
76 e o Decreto-Lei no 1598/77 e a legislação complementai
aplicdwjl ás Sociedades Corretoras, b) os Ativos e Passivos,
com termo igual ou inferio' a um ano, estão assinalados no
Circulante, cl os investimentos são demonstrados pelo valor
de custo corrigido monetaiiamente, d) as demonstrações fi-
nanceiras ief letem os efeitos da correção monetária tias con
tas do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido com base
na variação do valur nominal das Obrigações Reajustáveis
«fo Tesouro Nacional, cujo resultado liquide encontra-se re-
detido no Lucro Líquido do Exercício.ei os bens integran-
tes do imobilizado aetâu escriturados pelo custo de aquisi-
ção corrigido rnonetariamente, na forma da Lei, f) as depre-
ciações são calculadas pelo método linear a taxas admitidas
pela Legislação Fiscal vigente; g) es aplicações em Títulos
de Valores Mobiliários estão registradas pelo valor deaquisi-
ção, conseqüentemente inferior ao Valor de Mercado na
época de Balanço; h) a provisão para o Imposto de Renda é
constituída incluindo-se os incentivos fiscais aplicáveis.
NOTA 2 CAPITAL SOCIAL
0 Capital Social è de Cr$ 80 000.000.00. divididos em
80 000 000 de Ações 0'dinénas nominativas no valor de
Cr$ 1.00 cada
NOTA 3. CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO
O saldo da conta de Cr$ 6179 297,35 corresponde a ope
rações de crédito anormal da Sociedade For constituída
provisão para fazer face às perdas com crédito de difícil ou

duvidosa Liquidação no valor de Cr$ 4 730 073,87.
N0TA4 PERMANENTE INVESTIMENTO
Saldo desta conta corresponde a investimentos através ile
Incentivos Fiscais. Foi constituída orovsão para atender as
perdas prováveis na realização dos Investimentos, assim ms
criminadas.
Investimentos por Incentivos Fiscais 26 83b 087.Ü0
Provisão para oerdas com Investimentos (14.407 817,00)

12 427 270.CI0"

II 978,3/9.00
850558.00

33 421 422.U0
124 6H.188.00

3 852 030,00
5 476 566.00
5 263 756.00

427 203 618.00
(125 305099.00)
4R7.3519ia.Q0

NOTA 6. OPERAÇÕES NO MERCADO 0E OPÇÕES
Em 31 de dezembro de 1983, a Corretora possuia em aber-
lo n valor de Cr$ 1.746 890 000.00 de compromissos d«
clientes relativos a Operações de Compra e Venda de Ações
no Mercado de Opções
NOTA / PROVISÃO PARA FERIAS
Em 31 de dezembro de 1983. Íoi constituída provisão para
ténas mais os encargos .ncioemes no «loi de d$
12/45 269.61.

NOTA 5 IMOBILIZADO
Imóveis - Edificações
Imóveis - Terrenos
Instalações
Móveis e Utensílios
Sistemas de Comunicações
Direito do Uso de Telefones
Veículos
Titulo Patrimonial da BVRJ
Oepreciações Acumuladas

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1. Eiamnamos o balanço patrimonial da M, MARCELLO LEITE BARBOSA S/A CORRETORA OE CAMBIO 6 VALORES MOBILIA-
RIOS. com «de na cidade do Rio de Jane.ro - RJ. levantado em 31 de dezembro de 1983. e respectivas demonstrações de resultado, de
origens e aplicações oe recursos • das muiações do patrimônio líquido, encerradas naquela data, 2. Nosso eieme foi efetuado de acordo
com normas reconneodas de auditoria e segundo as emgèncias legais, incluindo revisões parciais de livros e documentos, com as conse-
quentes provas nos registros contábeis, no período de 01 de saneito a 31 de dezembro de 19B3. e outros procedimentos de auditoria que
lulgamos necessários segundo as orcunstSncias. 3. Com relação a conta "Móws a Utensílios", em virtude da ausénoa Oe controles o»«
teos. e «m que pese termos aotteado procedimento! alternativos de auditoria, não nos toi oossíwl formar |uízo quanto a sua e<atidão,
4 Anteriormente enaminaroB e emitimos parecer sob-*e as demonstrações contábers do e«etcípo de 1992. incluídas pa'» fins da com-

paraçáo. 5. Em nossa opinião, o balanço patrimonial a as demonstrações mencionadas, quando apreciadas em coniunto com as nota»
enplicalivw que os acompanham, refletem adequadamente a posição patnmonial e financeira da M MARCELLO LEITE BARBOSA S/A
CORRETORA OE CAMBIO E VALORES MOBILlARIOSem31 de dezembro de 1983 e o resultado de suas operações relativas ao aiar-
cício findo naquela data. de conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de forma consistente quanto
ao período anterior, 'essaivedos os eventuais efeitos do relatado no oaragralo precedente e o menconado na, notas íipiicattvas de nú
meios IM 3. 4 e 7. Rio de Janeno 13 * março de 1984 MOREIRA - AUDITORES BRASILEIROS ASSOCIADOS. CRE RJ 32/73
- CGCMF 92.697 556.11002-88 - PAULO FERNANDO FALKENHOFF MOREIRA - Contador CRC7RS 12085 "S" RJ - CPF
055328090 20
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FUNDO DE IJSTVESTIMENTO
FINASA-157
RELATÓRIO ANUAL 1983

Prezado Investidor,
Durante 1963, o mercado de ações apresentou uma evolução ascen-

dente nos preços no período janeiro a maio, prosseguindo com flutuação e

queda de cotações até a primeira quinzena de agosto, quando passou a ter
evolução fortemente positiva.

Graças a uma participação maior das ações na carteira do Fundo de
Investimento Finasa-157, que em 31.12.83 se elevava a 75%do patrimônio líqui-
do, sua quota evoluiu 279,93% no ano, rentabilidade que superou a inflação
erri, aproximadamente, 69 pontos percentuais.

Em 30 de junho foi efetuada, sob a forma de "quotas-divldendos , a
distribuição do resultado financeiro liquido, correspondente ao período de
01 0782 a 30.06.83, e importando em CrS4,05 por quota possuída naquela da-
ta' O resultado financeiro liquido do 2? semestre de 1983 - CrS606 milhões -

juntamente com o resultado que se apurar no 1? semestre de 1984, será distri-
buido em 30.06.84.

Pelas disposições do Decreto-Lei 2072, de 20.12.83, os rendimentos re-

cebldos pelos Fundos de Investimento, após 01.01.84 passam a sofrer tributa-
ção do imposto de renda na fonte. Em conseqüência, a partir da próxima dis-
tribuição anual de rendimentos, a ser efetivada pelo FIF-157 em 30 de junho de
1984, os valores a serem distribuídos já o serão líquidos dos impostos retidos
por ocasião dos seus recebimentos pelo Fundo. Continuam Isentos de tribu-
tação os rendimentos auferidos pelos investidores, pessoas físicas, por suas
aplicações no Fundo.

Com a revogação pelo Decreto-Lei 2065 do incentivo fiscal instituído
pelo DL 157, o contribuinte do Imposto de renda que ainda se beneficiava com
a dedução de parcela do imposto para aplicação em fundo fiscal de investi-
mento, não mais terá aquele direito a partir do corrente exercício de 1984, ano-
base 1983. As quotas já existentes, e aquelas a serem emitidas pelas aplica-
ções do exercício de 1983, permanecerão registradas em nome dos seus titu-
lares, sendo resgatáveis após decorridos os prazos estabelecidos pela legis-
laçâo vigente.

O compromisso assumido pelo administrador do Fundo de Investi-
mento Finasa-157, desde sua constituição em 1967 e reiterado constantemen-
te, no sentido de dedicar seus melhores esforços e conhecimentos para um
seguro e bom desempenho do Fundo, estará presente em todos os momentos
e decisões futuras. O patrimônio dos Investidores continuará a merecer a
mesma atenção e gestão criteriosa até hoje observadas.

Atentos às dificuldades esperadas para 1984, procuraremos manter a
carteira do FIF-157 com aplicações seguras e líquidas, sem descuidar da ren-
tabilidade, a mais satisfatória, que estes investimentos possam proporcionar.

Atenciosamente

BANCO FINASA
DE INVESTIMENTO S A.

COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINASA-157 EM 31.12.1983

Empresas
1. AÇÕES
1.1. CIAS. ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS
Alpargatas ON
Alpargatas FN
Antarctica ON
Antarctica PN
Antarctica do Nordeste PN
Arno PP
Artex PP
Belgo Mineira OP
Brahma PP
Brasmotor OP
Brasmotor PP
CasaAnglo OP
Cimento Gaúcho ON
Cimento Gaúcho PN
Cimento Itaú PP
Cobrasma PP
Cofap PP
Cônsul PP"B"
Copene PP"A"
Cosígua PN
Distribuidora Ipiranga PP
Duratex PP
Estrela OP
Estrela PP
Ferro-Ligas PP
Fertisul OP
Fertisul PP"A"
Fertisul PP"B"
Fundição Tupy OP
FundiçSoTupy PP
Guararapes OP
Indústrias Romi OP
Indústrias Romi PP
Karsten PP
Manah ON
Manah PN
Mesbla OP
Mesbla PP
Metal Leve PP

Tipo Quantidade Cotação

17.385.540 29,30
42.104.424 17,00
3.361.820 72,00

138.903 60,00
1.716.781 36,00
5.320.417 38,00

120.000 17,00
12.567.782 24,90
80.428.279 7,32
14.876.220 15,00
27.419.692 6,37
8.692.670 36,50

951.581 23,00
9.442.799 20,00

20.367.906 14,00
97.857.468 3,58
26.569.000 7,55
4.055.990 22,00
9.125.719 13,83

26.575.600 3,80
82.260.559 5,88
67.977.588 7,78
8.321.596 5,00

96.536.914 5,80
22.100 7,73

2.973.163 3,50
30.542.778 4,40
16.382.755 4,42
3.682.800 3,00

115.924.896 3,01
836.000 53,01

3.201.182 3,02
1.820.788 4,00
2.293.586 30,00

21.859.657 14,99
9.875.517 14,63
2.155.829 12,78

28.946.914 8,90
23.555.653 36,30

Valor Total

509.396.322,00
715.775.208.00
242.051.040,00

8.334.180,00
61.804.116,00

202.175.846,00
2.040.000,00

312.937.771,80
588.735.002,28
223.143.300,00
174.663.438,04
317.282.455,00

21.886.363,00
188.855.980,00
285.150.684,00
350.329.735,44
200.595.950,00

89.231.780,00
126.208.693,77
100.987.280,00
483.692.086,92
528.865.634,64

41.607.980,00
559.914.101,20

170.833,00
10.406.070,50

134.388.223,20
72.411.777,10
11.048.400,00

348.933.936,96
44.316.360,00

9.667.569,64
7.283.152,00

68.807.580,00
327.676.258,43
144.478.813,71
27.551.494,62

257.627.534,60
855.070.203,90

2,35
3,31
1,12
0,04
0,29
0,94
0,01
1,45
2,72
1,03
0,81
1,47
0,10
0,87
1,32
1,62
0,93
0,41
0,58
0,47
2,24
2,44
0,19
2,59

0,05
0,62
0,33
0,05
1,61
0,21
0,04
0,03
0,32
1.52
0,67
0,13
1,19
3,95

Empresas Tipo
Moinho Fluminense OP
Moinho Santista OP
Petróleo Ipiranga OP
Petróleo Ipiranga PP
Polar PN"A"
Refinaria Ipiranga PP
Sadia Concórdia PP
Schlõsser PP
Siderúrgica Riograndense ....PP
Suzano PP'A"
Teka OP
Unipar PP"A"
Unipar PP"B"
(—) Subscrições a Integralizar

Quantidade Cotação

34.483.002
81.825.233
74.889.837

177.522.253
6.804.598

18.944.189
76.822.351
39.063.035
17.969.360

863.000
8.495.950
4.854.904

14.446.467

21,41
12,19
5,04
6,00

23,00
4,70

10,40
3,20
4,70

18,00
2,06

18,00
18,00

13

Valor Total
738.281.072,82
997.449.590,27
377,444.778,48
065.133.518,00
156.505.754,00
89.037.688,30

798.952.450,40
125.001.712,00
84.455.992,00
15.534.000,00
17.501.657,00
87.388.272,00

260.036.406,00
(14.505.716,00)
453.720.331,02

1.2. CIAS. ABERTAS EM GERAL
Brasilit OP 5.476.250
Pirelli OP 35.756.560
Souza Cruz OP 15.866.566
Vale do Rio Doce PP 12.670.796
Vidraria Santa Marina OP 29.997.390
White Martins OP 187.813.839

12,50
4,32

41,00
30,35
19,09
4,30

68.453.125,00
154.468.339,20
650.529.206,00
384.558.658,60
572.650.175,10
807.599.507,70

2.638.259.011,60

%
3,41
4,61
1,74
4,92
0,72
0,41
3,69
0,58
0,39
0,07
0,08
0,40
1,20

(0,07)
62,17

0,32
0,71
3,00
1,78
2,65
3,73

12,19

Empresas Tipo

2. DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS
2.1. CIAS. ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS
Aços Anhangüera DEB.
Aracruz Celulose DEB.
Belgo Mineira DEB.
C.G.I DEB.
Celite DEB.
Cia. Indl ita Matilde DEB.
Cimep DEB.
Colar DEB.
Cop .'emissão) DEB.
Co -.' em. -1.* série) DEB.
Ce .(5? em.-3. série) DEB.
Ce jUa(1f emissão) DEB.
Co .gua (3? em. - série "A")....DEB.
Cosigua (3? em. • série "B") ...DEB.

2.250
6.860

62

202
3.900

91
360

70
3.179
2.787

553
171
171

70.983,18
71.343,33

697.147,53

691.158,98
72.734,85

766.856,54
387.165,55
762.845,57

77.406,16
75.783,94

725.142,43
723.774,47
756.367,66

159.712
489.415

43.223.
1.946.

139.614.
283.665.

69.783.
139.379.
53.399.

246.074.
211.209
401.003
123.765
129.338

171,15
252,41
147,25
341,38
115,16
915,00
945,14
598,00
190.03
178,87
.855,91
.767,46
.435,31
.870,82

0,74
2,26
0,20

0,65
1,31
0,32
0,64
0,25
1,14
0,98
1,85
0,57
0,60

Elekeiroz DEB.
Fertisul DEB.
I.A.P. (1.1 emissão) DEB.
Manasa DEB.
Pérsico Pizzamlglio DEB.
Quimbrasil DEB.
Riocell DEB.
Salgema (1? série) DEB.
Salgema (2* série) DEB.
Seiva (série "A") DEB.
Seiva (série "B") DEB.
Suzano DEB.

2.2. CIAS. ABERTAS EM GERAL
Vale do Rio Doce DEB.
Vale do Rio Doce (2' em.) DEB.
Vale do Rio Doce (3? em.) DEB.

3. LETRAS DO TESOURO
NACIONAL LTN

4. TlTULOS SEM COTAÇÃO
Brasilit PN
CimentoTocantins PP
Induco PP
José Olympio OP
José Olympio PP
Ponderosa OP
Ponderosa PP
Porcelana Schmidt OP
Porcelana Schmidt PP"A"
Porcelana Schmidt pp**B"

idade Cotação Valor Total %

18 472.485,96 8.504.747,44 0.04
196 673.747,69 132.054.547,71 0,61

7.976 70.498,04 562.292.374,72 2.60
408 75.093,78 30.638.262,74 0.14

2.137 70.646,50 150.971.570,50 0.70
484 705.749,40 341.582.713,70 1,58
420 783.779,03 329.187.192,60 1,52
112 696.525,96 78.010.908,43 0,36
112 671.607,28 75.220.015,85 0,35
76 679.531,48 51.644.392,50 0.24
76 729.698,37 55.457.076,83 0,26

3.300 72.918,16 240.629.930,91 1,11
4.547.725.517,82 21,02

4.400 75.817,47 333.596.871,96 1,54
923 78.304,45 72.275.007,35 0,33
287 70.514,92 20.237.783,41 0,09

426.109.662,72 1.96

73.550
59.533.896
1.428.000
224.798
244.449
38.755
77.509

194.619
483.525

72.528

587.643.525,00 2,72

1,08 64.222.190.31 0,30

0,59 22.819,17
0.59 45.637,75
0,59 114.592.80
0.59 284.702,33
0,59 42.704.91

64.732.647,27 0.30

5. VALOR TOTAL DA CARTEIRA (1 + 2 + 3 + 4).

6. OUTRAS APLICAÇÕES
6.1. BANCOS -CONTA DE DEPÓSITOS
6.2. VALORES A RECEBER (Saldo)

.21.718.190.695,43 100.36

5.865.262,18
(84.540.013,52)

0,03
(0,39)

7. VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES (5 + 6).
(78.674.751,34) (0,36)

..21.639.515.944,09 100,00

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E1982
1983
CrS

5.865.262,18
BENS, VALORES E APLICAÇÕES:
Disponibilidades
Titulos e valores mobiliários a preço de mercado

(custo: Crí 13.362.832.521,73)  21.721.774.509,63
Valores a receber 66.556.103,23
(_) Provisão para perdas em títulos (3.583.814,20)

1982
CrS

148.438.041,44

6.131.296.478,86
4.733.617,40

(3.583.814,20)
21.790.612.060,84" 6.280.884.323,50

EXIGIBILIDADES:
Investidores
Valores a pagar

34.804.399,30
116.291.717,45
151.096.116,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Representado por126.774.932,026 quotas a CrS170,692  21.639.515.944,09
Representado por132.939.571,563 quotas a CrS 47,082 —

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

4.494.741,57
17.275.622,46
21.770.364,03

6.259.113.959,47

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 E1982

1983
CrS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO:
Total de 132.939.571,563 quotas a Cr$ 47,082 6.259.113.959,47
Quotas emitidas no período: 7.220.489,764 615.325.763,00
Quotas resgatadas no período: 19.636.503,915 (327.067.723,41)
Variação no resgate de quotas (1.505.905.323,19)
Patrimônio líquido antes do resultado do período 5.041.466.675,87

RECEITAS  4.446.560.470,27

Rendas de títulos e valores mobiliários  4-44?'9?__°?9'__
Recuperação de corretagens
Rendas eventuais

3.357.189,75
135.280,03

463.143.062,07
12.913.019,56

393.614.076,01
35.751.214,83
20.864.751,67

DESPESAS
Despesas de corretagens e emolumentos
Taxa de administração
Despesas administrativas
Despesas com prestação de serviços
Aprovisionamento, ajustes e reversões do exercício

EXCEDENTE DAS RECEITAS SOBRE AS DESPESAS 3.983.417.408,20
Resultado na venda de títulos 330.159.377,36
Variação no valor da carteira - Resultado da avaliação dos

investimentos ao preço de mercado 12.284.472.482,66

RESULTADO DO PERÍODO 16.598.049.268,22

DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 16.598.049.268,22
Lucros a distribuir 911.173.728,45
Resultados acumulados 15.686.875.539,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO:
Totalde126.774.932,026quotasaCr$170,692  21.639.515.944,09
Total de 132.939.571,563 quotas a CrS 47,082 ~

Roberto Kasmanas
Técnico em Contabilidade - CRC.SP - 35.582

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1982
CrS

3.176.431.206,47
596.732.652,80

(158.807.157,50)
(536.567.461,17)

3.077.789.240,60
1.363.211.420,17
1.362.422.713,60

748.427,90
40.278,67

215.035.948,56
3.000.394,35

174.538.330,88
20.810.688,64
15.133.344,31

1.553.190,38

1.148.175.471,61
(33.494.097,83)

2.066.643.345,09

3.181.324,718,87
3.161.324.718,87

353.932.228,08
2.827.392.490,79

6.259.113.959,47

A. PRÁTICAS CONTÁBEIS \.- _. , _, . ¦_-.
As demonstrações contábeis obedecem aos critérios estabelecidos pelo Plano Contábil dos Fundos Fiscais de In-
vestimento - CODIF, instituído pela Circular n? 788, do Banco Central do Brasil, sendo os principais os seguintes:

1. Avaliação dos titulos
As ações componentes da carteira são avaliadas pelo valor da cotação média do último dia em que foram nego-
ciadas em Bolsa de Valores, onde a ação apresentou maior liquidez no semestre civil anterior.
As ações não cotadas em Bolsa ou não cotadas há mais de 180 dias e de empresas em regime jurídico especial
são avaliadas pelo valor de custo. . . .,. • , 
As debèntures, sem negociação diária em Bolsa, são avaliadas pelo valor intrínseco dos títulos, que inclui a corre-

ção monetária e os juros incorridos até a data do balanço. Sobre os juros foi constituída uma provisão para reten-
cão do imposto de renda na fonte. . x .. . 

'

As aplicações em Letras doTesouro Nacional são registradas pelo valor de aquisição, acrescido dos rendimentos
incorridos até a data do balanço.

2. Provisão para perdas em títulos ,_,'_• .-_. -A
A provisão é igual ao montante dos titulos de companhias em regime especial, acrescido de importância conside-
rada suficiente para cobrir prováveis perdas na realização do valor de titulos sem cotação.

3. Bonificações em ações . , , ¦'
As ações bonifiçadas são computadas na carteira apenas pelas quantidades com a conseqüente diluição do
custo unitário quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito nas Bolsas de Valores. As oscila-

ções decorrentes dessas ações bonificadas são consideradas dentro da variação da carteira.

4. Subscrições ,. , ...
As subscrições de ações são registradas pelo montante subscrito, fitando a parcela não integralizada a crédito
de Subscrições a Integralizar.

5 D&SD8S&S' 
As despesas com corretagens e emolumentos, decorrentes de transações de compra e venda de titulos, estâc. re-

qistradas a débito de Despesas de Corretagens e Emolumentos. A partir de dezembro de1983, corretagens e emo-
lumentos pagos por ocasião da aquisição de títulos foram agregados ao custo dos mesmos Os valores corres-

pondentes às devoluções de corretagem, na base de 25%, são registrados na conta Recuperação de Corretagens.

6. Taxa de administração ... . .. ,_,„
A taxa de administração é computada sobre o patrimônio liquido diário, nos termos das disposições pertinentes,
sendo paga mensalmente.

7. Distribuição de rendimentos . , _, „
O resultado do período foi apropriado em Lucros a Distribuir e Resultados Acumulados, de acordo comas normas
em vigoffo Regulamento do Fundo. Em 30.06.83 foi efetuada uma distribuição de Cr$4,050 por quota no valor
total de CrS527 866 072,39, através da emissão de 6.251.374,614 novas quotas, ao valor unitário de CrS84,440.
As quotas provenientes desta distribuição são livremente resgatáveis pelos condôminos.

B. MUDANÇAS DE PRÁTICAS CONTÁBEIS X,
As demonstrações contábeis do exercício anterior, elaboradas obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Plano
Contábil dos bundos Fiscais de Investimento - CODIF, instituído pela Circular n? 571 do Banco Central do Brasil,
foram reclassificadas para fins de comparação.

C. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE ., x..
Os títulos e valores integrantes da carteira do Fundo estão f»»^^.^^^^f^^F^^^^.
cia Central de São Paulo; os encargos incorridos com a custódia dos títulos montaram a Cr$ 18.012.251,67 no exer-
cicio de 1983.

D. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações estabelecidas pela Resolução nP 470, de 25.04.78, do Banco Central do Brasil

Exercício

1978
1979
1980
1981
1982
1983

Valorda quota
no final

do exercício

7,223
11,157
14,251
24,539
47,082

170,692

Rendimentos
distribuídos

%

15,92'
12,35'
4,24'
5,23'
7,03'
8,60'

Rentabilidade
No exercício

%

16,81
54,46
31,15
79,94
99,68

279,93

Acumulada
Inversão
feita há

6 anos
5 anos
4 anos
3 anos
2 anos
1 ano

%

3.130,21
2.665,35
1.690,33
1.265,10

658,64
279,93

* por capitalização*' em quotas-dividendos''" por capitalização e em quotas-dividendos
Taxa de administração no exercido de 1983:3,345% sobre o patrimônio liquido médio.
Montante dos encargos e despesas debitadas ao Fundo no 2? semestre de 1983 (excluída a taxa de administração):

0,285% sobre o patrimônio liquido médio no periodo.

PARECER DOS AUDITORES

Examinamos os balanços patrimoniais do Fundo de Investimento Finasa-157, levantados em 31 de dezembro de
1983 e 1982, e a respectiva demonstração da movimentação do patrimônio liquido, correspondente aos exercícios fin-
dos naquelas datas. Nossos exames obedeceram a normas usuais de auditoria e às exigências do Banco Central do
Brasil e incluíram os procedimentos julgados necessários nas circunstâncias.

Em nossa ODinião as demonstrações contábeis acima citadas representam, adequadamente a situação patri-
monial e financeira do Fundo em 31 de dezembro de 1983 e 1982 e a movimentação do patrimônio liquido para os exerci-
cios findos naquelas datas, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e usuais em fundos de
investimento, aplicados uniformemente.

São Paulo, 14 de fevereiro de 1984.

REVISORA NACIONAL- AUDITORES INDEPENDENTES S/C
(CRC-SPn?164)

Hilário Franco
Contador - CRC - SP n? 1.396

Josó Antônio Bortoluzzo Netto
Contador • CRC - SP n? 64.353

BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A. - Capital e Reservas: Cr$ 54.715.848.737,36

GASTÀO EDUARDO DE BUENO VIDIGAL
Presidente do Conselho de Administração

DIRETORIA
GASTÃO VIDIGAL BAPTISTA PEREIRA • DiretorPresidente
REGIS SOULAS Diretor Vice-Presidente
CASIMIRO ANTÔNIO RIBEIRO Diretor Vice-Presidente
RAUL CARLOS PEREIRA BARRETTO Diretor Vice-Presidente

CARLOS ELIA HAIDAMUS ¦ DiretorGerente
JOSÉ GERALDO SCARANO Diretor-fierente
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA DiretorGerente
BERNARDINO MADUREIRA DE PINHO NETTO - Diretor

JL BANCO FINASA
## DE INVESTIMENTO S.A.
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JORNAL DO BRASIL TURFE
José Camilo da Silva

ESTA NOITE, NA GÁVEA
Io PÁREO

Às 19h45mln — 1.10Ó motros — R»cordt: Im05s4 (BARTER)
Dotação: Cr$ 300.000,00, Animal* nacionais do 6 ano* « mais, ganhador»» até CrJ 600.000,00

em 1" lugar no Pais — Paso: 58 quilos, com descarga.

T | 7| Bohrulh
6° ( 6) Honeo
3o ( 6) lp* Roso (CP)
5° ( 6) HorreO
5" ( 7) Bohrulh -ai-
4" | 7| Bohrulh -ai-
6" ( 6) Pompa GM

CESTO • CROSSING ROAD • KARAMAZOV — A turma ficou mais fraca para o Cesto que deve
dominar estes 1 mil 1IH) metros que abrem a reunião. Crossing Road está sempre confirmando sua
boa forma e, apesar do pequeno aumento dc distância, será adversário certo no final. Karama/.ov
vem cm progressos c a companhia vai ficando camarada e com mais 100 metros pode atropelar com
sucesso. ___.

1—1 CmwngRoad.R Fi»ir«  56
2—2 Cesto, J Aurélio 56

3 Nag.M Alvei 53
Z--4 Karomoíov, V.Coalho 56

5 Yonos*,W,Coslo 58
4-6 Udnrnmon, A Souto 56

" É*Guapo,L Gonçalviu 56

10 fJP ln.02s4 G Ulloo
1.3 AL Im22s2 J M AragOo
1,1 NL Iml2l NA5ilva
1,3 AL Im22i2 A.Ricardo
1.0 NP Im02i4 F.Madalena
1.0 NP Im02i4 S Franca
1.0 AM Im03il S Franca

2° PÁREO
Ás 20hl5min —.1.000 metros — Recorde: 59s2 (CHAPELIER • HATU)

Dotarão: Cr$ 600.000,00 — Éguas nacionais de 3 anos, sem vitória no Rio e em Sáo Paulo —
Posos da tabela (I)

I ILodyturuoln C A.Moio ... 10 56 1" ( 9) Neomea 10 NL Im0ll4 O M Fernandes

2Amnrelo.E. Barbosa 56 7" ( 9) Falenoi -ai- I? NL Iml5s AOrc.uoli

2-3 LindaSimone.CLavor  56 4° I 9} Falérias 12 NL Iml5l R.Corrapilo

4 Experience.J.Aurélio 56 6o (I2| Cordobesa 
'(SP) II NE Im09i3 H.Tob.ot

5 Coisa Lindo, WCoilo 56 8o (10) Ogive 13 AL lm22s G.LFerreira
" EssemaD G.Guimorôei 56 8o ( 9) Haereology (SP) 17 NL Iml5l8 G.L.Ferreira
6 LnGobelele.J.BFonseco ....° 56 5" (14) Ipocoroy 10 NL Im01s3 WPonelos

4—7 Ambmon,J.M.Silvo 56 4o (10) Avoid Oeleol I? NP Iml5s4 P.Morgodo
Henelle.G.F.Silvo 56 ESTREANTE AP Silvo

Snow Dougloi, J.L.Marins .3 56 7o (I I) Bucolic -oi- 13 AL Im20s4 F.Modoleno

LINDA SIMONE • LADY CURUATA • LA GOBELETTE - L
retrospecto e, em corrida normal, vai ser difícil sua denota. Lady C
encarada como a maior rival da favorita, pois larga cm baliza favoráv
La Gobelette correu bem na estréia e tem chance de surpreender

inda Simone é a candidata do
uruatá. muito ligeira, deve ser
ei e está muito bem dc estado,
nã prova.

3o PAREÔ
Às 20h40m .— 1.000 metros — Recorde: 59s2 (CHAPELIER E HATU)

Dotação: CrS 400.000,00 Éguas nacionais de 5 anos e mais, ganhadoras até Cr$ 1.200.000,00 om
1° lugar no Pais — Peso: 58 quilos, com descarga —

— Guida.R.Fre.re  7
CaliondradoSul.E Barbosa 2

— Faccio.C lavor 6
CHangolila,G.F Silva 1

3—5 Dagoimo.C.A Maio 5
Preremo.R Costa  3

4 — Cote Blonche.R Vieira  4
Nizio Monferrato, I.lanes,,. 8

GUIDA • FACCIA • CHANGO

JG.Vieno
AOrauoli
S M.Almeida
JC.Quintas
C.Morgodo N.
J.l.Piollo
P.M.Piolto
J.D.Moreiro '

57 3o ( 7) P.ccolo Nera l.l NL Im07s2
51 3o ( 5) Preiensa-of- 10 NP Im03s
53 5o ( 6) D.clo I NP ImOIs
58 5o (10) Kucasier 10 NL Im0ls3
55 . 6o ( 7) Takesl 1 NL Im0ls3
56 Io ( 5) Paliro-al- I NP lm03s
57 4o ( 7) Solinona ' NL Im00s4
53 4o ( 5) Prelensa 1 NP Im03s

TA — Ciuida é o melhor nome do páreo, tem mais categoria que
a turma e não deve perder em circunstâncias normais. Faccia também retorna em companhia
acessível e será o maior obstáculo à vitória da nossa preferida. Chángòlitá está à vontade no páreo e
na distância e é grande competidora na carreira.

4o PÁREO
Às 21h05m — 1.000 metros — Recordo: 59s2 (CHAPELIER e HATU) —

Dotação: CrS 800.000,00 — PROVA ESPECIAL — Éguas nacionais de 3 anos e mais, ganhadoras
até Cr$ 2.500.000,00 em 1° lugar no País — Peso: 60 quilos, com descarga —

1 — I Ursa Maior, J.M.Silva  57 2° ( 7) Piccola Ne-o 1.1 NL 1m07s2 A Morale»

}— 2 Piccola Neio.R Freire 58 1° ( 7) Urso Maior l.l NI Im07s2 G Ulloo

J — 3 Blatinada. J Pedro F°  58 Io ( 4) Gaxela 1.0 NL Im0ls2 PSolas

4 Handi.F.Pereira  55 5o (10) Halu-d- 10 GL 56s4 G Feí[ó
 5 SotiziancW.Gonr-alve*  55 5o ( 7) Piccola Nera 1 NL 5mOA2 J.C.Coutinho

6 Dieta, J.R Oliveira  55 6o { 6) Clarindo 1.3 NL Im20* J.Ramoi

BLAT1NADA * P1CCOLA NERA • URSA MAIOR

5o PAREÔ
Ás 21h35m — 1.300 metros — Recorde: lml8s (BARTER e VELADO)

Dotação: CrS 500.000,00 Cavalos nacionais de 4 anos sem vitória no Riso e em São Paulo — Pesos
da tabela (II).

I—I Puskhin.l Brosiliense 10
2 Makolu.V Podilho 2

2—3 FilhotedcB U Meireles 4
Nardo.J. Pedro F° I
Kllpper,D.Guignoni .6

3—6 Oegolodor.G.Gui 9
" Dahlok.W.Costa 5
7 Alisto, F. Silvo 11

4—8 KingParlo.R Freire 7
9 Haquiné.PC Pereiro 3

10 TevIóí.J l. Martins 8

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

2o (6) Be Barbar!
3o (6) Be Baibor*
2° (9) Tangueiro
5° 16) Be Barbar
9° (9) Bairro Chie*
2o (7) Changueiro
5° (5) Ouattrocento
5° (5) Querush
T> (9) Tio TuhVIRS)
5" (9) Jerónlmo-af
7o (7) Changueiro f

PUSHKIN • FILHOTE DE BURRO • DÈGOLADOR

1.3 NL Im22s3 DNelio
I NL Im22s3 W O.Vargas
1.4 AP Im27s2 C H.Coulmho
I NI C H.Coulmho

I NL I.n02s W Pedersen
10 NL Im03sl J.P Oliveira
1.3 Al lm20sl G.L Ferreira
1.6 NM Im43sl GL.Ferreiro
1 GL lml2sl LCReis
10 NP Im0ls3 AOrauoli
1.0 NL Im03sl S França

0 defensor do Haras Aline é a força
indiscutível da competição, pois está à vontade na distancia e em corrida sem prejuízos é o vencedor
iminente da prova. Filhote de Burro é adversário de respeito e pode surpreender o favorito.
Degolador está em período de melhoras e tem sua parcela de chance na carreira.

6o PÁREO
Ás 22h05m — 1.000 metros — Recorde: 59s2 (CHAPELIER e HATU)

Dotação: Cr$ 600.000,00 Cavalos nacionais de 3 anos, sem mais de uma vitória no Rio e em São
Paulo — Pesos da tabela (I) com descarga

| —1 Kampeâolen.F. Pereira 56
2 Hçlmet.G. Guimarães 56

2_3 Achego, J. Aurélio 56
4 BigHond.E R Ferreiro 56

1—5 ChondorH W.Gonçalves... 56
6 Bom Born.G.Levor  56

4—7 Basc5on,R. Freire 56
Tulum, J.M. Silvo 56
Jel Plane, W.Coslo 56

5° ( 6) Enántico
8° ( 8) Mister Soldo
5o ( 7) Chorul Line •
6o ( 7) Cho.us Lm,
7° ( 7) Kibosh
Io (II) Hunoe

10° (14) G Dream -(SO)
•Io ( 5) Ze Pielmho
7o ( 8) Mister Soiòo

1.2
1.2
1.0
I 0
1.0
l.l
10
II
1.2

AP
NI
NL
NI
NU
NI
GL
NL
NL

lrnl5sl
Iml4s4
Im0.s4
Im0ls4
Im00s4
Im08s4

58s8
lm08s
Iml4s4

W Meireles
SM Almeida
V M Almeida
J E Soura
O Cordmo
S Morale*
PSolas
!.Amaro'
F .Madalena

KAMPEÂO TEN • TULUM • HELMET — Volta em turma muilo fraca para seus recursos e no
quilômetro vai demorar a se entregar. Leva a direção de F. Pereira, bridâo enérgico, o que é garantia
de uma boa condução. Tulum náo confirma cm corrida o que trabalha, c. como a companhia não está
forte, pode ser hoje o seu dia. Helmet, muito veloz, deve figurar bastante na prosa.

7o PÁREO
— Às 22h35m— 1.300 metros — Recorde: lmlos (BARTER e VELADO)

— Dotação: Cr$ 400.000,00 Cavalos nacionais de 5 anos e mais, ganhadores até CrS 400.000,00
em 1° lugar no País — Peso: 58 quilos, com descarga —

1„1 MyPnncelet, E.Barbosa 57
2 K Bloommg. C.Bilencourt... 58

2—3 Prosaico,JB.Fonseca 58
4 Bighorse.A.Soura 58

J--5 Herondi.R Vieira 58
6 Aureliano,W.Costa 56

*—7 Senegal,M.Alves 58
8 Tio Pedro, CA.Maio 58

2o 7) Adem -o(-
6o 7) Acteur
5o 8) Greol Enemy
•<° 6) F Slor -oi-
4o 7) Acteur -af-
5° 6) Jubil (CP)

I 3o 6) Sestaco (CP)
5o 7) Acteur

I 3
I 3
10
I 0
13
1.3
I 3
1.3

NP
NL
NP
NL
NL
NP

Im23s
Im23s
Ím0|>2
Im02s3
lm23s
Im74s
ln,23s
lm23s

JP Oliveira
A Vieira
J L Pi otto
S Fronco
A V Neves
GL Feriei ra
NA Silva
E.Bononi

MY PRINCELET • PROSAICO • BIGHORSE — My Princclet ficou como a força absoluta da
carreira e, em condições normais, será muito difícil sua derrota. Prosaico reaparece em páreo fraco
para seu padrão de corrida e. normalmente, é o maior rival do nosso preferido. Bighorse é bastante
perigoso na competição, ainda mais se puder folgar na frente sem ser guerreado, como gosta.

8o PAREÔ
— Às 23h00m —. 1.300 metros — Recorde: lm!8s (BARTER e VELADO)

• Dotação: Cr$ 500.000,00 Éguos nacionais de 4 anos, sem mais de uma vitória no Rio e em São
Paulo — Pesos da tabela (I), com descarga —

1 —] LoTourette.R.Freire 57 7° ( 6) Snow Bina 1.3 AL I m20s4 LC.Reii
Oegrelo.CLavor 57 6o ( 8) Mahtol II NL lm09s M Niclev.sk

7—3 Uruguaya.W Costa 57 4o (10) Afeição -af- 14 GL Im22s2 5> França
Doucinelli.FPeieira 57 5" ( 8) Mahrol l.l NL 1 m09i A A Silvo

3— NoslraDomo, J Aurélio 57 6o ( 8) Andote 13 NL lm2ls G L FerreiroDandarida.G.Guimarães,..9 57 10° 
(10) Afeição 1 GI Im22s2 G L Ferreira

Snowlme.M Andrade 57 4o ( 8) Andofe 1.3 NL tm21s S B Silva
4—7 Auducodo.C Volgos  57 4o ( 6) Snow Bino -I- 13 AL Im20s4 LA Fernandes

Jiucata.E.R.Ferreita 10 57 8o ( 81 Andole 13 NL !m2ls JCCoulinho
Sob Medido. Juarei Garcia 57 6o ( 6) Snow Bino 13 AL Im20s4 A V Neves

DÜUC1NELLI • LA TOURETTE • DANDÁRIDA - Doucinelli, estando mais firme no cânter,
outra náo será a ganhadora da prova. Bem colocada na distância, a pilotada de F. Pereira tem tudo
para dominar a carreira. Dandárida, mais bem aclimatada, vem de um triunfo recente e lambem tem
padrão para produzir boa atuação.

9o PÁREO
— Às 23h30m — 1.100 metros — Recorde: Im05s4 (BARTER)

Dotação: Cr$ 500.000,00 Éguas nacionais de 4 anos, sem vitória no Rio e em Sáo Paulo — Pesos
da tabela (I) —

I—I Kmdlei.W Costa 57
• JockelineCourl, PTonini 57

J—3 Hogluto.C A.Moio 57
PttersLody, JGorcia 57

>*—5 A|oeíado,R Carmo 57
... De.nre.G.F Silvo 10 57
. Quisione.PC.Pereira 57
4-^í) ContaiVo.ASouíO... 57
;¦ Xícaneira.G Gutmofôei 57
. 10 Ou.ntadoSol.UMeireles 57

2" ( 5) Be Super
3° (19) Daco'olino
2°( 9) Deode
5o ( 7) Relmg
3o ( 9) Deode
B° ( 8) T,o Ciur (RS)
T ( 6) Ouio Flete (CP)
T ( 7) Rel.ng --of-

3o ( 7) Relmg
8o (12) Egayonte

1.3
1.0
I 0
I 2
I 0
I 2
l.l
1.2
1.2
1.0

NL
NL
NI
NP
NL
Al
NL
NP
NP
NL

lm22sl
Im03sl
Im03s2
lml6s
Im03s2
Iml5s3
lmlls2
lml6t
Iml6s
lm03sl

G L Ferreira
F Madalena
WPedeisen
O.Joige
JBSilvo
G Ulloo
RSRol.n
S Fronça
S T Câmara
C H Coutinho

KINDLER • QUINTA DO SOL • HAGLURA — Kindlcr vem de um fracasso mas esta pronta paraa reabilitação, pois melhorou muito no seu estado. Quinta do Sol náo correu nada em sua última
apresentação, e deve ser encarada como competidora de respeito no páreo. Haglura sempre
atropelada no final e agora não deverá ser diferente, devendo dar muito trabalho na parte decisiva da
carreira.

CANTER
A 

confirmação da inscrição prévia para a
Taça de Ouro de 19M, tanto para cavalos

como éguas, deverá ser feita na secretaria da
Comissão de Corridas até o dia 9 de abril,
segunda-feira.

A 
partir da primeira corrida de abril, por
deliberação do Conselho Técnico, realiza-

da em 22 de março, fica estabelecido que

qualquer alteração no ferrageamento será puni-
da com multa no valor de CrS 20 mil. e. na
reincidência, com suspensáo do treinador.

DIA 
5 de abril, será entregue ao público

apostador as novas dependências de após-
ias localizadas no térreo da especial B. No
sábado agora, as I9h3t'min. haverá um coquetel
para os tuncionártos, nas novas instalações.

F. Pereira F° pode ganhar com Kamj>eáo Tem

Blatinada, com J. Pedro
domina a melhor prova

A carreira central dc hoje no Hipó-
droiTio da Gávea é uma Prova Especial
na distância dos 1 mil metros, com
dotação de CrS 8(10 mil ao proprietário
da ganhadora, destinada a éguas dc
diferentes idades e bastante corredoràs,
que deverão proporcionar um desenro-
lar emocionante ao páreo, também,
pelo fato de regularem em suas forças.

O destaque é Blatinada (Magnasco
II em Atinada), de criação do Haras
Kclvin c propriedade do stud Barday-
lou. treinamento para o jovem Paulo
Salas, que vem dc recente vitória obtida
com muita facilidade, apesar da turma
não ter sido das mais fortes, mas a filha
de Magnasco II náo deu nenhuma con-
fiança às rivais e ainda assinalou um
horn tempo.

Segunda força

Piccola Nera (Hudson em Catman-
du), de criação do Haras Cuiabá e
propriedade do stud Tininim, no capri-

cho de Guillermo Ulloa, é a maior
adversária da favorita, pois está em
grande forma c, em corrida normal,
deverá dar muito trabalho. Terá a dire-
ção do R. Freire, seu piloto habitual e o
que mais a conhece.

Ursa Maior (Crying to Run em
Abaíba), de criação e propriedade do
Haras Santa Ana do Rio Grande, trei-
nada por Alcides Mondes, bicampeão
da estatística de treinadores, vem con-
firmando sempre e. embora tenha sido
derrotada na última pela Piccola Nera,
pode se desforrar de sua rival com a
diminuição da distância cm 1110 metros.

O melhor azar é Dieta (Kubjai
Khan em Royal Cup), de criação dos
Haras São José e Expedictus e proprie-
dade tio Haras Santa Bárbara dos Tro-
voes. aos cuidados de .1. C. Marchant.
que é competidora de respeito no quilo-
metro, e contando com o fracasso das
favoritas, a tordilha poderá surpreender
com um rateio mais elevado.

Tulum tem bom apronto
Os melhores apronlos anotados pa-

ra a reunião de logo mais no Hiprídro-
mo da Gávea foram os seguintes: para a
terceira prova, Dagalina, vista nos 600
metros em 36s2/5. com vistosa açáo
final, sob a direçáo de C. A. Maia. Cote
Blanehe. para a mesma competição, os
600 metros da reta final em 3bs. com R.
Vieira.

Na quarta carreira. Prova Especial.,
vale destacar o excelente apronto de
Ursa Maior que, sob a direção de .1. M.
Silva, mostrou muita mobilidade ao
passar os 600 metros em 36s, correspon-
dendo aos apelos do seu jóquei quando
um pouco solicitada nos 200 metros
finais do percurso.

Ainda para a Prova Especial, agra-
dou muito, com um ótimo exercício, a
égua Blatinada. com a marca de 22s
para os 360 metros, na direção de .1.
Pedro F°.

Para a sexta carreira, o número um,
e provável favorito. KampeàoTem. não
foi exigido com maior rigor por F.
Pereira F° ao assinalar 37s para os 600
metros.

Tulum. com J. M. Silva, mostrou
visíveis progressos em sua forma técnica
\w passar lis 360 metros na marca de
22s, sempre pelo pior trecho da pista.

Na oitava carreira, destaque absolu-
to para Jiucata.

GP São Paulo tem Anilité
Anilité já está confirmada no

Grande Prêmio Sáo Paulo, no I"
domingo de maio no Hipódromo dc
Cidade Jardim. Depois da sua bri-
lhante exibição contra Apollon, do-
mingo último na Gávea, os seus
responsáveis não tiveram mais qual-
quer dúvida quanto a sua presença
naquela importante competição.

Anilité será preparada em Cidade
Jardim, já que seus responsáveis
acreditam que este sistema será me-
lhor para ela. O treinador Alcides
Morales deverá ir com freqüência a
São Paulo para sempre observar de
perto a forma física da defensora do
Haras Santa Ana do Rio Grande.
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VOLTA FECHADA

COMPENSANDO 
a monotonia da primeira

metade tio percurso, com Only Once (Earldom
II em Drambuia, por Daddy R), criação ilo Haras
Faxina c propriedade do Stud Joátinga. fazendo um
faitx irtiin rigorosamente inconseqüente, o quilóme-
tro final do importante clássico Antônio Joaquim
Peixoto de Castro Júnior (Grupo III), o Prix Cianay
carioca, dois quilômetros, grama, sobretudo sua
llgne (Imite, foram particularmente eletrizantes. A
monotonia foi, imediatamente substituída pela emo-
ção que, em alta yoltagem, tomou conta da pista ilc
grama, com a rápida acelerada dada no ritmo da
carreira pelo favorito Apollon (Waklmeister cm
Dardada II, porJcrry Honor), criação e proprieda-
dc de Fazenda Mondesir, já sob a correta persegui-
ção de sua única real adversária (e que adversária!),
Anilité (St. Chad cm Meríga, por Waldmeistcr),
também de criação de Fazenda Mondesir (dos netos
do patrono da prova c com um excelente começo de
ano nobre, repetindo o que vinha acontecendo nas
últimas temporadas), mas dc propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande. E esta enorme emoção
invadiu as tribunas que, em permanente siispense,
acompanharam a maravilhosa luta entre o cavalo e a
égua, uma lula que, à Ia distance, parecia pender
para a filha de St. Chad mas que. nos últimos
metros, reafirmando sua classe e categoria (embora
ainda não tenha corrido como fazia antes do aciden-
te sofrido um ano atrás), exibindo um espírito de
luta notável e uma capacidade de superar problemas
digna de registro (além do fato de vir de uma parada
de três meses, ao contrário e sua adversária que
contava com uma corrida dc reaparecimento há um
mês), este belo e poderoso Apollon não deixou
escapar a vitória.

Os aplausos justos e vibrantes ecoaram por
todo o hipódromo. Aplausos para o grande vence-
dor, aplausos para a grande derrotada que, igual-
menlc, mostrou uma classe invejável, tão ilustre
protagonista quanto o ganhador. O público soube,
claramente, recompensar os dois grandes atores do
irretocável espetáculo por eles proporcionado nos
últimos 40(1 metros, um espetáculo, em matéria de
luta e tenacidade, que. há muito, não se via na
Gávea e que fez com que muitos antigos freqüenta-
dores relembrassem as velhas e titánicas lutas ofere-
eidas por Radar (Felicitation cm Radiant Princess,
por Hyperion) e Loretta (Hunter's Moon em Loui-
siana. por Maron). ambos de criação do Haras
Guanabara e propriedade do Stud Seabra. com o
valente Manguari (King Salmon em Globera, por
Sparus), criação do Haras Mondesir e propriedade
do Stud Euvaldo Lodi.

Por tudo, uma ligue drõite inesquecível para
todo e qualquer turfista que assim pode ser realmen-
te chamado. A Apollon e Anilité (mais uma vez
mostrando que, tambem no Brasil, as éguas podem
enfrentar os machos!), os agradecimentos de todos.
Aos demais candidatos; sem qualquer desmereci-
mento, restou o privilégio de terem participado,
mesmo à distancia considerável, deste Ganay 84 a
ser sempre lembrado.

ESCORIAL

Vargedo é força na
prova de abertura
da Tríplice Coroa
1" PAREÔ — A. Mh.OOm— 1.500 m.lioi
CrJ 500 mil — (GRAMA) — (DUPLA-
EXATA)— Kg.

1 — 1 Fixolion.V.Padilho 5 57
GronSenor. I.Bfastliense 8 57

2—2 TioNogib.Juore/Goraa 3 57
3 Camumbuçu. J M.Sivo  7 57

3- 4 Cab»..C Valgns I 57
5 Sadler.J.F.Rüis 4 57

4—« E/io. J Aurélio 2 53
Nacariro.PC.Pereita  6 57

Dublin, J Ricardo .9 57
2° PAREÔ —Às 14h 30m — 1.400 nulroí
Cr$ 600 mil —(GRAMA)— Kg.

1-1 HoiioCo W.Goncalves  4 56
" Ariorobello, E.Fe'reiro 2 56

2—2 InnamoramDiTe.C Lavor... 3 56
3 Habiodara.F Peiíira I 56

3—4 Finmark.JM Silvo 7 56
5 Juanini.G.F Silva 6 56

4—6 Holidoy Hoise, I Lonçs 8 56
7 Greviso.C A-Mortíni.,...., 5 56

3° PÁREO —Às IShOOm— 1.300 mtlroí
CrS 800 mil — (GRAMA) — (PROVA

ESPECIAL] Kg.
I—I UllimoEvo, JQueiror I 58

" Vo.-iu.J M Silvo  ¦! 57
2—2 Foirio», M.Andrade 7 55

3 Oarindia.J Freire 6 58
3—4 Petaca, J.B.Fon!-cco 8 54

AboveUp.JC.Cairillo 3 56
4—6 Be ASiar. J.Ricardo'. 2 54

7 Vocacional, C A Mortms . 5 55
4° PÁREO —Ai I5h.30m— ).600melio,

CrJ 7 milhò«s — GP. ESTADO DO RIO
DE JANEIRO — Giupo I — Snlocáo — 1°
Prova do Triplico Coroo — (GRAMA) —

(DUPLA-EXATA)
(lníciodoConcufiode7 Pontoi) Kg.

I —I Hueco. J Oue.ior I 56
Corviiiho. J Ricardo 6 56
MiíterSaióo, J.Malto 5 56

¦i SmartAtec, A.Moxt-odoP*5 14 56
2—5 Vargedo, J.M Silvo 12 36

" Vitalício, J.C.Coitlllo 16 56
Festòo. E Ferreira 18 56
Luckyday, J Pedro F° 2 56

3—8 Quintusfefus, A Barroso.. 17 56
" Quebra Cabeça. R Periochio. 3 56

Fou-ito,CA Martins ..11 56
10 Combrinus.J Pinto 7 56

" Fayol.WGonçalves...., ° 56
4_11 Old Mostet.f Pereira 8 56

" OakTree.GF Almeioa 13 56
12 Jurymon, J.M.Amorim 10 56
13 AboTudor, V Padilha  4 56
14 rbunderCot, J Escohar 16 56

5" PAREÔ — A, 16h00m — 1.400 m.lroí
CrJ600mil — (GRAMA) Kg.

— 1 Gefòn.o.E Ferreira 3 56
2 Sanronoiro. R Viena 2 56

— 3 Toriõo.V. Pod.lho 5 56
Prokoliev. C A.Moio. 6 56

— 5 ClubdePans.N.Limo 4 56

6 NotiveGroíi.M Monteiro 1 53
4 — 7 Alarde,R. Freire. 8 56

AuOusttSSino.G Gumiorõe» ° 56
ErmgronlivW Costa. ,7 56

6" PAREÔ — A, 16h30m — 1.400 melro»
— CrJ600mil — (GRAMA) Kg.

—I Guaiabu.J. Freire  5 56
2 Goleai,G. F.Silva 2 56

— 3 Veibele. F. Peieiro 8 56
4 Verolme.G. Guimarães  7 56

— 5 AscolKmg. A Machado F" 10 56
DonSilvestie.GF. Almeida..9 56
GuardRail. E.Feirena J 56

— 8 V. - Kompl.C Bitencult 4 56
9 Kadilson.J Malta  3 56

10 Dark Royal. C. Lavor  6 56

7» Poreo — As I7h.00m — 1.400 metros
CrS 500 mil — (GRAMA) — (DUPLA-
EXATA) Kg

I —I EKtroMisty.A.MachodoF' 5 57
" DÒrondij.G F.Silvo 6 57

2—2 LyrosStar.E.Feneiro 2 57
3 AnaGale.J Queiroz 9 57
4 Içuara.C.Bitencu" 1 57

3—5 Andaie. G.Guimarães 8 57
KeyStar, J.F Reis  3 57
Emeraudine.C.Lavor  4 57

4—8 Afeicóo. J.M Silvo 10 57
9 Nnnduro. U.Meireles  7 57

10 Snow Bma, J Aurélio .. I I 57
8° Poreo — As 17h.30m — 1.000 melroí
Cr$750mil —(AREIA) Kg

I — I Assumido, G F Almeida I 55
2 Bandolene, L.Gonçaives... . 4 55

2—3 IvoryBlack.J.Ricordo 6 55
4 Ace.tnçào.R Freire 8 55

3—5 Corda lur.J.Escohar  5 55
6 Jollyjumper. I tares  7 55

4—7 UneEspoir.F Pereiro 2 55
" ChePaouso.J.M.Silvo  9 55

AvenidoCentral, J.Freire  3 55

9° Pareô — As 18h00m — 1.100 metros
CrS400millAREIA) Kg.

I —I Kama 1,1. Caldeiro 6 55
2 FallingSlar. R. Freire  4 58

2—3 ColePino.G.Guimoroes.. 8 56
4 Ccman.l. Silveira 5 58

3-5 Oro... J.F Reis 2 57
6 Acteur, R Morques 3 56

4—7 Sinótico,P Vígnolos... 7 57
Anaifamkhan.J. Ricardo,,, t 57

10° Poreo — As 18h30m— 1.100 m.lros
CrS 600 mil — (AREIA) — (DUPLA-
EXATA) Kg

1 — 1 Drakulino.E Freire 56
2 GomoFIete.U. Meireles 56

2—3 Bartley.R Vieiro 56
4 Fanasco.E Ferreira 56

3—5 Veludo. J L. Marins 56
Calypso. Juarei Garcia 56
Fareis. J. Ricardo 10 56

4—8 Bamboíé. C.Valgas 56
Fuiono.J Mollo 56

10 Misier Come. J Fretre 56

^m Um grande filme na
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CAMPO NEUTRO

I? 
STÁ confirmada para o dia 9 de abril a

* chegada ao Rio de Allan Steinfcld,
representante da AIMS (Associação de
Maratonas Internacionais) e membro do
Comitê de Padrões da Federação Interna-
cional de Atletismo, que vem ao Rio
conferir a medição da V Maratona Brades-
co/Jornal do Brasil e dar-lhe o certificado
oficial de exatidão.

A prova, que já está toda medida, será
remechda na presença de Allan, na noite
do dia 11, e então poderá levar sua marca-
ção definitiva de quilometragem. A equipe
de medição trabalha sob a direção de José
Rodolfo Eichler e terá na noite do dia 11 a
supervisão de José Gonçalves, represen-
tante da Confederação Brasileira dc Atle-
tismo.

O novo percurso tem uma alteração
importante em relação ao do ano passado:
foram abandonadas a Avenida Presidente
Vargas e a Avenida Rio Branco, adotan-
do-se, em seu lugar, um trecho mais exten-
so sobre a Perimetral. Agora os corredores
irão pela Perimetral até a altura do silo do
Cimento Tupi (entre os armazéns 8e9),
voltando pela outra pista e reingressando
no Aterro do Flamengo. Com isto, facilita-
mos o trabalho do Detran e da Polícia
Militar no controle do trânsito na cidade,
livramos os corredores da fumaça de esca-
pamento dos veículos e lhes damos mais
segurança (pois a Perimetral estará toda
fechada ao tráfego).

Depois de amanhã, sábado, a Clínica
da Maratona será este ano pela primeira
vez realizada no Leme (ponto que servirá
de largada e saída da prova, no dia 2 de
junho). A Clínica começará as sete horas,
com atendimento médico a cargo da Orto-
Center, terá às 7h30min palestra do Dr.
Wilson José Vieira sobre o tema "Os
benefícios da prática da corrida para o
aparelho cardiovascular", às 7h45min
exercícios de aquecimento com o professor
Edson Porto e, às oito horas, treino de
corrida.

Allan Steinfeld ainda estará no Rio no
dia 15 e tenho a intenção de convidá-lo
para participar da Corrida do Sócio da
Corja (como 

"hors concours") ou a entre-
gar os troféus da mesma, caso não queira
correr. O convite se justifica pelo fato de
ser Allan Steinfeld o segundo nome da
hierarquia do New York Road Runners
Club, depois de Fred Lebow, e por mante-
rem, Corja e Clube de Corredores de
Nova Iorque, um ótimo relacionamento.
(A Secretaria da Corja lembra que ainda
há três vagas disponíveis para a Maratona
de Nova Iorque este ano; informações
pelo telefone 247-4979).

A Corrida do Sócio será às oito da
manhã, no Aterro do Flamengo, na distân-
cia de seis quilômetros e com o patrocínio
da IBM. Só poderão correr os sócios que
estiverem em dia até o dia 31 de março. As
inscrições (gratuitas) serão abertas no dia
9, bastando ao sócio apanhar seu número
no clube, sem necessidade de preenchi-
mento de ficha.

JOSÉ INÁCIO WERNECK

l'^PHOJESSS^
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[tv record]
IcANAL @) J

22:00 HS
Copa Libertadores da América

direto de Cali na Colômbia — ao
vivo

Juniors
x

Flamengo
Narração: Silvio Luiz
Comentários e reportagem: Flavio
Prado

Dia 3 de abril às 21:00 hs — O
Último Tubarão (inédito) e às 23:00
tis a estréia de Encontro Marcado
com Cidinha Campos no segundo
ano da Record.

RÊÍC;(DRQ

A EMISSORA DO RIO

Kasparov e
Smyslov têm
novo empate

Vllnlus, União Soviética —
Garry Kasparov e Vasili Smys-
lov empataram ontem pela
quarta vez consecutiva, na oita-
va partida pelo Campeonato
Mundial de Xadrez. O empate
foi proposto por Kasparov, no
vigésimosétimo movimento,
surpreendendo os analistas,
que o consideravam em van-
tagem.

O empate dá a Kasparov a
vantagem de 5 a 3 na série de
16 partidas e o vencedor jogará
contra o campeão mundial
Anatoly Karpov. A partida de
ontem, ainda segundo os ana-
listas, foi, até o décimoterceiro
movimento, uma repetição da
segunda e a mais brilhante do
ex-campeão mundial.

Arquivo 27/3/84

Í rÜ

A Ü 1 & 1
* Ê 11 A'PBP: 

ri.'»
Posição final

8a PARTIDA
Smyslov x Kasparov

GD-Defcsa Tarrasch (D 09/b)

1-P4D-P4D 1S-BIC-D2D
2-C3BR-P4BD 16-D4T-B4B
3-P4B-P3R 17-TD1D-B3CD
4-PBXP-PRXP 18-TR1R-B3C
5-P3CR-C3BR 19-D5C-TD1D
6-B2C-B2R 20-P3R-D3D
7-0-0-0-0 21-C(3)2R-C4R
8-C3B-C3B 22-D3C-B4TD
9-B5C-PXP 23-C3B-C6D

10-CRXP-P3TR 24-T2R-C4B
11-B3R-T1R 25-D2T-BXC
12-P3TD-B3R 26-PXB-D3T
13-RIT-B5CR 27-T(2)2D-C5T
14-P3B-B4T Empole (0,5-0,5)

Um Kasparov
inovador

Sem temer a preparação de
seu adversário, Smyslov repete
o original tratamento da aber-
tura do 2° encontro. Com con-
fiança, executa rapidamente os
lances até o marcante 13-R1T,
gastando apenas 6 minutos.
Mas, a surpreendente resposta
de Kasparov- 13-..-B5CR!-
revela o trabalho de seu "labo-
ratório": evita CXB, conser-
vando aberta a coluna do rei
como fonte de contrajogo,
mesmo à custa de um tempo, e
assim nega ao branco a bem
sucedida estratégia da 2' parti-
da, de pressionar o centro pre-
to à distância, após 13-..-D2D
14-CXB-PXC. Até aqui, Gary
movia-se também instantânea-
mente: somente 2 minutos no
relógio.

Embora 14-P3B tenha exigi-
do quase meia hora de refle-
xão, o tarimbado GM dispôs
suas peças de forma análoga à
outra ocasião, armando-se com
16-D4T/17-TD1D, além de 15-
B1C, numa espécie de modelo
universal. Por seu turno, Kas-
parov usa muita criatividade
para explorar o poder de suas
peças (16-..-B4B! e a duplicata
B3C), como fator compensató-
rio do isolamento do PD. E à
Smyslov faz falta um BR mais
atuante para fustigar tal debili-
dade; e pouco lhe atraiu a si-
tuação após o não jogado 17-
CXC-BXB 18-RXB-PXC 19-
TD1D-D2C, com boas pers-
pectivas para o negro.

Sem produzir impacto sobre
o centro, Vassyli perde a inicia-
tiva (os lances 19-D5C/20-P3R
e 22-D3C refletem esta incapa-
cidade), enquanto kasparov
prepara a incursão do cavalo
(C4R-6D-4B), com 19-..-
TD1D e 20-..-D3D, dispensan-
do a imediata igualdade de 20-
..-CXC 21-DXD-TXD 22-
PXC-T(2)2R. A invasão do ca-
valo ocasiona alguma descoor-
denação das peças inimigas e,
por fim, uma importante con-
quista posicionai, mediante o
isolamento dos peões brancos
na ala da dama (22-..-B4TD e
25-..-BXC).

Porém, quando já se acumu-
lavam concretas ameaças sobre
a posição do branco, kasparov
propõe empate, abstendo-se de
testar a capacidade defensiva
do ex-campeão, que inclusive
se encontrava na iminência de
um sério apuro de tempo, com
apenas 25 minutos para realizar
os restantes 17 lances. Espan-
toso e pouco típico no sempre
empreendedor e ambicioso Ga-
rik, ainda mais que ele dispu-
nha da plausível seqüência 28-
C2R-T1BD 29-T1BD-B6D 30-
B1B-T2B! (e não o ilusório 30-
..-CXP?! 31-TXC-TXT 32-
CXT-BXB 33-CXP-CXC 34-
DXC = )com a idéia T( 1) 1BD e
força total contra o desampara-
do P3BD. 

LUIZ LOUREIRO

Golfe
O Torneio Bradesco-Atlân-

tica/Pro-Am Invitational, cuja
primeira etapa será disputada
nos próximos dias 7 e 8, no
campo do Internacional Golfe
Clube, em Guaratinguetá. dis-
tribuirá um total de CrS 8 mi-
lhões aos vencedores. A com-
petição será na modalidade
stroke-play.
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Marquinhos mostrou eficiência no ataque mas Jalhou na
marcação

Basquete marca errado e
deixa técnico preocupado

Durante duas horas, o técnico Renato
Brito Cunha gritou, fez caretas, falou com os
torcedores que compareceram ao ginásio da
Gávea para assistir ao treino da Seleção
Brasileira de basquete e, no final, não deve
ter ficado muito satisfeito, porque os jogado-
res não conseguiram seguir a sua principal
determinação: acertar o posicionamento na
defesa.

Esta preocupação de Brito Cunha com a
marcação vem desde o tempo em que ele
assumiu o cargo de técnico da Seleção Brasi-
leira, no início do ano passado. Em todos os
treinos, o treinador sempre fala sobre o
posicionamento dos jogadores e ontem, em
determinados momentos, chegou a perder a
paciência.— O Brasil está atrasado dez anos em
relação aos Estados Unidos na marcação
defensiva. É preciso que os jogadores se
conscientizem da importância de uma boa
marcação.

Amistoso
A Seleção Brasileira viaja hoje para

Belo Horizonte, onde à noite enfrenta a
Seleção de Porto Rico, na terceira partida
amistosa entre os dois times. Nos dois pri-

meiros jogos, o Brasil venceu. Para que as
duas seleções náo atuem em um ginásio
vazio, os dirigentes da Federação Mineira de
Basquete decidiram não cobrar ingressos.
Esta decisão foi tomada depois que a Federa-
ção conseguiu um patrocinador para o jogo.

Em princípio, embora o técnico Renato
Brito Cunha não tenha confirmado, o Brasil
inicia a partida com: Cadum, Israel, Fausto,
Marquinhos e Adilson, que tem sido o me-
lhor jogador do time nestes amistosos.

No dia 5, a Seleção viaja para Porto
Rico, onde disputará alguns amistosos e
depois segue para Cuba, continuando a fase
de preparação para o Torneio Pré-Olímpico,
em maio, em Sáo Paulo.

Flamengo
Isidório Danon, vice-presidente de es-

porte amador do Flamengo, confirmou on-
tem que o clube continua mantendo contatos
para a realização de um torneio internado-
nal, quando apresentará os novos contrata-
dos, Marquinhos, Nilo, Marcelo Vido e o
argentino Filloy. Danon afirmou que o Fia-
mengo não pretende contratar mais nenhum
jogador.

Concurso hípico é adiado
para esperar Figueiredo

O Concurso Nacional Bradesco-Atlân-
tica, que seria disputado este fim de semana,
na Hípica, foi adiado pelo patrocinador, que
deseja coincidir sua realização com a presen-
ça do Presidente Figueiredo no Rio. Em seu
lugar, está programada a Copa Sociedade
Hípica Brasileira (SHB) com o propósito de
treinar os cavaleiros cariocas para a primeira
seletiva da Olimpíada, dia 22 de abril, em
Sáo Paulo.

A Copa SHB-terá a presença dos princi-
pais cavaleiros do Rio, como Marcelo Artia-
ga de Castro, campeão do Concurso Pão de
Açúcar, realizado no último fim de semana
em São Paulo; Jorge Carneiro; Cláudia Ita-
jahy; Elizabeth Assaf e Ney Boghossian, que
retornou recentemente dos Estados Unidos,
onde participou do Circuito da Flórida.

Além dos cavaleiros sêniores, participa-
rão da Copa SHB concorrentes das catego-
rias júnior, mirim, escolinha e especial. A
competição será disputada de amanhã a
domingo, com a série preliminar apresentan-
do obstáculos a 1,20m e a série forte a 1,40m.

Até ontem, a Confederação Brasileira
de Hipismo não recebeu resposta do Comitê
Olímpico Brasileiro sobre o pedido de consi-
deraçáo dos resultados dos cavaleiros que
estiverem no exterior durante as seletivas
para os Jogos Olímpicos. A decisão do COB
interessa principalmente a Caio Sérgio de
Carvalho, classificado para a Copa do mun-
do de Hipismo, em abril, na Suécia, que só
está aguardando uma resposta para poder
viajar.

Dupla brasileira fica em
oitavo na Star em Lisboa

Lisboa — A dupla brasileira John King/
Fernando Nabuco ficou em oitavo lugar na
segunda regata do Campeonato Europeu da
Classe Star que reúne os melhores iatistas do
mundo com preparativos para o Mundial,
marcado para a semana que vem, também
em Lisboa, e os jogos Olímpicos de Los
Angeles. A vitória pertenceu à dupla Hans
Wallen/Tobjorn Hansen, da Suécia, mas li-
deram a classificação geral os soviéticos
Andrei Balashov e Aleksander Muzychenko.

Participam cerca de 100 tripulações e
estáo previstas sete regatas — valem os seis
melhores resultados de cada concorrente —
e os resultados da segunda prova foram os
seguintes: Io — Hans Wallen (Suécia), 2o —
John Maccausland (EUA), 3o — Flavio

Scala (Itália), 4o — Alexander Hagen (Ale-
manha Ocidental), 5o — Heinz Nixdorf
(Alemanha Ocidental), 6o —Christian Sane-
ker (Áustria), 7o -- Joachim Griese (Alemã-
nha Ocidental), 8o — John King (Brasil), 9o
— Bengt Hellsten (EUA), 10° — Rico
Grecorini (Suiça).

Após duas regatas, os quatro primeiros
colocados são: Io - Andrei Balashov, 2° —
Hans Wallen, 3o — Joachim Griese, 4o —
Alexander Hagen. Os brasileiros Eduardo
de Souza Ramos e Roberto Luís Martins
viajam hoje para Lisboa, onde vão disputar o
Campeonato Mundial de Star, na próxima
semana, iniciando os preparativos para a
Olimpíada.

Inscrição para Corrida
Mesbla encerra-se hoje

Encerram-se hoje as inscrições para a 1*
Corrida Mesbla, que será realizada domingo,
a partir das 9 horas, nas ruas de acesso ao
Shopping Ibirapuera. em São Paulo. No Rio,
os interessados devem entrar em contato
com a Viva Promoções Esportivas (Avenida
Brasil, 500. 3o andar, sala 319) organizadora
da prova. No Ito da inscrição, cada atleta
receberá uma camiseta para participar da
competição e pagará uma taxa de CrS 2 mil.

José Baltar. segundo colocado do ran-
king brasileiro e um dos favoritos, acredita

que possa chegar entre os primeiros se conse-
guir obter, logo de início, uma boa vantagem
sobre seus adversários. Baltar. que está se
preparando para participar da Maratona
BRADESCOJORNAL DO BRASIL, cor-
rendo 20 mil metros em média por dia. só
teme que o fato de não conhecer o percurso
— de 10 km possa prejudicá-lo.

Além da corrida, com largada em frente
ao Shopping Ibirapuera. está programado
um show da Radio Cidade com o cantor
Ríichie e sua banda.

COB já tem mais
Cr$ 52 milhões
para a Olimpíada

São Paulo — A delegação olímpica
brasileira será definida até o dia 15 de
maio. Dessa forma, somente os atletas que
obtiverem índices fora do comum no Tro-
féu Brasil de Atletismo, no início de junho,
ainda terão alguma possibilidade de ir aos
jogos de Los Angeks, conforme assegurou
ontem o presidem; do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB), Major Sílvio de Maga-
Ihães Padilha.

Acompanhado de membros do COB,
ele participou ontem de cerimônia na qual
a American Express do Brasil fez a entrega
dos recursos obtidos na campanha "vamos apoiar o Movimento
Olímpico Brasileiro", cuja finalidade foi levantar recursos auxilia-
res à cobertura dos custos com a participação do Brasil nas
Olimpíadas.

Essa campanha, que durou três meses e contou com a
participação de cerca de 90 empresas e 11 bancos associados ao
cartão de crédito American Express, rendeu CrS 52 milhões 180
mil 601 e mais aproximadamente CrS 10 milhões das próprias
empresas. A campanha custou CrS 250 milhões, informou o vice-
presidente da empresa, Curt Ludwigson.

Jogos mais fortes
Segundo o Major Padilha, o Brasil gastará quase CrS 2

bilhões de cruzeiros com as Olimpíadas de Los Angeles, o dobro
do que foi gasto há quatro anos em Moscou. Para ele, tais
recursos — que hoje vêm quase totalmente da Loteria Esportiva
— deveriam ser fornecidos pela iniciativa privada, 

"caso contra-
rio, teríamos um esporte socializado."

Comentando o volume de recursos oferecidos pelo Ameri-
can Express Card, Padilha disse que o principal da campanha náo
foi alcançar resultados materiais, mas ajudar na conscientização
geral dos princípios olímpicos. Lembrou que as Olimpíadas são
mais difíceis do que os jogos pan-americanos e os de Los Angeles
deverão ser muito mais fortes do que os de Moscou, que vários
países boicotaram, como os próprios Estados Unidos. Ele defen-
deu a formação de uma delegação que não vá preocupada em
ganhar medalhas mas que chegue às finais no maior número
possível de modalidades.

São Paulo/Ariovaldo dos Santos

S 
Valor tijt^p^fi^

Padilha (D) mostra a quantia que recebeu

Seleção de vôlei se
exibe hoje em Manaus

A Seleção Brasileira de vôlei viaja hoje de manhã para
Manaus, onde realiza, esta noite, um jogo-exibição, entre suas
equipes A e B. Amanhã, à noite, a Seleção segue para Cuba,
onde disputará uma série de seis amistosos contra a Seleção
Cubana nos dias 2, 3, 5, 7, 9 e 10 de abril.

Badá e Amauri, ainda em fase de recuperação de cirurgias,
permanecem no Rio fazendo exercícios físicos. No retorno da
Seleção, haverá uma semana de testes de avaliação física e de
laboratório, antes do embarque para a União Soviética, no dia 20.
Depois, a equipe segue para a Polônia, onde disputará amistosos
entre os dias Io e 7 de maio, e, na Iugoslávia, entre os dias 8 e 13
do mesmo mês. A chegada ao Brasil está prevista para o dia 14 de
maio, quando a equipe iniciará a preparação para o Mundialito de
Vôlei, entre 5 e 15 de junho, em São Paulo.

Acima da expectativa
O técnico Bebeto de Freitas pretende aproveitar os amisto-

sos contra Cuba para fazer uma série de experiências táticas. Ele
acha que o nível técnico alcançado pelos jogadores nas quatro
partidas contra o Japão foi acima de qualquer expectativa mas
que agora, contra os cubanos, as dificuldades serão maiores:

— Vamos,sentir a reação da equipe sem o apoio da torcida.
A Seleção, realmente, surpreendeu nos jogos contra o Japão e a
tendência agora é melhorar cada vez mais — disse Bebeto.

A delegação foi definida ontem: jogadores — Bernardinho,
Montanaro, Rui, Renan. William, Xandó, Domingos, Léo,
Bernard, Cacau, Fernandão, Marcus Vinícius, Ronaldo; técnico

Bebeto de Freitas; assistentes-técnicos — José Carlos Brunoro
c Jorge Barros; preparador-físico — Paulo Sérgio Rocha; médico

Roberto Kattan; massagista — José Martins, chefe da delega-
ção — Paulo Márcio Nunes da Costa.

O àp&fek^mento
técnico cto homem
produzindo os
melhores resultados.

mW^%
PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S A.
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Vasco já aceita dividir Edu com a Seleção
t/ Delfim Vieira ***

Ao lomar conhecimento de que a CBF pretende mesmo
extinguir o cargo de treinador exclusivo e adotar a antiga
fórmula — o técnico acumularia a direção do seu time c da
Seleção —, o presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada,
disse que concordaria com a liberação de Edu. Calçada
garantiu até que apoiaria a CBF, desde que a entidade
admitisse dividir Edu com o Vasco, abrindo mão do caráter de
exclusividade que mantinha até agora.

Calçada ontem estava bem mais humorado em relação ao
caso envolvendo Edu e a CBF. Voltou a afirmar que o Vasco
não foi sondado nem consultado sobre a cessão de Edu, mas a
simples mudança de filosofia da CBF em relação ao treinador
modificou seu comportamento. Anteontem à noite, o presi-
dente do Vasco parecia aborrecido pelo fato dc estar ameaça-
do dc perder o técnico exatamente quando o time estava em
ascensão.

Prestígio total
Lima ascensão tão nítida que Calçada quer preservá-la

até onde puder, evitando até amistosos que prejudiquem o
time:

Resolvemos não marcar jogos enquanto o time tiver
condições de chegar ao título. Amistosos são c serão recusa-
dos. Agora mesmo não quis marcar um em Criciúma. Em
Brasília também havia a perspectiva de um amistoso, mas a
Comissão Técnica pediu e não marcamos. Se tivermos uma
semana livre, vamos usá-la para treinamento e aprimoramento
do nosso time.

Sobre Edu, Calçada afirmou:
A CBF não deve mais adotar a política do treinador

exclusivo. Se for assim, a gente até apoia no que for
necessário. Nem que o Vasco contrate um auxiliar-técnico
para ajudar o Edu e dirigir o time quando ele náo estiver.
Assim, náo tem problema. O que náo quero é ficar sem
treinador quando o time está subindo de produção.

Calçada deve viajar domingo ou segunda-feira para a
Europa, onde resolverá problemas particulares. Também vai
tentar confirmar a participação do Vasco nos torneios Tereza
Herrera e de Málaga, na Espanha; além de amistosos em
Portugal. O Vasco deve cerca de CrS 70 milhões ao Barcelona,
quantia referente à volta de Roberto, dívida que deve ser paga
com amistosos.

Técnico agora só quer
pensar na Copa Brasil

Depois dos primeiros momentos de entusiasmo ao ver
seu nome cotado para dirigir a Seleção Brasileira, o técnico
Edu agora quer se dedicar apenas ao Vasco, para evitar que a
torcida e os próprios jogadores pensem que suas atenções
estão voltadas para a Seleção. Edu não quis nem escalar sua
Seleção ideal — embora afirme que, de imediato, teria um
time definido para divulgar —, começando a adotar posição
cautelosa.

Os dois dias de envolvimento com a CBF, no entanto,
tiveram para Edu um balanço altamente positivo: além de
considerar sua carreira em ascensão, o treinador acha que os
próprios jogadores do Vasco serão beneficiados com as
notícias, porque todos vão tentar mostrar ainda mais empenho
para que sejam lembrados no futuro, caso seu nome seja
realmente escolhido.

Benefícios para o Vasco
O assunto em Sáo Januário, evidentemente, era a

possibilidade de Edu deixar o clube. A torcida começa a reagir
à saída do técnico. Chefes de torcidas que vendem passagens
para as caravanas a Belo Horizonte garantiam que náo
concordarão com qualquer mudança. Edu manteve uma
posição de expectativa e tranqüilidade.

Náo posso nem ficar falando muito porque acho que
já disse tudo. Náo escalo minha seleção ideal como me
pediram, porque seria prematura em todos os aspectos. Náo
fui convidado pela CBF. Seria pretensão escalar um time
agora. E, além disso, o futebol muda muito. Até o momento
certo, poderiam surgir mudanças e seria uma decisão precipi-
tada escalar um grupo agora e mudar mais tarde. Me
perguntaram sobre a vinda dos jogadores que estão na Itália.
Eu pergunto: quem não gostaria de ter um Zico, um Falcão no
time? Mas quero pensar só no Vasco. Daqui a pouco, se der
algum problema, vai me acusar de fracassar no Vasco porque
estava pensando na Seleção.

Há, em sua opinião, apesar da posição cautelosa que
adotou, uma vantagem muito grande para todo o time:

É inegável que para o gmpo de jogadores do Vasco o
simples envolvimento do meu nome com a CBF pode trazer
vantagens, porque uma leve perspectiva de confirmação de
meu nome já abre chances para muitos aqui. Então, quem
mais se empenhar, teoricamente mais terá chances comigo na
Seleção. E isso é um estímulo para todos. Confesso que
coletivamente o Vasco está me agradando, já atingimos um
objetivo comum, que era montar um time veloz, ofensivo e
torná-lo unido para que tudo desse certo.

BOLA DIVIDIDA

yy
Edu, com a "bolatoda,\ acerta os novos rumos do Vasco com a sua comissão técnica

Parreira só queria tempo
para provar competência

Delfim Vieira

Parreira vive um dia diferente após se desligar da Seleção

ÍÉÉÈ^1
Hoje
11 e meia da noite

apresentação de
Miro Teixeira e Belisa Ribeiro

A presença carioca nos
grandes temas nacionais.
Hoje, com Miro Teixeira e
Belisa Ribeiro, o Sen. Afonso
Camargo (PMDB), o Dep. Fed.
Léo Simões (PDS), Henfil,
escritor e cartunista, e
Silvio Tendler, cineasta.

O técnico Carlos Alberto
Parreira voltou ontem a CBF
apenas para apanhar uns livros
e, depois, andou durante cerca
de uma hora pela cidade, já
sem a responsabilidade dc diri-
gir a Seleção. Por onde passa-
va, sempre um torcedor lhe
fazia uma pergunta e quase
todas na base do" por que você
pediu tanto dinheiro? Pensa
que está no Kuwait ou na Ará-
bia Saudita?"

Parreira apenas sorria e,
mais tarde, explicou que o tor-
cedor do Rio sempre o tratou
com muito respeito e que rara-
mente sofria um ataque mais
forte, mesmo quando a Seleção
náo andava bem.

Pela primeira vez acordei
sem pensar em alguma progra-
mação esportiva. Antes, havia
sempre um jogo para ser anali-
sado. Dessa vez acordei bem
cedo. fui à praia com minha
mulher e filhas e, mais uma
vez, cheguei à conclusão de
quanto é importante ter a famí-
lia junto da gente. É nestes
momentos que ela deixa a nos-
sa cabeça tranqüila como se
nada tivesse acontecido — dis-
se Parreira.

ARQUIVO ¦ . .
Pouco depois das 13 horas, o

técnico já estava na CBF arru-
mando seus livros. Decidiu dei-
xar todos os apontamentos so-
bre jogadores e clubes, brasi-
leiros e estrangeiros, para se-
rem entregues ao futuro treina-
dor. Nos últimos meses, Pairei-
ra havia organizado um grande
arquivo internacional, inclusive
contando com a ajuda do Côn-
sul brasileiro em Milão, João
Zicardi, que lhe enviava todas
as semanas dezenas de publica-
ções européias.

Ao sair da CBF, Parreira foi
fazer compras no Centro' e to-
dos indagaram sobre sua saída
da Seleção. O técnico respon-
dia tranqüilamente, mas os que
passavam pelo lado brincando,
faziam sempre uma pergunta
que o confundia, como, por
exemplo quem ele indicaria pa-
ra seu lugar.

Parreira disse que espera
agora acertar sua contratação
por qualquer clube brasileiro,
já que acha que teve pouco
tempo para apresentar seu tra-
balho na Seleção.

Reconheço que os sete
anos que passei no exterior náo
permitiram que o torcedor bra-
sileiro conhecesse melhor o
que eu posso fazer no futebol.
Infelizmente, na Seleção houve
dificuldade como no jogo con-
tra a Argentina, quando saímos
do Rio, apanhamos os paulistas
em Sáo Paulo, os gaúchos em
Porto Alegre, para jogar quase
no dia seguinte. É por isto que
espero acertar com um clube e
trabalhar com a vontade de
quem gosta do futebol. Se eu
só pensasse mesmo em Sele-
çáo. teria aceitado os CrS 7
milhões e estaria na CBF. No
entanto, sou um homem de
posição.

Na CBF. o diretor de futebol
Dílson Guedes afirmava mais
uma vez que ainda náo esco-
lheu o novo técnico, mas os
que freqüentam a entidade sa-
bem que a escolha caberá a
Giulite Coutinho. e que Dílson
apenas irá anunciar o nome.
Como no dia anterior. Edu é o
mais cotado.

JL Hl
Jogo de ontem

TAÇA CBF
Uberlândia 1 x 0 Remo

ENQUANTO 
a CBF não anuncia seu

novo treinador, é natural que cada um
comece a especular em torno dos nomes mais
selecionáveis. E entre ns que estão sendo
citados, dois parecem reunir as preferências
gerais: Didi e Edu.

Com ambos, temos certeza, a CBF esta-
ria bem servida, Edu 6 novo na profissão,
mas possui personalidade bastante para assu-
mir o importante cargo. Quem como ele
conseguiu domar o Vasco, não deve ter
maiores dificuldades com a Seleção. Ex-
craque, de talento reconhecido, Edu jogava
um futebol de ataque e era dc fazer gols. Essa
disposição ele mantém como treinador, ensi-
nando seu time a jogar ofensivamente, bus-
cando o gol como primeiro objetivo.

Já Didi, um genial meio-campo, prefere
uma escola mais cautelosa. Embora obvia-
mente goste dc ver seu time na frente,
pressionando o adversário, Didi sabe, por
experiência própria, que o recuo é uma arma
estratégica e os contra-ataques muitas vezes
decidem uma partida. Um c outro, no entan-
to, são técnicos de idéias, bem distantes da
rotina de treinadores tipo Jorge Vieira e
Rubem Minelli — para citar dois também
citados nas listas — que há anos andam de
clube em clube sem acrescentar nada de novo
a seu trabalho.

Jorge Vieira disse ontem que ser lembra-
do já é gratificante. Realmente é o melhor
que ele pode esperar. Como técnico correto,
tem experiência, mas nenhuma criatividade,
sempre obedecendo ao mesmo figurino. Em
mais de vinte anos de atividade não se
conhece outra contribuição de Jorge Vieira
ao futebol a não ser sua louvável aplicação ao
trabalho.

Quanto a Minelli, a mesma coisa. Até
pouco tempo ele gozava de alto prestígio em
São Paulo, onde pesquisas o indicavam como
o preferido para o lugar de Parreira. Mas uma
discreta passagem pelo Palmeiras e o rotundo
fracasso no Atlético Mineiro desanimaram os
seus admiradores.

Igual a Jorge Vieira, Minelli é daqueles
técnicos que seguem o trivial do futebol. Se
pegam um bom elenco — como aconteceu
com ele no Internacional — fazem o nome.
Se tiverem, porém, de armar um time, aí se
dão mal. Desta vez, no entanto, Minelli fugiu
à regra. Contratado a peso dc ouro pelo
Atlético, Minelli conseguiu o impossível, ou
seja: destruir uma equipe cheia de craques
como a do campeão mineiro. Até agora os
mineiros não compreendem como seu time
pôde ser desclassificado do Campeonato Na-
cional na segunda fase, como se fosse um
Quixadá qualquer.

Assim, parece que a escolha terá de ser
feita mesmo entre Didi e Edu. Como a CBF
faz questão de exclusividade, liberar Didi não
será difícil. O problema é com Edu. O Vasco,
e com razão, não vai querer perdê-lo agora.
Resta saber como reagirá Edu. Enfim, para
tudo há sempre um jeitinho. O importante é a
CBF ter um bom técnico.

Historias — Na concentração do Botafo-
go, dos velhos tempos, o associado Lamana
passava um filme de bangue-bangue quando
tudo se fez escuro e o aparelho enguiçou.
Luzes acesas, Lamana explicou que a lâmpa-
da nova tinha queimado.Mas vou no carro buscar a velha —
disse.

Foi quando Manga avisou:
Acho bom não trazer tua velha aqui

não, porque está todo mundo de cueca.

SANDRO MOREYRA

Zico treina antes
do tempo, sente e
pára mais 10 dias

Lídine. Itália — Por um duplo erro de avaliação. Zico terá
de ficar agora dez dias cm repouso absoluto e somente voltará
aos treinos quando estiver inteiramente recuperado do proble-
ma muscular sofrido no dia 8 último, no amistoso contra o
Brescia, e que já o tinha afastado da equipe do Udinese nas três
últimas rodadas do Campeonato Italiano.

Acredito que tanto eu quanto os médicos do clube nos
tenhamos enganado. No Brasil, sempre superei as contraturas
musculares cm poucos dias, sem maiores dificuldades — disse
Zico, admitindo ter reiniciado os treinos antes do prazo
recomendável, com o propósito de voltar o mais rápido possível
ao time para ajudá-lo a vencer os jogos.

Irritação
Zico voltou a sentir a contusão durante o treino do

Udinese e a noticia de que terá de permanecer dez dias em
repouso irritou os torcedores e o presidente do clube, Lamberto
Mazza. que chegou a acusar os médicos de não se terem
empenhado devidamente para recuperar o principal jogador do
time.

Os médicos. Bellato e Girola, se defenderam afirmando
que 

"possivelmente o presidente estava nervoso" e que 
"muitos

jogadores náo seguem nossas indicações e preferem ouvir
conselhos de médicos particulares".

Secretaria explica
acúmulo de lixo na
porta do Maracanã

O subsecretário Estadual de Esporte e Lazer. Joáo Alber-
to Barreto, esclareceu ontem que o lixo acumulado terça-feira
na porta do Maracanã náo representa nenhuma anormalidade.
A limpe/a do estádio é feita sempre no dia seguinte aos jogos e
0 recolhimento do lixo pela Comlurb no segundo dia após.

Fluminense e São Paulo jogaram no domingo, o estádio
foi varrido na segunda e, na terça-feira, o lixo foi recolhido,
como sempre acontece — explicou.

Joáo Alberto Barreto informou que a limpeza do
Maracanã é feita pela Fundação Santa Cabrini "que só emprega
ex-presidiários e tem. portanto, importante função social".

A manutenção do parque aquático Júlio Delamare é feita
pela própria Federação Aquática do Rio de Janeiro e "às vezes
surgem problemas normais, logo contornados, como este do
cloro". João Alberto Barreto disse náo saber explicar a viagem
do Superintendente da Suderj. Alexander Macedo, com a
delegação do Flamengo a Colômbia.
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Flamengo conquista Colômbia e já é favorito
Barranquilha< Colômbia — Os muitos elogios recebidos

pelo Flamengo no seu empate de 1 a I contra o América, cm
Cáli, aumentaram muito seu prestígio. Tanto que entra na
partida desta noite, contra o Junior, como franco favorito. Sua
maior dificuldade será, certamente, o péssimo estado do campo
e a forte pressão quc sofrerá por parte do público, que fica bem
próximo ao campo.

Os ingressos já estão todos vendidos e acredita-se que haja
uma quebra de recorde de público e renda. Todos lamentam a
impossibilidade de Leandro jogar (embora o jogador ainda
passe por um último exame antes de ser definitivamente
vetado), uma vez que foi apontado como o melhor da partida de
terça-feira, quando saiu contundido no intervalo e não voltou
para a etapa final.

O técnico Cláudio Garcia promete uma exibição de garra e
técnica. Está certo de que seus jogadores se superarão e terão
condições de correr os 90 minutos, apesar do desgaste da
partida em Cáli. De uma maneira geral, todos estão cansados,
mas ninguém reclama. Parecem com muita vontade e empolga-
dos pela boa exibição do time no primeiro tempo do jogo de
terça-feira.

O juiz será escolhido por sorteio meia hora antes do jogo.
Entrarão no sorteio Carlos Montalban e Edson Peres, que
foram os bandeiras na partida em Cáli. César Pagano, que
apitou esta partida, está automaticamente escalado como auxi-
liar.

Barranqullla/Almir Veiga

ANTÔNIO MARIA FILHO

JUNIOR X FLAMENGO
Local: Estádio Romelio Martinez
Horário: 20 horas (22 horas Brasília)
Juix: Carlos Montalban ou Edson Peres (sorteio)
Auxiliares: César Pagano e um dos que forem a sorteio.
Junior: Bogani, Blanco, Miranda (Grau), Bausa e Bolagnos; Ischa,
Galvan e Vitor Peres; Barrios, Didi Valderama e Bolivar.
Técnico: José Varaca
Flamengo: Fillol, Júnior, Figueiredo, Mozer e Adalberto; Andrade,
Adílio, M. Bigu, Lico e Titã; Edmar.
Técnico: Cláudio Garcia.

Torcida faz festa na
chegada da delegação

Os jogadores, ao desembarcar no Aeroporto Ernesto
Cortizos, foram surpreendidos pela presença de dezenas de
torcedores colombianos, que foram esperá-los inclusive com
cartazes de boas-vindas. Todos se entusiasmaram com a caloro-
sa recepção e com muito custo deixaram o aeroporto e foram
para o ônibus.

No ônibus, outra surpresa. Normalmente a delegação viaja
num coletivo moderno, dotado de ar condicionado e poltronas
superconfortáveis. Entretanto, seguiram do aeroporto ao con-
fortável Hotel Prado (seu estilo é colonial, parece uma grande
fazenda), num ônibus bem antigo, como os que fazem linhas
normais no Rio. Apesar de velho, o ônibus era enfeitado com
flâmulas e cortinas com rendas, num estilo bem típico e que
chamou a atenção de todos.

Embora velho, estava dotado de uma aparelhagem de som
moderníssima. Tão logo todos tomaram seus lugares, o motoris-
ta colocou uma fita com músicas típicas — salsa, em sua maioria
(um ritmo parecido com o reggae) — e durante todo o trajeto
quase todos improvisaram uma animada festa.

Na chegada ao hotel, nova recepção calorosa por parte dos
barranquileros. Mesmo cansados e com fome, já que passava
das 15 horas, os jogadores fizeram questão de atender a todos,
concedendo muitas entrevistas, nas quais os repórteres colom-
bianos faziam quase que uma biografia de cada um. Diante de
tanto carinho, os jogadores esperam retribuir com uma bela
exibição.

Leandro ainda tem
esperança de jogar

O veto a Leandro é um fato quase certo. O médico Célio
Cotecchia está pessimista, o técnico Cláudio Garcia acha difícil
e o próprio jogador parece desanimado. Apesar disso, ele fará
tratamento intensivo até a hora do jogo para tentar se recuperar
da pancada que levou na perna direita e ter condições de
enfrentar o Júnior.

Apenas um detalhe a favor do jogador, como explica o
médico Célio Cotecchia:

Quando deixou o campo ele se queixava do joelho, mas
agora o que dói mesmo é o local da pancada e, ao que tudo
indica, a articulação não foi afetada. Portanto há'ainda alguma
esperança. Vamos ver se com este tratamento intensivo ele terá
condições de se recuperar.

Durante o almoço, ontem, no Hotel El Prado, Leandro
preferia não fazer qualquer prognóstico. Sua fisionomia era de
desânimo, mas em nenhum momento disse estar fora.

Vou fazer o que posso. Como se trata de uma pancada,
há alguma chance de me recuperar. Mas o local ainda dói muito.
Continua inchado, mas vou tentar até o fim — disse Leandro.

Leandro parecia ainda inconformado com a entrada mal-
dosa do jogador Aquino num lance em que o juiz sequer
marcou falta.

Não sei o que se passou com o juiz. Ele viu o lance,
percebeu que a pancada foi violenta e nem deu falta. Na
seqüência, o Lico também foi atingido e ele também nada
marcou. Fiquei arrasado ao deixar o campo na maça, pois senti
naquele momento que dificilmente voltaria para o segundo
tempo, logo num jogo em que estava bem, tinha marcado um
gol e conseguia criar boas jogadas.

Cláudio Garcia decide
manter mesmo esquema

O técnico Cláudio Garcia manterá o esquema de jogo
contra o Júnior. Para a posição de Nunes, escalará Edmar e
para a de Leandro, o jogador Adalberto, que trocará de lado
com Júnior. Ele acha que a partida desta noite é difícil e não
acredita que o adversário seja mais fraco do que o América de
Cáli.

Enquanto almoçava com o presidente George Helal, no
Hotel El Prado, Cláudio soube do próprio dirigente que o
Júnior perdeu de 2 a 0, em Cáli, mas atuou muito bem, de igual
para igual, tendo apenas o azar de sofrer um gol logo no início
da partida.

As informações que chegam a Cláudio Garcia sáo de que o
Júnior é um time que tem um futebol mais técnico do que viril.
Ele só teme o estado do campo, que diz ser ruim, mas tem um
bom motivo para se confortar:

— É claro que nos prejudicará muito, já que nosso time
joga na base do toque de bola. Mas estamos acostumados a
treinar num campo de terra, o "Carecão da Gávea", e este náo
pode ser pior — disse Garcia.

Os jogadores reservas treinaram ontem à noite no Estádio
Romelio Martinez. Alguns titulares foram até lá para ver de
perto o que os aguarda. Perceberam que o campo é ruim e
também estão um pouco apreensivos porque os torcedores
ficam muito perto do campo.

Júnior já contratou
até babá para Itália
Parece não haver mais nenhuma dúvida quanto à

ida de Júnior para o futebol italiano. Só nâo se sabe, por
enquanto, quando ele irá, nem o clube com o qual
assinará contrato. Todas as providências para a perma-
néncia na Itália já foram tomadas. A casa em que vai
morar já está alugada e até a babá de seu futuro filho já
foi contratada: é a manicure de sua mulher.
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Titã e Júnior são acompanhados pelos torcedores, entusiasmados, até nas lojas de Barranquilla

Assef confirma a
renúncia coletiva

O procurador-geral do Flamengo,
Michel Assef, confirmou que os vice-
presidentes do clube entregarão seus car-
gos ao presidente George Helal na segun-
da-feira. Mas garantiu que não existe
crise na diretoria do clube. Apenas os
vice-presidentes agirão desta forma para
que o presidente possa afastar alguns
diretores colocados ainda na gestão de
Antônio Augusto Dunshee de Abran-
ches.

A explicação de Assef para a posição
dos vice-presidentes é que no final do ano
haverá eleição para a presidência do
Flamengo e existem vários cargos de
diretoria ocupados por pessoas ligadas a
outras correntes políticas.

— O Helal jamais afastaria esses
diretores. Por isso nós, que somos mais
ligados a ele, achamos que esta é a única
solução, pois se os vice-presidentes entre-
gam os cargos automaticamente os dire-
tores ficam destituídos de suas funções.

Assef nega também qualquer medida
que venha afetar o vice-presidente de
futebol, Gilberto Cardoso Filho, a quem
elogia mas com o qual, ao mesmo tempo,
revela ter muitas divergências. Disse que
haverá uma reformulação geral no clube
e que serão criadas outras três vice-
presidências: patrimônio, expansão e di-
vulgação.

O presidente George Helal prefere
não interferir neste caso e diz apenas que
Gilberto Cardoso Filho é uma pessoa de
sua total confiança e que continuará a
assessorá-lo no Flamengo.

Volta de Geraldo depende de 10 milhões
JL Luiz Carlos David

A presença de Geraldo no jogo contra o Operário,
domingo, em São Januário, decisivo para a classificação do
Botafogo, depende de o clube conseguir CrS 10 milhões para
pagar a primeira parcela (sáo três de CrS 10 milhões) das luvas
que o ponta-direita quer receber. O vice-presidente de fute-
boi, Márcio Couto, disse que passou todo o dia mantendo
contatos e conseguiu a promessa de que o o assunto seria
estudado "com carinho".

O dirigente não quis revelar se a promessa partiu de um
banco ou de uma pessoa ligada ao clube. Disse também que
todos os demais dirigentes estão se empenhando no sentido de
conseguir o dinheiro necessário para pagar a primeira parcela
das luvas de Geraldo. Ontem, inclusive, diante da perspectiva
de contar com o jogador, o técnico Didi lançou-o alguns
minutos no time titular, durante o coletivo realizado em
Marechal Hermes.

Outro problema
Além do caso de Geraldo, Márcio Couto está tentando

resolver o problema do zagueiro Cristiano, cujo contrato
terminou no fim do mês passado. Cristiano aceitou as condi-
ções do Botafogo: CrS 3 milhões de luvas e CrS 1 milhão 800
mil mensais, mas disse que só assina contrato depois de
receber as luvas. Preocupado, ele procurou ontem Márcio
Couto e pediu ao dirigente que resolva sua situação. Chegou-
se a supor que Cristiano não jogaria contra o Operário, mas o
jogador garantiu que vai jogar, mesmo que seu caso náo seja
resolvido até o fim da semana.

Didi fez algumas observações no coletivo de ontem,
vencido pelos titulares por 3 a 2, mas depende da solução do
caso de Geraldo para definir o time:

— Vamos torcer para que Geraldo acerte logo, porque
sua presença no time é importante.

O lateral-esquerdo Paulo Roberto não participou do
coletivo mas, segundo o médico Joaquim dc Mata, ele tem
presença assegurada no treino de hoje. Se tiver bom desempe-
nho será escalado. No coletivo, os titulares venceram os
reservas por 3 a 2, gols de Berg. Ademir e Té. Desfalcados, os
titulares tiveram muita dificuldade para se organizar, princi-
palmente no meio-campo, onde Otávio (suspenso) fez muita
falta.

Gasperin e Gilson
podem desfalcar
o América domingo

Além de Gilcimar, cumprindo suspensão automática, o
América corre o risco de enfrentar o Coritiba, domingo, em
Curitiba, desfalcado do goleiro Gasperin — que se machucou
durante o coletivo de ontem — e de Gilson, que nem apareceu
no clube. O mais grave, porém, é o fato de as alternativas de
que dispõe o técnico Gilson Nunes náo aprovarem.

Gasperin torceu o dedo anular numa jogada confusa no
interior da área e teve de imobilizar o local. O médico Valdir
Luz informou que observará o goleiro amanhã, mas náo pôde
avaliar as possibilidades de recuperação até domingo. Como o
reserva Ernani ainda sente uma contusão no pé, o técnico
talvez recorra ao segundo reserva, o inexperiente Alexandre.

Ataque confuso
O problema da ocupação das extremas, entretanto, é que

mais aflige o técnico. No coletivo de ontem — empate de 1 a 1,
gols de Luisinho, em cobrança de falta, e João Renato para os
reservas — o ataque titular, formado por Silvânio, Luisinho e
Frambert, teve desempenho fraco, o que provocou algumas
queixas de Luisinho quanto às jogadas de área.

Gilson Nunes justificou o baixo rendimento com a
explicação de que o puxado treino físico realizado pela manhã
teve reflexos negativos entre os jogadores, mas está inclinado
a manter a escalaçáo desse ataque domingo, caso Gilson
continue sentindo a coxa.

O time não rendeu o que eu gostaria. O Gilberto e o
Moreno, por exemplo, não recuaram para o bloqueio em
momento algum; o Silvânio e o Frambert náo produziram
nada. , ~-

O técnico espera que no coletivo de amanha a tarde,
quando os jogadores estiverem descansados — o treino de
hoje é um físico técnico pela manha — possa ter melhor
aproveitamento, até porque ainda conta com a recuperação de
Gilson. Valdir Luz informou que o ponteiro teve permissão de
visitar um parente doente, ontem, porque não poderia treinar.
Mas, a exemplo do técnico, acha que Gilson pode reunir
condições de jogo até amanhã.

Gasperin deixou o campo dizendo que não sentia o dedo
contundido, mas arriscou um palpite: 

"Acho 
que com trata-

mento intenso vai dar para jogar domingo. Vou ficar treinan-
do normalmente, apenas sem usar a mão esquerda".

O goleiro comentou as notícias de que o Botafogo
premiará o América com CrS 300 mil para cada jogador, caso
vença o Coritiba domingo e o Botafogo assegure a classifica-
çáo à próxima etapa da Copa Brasil.

Por enquanto, encaro tudo isso como boato. Náo
creio que seja verdade. Mas. se for, encaminharei a proposta ã
diretoria. Ainda assim, penso que isso não é incentivo. O
Luisinho. por exemplo, diz que não aceita o dinheiro.
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Luisinho mar, -km o ritmo no treino, mesmo classificado

Romerito faz o
gol da vitória
em sua estréia

Assunção — Romerito estreou no
Fluminense ontem à noite contra o
combinado Sol-Cerro Porteno, mar-
cando o gol da vitória de 1 a 0, ao
completar, de cabeça, aos 25 minutos
do segundo tempo, uma excelente jo-
gada de Assis, feita pela esquerda.

Individualmente, foi uma boa es-
tréia para Romerito. Ele mostrou cora-
gem num lance de área, boa visão de
jogo e deixou a impressão de que, bem
entrosado, poderá dar muita alegria à
torcida do seu novo time. Coletiva-
mente, porém, o Fluminense não este-
ve bem, pois o ataque se mostrou
desentrosado.

Talento e coragem
Logo que começou o jogo, Rome-

rito deu um bom passe para Tato, na
esquerda, mas foi aos 2 minutos que
ele quase marcou seu primeiro gol,
chutando de longe, para o goleiro
Ayala desviar a bola para escanteio. O
atacante náo desistiu e continuou jo-
gando visivelmente interessado em
marcar um gol em sua estréia. E quase
conseguiu aos 9 minutos. Ele esforçou-
se tanto que nem temeu a chuteira do
adversário, que tentava desviar o cru-
zamento de Getúlio. O goleiro Ayala,
porém, voltou a defender a bola bem
colocada, desta vez de cabeça.

Delei tentou vários chutes de fora
da área, todos malcolocados e Assis,
em outras tentativas, também não foi
feliz. Romerito era o que tentava mais
o gol e aos 26 minutos limpou a jogada
com categoria mas chutou para fora.
Aos 35, em outra jogada sua, finalizou
em cima do goleiro.

Toque de bola
O Fluminense melhorou seu toque

de bola no início do segundo tempo.
Ao contrário do início da partida,
passou a explorar também o lado direi-
to do ataque, com Wilsinho, mas foi do
lado oposto que surgiu a jogada do gol,
aos 25 minutos. Branco investiu com a
bola dominada, passou-a para Assis e
este enganou o marcador, ficando livre
para o cruzamento. Na área, Romeri-
to, também livre de marcação, não
teve problema — 1 a 0, de cabeça, sem
chance de defesa para o goleiro Ayala.

Pouco antes, aos 16 minutos, Ro-
mérito havia feito também uma boa
jogada. Amorteceu a bola no peito,
mas chutou fraco, para fora. Aos 27,
quase que Branco faz 2 a 0, num chute
de longe. A partir daí o Fluminense se
preocupou em deixar o tempo passar.

Ao técnico Carbone, agora, resta
entrosar Romerito no ataque. Ontem,
pelo menos, o time parece ter sentido a
falta do centroavante Washington co-
mo o ponto de referência das jogadas
de ataque.

FLUMINENSE 1 X O COMBINADO SOL-
CERRO PORTENO

Local: Defensores Del Chaco.
Publico: 9.445 pagantes.
Fluminense — Poulo Vítor (Ricardo Lopes),
Getúlio, Duilio, Ricardo e Branco; Leomir,
Delei e Assis,- Wilsinho, Romerito e Tato
(Paulinho).
Técnico: Carbone.
Combinado Sol-Cerro Porteno — Ayala,
Caballero. Jaro, Amando e Lopez, Jaray,
Olmedo e Mendonza (Mercado); Perez,
Alfonso e Cartoman.
Técnico: Silvio Parodi.
Gol: no segundo tempo, Romerito (25min)

Vasco e Parreira estão
na página 27
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UMA HISTÓRIA PARA RIR E C
AO há quem não queira ser
amado — mas poucos querem
ser completamente compreendi-
dos, vistos por olhos que pare-

cem ter raios X. Um amor mais que com-
preensivo, absorvente, daqueles que não
admitem segredos nem mistérios, este é o
tema básico do filme Terms of Endearment
(Laços de Ternura), grande sucesso de bilhe-
teria e crítica nos EUA, tendo obtido nada
menos que 11 indicações para o Oscar da
Academia de Hollywood. Quem gosta de ir
ao cinema para assistir a grandes interpreta-
ções, rir (mas não às gargalhadas) e chorar
(mas só no final do filme), já pode se
preparar, que Laços de Ternura chega hoje
ao Rio e São Paulo.

E só uma pré-estréia, que a carreira do
filme começa mesmo na próxima quinta-
feira. Mas pré-estréia comercial, em amplo
circuito e quatro sessões, idéia da distribui-
dora UIP para o filme já estrear conhecido,
precedido de propaganda boca-a-boca. Uma
estratégia brasileira", já que nos EUA o que
costuma ocorrer sáo sessões-surpresa, deter-
minado filme sendo anunciado pelos jornais
e exibido só num cinema, sessão única.

E Paulo Varelli, da UIP, não duvida dos
elogios de quem assistir à pré-estréia. Afi-
nal, Laços de Ternura, considerado o filme
mais forte feito nos EUA sobre amizade e
amor, no âmbito doméstico, desde Kramer
vs Kramer, traz de volta ao espectador a
simples mas comovente vida em família,
depois de uma safra pródiga em super-
heróis, aventuras espaciais e efeitos técnicos
espetaculares. Além disso, as interpretações
são magníficas, com Shirley MacLaine ga-
rantindo que é seu melhor papel até hoje,
Jack Nicholson elogiando o "bom caráter"
do seu personagem, a novata Debra Winger
aplaudida por estar à altura do talento da
MacLaine, as duas concorrendo ao Oscar de
melhor atriz.

O personagem central do filme é Aurora
Greenway (Shirley), que surge pela primeira
vez na tela como uma jovem mulher que,
antes de sair com o marido para uma festa,
entra no quarto da filha bebê, preocupada
com seu silêncio: estaria morta a criança?
Ela tanto mexe no bebê que o resultado é o
despertar, o choro. "Melhor, muito melhor"
— exclama a superprotetora mãe, apenas no
início de uma carreira de controle absoluto
sobre a vida da filha.

filme cobre 30 anos na vida de
mãe e filha. Aurora fica viúva e é
cada vez mais autoritária, uma
pessoa sem papas na língua, que

acha que a filha Emma (Debra Winger)
viveria muiÇo melhor se só seguisse seus
conselhos. E uma relação ao mesmo tempo
cálida e exasperante, que às vezes tambem
exaspera o espectador. Não há como adivi-
nhar o que uma ou outra dirão na cena
seguinte, mas sempre será algo incisivo, uma
ferroada forte e que deixa marcas, como de
escorpião.

Emma, já uma bela moça, conta um dia
à amiga Patsy (Lisa Hart Carroll) que vai
casar-se com Flap Horton (Jeff Daniels),
professor da Universidade do Texas, o típico
jovem americano com cara de eterno estu-
dante. Quando Aurora sabe, entra em de-
pressão, protesta, sonhara para Emma um
casamento brilhante. E não perdoa: 

"Você
não é tão especial que possa superar um mau
casamento", fulmina.

Doce e meiga, muito diferente de Auro-
ra, Emma herdou, porém, sua determina-
ção. Casa-se com Flap. Logo após a cerimô-
nia, o casal vai para a casa nova, mas assim

3ue 
chega o telefone toca: é Aurora queren-

o saber se está tudo bem com Emma. Flap
fica irritado, quer fazer um escândalo, mas
Emma não deixa. Apesar de tudo, mãe e
filha amam-se irremediavelmente. Amor in-
tenso e complicado, capaz de transformar o
filme numa boa comédia.

Mas atenção. Laços de Ternura não é a
tradicional comédia de situações, prefere
extrair seus pontos de comicidade da obser-
vação da vida, da surpresa. O roteiro de
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JMEmmaeFlaps um casamento que A doença aproxima de novo Auro- Pli
[ j a falta de tempo e de dinheiro ra e Emma, que passam em revista L_J
ÉIll transformam em dura rotina 30 anos de vida em comum mSM
James Brooks, também diretor e produtor
(estreando no cinema, após vários trabalhos
para a TV), combina detalhes e profundida-
de de ficção escrita (o filme é uma adaptação
do romance de Dan Wakefield) com uma
noção perfeita de ritmo cinematográfico.

As duas atrizes, que nunca tinham traba-
lhado juntas antes, dão o que a crítica norte-
americana considera um show de interpreta-
ção. Depois da rápida cena inicial, Shirley
MacLaine representa uma Aurora pratica-
mente de sua idade (a atriz tem 49 anos, 31
de show business), e retrata com grande
acuidade o processo de envelhecimento de
uma mulher de classe média americana. Vai
a festas com esvoaçantes vestidos amarelos
ou cor-de-rosa, usa uma peruca alaranjada,
age com os homens como rainha ofendida —
flerta com eles, estimula-os a avançar e
recua quando fazem propostas concretas.

Shirley MacLaine aperta os lábios, trans-

forma seu rosto numa máscara de desapro-
vação, caminha rigidamente, nunca vacila —
é quase um monstro de rigidez e egoísmo,
alguém que se espanta porque o resto do
mundo não percebe que ela sempre está com
a razão. Apesar disso, o público ama Auro-
ra, já que suas intenções são sempre as
melhores. E Shirley MacLaine, que ficou
dois anos à disposição, esperando o filme,
passa com perfeição uma imagem que outra
atriz talvez tornasse grotesca.— Todo mundo tem mãe — diz Shirley
MacLaine para justificar o sucesso que o
filme vem fazendo. Ela e Debra continua-
vam fazendo seus papéis mesmo nos interva-
los das filmagens, o que o diretor Brooks
recorda como "um inferno", só apaziguado
pela diplomacia de Jack Nicholson, o ex-
astronauta Garrett Breedlove, vizinho e na-
morado de Aurora e, na vida real, amigo
íntimo de Warren Beafty, irmão de Shirley.

a

Entrar na pele de Aurora, contudo, não
foi fácil, mesmo para uma Shirley com a
respeitável bagagem de 34 filmes. Ela mes-
ma uma mãe pouco convencional, Shirley
nunca pensou em impor-se à filha Sachi —

ue hoje tem 27 anos, e vive numa das casas
a atriz, na praia de Malibu, mas sempre foi

bastante independente da mãe: aos seis anos
mudou-se para o Japão, para viver com o
pai, Steve Parker, de quem Shirley se divor-
ciou formalmente ano passado, voltando aos
EUA só nas férias; aos 23 foi viver na
Austrália com um fazendeiro; e, ao contra-
rio da mãe famosa, diz aue quer ter algum
dia "uma casa cheia de filhos", fazendo tudo
o que 

"as esposas fazem".
Shirley preferiu uma vida intensa, bri-

lhante, muitos romances, mmtas casas ("eu
não sei direito o meu endereço"). E já
escreveu nada menos que trêc livros autobio-
gráficos, o último deles, Out on a Limb

HORAR
(Minhas Vidas), um best-seller em que des-
creve sua crença na rcencarnação e nos seres
extraterrestres e fala de um amante casado,
pseudônimo Gerry, político europeu impor-
tante que, segundo as más línguas, seria o
ex-Primeiro-Ministro sueco Olof Palme.

Completamente diferente de Shirley,
Debra Winger é uma das wild children de
Hollywood, com reputação de ardente den-
tro e fora da tela. Durante as filmagens em
Lincoln, Nebraska, ela namorou ninguém
menos que o Governador do Estado, o
democrata Bob Kerrey, 40 anos, e desafiava
permanentemente a autoridade do diretor.
"Eu odeio você, Jim" — era uma frase
bastante ouvida nos sets, recorda Nicholson.
"OK, agora vire-se para o close", retrucava
Brooks.

A própria Debra telefonou a Brooks
oferecendo-se para o papel de Emma, de-
pois de ter lido o roteiro. Filha mais nova de
um casal de classe média alta de Los Angc-
les, Debra trabalha com o apoio — mas sem
o controle! — da família. "Nós sempre a
chamamos pelo nome do seu personagem do
momento", conta Ruth Winger. E Emma
parece naturalíssima, sincera, risos, lágrimas
e raiva aflorando como se não estivesse
fazendo o mínimo esforço.

Em personagem que é ao mesmo tempo
filha, mãe, esposa e amante, Debra não tem
aquela força erótica que mostrou em filmes
como Cowboy do Asfalto (com Jo«n Travol-
ta) ou A Força do Destino (ao lado de
Richard Gere e que lhe valeu a indicação
para o Oscar). Mas ainda é sexy e, o mais
importante, uma personalidade integral, ca-
paz de passar suas emoções com um rolar de
olhos, um esgar de boca.

casamento de Emma Com Flap
começa a ruir depois do nasci-
mento do segundo filho; ela co-
nhece num supermercado um ge-

rente de banco que lhe paga a conta, tor-
nam-se amantes, depois tica grávida do
terceiro filho e acaba descobrindo que Flap
também tem uma amante, uma de suas
alunas. Pega as crianças e vai para a casa da
mãe, uma avó tão exigente que os próprios
netos chamam-na de Mrs. Greenway.

Neste meio tempo, Aurora evoluíra da
solidão para o namoro com um vizinho,
Garrett Breedlove, ex-astronauta mulheren-
eo e alcoólatra. De novo uma atuação per-
Feita: a máscara de Jack Nicholson (um
Oscar por Um Estranho no Ninho e mais
cinco indicações) nunca havia mostrado tan-
tas pequenas rugas amargas, mas ainda as-
sim seu personagem é cálido, positivo. Uma
pessoa ao mesmo tempo vaidosa, infantil e
rude, em cujas mãos Aurora se transforma,
gradual mas espetacularmente, de dama rígi-
da e puritana em amante satisfeita.

Embora seu papel seja menor que o de
Shirley MacLaine e Debra Winger (ele con-
corre ao Oscar de melhor ator coadjuvante,
junto com John Lithgow. que faz o gerente
do banco), Nicholson acredita que Laços de
Ternura será seu maior sucesso em muitos
anos:

— Orgulho-me de ter chegado a im
ponto em que posso fazer o que quero. E-íó
quero bons papéis, mesmo que sejam pcoue-
nos. Também gostei de fazer um cara de que
as pessoas gostam, depois de tantos assassi-
nos — comenta Nicholson, que aos 46 anos
se diz satisfeito também por ser um persona-
gem com sua idade real.

Num filme sem muitas invenções, direto,
a importância dos atores cresce: mesmo as
cenas mais convencionais ganham nuanças
surpreendentes, que tomam intenso cada
momento da vida que se agita na tela. O
trágico final, bastante arbitrário, muda o
tom do filme — e náo há quem resista às
lágrimas. O empresário brasileiro Henrique
Mayrink, que assistiu a Laços de Ternura em
Nova Iorque, testemunhou o público cho-
rando copiosamente, soluçando até. Tanto
que, para evitar constrangimentos, o cinema
mantém suas luzes apagadas durante algum
tempo após o término de cada sessão, dando
a homens e mulheres a oportunidade de se
recomporem.
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OURO E JÓIAS
As melhores ofertas
você encontra nos
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Banda Black Rio

Dias 30 e 31, a partir das 22 h, no Morro da Urca.
No lelão: o mettxx da música
negra nos últimos 25 anos.
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LIVRO

UMA JÓIA
DE HESSE
TALENTO 

de muitas facetas, Hcrmann Hesse
foi não apenas um grande ficcionista (razão
pela qual ganhou um Prêmio Nobel), mas
também um poeta, um ensaísta e um artista

plástico. Afora as muitas aquarelas que deixou, inspira-
das em paisagens e cenas da Europa Central e do
Oriente, ilustrou também várias das obras que escreveu.
Entre estas, a pequena obra-prima que é o conto
Transformações, que agora a Record publica no Brasil,
cm tradução de Lya Suft, com o fac-símile do manuscrito
e as iluminuras a cores de Hesse. O volume é completado
por uma série de poemas. Uma pequena jóia, para ler e
guardar (100 p).
¦ Outro autor muito conhecido do público brasileiro
tem mais um título publicado também pela Record.
Trata-se do americano Irwin Shaw e o livro, um roman-
ce, intitula-se Perdas irreparáveis. A história contada
por Shaw é a de um homem aparentemente honesto, que
aos 60 anos se vê lançado na dúvida quanto à sua própria
retidão (285 p).

REFLEXÕES

PELAS 
Edições Tempo

Brasileiro, o professor
Miguel Reale acaba de publi-
car Figuras da inteligência
brasileira, coletânea de en-
saios sobre Rui Barbosa, Pon-
tes de Miranda, Fernando de
Azevedo, Gilberto Freyre e
outros que se distinguem "pe-
Ia multiplicidade de seus cen-
tros de interesse" (125 pp.).*** Emmanuel Carneiro
Leão, Gérard Lebrun, Gerd
Bornheim e José Arthur Gia-
notti estão juntos no volume
Arte e filosofia, no qual tratam
da mutação da obra de arte,
do papel da obra na criação
artística e temas afins (Funar-
te, 88 pp.). 

*** Em Marx, o
socialismo e o Brasil, José Nilo
Tavares faz o levantamento
da repercussão das idéias mar-
xistas em nosso país desde o
século passado (Civilização,
157 pp.).
¦ A jornalista polonesa Gra-
zyna Drabik e o cientista so-
ciai brasileiro Rubem César
Fernandes publicam, pela
Marco Zero, Polônia, o Parti-
do, a Igreja, o Solidariedade,
volume no qual reúnem, com
notas explicativas, dezenas de
documentos sobre os recentes
acontecimentos políticos na
Polônia (347 pp.). *** Mulhe-

EM RESUMO

res encarceradas é um estudo
sobre penitenciárias femininas
pela professor e promotora
pública pernambucana Maud
Fragoso Perruci (Global, 143
pp.). 

*** O capitalismo num-
dial. do professor francês
Charles-Albert Michelet, ana-
lisa o sistema econômico na
época das empresas multina-
cionais (Paze Terra, 260 pp.)."** Novos títulos da série"Primeiros 

passos", da Brasi-
liense: O que é ecologia, de
Artónio Lago (109 pp.), e O
que é medicina preventiva, de
Kurt Kloetzel (93 pp.).

¦ O compromisso do escritor
é um volume da Editora
União, João Pessoa, no qual
se reproduzem os discursos de
Edilberto Coutinho ao tomar
posse na Cadeira José Lins do
Rego, da Academia Paraiba-
na de Letras, e o de Elizabeth
Marinheiro dando-lhe as boas
vindas ao círculo acadêmico
(116 pp.). *** Em Agreste,
mata e sertão, o historiador e
crítico cearense Nertan Mace-
do reúne cerca de duas deze-
nas de pequenos ensaios, em
sua maioria sobre figuras de
destaque na vida cultura de
seu Estado (Secretaria de
Cultura do Ceará, 98 pp.).

OJE — Gilson Nascimento lança Caminhos do tempo.
poesias, na Biblioteca Regional de Copacabana, às 20

horas.
SEGUNDA-FEIRA — A Fundação Nacional do Livro

Infantil e Juvenil comemora o Dia Internacional do Livro
Infantil. *** Toma posse no PEN Clube, às 18 horas, o poeta
Abgar Renault; é o segundo sócio que a entidade recebe nos
últimos dias. o outro foi o crítico José Guilherme Merquior. ***
No Mistura Fina, Lagoa, às 19 horas, lançamento de Vinícius de
Moraes: a fala da paixão, de Geraldo Carneiro. Na Galeria
Olivia Kami, Ipanema, lançamento de Arte contra política no
Brasil, de João Ricardo Moderno, às 20 horas. *** Na Livraria
Riomarket, Botafogo, às 20 horas, autógrafos de Noites verdes,
poesias de Suzel Mendonça.
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CARLOS EDUARDO NOVAES

Hermann Hesse: da escrita à pintura

IMAGINAÇÕES

A 
desagregação da pequena propriedade rural, impossibilita-
da de modernizar-se, é o tema de O pêndulo do relógio,

terceira obra de ficção do gaúcho Charles Kiefer. Volume 15 da
série Novelas, da Editora Mercado Aberto (60 p). Da mesma
editora, na mesma série, O inimigo público, de Aguinaldo Silva;
trata-se da história de um operário confundido com um margi-
nal e por isso levado à prisão (73 p). 

* * * Era uma vez uma
menina é uma coletânea de contos da estreante Jocelina Wolfer,
publicada pela Shogun, com lançamento marcado para hoje na
Livraria Xanam (72 p). * * * Terceiro romance de Valter
Pedrosa, Os homens do íMundaú descreve a vida da gente pobre
de uma pequena comunidade no norte de Alagoas (Roteiro, 149
p). 

* * * Os cavaleiros da noite é unia coleção de 17 contos
breves de José Ribamar Garcia, ambientados no interior do
Maranhão (Shogun, 64 p).

Para crianças, Sylvia Orthof publica, pela Nova Fronteira, No
fundo do fundo-fundo lá vai o tatu Raimundo, aventuras e
desventuras de um tatu em suas costumeiras atividades subter-
ráneas (28 p). Pela mesma Editora, Futebol do Rei Leão, conto
infantil de Walmir Ayala (24 p). * * * De Mauricio Goulart sai
pela Alfa-Omega nova edição de Joana (88 p), aventuras de
uma garota que cuida de um pé de milho chamado Pedro. * * *
Depois de mais de 50 mil exemplares vendidos, chega à 8a
edição, com texto novo, A árvore que dava dinheiro, novela
juvenil do paranaense Domingos Pellegrinni Júnior (96 p).
a Poeta estreante em 1930, Eduardo Valente Simões só voltou
a publicar em 1983, tirando do fundo da gaveta poemas da
época do modernismo. Em Sentimentos de agora, recém-
lançado por Roswitha Kempef, ele reúne poemas produzidos
nos dois últimos anos (135 p).

Lesões no futebol, de Muir Gray, é um manual de orientação
para esportistas amadores. O Dr. Gray é organizador de cursos
para a Associação de Futebol de Glascow. Escócia (Ao Livro
Técnico, 98 p). 

* * * Em TK-Divertindo, Victor Marshawka
ensina como usar o computador TK em jogos que exigem
reflexos rápidos e bom raciocínio (Nobel. 161 p).

REVISTAS
TVT AS livrarias o número 3
¦^ do volume 26 de Dados.
revista de ciências sociais do
1UPERJ. No sumário, textos
sobre transição democrática,
cidadania e sindicalismo, assi-
nados por Ingrid Sarti, Luiz
Werneck Viana, Maria Her-
mínia Tavares e Rubem Bar-
bosa Filho. Também circulan-
do o número 5 de Diógenes,
revista da UNESCO publica-

da no Brasil pela Universida-
de de Brasília.

Mais lançamentos — Se-
gunda-feira, no Planetário da
Gávea, às 19 boras. a Nova
Fronteira promove o lança-
menlo de 0 mercado de segu-
rança, de Clovis Brigagáo. No
Hotel Glória, às 20 horas,
haverá o lançamento de Brin-
car de viver, livro de memó-
rias de Valéria Burgos, jorna-
lista brasileira residente nos
EUA. Edição da Nórdica.

A TRAVESSIA AMERICANA
(23)

EM 
Montreal as madames saem carregadas de

jóias para fazer compras na rua St. Catherine e
— acreditem se quiser — voltam para casa com

todas elas. Quem tem medo de Virginia Wolf ou da
violência urbana, mas não quer deixar de viver na
cidade grande, sugiro, sem pestanejar, a mudança para
Montreal (ou Mont Real, na pronúncia francesa dos
nativos). A maior cidade do Canadá — cerca de 1,5
milhão de habitantes. — orgulha-se dc ser a mais
segura c tranqüila do hemisfério Norte. Seus índices de
roubo e assalto assemelham-se aos índices de audiência
da nossa TV Educativa.

Montreal sustenta outro grande orgulho: depois
de Paris é a maior cidade do mundo de língua francesa.
Quase todas as pessoas, porém, são bilíngües: falam
também o inglês (algumas de má vontade). Dá gosto
ver crianças de sete, oito anos se exprimindo em inglês
e francês com mais desenvoltura do que qualquer
diplomado da Aliança ou do IBEU. Enquanto aqui
pagamos uma fortuna para estudar uma das duas
línguas, em Montreal náo se gasta um tostão a mais
para aprender as duas. Não é fantástico?

Perto de Ottawa, que lembra um colégio interno,
Montreal mais parece um baile de carnaval. Tem a
pulsação e o ritmo das grandes metrópoles. Em todos
os cantos há sinais de vida inteligente. As pessoas estão
nas ruas, nos parques, restaurantes, teatros. Por cima
de suas cabeças, aquela atmosfera de civilização que
permeia todas as coisas no Canadá. Não há, em
nenhuma outro ponto do planeta, uma mistura tão
forte dos sangues latino e anglo-saxônico. Montreal é
uma espécie de sanduíche misto onde o francês entrou
com o queijo e o inglês com o presunto. A combinação
resultou numa cidade com um sabor muito original. As
pessoas reúnem a educação do inglês com o calor do
francês. Ainda que às vezes você se depare com
algumas exibindo a frieza do inglês e a falta de
educação (e arrogância) do francês.

Fosse feita uma eleição para escolher o país mais
próximo do paraíso terrestre, certamente o Canadá
estaria entre os mais votados. É disparada a nação mais
saudável do condomínio americano. O símbolo de sua
bandeira é uma folha. A exaltação à natureza continua
pelas províncias. A bandeira de Montreal é formada
por quatro flores: a rosa inglesa, o trevo irlandês, o
cardo escocês e a flor de lis francesa, homenagem aos
fundadores da cidade. Mas para que vocês não pensem
que tudo são flores deixe-me dizer que até hoje há
focos de resistência à incorporação da província de
Quebec ao Estado canadense. Talvez este seja o único
problema que tira o sono dos nossos irmãozinhos ao
Norte dos do Norte.

Quebec, onde fica Montreal, deve se sentir um
tanto deslocada, sendo a única das 10 províncias, de
origem francesa. Quebec está para o Canadá como o
Brasil para a América do Sul. Os "quebecois" se
orgulham de suas origens. Assim co.mo muitos mexica-
nos rejeitam a colonização espanhola par a se reencon-
trarem com os astecas, os "quebecois" recusam o
período de colonização inglesa para retomarem suas
raízes latinas. Os líderes separatistas, porém, não
aspiram por uma completa independência de Quebec.
Querem apenas um status de "soberania associada".
Algo assim como vive hoje o Brasil em relação aos
Estados Unidos. Sem querer.

Pois foi exatamente na cidade latina que esbarra-
mos nas maiores dificuldades para chegar a um quarto
de hotel. Nunca estivemos tão perdidos. Ficamos quase
uma hora rodando pela periferia sem saber como
encontrar o caminho de downtown ou, no caso, centre-
ville. Entra aqui, dobra ali, vira lá e... nada. Tanto eu
como Luís Paulo, seja por timidez ou o que for, náo
somos do tipo que gosta de perguntar. Quem tem boca
vai a Roma. Quem não tem não deve ir nem a
Salvador, que dirá a Montreal. Paramos num posto.
Alguns suburbanos canadenses só falam francês (ou

fingem não falar inglês). Dc repente tive que reprogra-
mar a cabeça para tentar me lembrar das aulas de"
francês no Zaccaria. —;

Comment allez-vous?
O funcionário do posto ficou impressionado com a '

forma efusiva do meu cumprimento. Dirigi-me a cie
como se fôssemos velhos colegas de colégio. Ele
respondeu e ficou esperando que eu dissesse mais
alguma coisa. Meu francês, porém, acabou ali. Reme-
xia rapidamente na cabeça, livros e cadernos dos
tempos de ginásio, à procura de outra frase. Ele olhou
para o carro e perguntou se eu queria gasolina.

No...ne...non...napas! — nunca fui bom aluno
de francês. Tentei dar a partida na frase, mas não saía
da primeira palavra: 

"o_..óiiü_...oiiii_". O funcionário
me olhava espantado. Não sabia se eu o estava
vaiando, se estava uivando ou se estava passando mal.

Entrei em quatro hotéis no centro: todos lotados.;
A má vontade dos recepcionistas era visível: eu pergun-'
tava sorrindo em inglês, eles respondiam, cara amarra-
da, em francês. Por um momento achei que os hotéis
estavam vazios — eles me dispensavam imaginando,
que eu fosse um americano (pobre). A cotação do
americano em Montreal eqüivale à do cruzeiro em'
relação ao dólar. Já tinha ouvido falar, mas pude'
perceber melhor ao entrar no quinto hotel. Luís Paulo,
aguardava no carro. Ao chegar à recepção e pedir —j,
em inglês — um quarto com duas camas separadas, o
recepcionista, um digno representante da comunidade
gay, me lançou um olhar como se eu fosse a mosca do
cocô do cavalo dc bandido (os gays, vocês sabem,
quando resolvem lançar este tipo de olhar, ninguém os .
supera):

Não sei... vamos ver — folheou a lista de.
hóspedes — há um apartamento no 18° andar, mas só
tem uma cama e um sofá e o hóspede ainda náo
confirmou a hora da saída.

EU 
me sentia um camponês nicaragüense diante

de Ronald Reagan. Tentei quebrar o clima.
— Por favor, vê se da um jeito. Nós

estamos vindo do Brasil e...
Vocês são brasileiros? — interrompeu-me —

Pensei que fossem americanos...
Confirmei a nacionalidade com a cabeça, orgulho-;

so do meu curso na Berlitz. O recepcionista transfor-;
mou-se. Arregalou os olhos, sorriu e desabou, desmu-
nhecando, sobre o balcão.

Eu adoooro o Brasil. Vocês são do Rio ou de
São Paulo? — perguntou querendo mostrar que, além1
de adorar, ele também conhecia o Brasil.

Quando disse Rio de Janeiro, ele bateu a palma
das mãos, cruzando os dedos, colocou-as do lado do
rosto e suspirou, numa reação mais feminina do que a .,
maioria das mulheres americanas com que nos depara-
mos na viagem. Ele já havia passado umas férias no
Rio, onde viveu um grande amor. Deixei-o entregue às
suas suspirantes lembranças, pedi licença e fui pergun-
tar a Luís Paulo se ele não se importava de dormir num
sofá. Ao retornarmos, o louro recepcionista já nos
esperava com um apartamento no oitavo andar, limpo,
pronto, duas camas separadas. Ainda trazia uma piadi-
nha engatilhada no canto da boca:

Espero que vocês não tenham pedido camas1
separadas só porque a província é separatista...

Sorrimos, como pedia a ocasião. Andamos até a
porta do elevador. Antes de subirmos, Luís Paulo
voltou a ele para pedir que alguém apanhasse as malas.
Luís Paulo estava tão confuso quanto eu com a mistura
dos idiomas. Não foi por outra razão que iniciou a frase
com um "por favor" bastante original:

S'il vous please...

(continua na próxima quinta)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Hn

MUSICA

UMA ORQUESTRA MINEIRA
Rio de Janeiro poderá ouvir hoje à noite a
Orquestra de Câmara da Fundação Cultural de
Belo Horizonte, criada em agosto de 1982 e

dirigida pelo maestro Francisco José Guimarães. Inte-
graÜa por 14 músicos, a orquestra tem tido um papel
importante na vida musical mineira, e recentemente
tocou na reabertura do Teatro Elizabetano de Sabará.

O programa de hoje inclui a sinfonia A! Santo
Sepolcro, de Vivaldi, um concerto de Geminiani, a
Sinfonia Simples, de Britten e, ainda de Vivaldi, a
Primavera (das Quatro Estações), além de peças de
Bosmans, J. Guimarães e Cláudio Santoro (Ponteio).

Amanhã às 12h30min, no Centro Empresarial Rio
(Praia de Botafogo) estréia um quarteto de cordas
fundado por Paulo Bosísio (primeiro-violino do conjun-
to). Para este gênero difícil e aristocrático, Bosísio
escolheu como companheiros o violonista paranaense
Paulo Keuffer, o violista Nayram Pessanha e o violonce-
lista David Chew (os dois últimos são membros da OSB).

Bosísio é hoje um dos mais conhecidos violinistas
brasileiros, atuando como professor no Rio, em São
Paulo, Santa Catarina e Paraná, onde divide a regência

Dia 30 — 6a feira
mNelson á\

Gonçalves J**^
Estrada da Barra, 793
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S0NIA SANTOS
De domingo a quinta, às 22,30h

Música ao vivo para dançar a partir das 21 h.
Largo de São Conrado, 20.
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da Camerata Antiqua de Curitiba com Roberto de
Regina. Em 1983, foi solista de um Concerto de Bran-
denburgo de Bach ao lado de Jean-Pierre Rampal. Entre
as peças a serem executadas amanhã está o quarteto A
Caça, de Mozart.

A pianista Esther Naiberger toca este sábado (às
I7h30mih) na Sala Arnaldo Estrella (Copacabana): dois
Intermezzos, de Brahms, a Sonata op. 31 n° 2, de
Beethoven, a Sonatina, de Ravel, peças de Scriabin e
Chopin.

Acaba de ser eleita nova diretoria e conselho fiscal da
União dos Músicos do Brasil, para o biênio 1984-86. José
Siqueira é o presidente, Ricardo Tacuchian o vice-
presidente e Raul Penna Firme Jr. o ("-secretário.

De 9 a 27 de abril, a Uni-Rio está realizando, de 2a a 6a
feira (das 9h às 12 horas) um curso de extensão sobre
Expressão Vocal em Grupo, ministrado pelo prof. Mar-
cos Leite. O curso destina-se a alunos e profissionais de
música, teatro e dança, e se realizará na Sala Villa-Lobos
(Av. Pasteur. 438).

LUIZ PAULO HORTA

************ + **'**
DAVINCIBARI*

BELISCÃO Restaurante
e Churrascaria

Rua Siqueira Campos, 23
Tels.: 257-5698 e 236-3435

Beliscão, o já tradicional Restaurante de Copaca-
bana, agora tem nova direção. Carneiro, o máitre que
atende aos sócios do Country Club nos almoços do
centro da cidade, à noite comanda os |antares do
Beliscão que, após totalmente reformado, oferece,
além das carnes no espeto, sugestões para o almoço
diário e "minutas", como "Filet Fondue"; Escalopi-
nhos ao Rocquefort; Entrecòte Café de Paris; Trutta
(da Serra da Bocaina) ao molho de alcaparras;
Tranchas dè filet London House; Haddock; Baca-
lhau; Lulas, etc. Dentre os pratos do dia. o máitre
Fernando recomenda "Rabada com polenta e
agrião": Dobradinha à moda do Polo; Bife role com
batata rôti; Carne seca à mineira; Bacalhau à portu-
guesa; 

"Feijoada" aos sábados e "Peru a brasileira"
e "Leitão" aos domingos. Beliscão abre diariamente
para almoço e jantar, aceita todos os cartões de
crédito, tickets, vales-refeição e cheques. Tem em-
balagem própria para viagem e entrega a domicilio.

Laura Fabris
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MES «EI
De 28/03 a 29/04 - Fórum Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 351 - Entrada
grátis - Pavimento de Exposições
Diariamente das 10:00 às 19:00h

VARIO G> BRADESCO
seguros

João Fortes
JORNAL DO BRASIL
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ARTES plásticas

EM NOME
DO PAI
GRANATO 

é uma das figuras ímpares do
ambiente de arte brasileiro. Há muito tempo
ele vem dedilhando o piano da arte contem-
poránca. arrancando acordes de todos os

meios possíveis: pintura, desenho, performances, carta-
zes, etc. Em performances, por exemplo, tornou-se,
praticamente, um ativista militante. A personalidade
exuberante e extrovertida deste artista nascido há 35
anos em Campos, mas vivendo em São Paulo, é marcada
por uma vitalidade constante. Ao mostrar desenhos e
pinturas na GB Arte, Granato volta-se para o processo
contemporâneo de fazer arte, hoje bastante criticado
como a mais absoluta dissolução do ideário da arte
moderna, mas que está impregnando todo o corpo da
atual arte.

A obra de Granato, evidente, não escapa deste
modelo e até o acentua com bastante ironia. Combinan-
do esboços de figura ou cenas triviais com a abstração,
Granato pode ser também visto pelo selvagem colorido
como um fauve dos tempos atuais, adicionado com o
coquetel do vigor iconoclasta e com uma vasta pitada do
que se anda chamando de "bad 

painting".
É uma pintura de ação direta, modelada pelos mitos

familiares do artista, irrigada pela petulante ironia com
que Granato vê o mundo circundante, o seu mundo de
artista, isto é, cores, objetos, formas, o que torna sua
obra uma corrosiva metáfora do cotidiano. Metáfora que
poderia ser apreendida nas suas performances com
títulos como, por exemplo, My Name is Not Neuzinha
Brizola ou Agora Sou Crítico, que são claras manifesta-
ções deste seu estilo de artista. Estilo que se torna mais
completo e incisivo nos seus desenhos ou nas suas
pinturas. Artista da ação cotidiana, Granato a repassa
pelo estilete de uma ironia radical, abrindo críticas com o
seu comentário à família, ao mal pigmentado dólar ou
divertindo-se com um dos clássicos do gênero da pintura
do prazer de pintar: o jarro de flores, este sendo exibido
na GB e os outros na Paulo Figueiredo, em São Paulo.

Outra questão, e que tem tornado Granato um
artista admirado pela novíssima geração, é o seu irreve-
rente "teatro de artista", a sua maneira de ser clown,
fustigando as instituições: críticos, o próprio artista e
atitudes conformistas. Muitos só vêem em Granato esta
atitude e ?. considera, apenas, como ruidosa autopro-
moção.

Mas esta comédia é, apenas, uma maneira de levar
o seu "teatro de artista" à forma parodística da chancha-
da, se utilizarmos o modeio do cinema. As performances
estrangeiras sãô, por vezes, rituais com imensa dose de
seriedade e convicção. O que é importante na atitude e
na obra de Granato, é o fato de ter assumido de uma vez
por todas a falta de uma "fala" 

própria da arte brasileira.
Seria como que se a arte brasileira faltasse, para usar um
jargão da psicanálise, a metáfora paterna, ou seja aquilo
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Granato na GB Arte: criando uma obra
no vazio do processo da arte brasileira

que possibilita ao indivíduo humano estar no simbólico,
na sua própria 

"fala". Como a arte brasileira é condido-
nada à processos externos, dos quais não vive nem os
dramas, nem as contradições e nem mesmo as vantagens,
ela flutua pulando de um lado para o outro, com os seus
"saltos" e "avanços" biônicos.

Não que não exista criatividade e obras inteligentes
na arte brasileira, mas condicionada ao processo moder-
no das rupturas ou da solução de problemas formais,
muitas vezes, a arte brasileira apodera-se da língua, sem
conhecer a gramática. E seus erros e muita da sua
ignorância produz, muitas vezes, a possibilidade do
artista brasileiro criar obras, que para nós, são significa-
tivas.

Esta esquizofrenia cultural é vorazmente deglutida
por Granato, que realiza sua arte de dupla maneira:
metaforizando o cotidiano pela crítica aos seus objetos e
parodiando o vazio do processo da arte brasileira, com o
preenchimento de outra metáfora: a do artista. É dele,
por exemplo, performances com o título My Name is Not
Joseph Beuys. de 1978 (Para quem não sabe, o alemão
Beuys é um dos maiores ídolos da arte conceituai) ou
realiza cartazes como O Artista Sofre e o significativo My
Name is Gloria. Diante do vazio da falta de paternidade
da arte brasileira, Granato assume o simbolismo desta
situação e organiza seu trabalho aludindo, com humor e
ironia, o nome do pai: o artista, a glória, o ídolo
estrangeiro e quando pinta é uma pintura de instantes,
como se o mundo que pintasse jamais pudesse estar um
dia fixo, dia que pertence à falta de continuidade da
própria vida cultural brasileira.

WILSON COUTINHO
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Cozinha francesa*
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música ao vivo

• R. Fernando Mendes, 25-A • 235 - 2127 e 236 - 0338 • Copa
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5° Ftira. A TAMPA
Victor Bigüone, Fernando Sizâo, Andri
Tandtta, Zé liiis Oliveira, Don Harris,
João Rebouças e Cecilia Spyer.

6* t Sábado
Cláudio Infante,
Fernando Souai, Celso Fonseca,
Imís Martin e Ana Lúcia Fontes.

s RESERVAS: 294-6494B

PONTO DE LUZ
LUSTRES

- SPOTS • TRILHOS
CÚPULAS • CERÂMICAS

MATRIZ: Ri IVIarqlS.,.Vicente, 61 .--^74^3921^
- flUAL: R: Sào Clemente. 164 _ 286-8246
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Leilão de objetos de arte é Cultura. Leve seu filho.

em cores e padrões
a sua escolha.

OSTR0WERC0M.
EIND.LTDA.

RUA MARQUES DE
ABRANTES,178-lj.D.
Tels.: 551-6598 • 551-8243
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DESCONTOS DE

Av. N. S. Copacabana, 836-B
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Nós da Dança
Coreografia Regina Sauer

Com: André Vida! — Regina Sauer
e corpo de ballet.

2 Únicas apresentações

Teatro Villa Lobos
Dias 28 e 29/3/84 às 21:30h.
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DEGUSTAÇÃO
dos famosos vinhos
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VISCONDE DE PIRAJÁ. 414 U 112 TEL 247-3649

Queijos 8iVinHos
Cobal LeblonH tei. 294-5549

em frente kPlataforma

<la"GOU«MANDISÍr\
Av. Ottsgjr.ü Maciel. 45-A )

MÓVEIS? DECORAÇÕES?
As melhores ofertas.
A maior procura. __,

CLASSIFICADOS J El
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ozimo
Mudança Charme e simpatia A voz de
O Sr Nestor Rocha, cuja saí-

da da Secretaria de Turismo no
mês que vem foi ontem noticia-
da, já tem sucessor.

É o Vereador Carlos Impe-
rial.

I)evc ter ganho o direito de
ocupá-la por sua intensa atua-
ção no carnaval carioca.

Apelido
0 Almirante Maximiano

da Fonseca ganhou esta se-
mana em Brasília um apeli-
do:, Emilinha Borba.

É o preferido da Ma-
rinha.

¦ ¦ ¦

Arte
brasileira

O Museu Nacional de Belas
Artes reabre ao público na pró-
xima terça-feira a Galeria Eli-
zeu Visconti com uma exposi-
ção exclusivamente dedicada à
arte brasileira do século XX.

Como uma das principais
atrações, o imenso painel de
Cícero Dias que foi totalmente
restaurado depois de ter sido
considerado perdido.

Sonho
Ouvido a propósito da saída

do técnico Carlos Alberto Par-
reira, Didi, candidato em po-
tencial à sua sucessão, revelou
qual seria a Seleção Brasileira
de seus sonhos:

— Paulo Sérgio, Leandro,
Oscar, Mozer e Júnior; Falcão,
Sócrates e Zico; Renato, Rei-
naldo e Eder.

Uma seleção, sem dúvida, e
não só de seus sonhos mas de
muitos brasileiros y compris
certamente o Sr Carlos Alberto
Parreira.

Se boa parte de seus jogado-
res nâo atuasse atualmente fora
do Brasil.

¦ ¦ ¦

Vendo

¦p$* 4&1

Ouem melhor soube transmitir a empolgaçáo e o
entusiasmo que tomaram conta da platéia que compa-
receu anteontem ao Golden Room do Copa para
assistir ao show beneficente de Jean Sablon (foto) foi o
Sr. Antônio Gallotti, que ao final, descendo as escada-
rias do Copa ao lado de Mirtia, foi enfático:

— Senti-me transportado há 20 anos atrás.
E como ele, sem qualquer esforço, o restante da

platéia, antigos admira-
dores do chansonier
francês, pródigos nos
aplausos que homena-
gearam o final do espe-
táculo.

No palco, Sablon,
apesar da idade, 72
anos, exibiu uma inve-
jável vivacidade, esban-
jando charme e simpa-
tia, cantando em inglês,
em português e encer-
rando a série de canções
com um de seus maiores
sucessos — Vous qui
passez sans me voir —
que arrancou suspiros nostálgicos tanto das senhoras de
olhos revirados quanto dos cavalheiros.

Mesmo os mais moços, que receberam o início do
espetáculo com frieza e até alguma impaciência, foram-
se entregando à simpatia do artista e lá pela metade,
totalmente conquistados por Sablon, aplaudiam-no
com o mesmo calor do restante do público.

Um dos momentos mais estimulantes da noite foi a
saudação dirigida pelo cantor a Dorival Caymmi, na
platéia levado pelo casal Alfredo Machado. Sablon
cumprimentou Caymmi e homenageou-o cantando em
português Favela.

Uma noite, como se pode ver, da maior correção, até
pelo fato de que o Golden Room estava repleto,
cumprindo-se, assim, a finalidade principal da promo-
ção: arrecadar fundos para as obras sociais da benemé-
rita instituição O SOL.

Daí, a satisfação evidente na mesa principal ocupada
pelas dirigentes da obra e seus convidados. Reunia ela,
entre outros, as Sras Liliane Andreazza, Maria Helena
Fraga e Teresa Souza Batista, a Condessa de Paris, o
Ministro e Sra César Cais, os Srs e Sras Laudo de
Camargo, Hélio Smidt, Guilherme da Silveira Filho,
Comandante Schittini, José Bonifácio de Amorim,
Harry Stone, Vitor Bouças.

juruna
Embora esteja acertado

que no comício do dia 10 de
abril só se manifestarão os
dirigentes dos partidos, o
PDT vai fazer força para
incluir na relação dos ora-
dores o Deputado Mario
Juruna.

Pela sua linguagem sim-
pies, primitiva, mas direta,
sem papas na língua, o par-
tido vê em Juruna o orador
ideal para uma grande con-
centração popular pelas di-
retas.

Para quem se manifestar
contrário à idéia, o Depu-
tado José Colagrossi tem
um argumento na ponta da
língua:

— Se a Christiane Torlo-
ni pode subir em palanque
de comício por que o Juru-
na não pode?

¦ ¦ ¦

Quem e
quem

A excitante reportagem
da revista Veja sobre o cor-
po a corpo no Planalto é
como a finada Vida Juvenil:
diverte, educa, instrui.

Fica-se, sobretudo, sa-
bendo no tiroteio do poder
quem é mocinho e quem é
bandido.

E até quem, tendo atua-
do como bandido, quer
agora posar de mocinho.

i6Petit

claro
O líder do PDT na Câmara,

Deputado Brandão Monteiro,
atribui a intrigas dos adversa-
rios a informação, publicada
nos jornais, que teria proposto
para a sucessão presidencial
um mandato-tampão de dois
anos, com a prorrogação do
mandato do Presidente Figuei-
redo.

Lembra Monteiro que mes-
mo antes de exercer a liderança
de seu partido ocupou por duas
vezes a tribuna da Câmara para
manifestar-se contra esta fór-
mula, então a predileta do pró-
prio Governador Leonel Bri-
zola.

A respeito da emenda Dante
de Oliveira, que receberá inte-
gralmente os votos do seu par-
tido, o deputado do PDT pre-
fere ver claro achando apenas
que há a necessidade de se
traçar uma estratégia no caso
— extremamente provável, di-
ga-se de passagem — de a
emenda ser rejeitada.

O arquiteto Maurício Roberto
e Helena Gondim em noite

de longos e black-tie

INSISTÊNCIA
• Pela enésima vez, o Embaixador Diego Asencio
disse ontem em Brasília que não quer ser compara-
do a Lincoln Gordon.

* * *
t Acaba sendo comparado a Lincoln Gordon.

Sexto sentido
Se alguém tinha ainda alguma dúvida quanto à

escolha do filme Laços de Ternura como o maior
vencedor do próximo Oscar, ao qual concorre
com 11 indicações, deixou de tê-la depois quesoube que ele foi selecionado por Harry Stone
para exibição no próximo fim de semana.

Na sessão que tradicionalmente promove nas
vésperas da entrega do Oscar, Stone costuma
sempre escolher entre os indicados para o prêmioo vencedor.

RODA-VIVA

comitê"
Anfitriões contumazes,

dando sempre preferência a
pequenos grupos, Maitê
Proença e Paulo Marinho
tiveram anteontem em casa
para jantar a atriz Britt
Eklund, seu marido bateris-
ta, que além dos braços co-
bertos de tatuagens exibe
um corte de cabelos tipo
reco com um tufo amarelo
atrás, e Jô Soares.

Como ninguém sabia
quem ia encontrar, Jô não
percebeu que seus compa-
nheiros de refeição eram o
Sr e Sra Britt Eklund. Foi
chegando e ao avistar o mú-
sico soltou a pergunta:— Quem é o punkzinho
ali?

Por pouco não foi até em
casa para voltar vestido de
Kid Frutuoso.

¦ BB

Elegância
Não é correta a infor-

maçào de que o Sr Pedro
Alberto Guimarães está in-
compatibilizado com a dire-
toria do Museu de Arte
Moderna.

Ao afastar-se das fun-
ções de diretor-financeiro
da instituição, Guimarães o
fez com gTande elegância, a
mesma com que se tem con-
duzido ao longo da vida.

Mesa de Embaixadores, ontem, no almoço do Anto-
nio's: Raul de Vincenzi, Carlos Jacyntho de Barros,
Rodolfo de Souza Dantas e Lourdes de Vincenzi.

Na Sala de Música de D Pedro II, no Museu Imperial
de Petropolis, tocam amanhã, para uma platéia em
black-tie, os violoncelistas Atelisa Salles e Mathias
Fuhrmann.

O professor Aloisio de Paula recebeu ontem para um
jantar en petit comitê em torno da curadora do Barbi-
can Center, de Londres, Sheena Wagstaff.

A Maria Bonita lança segunda-feira sua nova coleção
reabrindo a loja de Ipanema. Num telão, como as
boutiques americanas, estará sendo exibido permanen-
temente um VT sobre os novos modelos.

Lucinha e João Araújo fecham o Castel no próximo
dia 4 recebendo um grupo de amigos para festejar o
aniversário do filho, Cazuza, um dos ases do conjunto
O Barão Vermelho.

Vai até amanhã no hotel Othon o leilão da coleção de
arte que pertenceu ao Barão de Massambará.

Teresa Gureg e Beth Bricio convidando para. o
desfile de lançamento de sua coleção, hoje, às 17h.

Uma das mesas de melhor conversa no show de Jean
Sablon reunia os almirantes e Sras Costa Couto e Cruz
Santos.

A mesa mais elegante reunia Kiki e João Carlos de
Almeida Braga, Sarita e José Carlos Galiez Pinto e
Flora de Morgan-Snell. •

Saiu para os bilhetes de n° 137 e 182 o sorteio de
brindes da noite beneficente de Sablon no Copa.

Chama-se Fiesta Mexicana o jantar-dançante que o
Centro Israelita Brasileiro promove amanhã.

É Ann Jordan quem assina a produção do filme sobre
o caso Brügger, dirigido por Carlos Marques.

Movimentadíssima a festa de aniversário da bonita
Rutinha Magalhães no Le Streghe.

Zózimo Barrozo do Amaral

\&) <§MÈMM mhmi
Convida a todas as mulheres que dese-
jam ter uma roupa com o seu jeito de ser,
a conhecerem sua nova loja: Rua Vise.
Pirajá 592 LJ-B. Ipanema.

Tei.: 294-5743

LIQUIDAÇÃO
¦3BU.OON

GESTANTE
RIO SUL — 3o PAV. — "VILLAGE"
BARRASHOPPING — LOJA 225-C
IPANEMA — VISC. PIRAJÁ, 330 LOJA 225
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CINEMA TEATRO

kü Hoje, em grande circuito, a ^C|Lh pré-estreia do filme 1-aços de JtíJO Ternura, de James L. Brõoks j£7

\fy\ Rif^0^ ^^fcl * • • • *jf

ESTRÉIAS
0 NEGÓCIO É SOBREVIVER IThe Survlvor»), de
Michael Ritchic. Com Woltor Malha., Robin Williams e
J_rry Rood Brunl-lpanema (Rua Visconde de Pirajé.
371) Brunl-Premler IRua Barata Ribeiro, 502 Cl. Bninl-
Tl|uca IRua Conde de Bonfim. 3701: 14h30min.
16H(10min. 18h50mm o 21b (16 anosl. Ató domingo.

O filmo ô uma comédia, que reúna trôs homens
onlrontando umo situação comum: como sobreviver
numa sociodode onde ninguém está o solvo do caos
dos tempos modernos.

OS NOVOS BÁRBAROS (Ths New Barbariam) de
Enzo G Casteilan. Com Timothi Brent. George Eastman,
Anna KanaVís e Thomas Moore. Art Copacabana (Av.
Cooacobana. 759 — 235-4895). 14h, 16h, 18h. _0h. e
2?n Art Tijuca IRua Conde do Bonlim, 406 — 288-
6898). Art Madurolra (Shopping Center do Madureira

390-1827). P.ratodot Rua Arquias Cordeiro. 350 —
281-3628) 15h. 17h. 19h. 21h. Psthé (Praça Marechal
Floriano, 45 — 220-3135). 12h, 14h, 16h, 18h, 20b e
22h (14 anosl. Alé domingo

Ambientado no ano 2019, o filme narra a histó-
ria do um justiceiro empenhado om contar o podero-
50 ataque de um grupo de fanáticos guerreiros, que,
numa paisagem desolada do pós-guerra atômica,
destrói tudo que ainda vive.

DEPHAVAÇAO II (Brasileiro), de Hélio Vieira de Araújo.
Com Marcelo Becker. Wilson Grey e Dalma Ribas.~:|uca Palace 1 (Rua Conde do Bonlim, 214). Lldo-1
{(vaia do Flamengo, 72). Opora-1 (Praia de Botafogo,
34L -266-2545), 14h10min, 16h. 17h50min, I9h40min
e 21.*x30min Astor IRua Ministro Edgard Romero. 236

390-2036). 15h30min. 17b20min, 19hl0mm e 21h
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21), 10h30min.
12h10mn i. 13h50mm, 15h30min. 17h10min. 18h50min,
20h30mm Sábado e domingo: 13h50min, 16h30min.
17hl0mm. ¦. .h50min e 20h30min. (18 anosl. Até do-
mmgo

Filma p«Jiô.

A PRISÃO. Mo Clno America (Rua Condo de Bonfim,
33J _ 264-4248). Lldo-2 (Praia do Flamengo. 721
Imperstor (Rua Dias da Cruz. 170— 249-7982). Madu-
reira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338). As
idhlOmm. !6h, 17h50min, 19h40míne21h30min. Cina
Vitória (Rua Senador Damas. 45 — 220-1783).
13h40mm, 15h30mm. 17h20min. 19h10min e 21h, Até
domingo.

Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
AGÜENTA CORAÇÃO, de Reginaldo Faria Com Regi-
na'do Fana, Chnsvane Torloni, Jorge Botelho, Osmar
Prado e Lady Francisco. Sío Lulz-2 (Rua do Catete. 307

285-2296) Barra-1 (Av. das Américas, 4666 — 325-
6540). Roxy (Av. Copacabana, 945) Leblon-1 (Av. Ataul-
Iode Paiva. 391). As 15h30mln, 17h30min. 19h30mme
21h30min Paláclo-2 IRua. do Passeio. 381. As
13h30min. 15h30min. 17h30m>n, 19h30mín o
21h30min. Carioca (Rua Conde de Bonlim, 338 — 22a
8! 78) As 15h. 17h, I9he21h Meia entrada om iodos as
sessões (16 anos).

Contando a historia de trôs casais dB classe
média, o filme traça um painel da vida do Rio de
Janeiro atual, mBrcada pelo permanente estado de
violôncio.

AS LOUCURAS OE JERRY LEWIS (Smor_ur,bord) de
Jerry Lev^s Com Jorry Lewis. Milton Berie, Sammy
Davis Jr,. e Herb Edelman — Copacabana (Av. Copaca-
bana. 801) — Slo Lul»-1 (Rua do Catete. 307 — 285-
2296) — Barra-2 (Av. das Américas. 4 _ 325-6540).
UhlOmin. 16h. 17h50min. 19h40min o 21h30min.
Palacio-1 (Rua do Passeio, 38 — 285-2296). As
13h40min, 15h30min. 17h20mm, I9h10mm e 21h.
(Livre). Ató domingo. Meia entrada para todas as ses-
soes.

Warren Nefron (Jerry Lewis), por toda sua vida
estove propenso a ocidentes. Ele ó um perigo cons-
tante para si mesmo e para qualquer pessoa que
estiver ao seu redor. Em desespero procuro um
psiquiatra que indica um bom médico oo seu pertur-
bado paciente. O módico através da palavra 

"Smor-

gasbord" tenta levar Nefron a se tornar uma pessoa
normal.

ATRAS DAQUELA PORTA (Ottra Ia Porta), de Liliana
Cavani. Com Marcello Mastroianni. Eleonora Giorgi e
Michel Piccoli Clncma-1 (Av Prado Júnior. 281).
14h30min. 16h50min. 19h10min o 21h30min (18 anos)
Até domingo

No Norte da África, personagens vivem entre
um pessado nebuloso e o presente, ameaçando, a
cada momento, irromper impetuosamente. Situo-
çôes inesperadas envolvem os personagens em
segredos e reticôncios.

A MOirE DO AMOR ETERNO (Braallalro). com Aldine
.Muller o Flavio Phorto. Odeon (Praça Mahatma Gandhi,

2 — 220-38351. KilüOmin, 15h, 16h30mín, IBh,
19h30min o 21h. Paliiandu (Rua Paissandú).
1Dh30mm, 17h, 18ft30mm, 20h o 21h30mm Cômodo-
ro (Ru» Haddock Lobo. 145 — 2B4-2025) lüh.Omin.
17h. 18h30min, 20h e 21h30rmn Olaria (Rua Urnnos,
1474 — 230-2666) 15. 16h30min. 18h, 19t)30mino2!h,
(18 anos). Alé domingo.

Filmo pornô.

FRANCÊS (Francaa). dn Graomo Clillord. Com Jassica
Lange, Sam Shopard, Kim Stanley, Bart Burns, Christo-
pher Pennocke James Karen Vanaxa.Av. Pasteur, 164

295-83491 14h, 16h30min, 19h e 21h30mm. 116
anos). Moia entrada para todos em todas as sessões,

Multo bonita o lalnnto, Francos Farmor, em
1931, aos 16 anos, é uma ostudanto que atrai Iodas
as atonçõe* da conseivadora comunidade de Seot-
tio, Washington, pela suo personolidode indivíduo-
lista, Um prêmio do viagem a Moscou, enquanto
estudava drama no Universldado, iovanln suspoltos
do que ela seja comunista. Produção americano,

OS DEUSES OEVEM ESTAR LOUCOS (Th. (3o.li
Must Ba Crazy), de Jamio Uys. Com Monus Weyers e
Sandra Prmsloo. Ôpara-2 (Praia de Botalogo. 340 —
266-2545). 15h. 17hl0mm. 19h20mm e 21h30mín.
(Livre). Até domingo.

Bushman o sua família vivom om uma aldoia
primitiva cercado de bolG.Bs naturais, tanto que
sempro ogradociom aos Deuses. Um dia um passa-
ro dos Dousos (um uvmol joga uma garrofa varia
na aldeia e esta acaba tornando-se objeto do
grande cobiça. Bushman rr-olvu que aquolo coisa
tem de sor dovolvida o a. ba ultraporsando os
limites do 3ub aldeia poro e volvor-se em grandes
confusões. Produção fronci. o.

NO LIMITE DA REALIDADE ITho Twll Ight Zonal, de
John Landis. Steven Spielberg, Joe Dante o George
Miller Com Dan Aykroyd, Albert Brook, Scatman Cro-
thers. John Lithodhgon, Vic Morrow e Kathleen Quinlan.
Coral (Praia do Botafogo. 3161. As 15h. 17h10mm.
19h20min e 21h30mm (14 anos). Meia-entrada para
todos om todas as sessões.

Filme dividido em quatro episódios, com coda
segmento focalizando um aspecto pouco conhocido
de nosso existôncia, analisando aquele ponto pecu*
liar em que o tempo e o espaço parecem dllutr-se na
consciência de uma pessoa. Produção americana,

CIRCULO DO PRAZER (brasileiro), de Mário Vaz
Filho. Com Arvsdne de Lima, Elizabete de Luis, Helen
Cristiane e Cátia Camargo Rox (Rua Álvaro Alvim, 33 —
240-8285). De 2* a 6. 12h30mm, 15h30min. 18h20mm.
19h45min. Sábado e domingo: 14h, 16h45min,
19h30min. (18 anosl Meia entrada para todos em todas
as sessões.

Filme pornô.

REAPRESENTAÇÕES
SEM ANESTESIA iBoz Znlocjulonia). de And_ej Wad-
ja, Com Zbigniew Zao.ssiecwicz e Ewa Dalkowska.
Hoje às 13h30min, I5h40min, 17h50min, 20h e
22h10mm. No Cinema Cândido Monde» (Rua Joana
Angélica, 63) (18 anos) Até domingo

Filme que retrata a Polônia de hoje através da
história de um jornalista famoso quo faz o cobertura
político do Terceiro Mundo.

MONTY PYTHON — O SENTIDO DA VIDA (Monty
Python'a Meanlng ot Life) de Terry Jones. Com
Graham Chapman. John Cloose e Terry Gilliam. No Rio*
Sul (Rua Marquês de Sáo Vicente. 52 — 274-4532). 14h,
16h, 18h, 20h e 22h (16 anos).

O filme mostro as várias fases da existência
humonB, desde o noscimonto até o morto, sob um
prisma de comédia. Produção omoriceno o prêmio
especial do júri no Festivol do Cannes de 1983.

HA1R {Halr), de Mitos Forman. Com John Savage, Treat
Williams; Beveriy D'Angelo. Annie Golden e Dorsey
Wnght Largo do Machado-2 (Igo do Macnado, 29 —
245-7374). Tl|uca Palaca-2 (Rua Conde de Bonlim, 214

2284610). 14h. 16h20min. 18h40min. ?lh (18 anos).
Até domingo.

Vorséo da peço musical de Geromo Ragni o
James Rado, contando as esperanças e chorando as
ilusõos da juventude dos anos 60. Um jovem, convo-
cado para a Guerra do Vietnam, encontra novos
caminhos na companhia de um grupo de hlpple».
Produção americana.

VÍTOR OU VITÓRIA (Victor ou Victoria). do Blake
Edwards, Com Julie Andrews, James Garner e Robert
Preston. Jóia (Av. Copacabana, 680). 14b. 16h30min.
19h e 21h30min. (14 anos).

Paris, 1934. Vitória, umo cantora Ifrica, america-
na, está procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense e acaba conhecendo um ator homosse-
xual. Este a convence a vestir-se de homem-e passar
por um conde polaco. Produção anglo-americana
Ganhador do Oscar para Melhor Música.

KRUUL (Krull), de Poter Yatos. Com Ken Marshall,
Lysette Anthony e John Wolsh. Brlatol (Av. Ministro
Edgard Romero, 460 — 391-4822). Às 14h. 16h30min,
19h e 21h30min (livre). Até quarta.

O Planeta Krull — um mundo povoado por
criaturas mitológicas o mágicas — está prestas o ser
aniquilado por seres do outro mundo, comandados
pela onipotente Besta. Para salvar o planeta, o
prlncepe Colwyn deve recuperar o místico Glaive,
chove dos extraordinários poderes de que precisa
para defender seu mundo. Produção americana.

AS AVENTURAS DE PETER PAN. de Walt Disney
Cine Baronesa (Rua Cândido Benício, 1,747 — 390-
5745) 14h20min e 16h30min (livre). Até quarta.

GOLPE DE MESTRE — 2» PARTE (Tho Stlng II), de
Jeremy Paul Kagan. Com Jackie Gleason. Karl Malden e
Oliver Reed. Cin» Barorwaa (Rua Cindido Benlcio,

747). 18h50min e 21h (16 anosl. Até quarta.
Novo Iorque, 1940. Planejado um golpe, Gon-

dorff, um criminoso preso na Califórnia, chama seu

¦ócio para visitá-lo. Quando ro oncontrom, Gondortf
explica Bnu' plano: elos váo dar um golpe om
Mocallnski, dono do uma luxuoso bo.no, o, assim,
vingar-se do morto do Kid Colora, sou omlgo, quo
Mocallnski mandou assassinar. Produção omeri-
cano.

VÍDEO
MICHAEL JACKSON THE MAKING OF THRILLERS
— Vídeo indumdo musicas do cantor o do musical
Thrillora Na Sala da Vldaoa do Cândido Mandai (Rua
Joana Angélica. 63 — 267-70.81 As 16h. 18h, 20h, 22h.
Até domingo.

DURAN DURAN — Vldoo .obre o coniunto do roca do
mesmo nomo. Hojo na Sala Manuel Bandeira (Livraria
Posárgada, Rua Pereira do Silva. 102 — Icarall. As 21h
Ingressos a CrS 1 mil, Ató domingo,

DRIVE-IN
A TORÇA DO DESUNO (An Offlcer and a Gantla-
mon). de Taylor Hocklord. Com Richard Gore, Dobra
Wii _or. David Koith o Lisa Blount. No Lagoa Drive-ln
(Av. Borgns do Medeiros. 1 426 — 274-79991; (18
anos). Ató domingo.

Jovem quo passou sua odoloacôncio numa sor-
jota do cidado das Filipinas tom como objetivo no
vida tornar-6o um oficial da Aoronáutica, livrando-se
do sou passado obscuro. Produção americana.

A MENINA E O ESTUPRADOR IBrasllalro). de Conra-
do Sanchos Com Zóurno Bulbul, Rubens Pignatari,
Jussara Calmon e Vanessa. Stúdlo-llha (Rua Sargento
Joio Lopes. 826). 18h40mm, o 20h40mín (18 anos). Até
domingo

EXTRAS ~~
LAÇOS DE TERNURA (Tarms of Endoormantl. da
James L. Brooks. Com Shirley MacLaine, Dobra Wmger
o Jack Nicholson. Art Maior IRua Silva Rabelo, 20);
Mtrtro BoBvIata (Rua do Passeio, 62); Condor Copaca-
bane (Rua Figueiredo Magalhães, 286); Largo do
Machado 1 (Largo do Machado, 29); Lablon 2 (Av.
Ataulfo do Paivo, 391); Barra 3 (Av. das Américas,
4666); Tiiuca (Rua Condo de Bonfim. 422). As 14h.
16h30mm. 19h e21h30min. Madureira 2 (Rua Dagmar
Fonseca. 54) As 13h30min, 16h. 18h30min. 21b, (16
anos). Somente hojo em Pré-Eatréla, com ingressos
pagos

O filme trata do complexo, honesto e elogre
relacionamento entre môe e filha durante trinta
anos.

DUAS INGLESAS E O AMOR (Le* Osux Anglalsoo st
La Continant). de François Truflaut. Com Kiko Mar-
kham, Sylvia Marriott e Jean-Pierre L'eaud. Studio
Gaumont Catata (Rua do Catete. 228 — 205-7194).
15h, 17h20min. 19h40min e 22h. Promoção da Cinema-
teca do MAM e Sociedade dos Amigos da Cinemateca.

ESCRAVAS DA HITLER (Woman In Bondaga). de
Steve Sakely. Com Gail Patrick. Nancy Kelly e Gertrude
Michael Legendas em português. Hoje na Cinamat»c_i
do MAM, ès 18h30mm. Colaboração do Espaço Produ-
çóes Artísticas.

ARQUITETURA DE MORAR, de Antônio Carlos Fontou-
ra. Hoje às 16h30min, na Cinemateca do MAM. Ainda
no programa: Carro de Boia, de Humberto Mauro;
Vivendo oa Tombo», de Dileny Campos; Beste, de
Sérgio Muniz o Em Dvfata do Vard., de Renato
Neuman. Estes filmes integram o ciclo complementar ò
exposição Madeira Matéria da Arte

Entrada Fronco.

E O VENTO VIROU, do grupo Quilha. Hoje às 19h no
Centro Calousts Gulbenidan (Rua Benedito Hipólito.
125 — Praça Onze — Sala 305, Ainda no programa:
Quem Quiser Fazer Quo Faça Agora, de Antônio
Garcia; Sensivftl tiuafto, da Equipe Sensível e Rua Sem
Saida, de Guilherme Aiencar Pinto.

Após a sessão haverá debate e a entrada ó
franca;

PENA PRISÃO e RiTOS DE PASSAGEM, de Sandra
Womeck. Hoje às 19h. no auditório do Sirvdlcato doa
Bancário» (Av. presidente Vargas. 502 21°/ 22° — 233-
51451

Entrada Franca.

TRÊS HOMENS PARA MATAR, de Jackes Doray. No
Cop«r-n|uca (Rua Conde do Bonfim. 615 — 571-2349).
As 15h o 17h. Até domingo

VERDADES E MENTIRAS, de Orson Welles. No Rica-
mar. Sessão única ès 22h05mia Ató domingo.

Filme sobre os falsificadores de arte, mostrando
alguns falsificadores famosos como De Hory, que
iludiu o mundo pintando Modiglianis o Motissos. O
falsificador da biografia de Howard Hughes e a
húngara Oja Kodar, modelo de Picasse e cúmplice
de um falsificodor das obras do pintor.

BILTTIS. do David Hamilton. No Cine Ricamar lAv
Copacabana. 360 — 237-9932). As 14h25min e
16h15mm Até domingo

A ENCRUZILHADA DAS BESTAS HUMANAS (Wild
Wochsal). de Wernor Fassbinder. Com Eva Mattos,
Harry Baer, Ruth Oroxel e Hanna Schygulla. As 14h.
16h, 18h. 20h o 22h, no Copar Tijuca (Rua Condo de
Bonfim, 615 — 571-2349) Às 19he 21 hs. Até domingo.

Uma adolescente gorducha e sensual, oparante-
monte indefesa, leve ò destruição, inconscientemen-
to, os personagens que julgam daminâ-ta, a começar
pelo jovem motoqueiro que trabalha em um abate-
douro de frangos. Produção de AlemanhB Ocidental.

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER Uodor Fur Slch
Und Gott Gegon Aliai, de Wernor Herzog. Com Bruno
S. Brigitte Miro e Jenny Van Lyck. Ricamar (Av.
Copacabana. 360 — 237-9932). As 18h05min e
20h05min. Até domingo.
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? "TARDES CARNAVALESCAS"
i-f Entrada de Damas grátis, com direito a mesa, buffet variados,
y_ bebidas Nacionais à vontade o mini jantar.
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17:30 HS
Super Onda com Ayres Filho

18:30 H
Nova Onda da Cidade com Paulo Martins

19:00 H
Videoclip com Eladio Sandoval
20:00 H

Chip's/Suspender Âncoras
20:57 H

Informe Econômico com Nelson Priori
22:00 H

Copa Libertadores da América
direto de Cali na Colômbia ao vivo

Juniors x Flamengo
Narração: Silvio Luiz
Comentários e reportagens: Flavio Prado

Dia 3 de abril, às 21:00 H
O Último Tubarão (inédito) e às

23:00 H a estréia de Encontro Marcado
com Cidinha Campos, no segundo ano da

Record.
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Bo«»ndo nn história ronl do um rapaz quo viveu
17 anos encurrado num quarto aubtorrAnno, sam
nenhum contoto com o mundo. Ao ter encontrado,
nao uoüio (alar nom antlor e aó comia pio, O
processo da Inte.roçèo a «ocmdode acaba por dos-
Irul-lo. Prorluçíio alom6,

GRANDE RIO
NITERÓI
ARTE-UFF - flapúbllca doa Aiiaailnot. do Miguol
Faria Jr. 15h30min, 19h30min a 21h30min. (18 anos).

CINEMA-1 — Oa Novoa Barbároa. da Enzo G.
Castollan. A» lüh, 16h. I8h. 20h o 22h (Livro). Alé
domingo.

CENTRAL — Águia na Cabaça, do Paulo Thiago. Aa
15h, 17h. I9h e 21h. I1B onosl. Alô sábado.

CENTER — Aguanta Coraçto. do Reginaldo Faria As
líMOmin, 17h30mm. 19h30min o 21h30mín. (18
anosl. Moia entrado para iodos ss sossoos. Atô
domingo.

ICARAl — Laços de Tarnalra. do James L Brools.
14h, !6h30min. 19h a 21h30mm, (16 anosl. Somente
hoje.

NITERÓI — Dapravaçáo II. do Hólio Vieira de Araújo.
!3h40min, 15h30mm, 17h20mm. 19hlOmme21h. (18
anosl. Alô sábado.

WINDSOR1717-6289) - O Negócio « Sobrtvlver. de
Michael Rilchio. 14h30min. 16h40min, 18h50min e
21h. (16 anos). Até domingo.

TAKCIO IS. Gonçalo) — A Menina • o Cavalo, do
Conrade Sanches. 15h, 16h30mm, 18h, 19h30mm e
21 h. (18 anos). Até sábado.

PETROPOLIS
DOM PEDRO — Campeonato do Sexo 14h30min,
16h, !7hil0min, 19h20mm o 21h (18 anos). Até do-
mingo.

PETRÓPOUS — Aa Loueuraa da Jarry Lewla.
14hl0min, 16h, 17h50min. 19M0mm o 21h30min.
(Livre).

NÓS DA DANÇA — Grupo integrado por André
Vidal. Bel Teixeira. Caio Nunes, Gisola Sá, Gisela
Fernandes, Latida B. Mello. Manso Reis, Priscila
Teixeira, Regina Sauer, Susan Carla, Mana Lúcia
Prtolll, Thoroza Gbver o Vânia Magaihâes. Coroo-
grada de Regina Sauer. Taatro Villa-Loboa, Av.
Pnncosa Isabel, Hoje. às 2Ih30mm

I AMOSTRA DE DANÇA — Tutro Satc Morfvi
Rua Tenente Manoel de Alvarenga Ribeiro, 66. De
5n a domingo às 20h. ,

RADIO JORNAL
DO BRASD-

AM 940 MHz
Programação: Noticiário contínuo, com assuntos do Rio
de Janeiro e do interior, nacionais e internacionais, a
partir das 6h30m.
Repórter JB, primeiros 6 minutos de cada hora.
Camontários de política e economia aos sete minutos
de cada hora, com Ricardo Bueno e Pery Cotta.
Bloco Noticioso acs 15 minutos de cada hora.

Noticiário da CEF aos 30 minutos de cada hora.
Noticiário Cultural _os 37 minutos do cada hora com
Nen Vitor.
Bloco Noticioso aos 45 minutos de cada hora.
Informativo Econômico as 8h30m. 9h15m, 18h04m
com Rgndoloho do Souza
Campo o Marcado às 7h50m, com Antônio Carlos
Cunha.
Informoçoes Marítima» e Portuárias às 8h15m, com
Pinto Amando
Marketing e Publicidade, às 8h40m, com Márcio Erlich
Noturno às 23h. com Luis Carlos Saroldi
Entrevista Especial as 13h05m.
JBI — Jornal do Brasil Informa ás 7h30m, 12h30m.
18h30m o 0h30m.
Noticiários Esportivos;
Um a Zero. com Paulo Duarte, às 7hí0m.
Momanto Esportivo, com José Cabral, ás 11h05m.
Marcha o Esporte, com Victorino Veira. ás 17h05m.
Em Campo, com Paulo César Tenius, às 21h05m.
Fim de Jogo. com Luiz Fernando, às 22h35m.
Comentários Esportivos:
Na Zona do Agrièo, com Joào Saldanha ás 7h21m
Jornadas Esportivos às 495 e 5". sábados o domingos

FM ESTÉREO
— 89,7 KHz

HOJE

20 horas — Reproduções a raio laser: Procissão
dos Nobres (Mlada), de Rimskv. Korsakoff (Rozsnyai —
5 02); Sonata n° 9 — A Kreutzer, em Lá maior, para
violino e piano. op. 47 de Beethoven (Perirnan e
Ashkenazy — 37;04); Abertura da ópera O Navio
Fantasma, de "agrter (Marnner— 10:54); 13 Lieder, de
Schubert (Ameling — 49.00). Leituras convencionais:
Variações, op. 31 da Schcenberg (Solti — 19:55);
Sonata n° 62, em Mi bemol. de Haydn (Weissenberg —
19.,10); Poema do êxtase, de Scriabtn (Svetlanov —
22:15).

PAnÊNTESE8 ENTHE PARÊNTESES - Comedia do
r-lávio do Sou.a dirigida polo aulor Com Iara Jamra,
Tânia Loureiro, Cailo. Moreno, Slola Froitns. 1'ndrn
Cardoso. Mira Hant e Carlos Capotelll, Taatro da
Arana. Rua Siqueira Campos, As Bas. as I7h o 2lh,
sAbados as 20h o 22h, domlngoi íis I8h o 21h.
Ingrossos a CrS 6 mil o CrS 4 mil (estudamos!

DERCY DE CABO A RABO ~ Tanto a diroçao do
Dorcy Gonçalves. Com Oorcy Gonçalves o Lun Carlos
Bmga. Taatro Glauca Rocha, Av. Rio Branco. 179
1224-2356). Do 5'a sab ,05 21h, dom . as 18h30min.
Ingrossos a CrS 5 mil. Últimos dias.

CÂNDIDO O MUSICAL — Obra de Voliaire adaptada
por Paulo Afonso de Lima, Direção de Jorge Fernando.
Com Ricardo Blal, Cláudio Tovar, Claudia Jimeno*.
Paoletti e outros. Teatro da Legoa, Av. Borgos do
Medeiros, 1426 1274-7999). Do 4" a dom. is
21h30mm. Ingressos de A* a 6* o dom, a CrS 4 mil e
sáb. a CrS 5 mil.

A GAROTA DO GANGSTER - Toxto do Zoca Capelli-
ni e Claudia Dalla Verde. Direçào de Paulo Alonso de
Lima. Com Thals de Campos, Isolda Creste e outros.
Taatro Vanuccl. Rua Marquês do S. Vicente, 52. 2* a
3'. ès 21 h30min. Ingressos a CrS 3 mil e CrS 2 mil 500.
estudantes.

A PORTA — Texto de Felipe Pinheiro e Pedro Cardo-
so. Diroçao musical de Tim Roscnla. Com Felipe
Pinheiro, Pedro Cardoso o Lui* Paulo Nenem. Taatro
da Arana, Rua Siqueira Campos. 143 (235-5348) Da
2" a 4a, às 21 h30min. Ingressos a CrS 3 mil e CrS 2 mil.
estudantes.

CORPO A CORPO — Texto de Oduvaldo Vianna Filho.
Direção e interpretação do Luiz Alberto Conceição:
Taatro do Arana da Cau. Av. Rui Barbosa, 762.1551 -
3347). Do 5" a dom., Ss 21h30mm Ingressos a CrS 2
mil o CrS 1 mil, ostudantes.

O AMANTE DE MEU MARIDO — Texto e diroçao de
R, Rocha. Com Carvalhinho. Ohvia Paroschi, Zolia
Zomyr e Sebastião Coutinho. Teatro do América, Rua
Campos Salles. 118 (234-20601. De 5a a dom, às 21 h.
Ingressos a CrS 4 mil e CrS 2 mil 500, estudamos, sáb
a CrS 4 mil.

O INIMIGO OO POVO — Texto de Ibsen Adaptaçào e
direção de Domingos de Oliveira, Com Domingos de
Oliveira, Clemente Viscaino, Ada Chaseliov, Fernando
Amaral e outros. Taatro Cândido Mandes. Rua Joana
Angélica, 63 (227-9882). 6°. sábado e 2", às 21 hSOmin.
dom., às 19h. Ingrossos a CrS 4 mil e CrS 2 mil 500,
estudantes e Cr% 1 mil, classe teatral.

INARREDÂVEL COMPROMISSO — Texto de Aldir
Blanc. Direção de Miguel Oniga Com Anja Bittencourt,
Elza de Andrade o Jana Castanheira. Taatro Cindido
Mendea, Rua Joana Angélica. 63 (227-98821. 4» o 5a.
às 21 h30min, 6a o sáb, às 24h. Ingressos a CrS 3 mil e
Cr$ 2 mil, estudantes.

A PAIXÃO DE OSCAR WILDE — Texto de Murilo Dias
César, Com Cláudio Gonzaga, Angela Valório e Djena-
no Machado Taatro da Bolso Aurlmar Rocha. Av
Ataulfo de Paiva. 269 (239-14981. De 3a a 6a. às
2lh30mm; sábados às 20h e às 22h. domingos às 18h
e às 21 h. Ingressos, diariamente, a Cr$ 3 mi) e CrS

500,00 (estudantes). Ingressos para a classe: CrS 1
mil 500.

A TOCHA NA AMÉRICA — Revista de Gugu Olime-
cha. Direção de Luiz Mendonça. Música de Maurício
Tapajós e Aldir Blanc. Com Olney Cazarré. Rosana
Garcia, llva Nino, Gugu Olimecha e outros. Taatro
Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). De 3a a 6a. às
21h15mm; sâb. ès 20h e 22h30mm, dom. às 18h e
2lh15mm. Ingressos a CrS 3 mil e CrS 2 mil. estudan-
tes; sâb. a CrS 4 mil,

BELLA CIAO — Texto de Alberto de Abreu. Dir. de
Roberto Vignati. Com Caca Amaral, Christiane Tricerri.
Calixto de Inhamuns. Douglas Salgado. Julia Gomes.
Rosi Campos e Mário César Camargo. Teatro Joôo
Caetano. Praça Tiradentes. (221-0305). De 4a a 6a. às
21h, 5a as 18h, domingo às 18hoàs21h. Ingressos, a
preço único, Cr$ 2 mil, Temporada popular até 1o de
abril.

QUASE 84 — Texto de Fauzi Arap. Direção de Ivan de
Albuquerque. Com Ivan de Albuquerque, Rubens Cor-
rea, Leyla RiDeiro e outros Teatro Ipenema. Rua
Prudente do Morais. 824 (247-97941. De 4a a sáb. às
21h30min. dom , às 18h e 21h30min Ingressos a CrS

mil e CrS 2 mil 500, estudantes

05 MENINOS DA RUA PAULO — Texto de Ferenc
Moinar. Tradução de Paulo Ronai. Adaptaçào de Cláu-
d.o Botelho. Direção de Luis de Lima. Com Andrô
Barros, Luis Filipe de Lima, Marcos Tsiware e outros.
Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52. (274-
7246). De 2a a 6a, às 17h. Ingressos a CrS 2 mil 500 e
Cr$ 2 mil, estudante.

ARTIGO UM SETE UM — Texto de Fernando Palitot.
Direçào de Haroldo de Oliveira. Com Jussara Calmon,
Fernando Palitot e Haroldo de Oliveira Taatro Impa-
rlal. Praia de Botalogo. 524 De 5a a dom. às 21h.
Ingressos a CrS 4 mil e CrS 2 mil, estudantes.

BOA-NOTTE, MAE — Texto de Marsha Norman.
tradução de Millôr Fernandes. Dir. de Aoemar Guerra.
Com Aracy Balabanian e Nicette Bruno. Teatro Glória.
Rue do Russel. n° 632 (245-6533). De 4a a 6a. às
21h15min, sáb.. âs 20h15mm e 22h15min; dom., as
18h e 21h. Ingressos diariamente a CrS 5.000.00 e CrS

000.00 Ibalcéo e estudantes).

A URA DOS VINTE ANOS — Texto de Paulo César
Coutinho. Direçôo de Tomil Gonçalves. Com Helena
Xavier, Thiago Santiago, Fernanda Caetano, Hailton
Farias e outros. Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais. 824 — 2a e 3a, às 21 h30min. Ingressos a CrS 2
mil 500. Atô dia 3 de abril.

QORPO SANTO: A IMPOSSIBILIDADE DA SANTIFI-
CAÇÃO — Direçào de Marcelo de Barreto. Com Almir
Martins, Antônio Gonzalez, Glaucia Regina e outros.
Teatro Cadlda Beetter. Rua do Catete, 338. De 3a a
dom., às 21 h.

BESAME MUCHO > Toxto de Mano Prata. Direçào
de Aderbal Júnior. Com .lanas Bloch, Donisa Bandeira
Louise Cardoso, Henri Pagnoncelli a outros Taatro
Malaon da Franca. Av Antônio Carlos, 58 (220-4779).
Do 4" a 6* ás 21 h. sáb ás 20h e 22h30min e dom às
!8ho 2ih, Ingressos do 4*. 5a o dom a CrS 4 mil e CrS
3 mil (estudantes). 6a o r.áb. a CrS 5 mil, preço único.

TIRO AO ALVO — Toxto de Flavio Márcio Diroçao de
Pedro Camargo. Com Rosamana Murt<nho, Sérgio
Mamborti, Suzana Abranchos o outros. Taatro DeHln,
Rua Humailá, 2751266-02221.4a, 5ao 6aàs 2lh15mm.
sáb.. ès 20h e 22h, dom. às 18h o 20h30min. Ingres-
sos a CrS 4 mil o crS 2 mil 500; sáb a CrS 4 mil.
Somente nesta 4a e 5a, CrS 1 mil, em promoção
especial.

DISSE ADEUS AS ILUSÕES... EMBARCOU PARA
HOLLYWOOD — Toxto do Ricardo Meirelles Direção
de Roberto Marconm, Com Iolanda Moura e Ana
Magdaia. Circo Planetário, ao lado do Planetário da
Gávea. 3a, às 21h30min; de 4a a dom , às 19h30mm.
Ingrossos a CrS 2 mil 500.

FOI BOM, MEU BEM? — Texto de Alberto de Abreu.
Direçôo de Wolf Maia Com Alexandro Marques, Chico
Tenreiro, Omnho de Paulo, Cristina Poroira o Osmar
Prado. Taatro do Planetário. Av. Po. Leonol Franca,
240 1274 .0961. De 4a a 6a, às ?1h30min; sáb. às 20h

.o 22h30mm; dom., às 18h30min o 21h30mm, Ingres-
sos 4a. 5a e dom., a CrS 4 mil e CrS 3 mil, estudantes:
61 e sáb.. a CrS 4 mil.

UMA CAMA PARA TRÊS — Comédia do Claudo
Magnior. Tradução e adaptaçào de Juca de Oliveira.
Direção de José Renato, Com Eva Wilma, Fulvio
Stefamni _ Carlos Zara Teatro Princesa Itabel, Av.
Princesa Isabel. 440 (275-33461. De 4a a 6a. às
21h30min; sáb. às 20h e 22h30mín; dom, às 20h.
Ingrossos 4a, 5B e dom. a CrS 5 mil e CrS 3 mil,
estudantes; 6a e sáb. a CrS 5 mil, (18 anos).

AMANTE S.A. — Texto de John Chapman e Davo
Freoman, Traduçôo e adaptação de Joüo Bethencourt.
Direçôo de José Renato Com Suely Franco, Milton
Carneiro, Elizângela e outros. Teatro Meabla. Rua do
Passeio, 42/11o (240-6141). De 4a a 6a. às 21h. sáb, às
20h e 22h30min; dom, às 18h e 21h; 5a vesp. às 17h.
Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 4 mil e CrS 3 mii 500;
vesp. 5a a CrS 3 mil; sáb. a CrS 5 mil

A CANOA FOI AO FUNDO/FARSANTES EM RITMO
ECONOMÊS — Comedia musical com texto e direçào
de Xisto Bahia Filho. Com Angela Vieira, Caopumia
Avoncini. Grace Benzaquem o César do Araújo e
outros. Taatro da Galaria. Rua Senador Vergueiro, 93.
Do 4' a 6a, à2!h30min; sáb. às 20h e 22h. dom . às
19h e 21 h30mm. Ingressos de 4a a 6a a CrS 2 mil e Cr$
1 mil. estudantes, sáb e dom , a CrS 2 mil 500 o CrS 1
mil 500. estudantes,

FREUD NO DISTANTE PAlS DA ALMA — Texto do
Henry Denker. Dir. Flavio Rangel. Com Edwm Luisi.
Ariclè Perez. Adriano Róis, Maria Isabel de Lisandra,
Vanda Lacerda, Jorge Chaia. Chico Solano, Déa Peça-
nha, Cláudia Duarte e João Camargo Teatro Clara
Nunea. Rua Marquês de Sâo Vicente. 52 — 3o (274-
9696). De 3a a 6a. 21h; sábados, às 20h e 22h;
domingos, às 18h e 21h: 5a. vesperal ás 17h. Com
ingresso (preço único) a CrS 3 mil Ingressos a CrS 5
mil e CrS 3 mil (estudantes,-; 6a3 o sábados, preço
único de CrS 5 mil,

E O VENTO NAO LEVOU... — De Robort David
Madonald. tradução de Luiz Fernando Tcffanelli. Dir.
Roberto Vignati. Com Maria Fernanda. Yara Amaral o
Fernando Gillich Música de Geraldo Carneiro e Francts
Hime; coreografia de Juliana Carneiro da Cunha.
Teatro Copacabana Palace, Av Copacabana, 291
(257-0881! De 3a a 6a.. às2lh15min. sábados âs 20h
e âs 22h30min. Domingos às 18h o 21h Ingressos de
3a a 5a., CrS 5 mil e CrS 3 mil; 6a, CrS 6 mil e CrS 4 mil.
sábado (preço único) de CrS 6 mil e domingo, CrS 6 mil
o CrS 4 mil. Eatréla ho.o aomanta para convidado*.

VIÚVA, PORÉM HONESTA — Texto de Nelson
Rodrigues. Direção de Eduardo Tolontino. Com Clau-
dio Gaya. Andró Velli e o grupo TAPA Toatro doa
Quatro, Rua Marques de S. Vicente. 52 (274-9895I
De 4a a 6a. às 21h30min; sáb. âs 20h e 22h, dom., às
18h e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e dom., a CrS 4 mil;
sáb., a CrS 5 mil

MINHA DOCE FUNCIONARIA - Texto de Adilio
Athos Dir. Luiz Eduardo Mihich. Com Emily Piemos e
Adilio Athos Taatro Alice. Rua Alice, 146 (245-6269)
De4B a domingo, às 21 n30min, domingo às 20h30min.
Ingressos a CrS 1 mil 500

NOITES E DIAS DE AMOR E MORTE — Textos de
Alcione Araújo. Jean Anouilh, Jean Aurenche, Raul
Brandão. Rubem Fonseca e um anônimo medieval
com tradução de Fátima Saad. Com Carolina Virguez,
Ednaldo Eiras, Fernando Antônio, Giison Antônio, Mal-
vma Fernandes, Nanaia do Simas Dir ae Clarmha
Toatro Armando Gonzaga. Av Gal O C. Farias. 511,
Maí, Hermes. Sábados e domingos, às 21 h. ingressos
a CrS 1 mil 500 o CrS 1 mil (estudantes) Classe teatral
e estudantes de toatro têm entrada a CrS 800 Ató 15
de abril

A CHORUS LINE — Musical "inspirado na obra
literária de James Kirkwood e Nicholas Dante". Tradu-
ção de Millôr Fernandes. Coreografia original de Mi-
chael Bennett. Remontagem de Ricardo Bandeira.
Direção musical de Murilo Alvarenga. Com Accacio
Gonçalves, Mana CláuOia Raia, Márcia Albuquerque e
Thales Pan Chacon e outros Toatro Teresa Raquel.
Rua Siqueira Campos. 143 1235-1113). Do 3a a 5a. ès
21h30mm; 6a, às22h; sáb . âs 20h e 22h30min; dom .
às 18h30min e 21h30min. Ingressos a CrS 7 mil 600,
platéia, a CrS 6 mil. balcáo nobre; a CrS 5 mil. balcéo
simples.

P1AF — Texto de Pam Gems. Direção de Flavio
Hangel. Com Bibi Ferreira, Íris Bruzzi, Lea Garcia.
Pierre Astnê, Tina Ferreira e outros. Direção musical
do maestro Nelson Melin. Teatro Glneatico. Av.
Graça Aranha. 187 (220.394) De 4a a sâb, às
21h15min; vesp. 5a. às 17h15min o dom., às 18h.'
Ingressos 4a, 5a. 6a e dom. a CrS 5 mil (platéial e CrS 3
mil (platéia superior), sáb., 8 CrS 5 mil e vesp. 5a a CrS
3 mil.

Vorâíio da vide da cantora o compositora fran-
cesa.

Quando eles declaram guerra
um ao outro, cuidado.

Você pode morrer de rir.
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El» foi rout>odo com c* calças arrioòov Mas sobr _vtvora
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Mos sobreviverá. Mesmo sr isto o matar.

WALTER MATTHAU ROBIN WILLIAHS
Um nm ò« HtCHAEL RITCHIE

O NEGÓCIO É SOBREVIVER
16 ANOS

WALTER MATTHAU ROBIN WILLIAHS
JÉRRY R£EO

COLUMSUA PtCTURES AprM-nw u>*a P-odue»** RAHAR WILLIAH SACKHEIH
tM »..-. _• MtCHAEL RITCHE

THE SURVIVORS" Dw«*o_ « Vwtvrfno ANN ROTH fVoArtw EMew*» HOWARD PINE
>*.-.-- RICHARD A. HARRIS »"-*. -. <-::-.-. GCNC CALLAHAN
[*•*« «• Fo*ogra*ra BILLY WILLIAHS. R.SC [tcrflopw MICHAEL LEESON £

Pnxfcutto p« WILLIAM SACKHEIM Onçrfo po* MtCHAEL RITCHIE M5lnB jj

HOJE horários diversos
TTTm »kfo;l

as/s
DUAS INGLESAS E O AMOS

François Truffaut,
SO/3

A MARQUESA D'0
Brio Rohmer

31/3
DUAS MULHERES. DOIS SENTIDOS

Agne.s Varela
1/4

PLANETA SELVAOEM
Renn Latoux

S/4
NINA 1940

Joan Gabriel Albicocco
5/4

AMOR A TABDE
Ene Rohmer

4/4
PRIMO PR_WA

Jean Charles Tachella
S/4,.v,

C-osUi üavros
6/4

ITTZCARRALDO
Worner Mpitxij?

7/4
A CIDADE DAS MULHERES

Fedorino Fellini
8/4

O CASAMENTO DE MARIA BRAUN
R..inflrW. Fassbmdtü

B/4
ESSE OBSCURO OBJ ETO DO DESEJO

Luis Hunuel
10/4

CORAÇÕES LOUCOS
Bertrand Blier

11/4
1.11.1 MARLENE

ítAinor W. Fassliititlor
11/4

SALVE SEQUEM PUDEH li VIDA)
,)ean LueOcxlard

13/4
MEU TIO DA AMERICA

Al_i: ifesildis
14/4

ATLANTIC CITY USA.
Louis Matiu

1B/4
A MULHER DO LADO

François Truffaut
. 16/4

TRES IRMÃOS
Francesa. Hosi

17/4
APELE

UllanaCawanl
18/4

O ULTIMO METRO
François Trufl-iut

studio Gaumont catete
Con spolo Ae
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OS FILMES DE
HOJE NA TV

UM 

western de John Ford c
sempre um atrativo. Dois
Homens e Dois Destinos

(TV Manchete, 2lh20min) é um
filme de paisagens belíssimas, con-
cebidas no estilo do mestre do
plano geral, e seqüências cheias de
humor. Não é um clássico de Ford
mas é assistível;

Continuação de 0 Vampiro da
Noite, cuja primeira cena é reapre-
sentada no início do filme, Drácu-
Ia, o Príncipe das Trevas (TV Glo-
bo. 0h30min) é o terceiro filme
produzido pela especialista em ter-
ror Hammer Film. sobre o perso-
nagem Drácula, criado pelo escri-
tor vitoriano Bram Stocker.

OITENTA PASSOS PARA
A FELICIDADE

TV Globo — 14h54min

(80 Steps to Jonah) — Produção
americana de 1969, dirigida por Gerd
Oswald. Elenco: Wayne Newton, Jo
Van Fleet, Keenam Wynn, Diana Ewig.
Colorido.

Perseguido pela polícia, Newton
procura abrigo numa casa isolada
onde vivem uma jovem cega
(Ewing) e mais sete crianças, igual-
mente cegas, sob os cuidados de
uma velha criada (Van Fleet). Mas é
descoberto quando já se achava

entrosado no novo ambiente. Feito
para a TV.

DOIS HOMENS E DOIS DESTINOS

TV Manchete — 21h20min
(Tho Horse Soldiors) — Produção
amoricana de 1959, dirigida por John
ford, Elenco: John Wayne, William
Holden, Constance Towers, Althea
Gibson, Carleton Young, Anna Lee,
Russel Simpson. Colorido.

Em 1863, enquanto a guerra civil
incendeia a América, oficial da cava-
laria (Wayne) da Unlào é enviado
300 quilômetros adentro de territó-
rio inimigo para destruir a dinamite
a ponte de um entroncamento ferro-
viário, mas tem um sério desenten-
dimento com um módico (Holden)
de seu destacamento. No cinema
chamou-se Marcha de Heróis.

O CANDIDATO
TV Studios — 0 hora

(The Candidate) — Produção norte-
americana de 1972, dirigida por Mi-
chael Ritchie. Elenco: Robert Redford,
Peter Boyle, Don Porter, Allen Gar-
field, Karen Carlson, Morgan Upton,
Melvyn Douglas. Colorido (110 min).

Advogado californiano (Red-
ford), candidato a senador, tem de
enfrentar terrível dilema: de um la-
do, uma máquina publicitária empe-
nhada em empurrá-lo a todo custo
para o Poder; de outro, a pressão
familiar contra seu romance com
uma mulher em que vêem um em-
pecilho à sua carreira. Inédito na
TV.

DRÁCULA, O PRÍNCIPE
DAS TREVAS

TV Globo — 0h32min

(Dracula, Prince of Darkness) — Pro-
dução britânica de 1965, dirigida por
Terence Fisher. Elenco: Christopher
Lee, Barbara Shelley, Andrew Keir,
Suzanne Farmer, Francis Matthews,
Charles Tingwell. Colorido.

Dois irmãos (Matthews, Ting-
well) e suas mulheres (Farmer,
Shelley), em férias nos Montes Cár-
patos, chegam a um vilarejo cujos
habitantes vivem aterrorizados por
vampiros, e inesperadamente são
colhidos nas malhas do Conde Drá-
cuia (Lee), que busca novas vítimas.

ROBERTO MACHADO JR.

MANHA
6:30 ( 4) TELECURSO 2° GRAU
6:45 I 4) TELECURSO 1o GRAU
6:58 ( d) MOMENTO OLÍMPICO
7:00 ( 4) BOM-DIA, BRASIL

(11) GINÁSTICA
(11) O VIRA-LATAS

7:30 ( 4) BOM-DIA RIO
• ( 7) PRIMEIRA EDIÇÃO

8:00 ( 4) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
— A Arca da Emilia. (Reprise)

( 7) SHOW DE DESENHOS
111) PERNALONGA E SEUS

AMIGOS
8:20 (11) A PANTERA COR-DE-ROSA
8:30 ( 4) BALÃO MÁGICO
8:40 (11) O CACHORRINHO DROOPY
8:45 ( 71 BRAÇO DE FERRO
9:00 ( 2) GINÁSTICA

( 9) IGREJA DA GRAÇA
(11) A TURMA DO TOM E JERRY

9:20 (11) TORO E PANCHO

9:30 ( 2) OLHO MÁGICO
( 7) DESPERTAR DA FE

( 9) TELESCOLA
(11) COBRINHA AZUL

9:40 (11) O INSPETOR
9:45 ( 2) PATATI-PATATA
9:50 (11) A TURMA DO PICA-PAU

10:00 ( 2) CURUMIM
I 7) ELA
( 9) A FEITICEIRA

10:10 (11) PERNALONGA
10:15 ( 2) DANIEL AZULAY
10:20 (11) PAPA-LÉGUAS
10:30 ( 9) SHOW DA LUCY

(11) POPEYE
10:35 ( 21 AS AVENTURAS DO TIO MA

NECO
11:00 ( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS

( 4) TV MULHER
( 9) SAWAMU, O DEMOLIDOR
(11) CLUBE DO MICKEY

11:30 ( 2) TEMPO DE ATUALIZAÇÃO
( 9) AVENTURA AOS 4 VENTOS

(11) TOM E JERRY
11:55 ( 7) BOA VONTADE

TARDE
12:00 ( 2) TELECURSO 1o GRAU

( 4) SHOW DOS SHOWS

( 6) RUMO À OLIMPÍADA

( 7) ESPORTE TOTAL

( 9) DANIEL BOONE
111) SESSÃO SORTEIO DO MEIO-

DIA
12:05 ( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA

12:15 ( 2) TELECURSO 2° GRAU

( 7) AMOR
12:30 ( 2) TVE NOTÍCIAS

( 4) GLOBO ESPORTE

(11) PICA-PAU
12:45 ( 2) DOCUMENTÁRIOS

( 4) RJ TV

13:00 ( 4) HOJE

( 6) CIRCO ALEGRE

( 7) TV CRIANÇA
( 9) À MODA DA CASA
(11) DESPREZO

13:30 ( 21 NOSSA TERRA NOSSA GENTE

( 4) VALE A PENA VER DE NOVO —
Água Viva

( 9) SHOW DA LUCY

14:00 ( 2) PATATI-PATATA
( 9) A FEITICEIRA

(11) CONFLITO
14:15 ( 21 CONHECIMENTOS GERAIS

14:30 ( 2) FAIXA DE SERVIÇO

( 9) SALTY
(11) ACORRENTADA

14:45 ( 4) SESSÃO DA TARDE — 80 Pas-
sos Para a Felicidade

15:00 ( 6) MANCHETE SHOPPING SHOW

( 9) JOE, O FUGITIVO

(11) SESSÃO DESENHO DO BOZO

15:30 ( 2) TEMPO DE ATUALIZAÇÃO

( 9) SE MEU BUGGY FALASSE
16:00 ( 2) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO

Robson Crusoé

16:30 ( 2) OLHO MÁGICO

( 9) YOGGY E O MINI POLEGAR

16:45 ( 2) CURUMIM

( 4) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
A Arca da Emilia

17:00 ( 2) DANIEL AZULAY

( 6) CLUBE DA CRIANÇA

( 9) HERO HIGH

17:20 ( 2) PUM PLIM E A JANELA DA
FANTASIA

( 4) CASO VERDADE — Nunca Dei-
xe de Sonhar

17:30 ( 9) CLUE CLUB
17:35 (11) SESSÃO SORTEIO DA TARDE

17:40 ( 2) AS AVENTURAS DO TIO MA-
NECO

17:50 ( 4) AMOR COM AMOR SE PAGA

NOITE
18:00 ( 9) CANDY CANDY
18:05 ( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS
18:15 (11) CHISPITA
18:30 ( 9) NOVA ONDA
18:35 ( 2) BAZAR TEM TUDO
18:45 ( 4) TRANSAS E CARETAS
19:00 ( 2) CIÊNCIA EM CASA

( 6) FM TV
( 7) CASAL 80
( 91 VIDEO-CLIP

(11) VIDA ROUBADA
19:15 ( 2) TELECURSO 2o GRAU

( 7) JORNAL DO RIO
19:30 ( 21 TELECURSO Io GRAU

( 6) MANCHETE PANORAMA
( 7) JORNAL BANDEIRANTES

19:45 ( 2) ESPORTE HOJE
( 4) RJ TV

(11) CHISPITA
19:50 ( 6) RUMO À OLIMPÍADA
19:55 ( 41 JORNAL NACIONAL

( 6) MANCHETE ESPORTIVA
20:00 ( 21 MUNDO INDOMADO

l 7) BRASIL OLÍMPICO

( 9) CHIPS
20:05 ( 7) MOMENTO DO ESPORTE
20:15 ( 6) J03NAL DA MANCHETE

I 7) BOANOITE AMIGUINHOS
20:20 ( 7) CASA DE IRENE
20:25 ( 4) MOMENTO OÜMPICO
S0:~ ( 4) CHAMPAGNE
20:30 111] VIDA ROUBADA

INFORME ECONÔMICO
ESPECIAIS -- Machado de Assis

PRIMEIRA FILA — O Cavalheiro
de Azul

MISSÃO IMPOSSÍVEL
GLOBO REPÓRTER
SESSÃO FAROESTE — Dois Ho-
mens e Dois Destinos
NOVOS TALENTOS
1984 — EDIÇÃO NACIONAL
TAÇA LIBERTADORES DA AMÉ-
RICA — Júnior x Flamengo

TAÇA LIBERTADORES DA AMÉ-
RICA — Júnior x Flamengo

JORNAL POLICIAL
OS MÚSICOS
CLUBE DOS ESPORTISTAS
RUMO A OLIMPÍADA
JORNAL DA MANCHETE — 2*
EDIÇÃO
NOT1CENTRO

CONVERSA DE FIM DE NOITE
JORNAL DA GLOBO
SESSÃO DA MEIA-NOITE — O
Candidato

00:15 ( 7) RIO PEDE PASSAGEM

00:20 ! 4i RJ TV
( 71 JORNAL DA NOITE

00:30 ( 4) MOMENTO OÜMPICO

( 7) RIO PEDE PASSAGEM

00:32 | 4) CASA DO TERROR — Dracula, O
Príncipe das Trevas.

20:57 ( 9)
21:00 ( 2)

( 9)

21:15 ( 7)
21:20 ( 4)

( 61

(11)
22:00 ( 2)
22:15 ( 4)

I 71

22:20 (11)
23:00 ( 2)

( 9)
23:20 ( 6)
23:25 ( 6)

23:30 (11)
00:00 ( 2)

( 4)

(11)

SHOW
LINDA FLOR — 8how <lo música popular com Aracy
Cotios, Marilia Barbosa a Chorando Baixinho. Dir. de
Arthur Lnrun|olra. S«l- liinul. Sldniy Mlllar, Rua
Araújo Porto Alogre, 80. De 3a. a snhodo, as 18!i30mln.
Ingressos a CrS 1 mil 500. Ale 7 do abnl.

A DANÇA DOS 8IQNOS — Musical de Oswaldo
Monionoflro Com Oswaldo Monionogro, Mongol, Josò
Aloxandro o outros. Teitro Venucd. Rua Marquos do
S. Vicente, 62 1274-72481. De 4' a dom., âs 21h30min.
Ingrossos 4" o D", a Cri 4 mil; do 6" a dom , a Cr$ 5 mil.

UM QORDOIDAO NO PAlS DA INFLAÇÃO — Texto do
Jô Soares e Armando Cosia. Show do humorisia Jo
Sooros. Teatro Cmn Grande, Av. Alfânio do Moto
Franco. 290 (239-4046 e 269-0948). De 4* a 6*. ès
2lh30mm; sab.. âs 20h o 22h; dom., as 2lh. Ingressos
a Cr$ 5 mil.

MARIA CREUZA — Show da cantora acompanhada do
conjunto. Un, Deux, Trol», Av. Bartolomeu Mitro, 123
1239-0198). Do domingo a -", os 23h30min. Couvert a
CrS 6 mil. ^^^

ALCIONE — Apresentação da cantora acompanhada
pela banda do Sol. Participação do Everardo Icantor). De
2" a 6* e domingo, às 22h. Ingressos a CrS 5 mil 600.
Gafieira A»a Brance. Av. Mem do Sé, 17. Ate dia 12 do
maio. *

MIUCHA — Show da cantora acompanhada por Helvius
Vilela (pionol, Guilhormo Rodrigues Isoprosl, Jorjao
(baixo) a Paulinho Vieira (bateria), quo realizarão espeta-
egio à pano depois da apresentação da cantora. People.
Bartolomeu Mitre. 3701294-05471. De 4" a domingo, às
22h30min e moia-noito. Couvert o CrS 4.000.00, (41.5" e
domingo); 6" e sábado. CrS 5.500.00 (mosasl e CrS
3000.00 (balcâol. Última semana,

ANTÔNIO ADOLFO E RUY MAURITY — Show com
os compositores acompanhados por João Cortei (bate-
ria), Bororó (baixo), Chaplin (percussão) Renato Franco
Isax-llautal e Guilherme D. Gomes (trompote o tlugel).
Dir. de Roberto Moura. Sala Funarto Sldrwy Mlllar.
Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3o a sábado, ès 21 h.
Ingressos a CrS 1.500,00. Até o dia 31.

BABY GAL — Show da cantora Gal Costa acompanha-
da do orquestra e coniunto vocal. Direçào de Aloysio
Logey o Walter Lacet. Direçào musical de Luiz Avellar.
Camelo. Av. Venceslau Braz, 215 1295-3044). De 4" a
6" às 21h30min; 6a o sáb., ès 22h; dom., às 20h.
Ingressos a CrS 7 mil e CrS 6 mil, arquibancada.

BEIJA-FLOR SOBE O MORRO — Apresentação das
melhores fantasias, passistas e destaques da escola de
samba. Morro d* Urc«. Todas es 2's e 5Bs.. a partir das
21h30min. Ingressos a Cr 8 mil.

REVISTA
RIO GAY — Revista de Vicente Pereira o Jorge Foman-
do. Direçào de Jorge Fernando. Corr os travestis
Rogaria. Marlene X Casanova. Samantha Elaine e Desi-
téo. Tettro Ala-ta, Av Atlântica, 3 806. De 3a a 6a, às
21h30min; sáb., às 22h; dom., às 19h e 21h30mm.
Ingressos de 3a a 5" e dom., a CrS 4 mil o CrS 3 mil,
estudantes, 6a a CrS 5 mil e CrS 4 mil, estudantes, e
sâb,, a CrS 5 mil.

MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO — Show de travestis
com Camily, Monique Lamarque, Alex Mattos, Paulete
Goday e outros. Teatro Brigitte Blalr. Rua Miguel
Lemos. 51 (521-2955). De4a a sáb., às 21h30min; dom.
às 18h30min e 21h30min. Ingressos a CrS 3 mil.

PARA OUVIR
BARES E RESTAURANTES

BECO DA PIMENTA — Apresentação da cantora Alaido
Costa, às 23 horas. Couvert; CrS 1500,00. Até domingo.
Rua Real Grandeza 176. 246-5650.

JAZZMANIA — Programação; diariamente das
18h30min às 21h30min piano solo com Marcos Ariel. a

partir das 22h Rio Dixioland Band. De 3a a sábado,
depois das 22h, lançamento do LP de Robertinho Silva
(batonsta) oue realiza espetáculo com Ricardo Silveira
(guitarra! Nico Assumpçào (baixo) e Hugo Fatoruso
(teclados). Av Rainha Elizabeth, 769 (227-24471, Cou-
vert de 2a a 6a a CrS 3 mil. sábado a CrS 4 mil.
Consumação minima às 6"s e sábado (CrS 3 mil).

O ALEPH — Programação: 3a, música instrumental com
o grupo Sala Corpo o Som; 4a, chorinho com o Gato
Preto; 5a música instrumental com Ronaldo Diamante.
Rodolfo Cardoso, Humberto Araújo e Fernando Moura,
dom , quarteto de música erudita: José Maria Braga

lllautal. Maria Jesus Haro, Alonso Machado (bandolim)
a Marcos Fauno (violío) Dom. às 21h30mm; do 3a a 6a
ès 22h. Av. Epitácio Possoa, 770 (259-1359) Consuma-
çâo a CrS 2 mil. Ido 3a a 5°).

Somente hoje, Nelson Sargento, convidado espe-
ciai do Grupo Golo Proto Domingo nâo tom consu-
maçôo.

MISTURA FINA STU0IO — Programação: 3a o 4a,
grupo A Tarnpo lormado por Victor Bigliono (guitarra), Zé
Luiz Isax), Dom Harris Itrompete), João Carlos Rebouças
(Iodados), ClsSo (baixo) e André Tandoia (bateria), a
partir das 22h. A cosa abro às 20h com o som de Alberto
Chimelli oo piano (de 2" a 5a) o o violào do Nando Chagas
(do 6a a dom): Rua Garcia D'Avila, 15 (269-9394).
Couvert a CrS 4 mil

THE TINKER — Programação: 5a. o Grupo A Tampa
formado por Vítor Bigliono (fluitarra), Fernando Si?ôo
(baixo), Abdré Tondeia (bateria), José Luiz Oliveira (sax),
Don Harris (trompotel, Cecília Spyer (vocall. Joáo Re-
bouços (toclado). 6a e sábado, show com Cláudio
Inlanto (bateria), Fomando Souza (baixo), Celso Fonseca
(guitarra). Luis Martins (piano) e Ana Lúcia Fontes
(vocal). Sempre ès 22h30min. Couvert o CrS 3 mil. Rua
Almirante Guilhem, esquina com Ataullo do Paiva (294-
64941.

O VIRO DA IPIRANGA -- Programação: Aborta do 2a a
sáb. a partir das 18h. dom, âs 17h. Programação: 2a,
Conjunto Regional, Dirceu Leve e o bandolimsta Walter
Noura. De 5a o sáb, às 22h30mm. )o« com Paulo Russo
(baixo), Romero Lubambo (guitarra), Wanderlei Pereiro
(bateria) e Fernando Martins; à 0h30mm o humorista
Tim Rescola, dom, às 19h |eu das cinco, 3" e 5",
Grupo Americanto. Rua Ipironga, 54 (225-47621. Couvort
de 2a a 4a e dom o CrS 2 mil; do 5a a sâb, a CrS 2 mil 500.

CONVERSA FIADA BAR— Programação: 3a e 4a ahow
com Arlindo Conde (violão o voz). 5a, »how com Sidnoy
(piano o voz), 6a. o Grupo Nascento lormado por Dilene
(voz), Maurício (violão o guitarra) e Antenor (baixo). Aos
sábados, chorinho com Cássia (piano e voz) e Paulo
Cidado (bandolim o ovttlon). Aos domingos, Arlindo
(violào e vozl. Sem couvert artístico. Consumaçào ès
sextas e sábados a CrS 2 mil 500. Rua Gonzaga Bastos.
388 (254-0466).

CORAÇÃO VAGABUNDO — Programação: 3a. seresta
com o grupo Artemanhas; 4a chorinho rom Poulo e o
grupo Sorrinha; 5a. o grupo Unidos Por Acaso; 6a música

popular com o Grupo Unidos por Acaso, sáb, Grupo A
Trilho. Rua Paulino Fornandos, 11. (260-5676). Sempre,
ès 21h. Couvert d» 3' o 5' a CrS 800; 6« e sâb. a CrS 1
mil,

MANGA R08A — Show com a Cinoorquestra formada
por Gil Márcio (sax), Isidoro (guitarral e Joio Bosco
(plono). Rua 19 do Fevoroiro, 94. De 5a o domingo, o
partir dos 22h, Couvert a CrS I mil 15a e domingo) o CrS 1
mil 500 16a e sábado),

BAR ACONCHEGO — Do 6a a sábado, tocladisla Jorge
Pollo o violonista Sérgio. Rua Conde do Bonlim, 967
(208-4795), Do 5a 8 sábado, ès 22h. Ingressos a CrS I

mil 600. .

BAR BOTANIC — Programação: Do 5a o sábado ahow
com o guitarrista Melão o a cantora Selma Reis. Rua
Pachoco Loôo, 70-A. A partir das 22h. Couvert 6a o 6a; a
CrS 2 mil. sábados a CrS 3 mil. I294-744BI.

MARIINHO DA VILA — Show do cantor e compositor
acompanhado de trio da cosa. Horas'» Nwk, Hotel Rio
Palace. Av. Atlântica. 4240. (621-3232. ramal 7299). De
5a a sáb. dias 21. 22, 23:24, 28, 29 30, e 31 às 23h.

ENCONTROS DO ARCO DA VELHA — Show com os
cantoras e compositores David Tygel, Mauricio Maestro
e Ricardo Vila» com participação do Damilton Viola
(percussào). Arco da Velha, Pça. Cardeal Câmara, 132.
Lapa (252-08441. As 22h. Couvert artístico a CrS
2 500.00. De 4a a domingo.

ATLANT1S — Diariamente, ès 19h. Alcyr Pires Verme-
lho a partir das 20h, jantar com Podro Paulo (guitarral.
Do 5a a dom., às 12h, o Trio San. Hotel Rio Palace, Av.
Atlântica, 4240 (521-3232).

CHIKO'S BAR — Piano-bar com música ao vivo a partir
das 21 h. com Edson Frederico, Ricardo Canto, Celeste,
Aécio Flávio o clarisse2' e 3a o violonista Nonato Luiz.
Aborto diariamente e partir das 18h, com música de fita.
Som couvert, sem consumaçào mínima. Av. Epitácio
Pessoa. 1.560 (267-0113 e 287-3514).

BAR DO VIOLEIRO — 8how com Ronaldo Malta Rua
Daut Perez, 92 ido fado direito do viaduto de Marapen-
di), Barra da Tijuca. Hoje, âs 23h. Ingressos a CrS 2 mil
500.

BARBAS -- Programação: Do 5a a sábado, ahow com
03 cantores-composilores tu<r Carlos da Vila a Wilson
Moreira. Barbai. Rua Álvaro Ramos, 400 (286-86151.
Showa ès 22h com couvurt artístico Ci$ 2 000.00 (4*1 e
2 500,00 (5a a sábado).

POKER BAR — Programação; o partir dos IBh. nprosort-
taçâo do violonista Joel França, cantora Biga o o»
pianistas FornandD o Ricardo. A partir das 22h ahow
com a cantoro Walesko. Direção do Eduardo Gonzalez.
Som couvert, nem consumação. Run Almirante Gonçal-
ves, 50 162149991.

CORTIÇO — Programoçâo; às segundas-feiras, «how
do chorinho; 3a, seresto; e do 4a o dom., música popular
brasileira, com dilerontos artistas. Rua das Laranjeiras.
20. A partir dos 21 h. Couvert de dom. o 4a a CrS 1 mil;
5a o sáb., a CrS I mil 50O

TECLADO — Diariamente a partir das 19h Das 22h om
diante Zé Mane ao piano Teclado, Av Borges de
Medeiros, 3207 (266-1001). Couvert a CrS 4.000.00

SALADAS E CIA — De 3a a dom, às 21 h, o pianista
Cloboo. Rua Gal Vonâncio Flores. 171 1294-2945). Som
couvert.

ZEPPELIN BAR — Programação: do 2a a domingo, às
22h, ahow com o cantor-compositor Renato Vargas; 6a
e sábado, às 22h, Ronato e Reinaldo Vargas. Estrade do
Vidigal. 471 (274-0017). Couvort a CrS 1.500,00 (de 3a a
5a e domingo), 6a e sábado, CrS 2 000,00

FAROL — Aborto, de 2a a sáb, a partir das 18h. Música
ao vivo com o Quinteto Som Brasil. Show da 2a a 5a, a
partir das 20h, e 6a e sâb., a partir das 21h Consumaçào
a CrS 2 mil 500. Rlo-Sh«raton Hotel, Av. Niemeyer,
121 (274-1122, ramal 1233).

LET IT BE — Programoçâo: 3a. Grupo Feitiço, 4a e 5a.
Eduardo Folizoia e sua banda, 6° e sábado. Grupo Terra
Molhada, e domingo, Grupo A Trilha. Couvart de 3a a 5*
e domingo, CrS 2 mil, 6a o sábado, CrS 2 mil 500. Rua
Siqueira Campos, 206.

CLAUDIA — Show da cantora acompanhada do Adilson
Godoy (pianol, Milton Leonardi (baixo) e Rogério do
Oliveira (guitarra). Bar Jakui, Hotel Inter-Continental,
Av. Litorânea. 222 (322-2200). De 3a a 5a o dom., à3
23h30mm; 6a e sâb. âs 24h. Atô dia 4 de abril.
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ARTES PLÁSTICAS
GASTAO MANOEL HENRIQUE — Relevos em madei-
ra. Tnomat Cohn Arte Contemporânea, Rua Barão da
Torro. 185-A. De 2a a 6a, das 14h às 21h, sábados. da3
16h âs 20h. Até 18 de abnl

JOÃO RICARDO MODERNO — Desonho e pintura.
Gelaria Contomporènee, Rua Gol Urquizo. 67-loja 5. De
2a o 6a, das 9h ès 20h e sábado do 9h às 13h. Até 7 do
abril.

V1SAGES DU MONDE — Exposição de lotos de Yves
Ros. Aliança Francesa de Ipanema. Rua Visconde
Pirajá, 82-12°. Até 6 de abril. Vernissage hoje. às 19h.

CATORZE CARTAS CARDIAIS — Exposição de cola-
gens do Antônio Gordilho. Arco da Velho. Pça. Cardeal
C8mara. 132, Arcos da Lapa. Até 11 de abril.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE JACQUES
COUSTEAU — 100 lotos da expedição à Amazônia.
Pavimento de Expoalçoet do Fórum da Ipanema.
Rua Visconde de Pirajá. 361. Da 2a a domingo, das lOh
às 19h. Até 29 de abril.

DESENHOS DE KAKAO — Exposição no O Aleph. Av.
Epitácio Pessoa, 770. De 3a a domingo, a partir das 20h.

GLÓRIA SANTESSO — Pinturas Maria Eugonla Gale-
ria de Arte. Rua Visconde de Pirajá. 207-loja 209. De 2a
a 6a. das I4h às 20h. Até 14 de abril.

CARNAVAL DA VITÓRIA/GENTE DE ANGOLA -
Exposição de 30 lotografias de Dulce Tupy. Museu da
Imagom o do Som. Praça Rui Barbosa. 1; De 2a a 6a,
das 13 âs ISn. Ató 28 de abnl.

UM TRAÇO EM COMUM — Desenhos de Amador
Perez, Ana Alegria, Clécio Penedo e outros Galaria de
Arte da UFF, Rua Miguel de Frias. 9. Icaral. De 2a a 6a.
das 9h ás 20h. sábados e domingos, das 16h às 20h. Até
o dia 22 de abril.

RADIO NOVELA — Exposição de vídeos, desenhos,
esculturas, etc. Solar Grond|.»n ris Montlgny, Centro
Cultural da PUC. De 2a 8 6a das 9h ès 21h; das 9h às
13h, sábados. Até o dio 19 de abril.

OG. SALES — Exposição do estatuetas em barro
Lobby do Hotal Naclonal-Rlo, Av Niemeyer. 769.

ROBERTO BURLE MARX — txposiçâo ae oesonnos
Galaria Olivia Kann, Rua Visconde de Pirajá, 351 — loja
105 (Fórum Ipanemal. De 2a a 6a das 10h às 21h,
sábados das 10h às 14h. Atá o dia 7 de abril.

LUIZ REIS DE MELLO JÚNIOR — Exposição do 20
óleos. Galeria do Planetário do Rio de Janeiro, Av
Podre Leonel Franco, 240. Diariamente, das 8h às 20h.
Atô o dio 29 de março.

O FIO DAS MARAVALHA8 — A Hiena do Invisível —
54 trabalhos de Nelson Maravalhas Jr de Deus. Qalaria
Mecunalme. Rua México, esquina com Araújo Porto
Alegre. Até 6 de abril.

HISTÓRIA DO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DA
MARINHA — Documentos, lotos e livros raros. Museu
Naval a Oceanográflco. Rua Dom Manoel. 15 1221-
7271). Diariamente, das 12h às 16h45min. Até 20 de
abril.

ALEX FLEMMING — Pinturas Ceaar Ache Galeria da
Arte, Rua Visconde de Pirajá, 282. De 2a a 6a, das lOh âs
21h, sábado, das 10h às 14h. Atô 14 de abril.

ANTÔNIO FERRAZ — Pinturas. Galaria ds Arte Ipana-
mo. Rua Aníbal de Mendonça. 27 (239-2032). De 2a a 6a.
das 10h às 20h30min; sáb . das 10h, às 14h.

SITUAÇÕES NEGATIVAS — Fotografias de Sônia
Andrade. Musau da Ana Moderno. Av. Infante D.
Henrique, 75. De 3a a dom., ás 12h às 18h. Até dia 15 de
abnl.

PISTILO — Fotografias da Zé Guilherme. Centro da
Psicologia da Pessoa, Rua Fonte da Saudade, 87. De 2a
a 6a. das 8h às IBh. Até dia 13 de abril.

ACERVO — Mostra de Luciano Maurício, Ivan Marquei-
ti. Edineusa e outros Gntoría Cláudio Gil, Rua Teixeira
do Melo, 30. Do 2a a 6a, das 10h às 13h o das 15h às
21h.

FRASEADO — Mostra de pinturas de Helcio Barros.
Galeria Espace 81, Maison de France, Av. Antônio
Carlos. 58/4". De 2" a 6a. das 11 h âs 13h e das 14h30mm
às 17h. Até dia 30.

ELMYR DE HORY'— Cópias. Gelorio Poulo Klnbln.
Rua Marquês de Sâo Vicente, 52-204. Do 2a a 6a das 14h
às 21h; sábados de 10h ás 13h. Até 10 de abril.

ANA CAROUNA: RESUMO 10 ANOS DE GRAVURA
— Sala Bamardelll, Musau Nacional da Balas-Artes.
Av. Rio Branco. 199. Do 3a a 6a. das 12h às 18h, sáb. a
dom, das 15h às 18h. Atô dia 1o de abril.

MADEIRA MATÉRIA DE ARTE — Esculturas de
Ascanio MMM, Bruno Giorgi, lone Saldanha, Paulo
Roberto Leal, Zanini o outros. Musau da Arte Moder-
na. Av. Infante D. Henrique, 75. Do 3a a dom., das 12h
às IBh, Até dia 22 de abril.

GRANDE LEILÀO DE MARÇO — Quadros, porcelanas,
pratas, cristais, tapetes, móvoís e bronzes (séculos
XVIII. XIX e XX). Salto Nobre do Caenor Park Hotel. Av
Vieira Souto. 460 nos dias 26. 27. 28 e 29. Organização
da B-75 Concorde, Rua Prudente de Moraes. 237-loja C
(247-1538).

APARELHO MAGNÉTICO DE ANIMAÇÃO — Exposi-
çáo do artista plástico Daoco. Cala des Arts do Hotal
Méridien. Diariamente, das lOh às 18h. Até 14 de abril.
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Cláudio .Naranjo
UMA PALESTRA PELO APERFEIÇOAMENTO DO SER HUMANO

A programação e os horários sâo da responsabilidade das emissoras

jeito é de um guru. Alto,
barba, fala pausada e calma, o
chileno Cláudio Naranjo, 51
anos, naturalizado america-

no, fala hoje, às 21 horas, no salão do
Hotel Nacional sobre A Jornada Eterna,
um concerto-conferência. Músico, compo-
sitor, psiquiatra,' sucessor de Fritz Perls, o
criador da terapia Gestalt, acha que o
político, no mundo atual, separou-se do
resto do homem como o estômago do
corpo.

Naranjo está no Brasil, pela primeira
vez, a convite do Centro de Quadrinidade
de Santa Teresa, que faz um trabalho de
crescimento e aperfeiçoamento humano
intensivo. Para ele, que mora na Califór-
nia, o político e o econômico estiveram
muito divorciados do espiritual em toda a
história do que se chama cristianismo.

— A economia não serviu ao ser hu-
mano em toda a sua totalidade, para sua
realização, apenas para a sua sobrevivên-
cia. A finalidade da vida é mais do que
esta sobrevivência.

Naranjo acha que "não podemos con-
tinuar com os provincianismos religiosos
de épocas anteriores". Ele, que diz ter tido
uma formação cristã convencional, aos 12
anos teve a sorte de conhecer um precep-
tor que praticava ioga no Chile, seu pri-
meiro amigo, que o fez sentir-se que havia
algo maior do aue o que estava simboliza-
do na palavra homem.

As influências, no correr de sua vida,
foram muitas. Fala dos dois poetas chile-
nos, de Totila Albert, escultor que deixou
uma vasta obra em alemão e foi sua
verdadeira "universidade alternativa".
Também Franz Hoffman, criador do Cen-
tro de Estudos de Antropologia Médica da
Universidade do Chile, de quem foi assis-
tente, homem que descobriu existir algo
além da ciência e transformou-se em pin-
tor e filósofo.

Sempre sedento, ávido em aprender
mais e mais, Naranjo passou 40 dias no
deserto de Arica, Chile, aconselhado por
Oscar Ichazo, quando sentiu ter chegado
ao final do caminho, viveu a aventura de
transformar-se em guru, compreendendo
depois que ainda havia muito a percorrer.

Currículo vasto — tem pós-graduação
em Harvard, Illinois e Berkeley, o chileno
que fundou o SAT lnstitute (Seakers After
Truth) para crescimento e formação psico-
espiritual dos profissionais de diversas
áreas, muitos oriundos de universidades
americanas, é autor de três livros: The
Psicology of Meditation, The Healing Jour-
ney e The One Quest. Grande apaixonado
pela música, considera-se hoje aprendiz de
feiticeiro em estágio avançado, ainda que
longe da "chegada", ou do que prefere
chamar de aquisição da plenitude.

Também foi importante em sua vida o
aprendizado da meditação do budismo
tibetano. que utiliza em seu trabalho ao
lado do estudo de vários aspectos terapéu-
ticos, postulando hoje uma psicologia inte-
grada, na qual os aspectos espirituais estão

Antônio Batalha

Naranjo: no mundo atual,
o político separou-se do
resto do homem *
ao lado com a Gestalt e a meditação, numa
síntese que busca formar pessoas que estão
se curando e podem curar as demais.

Sobre o Chile — foi amigo de Salvador
Allende —. acha que os dois extremos, o
de esquerda e o de direita, cometeram
excessos e erros.

— Mas há uma esperança, depois des-
tes dois desequilíbrios que se possa come-

çar bem, tendência aliás para toda a Amé-
rica Latina, de purificar-se através da
catástrofe. A Argentina é um bom exem-
pio, Brasil, que conheço pouco, está numa
etapa mais avançada que o Chile neste
momento e é razoável que o Chile saía
para uma democracia com maior luz.

Acredita que o próximo governo seja
de centro e que é um absurdo no momento
náo perseguir uma síntese entre as caracte-
rísticas do socialismo que é o controle
central e a do capitalismo que é a livre
empresa. Seria mais razoável — afirma —
que o sistema econômico fosse motivado
pela iniciativa privada, dentro de uma
coordenação do Estado. O problema não
se resume à direita ou à esquerda, mas sim
a promoção de transformações sociais
mais que econômicas, mudanças de outra
ordem como a de uma atitude menos
depredadora da natureza e mais interna-
cionalista, menos nacionalista.

O futuro, para ele, poderá ser o surgi-
mento de cidades-Estado como as da enti-
ga Grécia, "porque está bem demonstrado
que as cidades com mais de 500 mil
habitantes não são boas por sua complexi-
dade e problemas. E talvez tenhamos uma
coordenação mundial, de uma coletivida-
de planetária.

A crise pela qual passa todo o mundo
é, para Naranjo, uma hidra de muitas
cabeças, a maior de toda a história, oue se
manifesta em muitas crises parciais (ener-
gia, paz, poluição, recursos naturais), as-
pectos que não podem ser separados e
estão todos sustentados pelo fator hu-
mano.

— Só poderão ser remediados —
acrescenta — por uma mudança muito

radical de atitude, "porque a inércia do
sistema é tal que de outra maneira não
será possível encontrar uma solução".

E dá um exemplo prático do que seria
esta mudança radical.

— Estão envenenando o oceano com
muita rapidez. Os microorganismos do
oceano que contribuem em grande escala
para a renovação da atmosfera estão sendo
envenenados com produtos químicos des-
pejados nos rios, estão queimando os
pulmões da terra,, as florestas, especial-
mente no Brasil e Ásia. Precisamos mudar
agora este curso para que a situação não
seja irreversível em 50 anos. Mas os inte-
resses econômicos locais e a falta de união
do mundo com respeito aos interesses-
globais são o que são.

Naranjo acha que há hoje nações
isoladas. Para haver uma união é necessá-
rio mudar a atitude psicológica das pes-
soas, chegando-se a uma atitude amorosa
entre os seres humanos" porque porque
quando náo há outra atitude no plano
individual, isto se amplifica". O que pare--
ceria normal na escala individual é uma
loucura na escala coletiva.

Mas a conclusão é otimista:
— Parece-me que este planeta está

destinado a florescer, que se o mundo está'
bem construído bem é mais provável que
haja esta mudança, embora estejamos in-
do muito lentamente em direção a ela.

Os ingressos para a conferência-
concerto de Cláudio Naranjo, CrS 3 mil,
estão à venda no Hotel Nacional, Excel-
sior, na Rua Pintora Djanira, 58, Santa
Teresa e no Centro Educacional Maciel
Pinheiro, Travessa Afonso, 15, Tijuca. As
informações podem ser obtidas pelo tele-
fone 252-2491.
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1040 W. Flagler Street
Miami. F1.33 130
Tei: (305) 545-7963/ 6335

kuarupaPresenta

Encontro historie
músicos

JORNAL DO BRASIL

Clara Sverner Turíbio Santos
Paulo Moura Olivia Byington

30, 31 de março e 1.° de abril 21 hs. ingressos à venda na
__,' _  _— Sala (L da Lapa, 4i)

Sala Cecília Meireles «f5"°°•taf. tei.: 232-4223
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AS ALTERNATIVAS
SABOROSAS

PARA 0 FEIJÃO-
PRETO

ODESTO, nascido aqui mesmo
no Brasil e cultivado pelos ín-
dios ao lado do milho, mandio-
ca, amendoim e fumo, o feijão é

o alimento básico de milhões de brasileiros.
Rico em ferro, hidrato de carbono e proteína,
o feijão — principalmente o preto — tornou-
se quase insubstituível na dieta alimentar da
maioria da população.

Por isso, o Secretário de Abastecimento
e Preços (SEAP), Milton Dallari, tentando
evitar uma alta do produto, está aconselhando
as donas-de-casa a fazerem uma racionaliza-
ção do consumo do feijão-preto alternando o
consumo com outras espécies.

Proprietárias do Curso de Congelados
As Marias, em Copacabana, Maria Emilia e
Maria Thereza dão algumas receitas com
feijão-manteiga, branco e fradinho, como o
Minestrone, sopa de origem italiana que além
do feijão leva vegetais altamente protéicos, ou
o Fegão à Moda da Carminha, que leva feijão-
fradinho, abóbora e aipim, já a Feijoada
Israelita, prato tradicional judaico feito às
sextas-feiras à tarde e servido aos sábados,
segundo Gracia Wenna, autora da receita,
"fica mesmo muito mais gostosa quando feita
de véspera."

Purê de
Feijão Branco
Ingredientes: meio quilo de fei-
jão branco, uma cebola bem
picadinha, quatro tomates sem
pele, sal e pimenta.
Modo de Preparar: Cozinhe o
feijão em bastante água. Escor-
ra (aproveite a água da sopa) e
passe em peneira ou passe-vite.
Faça um refogado com a cebola
e o tomate, junte à amassa do
purê, tempere a gosto e leve ao
fogo para secar mexendo
sempre.

Minestrone
Ingredientes: 500 gramas de fei-
jão-manteiga, uma cebola, três
dentes de alho, 250 gramas de
cenoura, 250 gramas de vagem,
um alho-porró, 250 gramas de

abobrinha, uma ou duas berinje-
las, uma couve-flor pequena,
um ramo de salsa e cebolinha.
Modo de Preparar: Deixe o fei-
jão de molho de véspera. Leve
ao fogo para cozinhar com a'
própria água do molho. No meio
do cozimento coloque quatro
caldos de carne industrializados
e os legumes picadinhos. No fim
do cozimento coloque um paço-
tinho de massa de sopa. Antes
de servir misture quatro colhe-
res de sopa de queijo ralado.

Feijão à
Moda da Carminha
Ingredientes: meio quilo de fei-
jão fradinho, uma cebola, dois
dentes de alho, 250 gramas de
cenoura, meio quilo de abóbora,
meio quilo de aipim. Modo de

Preparar Deixe o feijão de mo-
lho de véspera. Frite a cebola, o
alho, o tomate em gordura. Co-
loque o feijão com a água de
molho e tempere a gosto. Quan-
do o feijão estiver quase cozido
junte os legumes partidos em
pedaços regulares e deixe acabar
de cozinhar. Junte mais água se
necessário.

Salada de
Feijão Fradinho

Ingredientes: meio quilo de
feijão fradinho, duas cebolas
grandes ou três pequenas, sal,
uma folha de louro, azeite e
vinagre.
Modo de Preparar: Cozinhe o
feijão na água que ficou de
molho com um pouco de sal e
a folha de louro. Escorra bem

(guardando a água para sopas)
e tempere com as cebolas
cruas cortadas cm rodelas,
azeite e vinagre.

Feijão- Manteiga
au Gratin
Ingredientes: meio quilo de
feijão-manteiga, meio litro de
leite, cogumelos, cenouras em
rodelas, sal, salsa picadinha,
pimenta-do-reino, 150 gramas
de manteiga, uma colher (so-
pa) rasa de Maizena, creme de
leite, queijo parmesão ralado.
Modo de Preparar: Cozinhe o
feijão em água. Depois de co-
zido, escorra toda a água. Po-
nha o leite no fogo e, quando
estiver fervendo, junte as ce-
nouras, os cogumelos, sal e
pimenta-do-reino. Deixe em
fogo brando até cozinharem as
cenouras e os cogumelos. De-
pois de cozidos, misture a
manteiga e a Maizena, des-
manchada em um pouco de
leite. Assim que engrossar, ti-
re do fogo e junte o creme de
leite, um pouco de queijo rala-
do e a salsa. Em uma fôrma
ponha o feijão cozido e escor-
rido, cubra com o creme de
cogumelos, polvilhe com o res-
tante do queijo e leve ao
forno.

Salada de
Feijão-Soja

Ingredientes: meio quilo de so-
ja, dois pimentões, duas ce-
nouras grandes ou três peque-
nas, sal, azeite e limão.
Modo de Preparar: Deixe a
soja de molho, no mínimo de
um dia para o outro. Retire as
cascas (que já devem estar
soltas) e cozinhe em panela
comum. Escorra, tempere
com azeite e bastante limão,
acrescentando os pimentões
cortados em tiras finas e as
cenouras cruas. Deixe alguma
tempo na geladeira antes de
servir.

Feijoada Israelita
Ingredientes: uma cebola gran-
de picada, dois a oito dentes
de alho espremidos, duas co-
lheres cheias de extrato de
tomate, um quilo de carne de
peito com gordura, um a dois
pedaços de mocotó, uma folha
de louro, pimenta-do-reino a
gosto, pimenta-jamaica a gos-
to (mais ou menos uma colher
de chá), sal a gosto, seis ovos
inteiros com a casca bem lava-
dos, um quilo de feijão-
branco.
Modo de Preparar: Deixar o
feijão-branco de molho de vés-

pera, fritar a cebola em fogo
oaixo até dourar, juntar o alho
até dourar, acrescentar o ex-
trato de tomate, o louro, a
pimenta-do-reino, a Jamaica, a
carne e o sal. Tampar e deixar
cozinhar em fogo médio até a
carne render uma água. Juntar
então o feijão, os ovos e cobrir
com água. Deixar ferver e
abaixar o fogo deixando cozi-
nhar. Na hora de servir, retirar
os ovos e descascá-los tornan-
do a colocá-los na feijoada.

DICAS
NO
PREPARO
Para tirar o sal: Des-
casque três batatas
inglesas e deixe que
cozinhem no feijão
até absorverem o ex-
cesso de sal.
Para cozinhar o fei-
jão: Escolha, lave e
deixe de molho de
um dia para o outro,
pois'trata-se de uma
leguminosa seca, que
deve ser reidratada.
Cozinhe o feijão nes-
sa mesma água para
aproveitar os nu-
trientes solúveis dei-
xados na mesma.
Para tirar o gosto de
queimado: Passe ime-
diatamente o feijão
para outra panela,
acrescentando um
pouco de água fria e
uma batata com cas-
ca. Deixe ferver de
novo.
Para não endurecer o
feijão: Só depois de
cozido é que deve-
mos acrescentar áci-
dos como tomate, vi-
nagre etc. para evitar
o endurecimento dos
grãos.
Para fazer um bom
molho para a feijoa-
da: Separe uma boa
porção do caldo, jun-
tamente com uma
boa colherada de
grãos e bata no liqui-
dificador. Ele ficará
suavemente avelu-
dado.
Para o uso da panela
de pressão: Todos
eles poderão ser cozi-
dos na mesma com
exceção da soja, pois
as cascas que se solta-
rem poderão entupir
a válvula da panela.
Para a escolha do fei-
jão: Todos eles são
ricos em cálcio e fer-
ro porém, os de
maior valor nutritivo
são o feijão-fradinho
e a soja.
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COMIDA
CHINESA NO
PANORAMA
DA LAGOA

único restaurante chinês de
Ipanema fechou há três
anos. Chamava-se China-
town e localizava-se na Ba-

rão da Torre, entre Garcia D'Ávila e
Maria Quiléria. Seu proprietário, Wong
Ming Tãk, conhecido como Mestre
Wong, não acreditava em coincidências
até fevereiro passado, quando inaugurou
no mesmo quarteirão, desta vez voltado
para a Lagoa, a terceira filial de sua
cadeia de restaurantes, o Centro China.

O novo Centro China repete o nome
da matriz na Rua Alice, pequeno restau-
rante agora ampliado com reformas, fa-
moso depois que críticos especializados
em gastronomia o consideraram o melhor
restaurante chinês na Cidade. Serve tam-
bém o mesmo menu, detalhe sem varia-
ções entre os restaurantes chineses, mas
que no Centro China vem garantido polo
Mestre Wong, ex-professor de culinária
chinesa, de não ser gordurosa. A novida-
de, pouco comum nos restaurantes do
gênero, é o ambiente.

No Centro China da Lagoa — uma
sociedade entre Wong e quatro 

"ami-

gos", como ele faz questão de chamar,
freqüentadores antigos de seus restauran-
tes em Laranjeiras e na Tijuca — o decor
tem destaque. As comuns extravagân-
cias, com excesso de adornos chineses e
mistura de cores, acabam; foram substi-
tuídas pela discrição de paredes beges,
um carpete vermelho escuro, plantas e
gravuras do mesmo autor chinês emoldu-
radas em bambu fino. Há até um toque
elegante e moderno de porcelanas chine-
sas e luminárias de bambu e ventarolas.
As 28 mesas quadradas e redondas com
toalhas bege e cadeiras acolchoadas dis-
tribuem-se pelos dois andares da casa
dividida em salas, e da maior parte delas
aprecia-se a vista da Lagoa.

Com conforto em ambiente simpáti-
co, serviço que inclui manobreiro e gar-
çons uniformizados, a cada dia será mais
eficiente com a prática, os camarões
empanados, rolinhos primavera, porco
agridoce e bananas carameladas são parte
de um programa gostoso — e não apenas
petiscos para serem saboreados rápida-
mente devido à falta total de ambienta-
ção. Acompanhar o jantar com uma
bebida chinesa exótica ou com um bom
vinho alemão, por exemplo, e terminar
com um licor ficou mais fácil no Centro
China da Lagoa, graças à ampla e variada
carta de vinhos.

A perspectiva de dirigir um restau-
rante como esse, que foge a algumas

Wong Ming Tak volta
para a Lagoa com a sua
comida chinesa. Ela
garante pelo menos uma
diferença para as demais:
não é gordurosa

características básicas com as quais está
acostumado, anima o Mestre Wong. Tan-
to que deixou aos cuidados de Ling, sua
filha e discípula, a casa da Rua Alice, e
com Jai-lein, seu filho, o da Rua Santa
Sofia na Tijuca. No Centro China Lagoa
náo deixa a cozinha e faz questão de fritar
bem sequinhos os camarões empanados.
Inclui no menu dois novos pratos, o pato
com molho picante e o pato frito com
champignon bambu, especialidades que
já estão tendo saída parecida com os
prediletos camarões, rolinhos de repolho,
carne de vaca desfiada com champignon e
bambu e frango xadrez.

Comida chinesa é sempre igual,
comenta. Diferente é o sabor. E o cliente
sabe por que — afirma Wong.

Concordam com ele Virginia Ribei-
ro, Suzana Sampaio e Eduardo Nogueira,
os sócios, equipe jovem que diz não
entender nada de culinária chinesa mas
garante distinguir muito bem o que é bom
e ruim neste tipo de comida pela qual são"fanáticos". Freqüentando o Centro Chi-
na na Rua Alice e na Tijuca há mais de
quatro anos uma ou duas vezes por
semana, foram eles quem sugeriram a
abertura da filial Lagoa.

Ele já tinha a idéia e nós incenti-
vamos, conta Eduardo, 29 anos, enge-
nheiro atualmente dedicando-se ao res-
taurante. "E é incrível como ele cozinha.
Já tentamos reproduzir alguns pratos seus
em casa, com receita na mão, e o resulta-
do foi negativo. E temperatura, tempo de
cozimento, que só ele mesmo sabe ma-
nejar."

O Centro China fica na Epitácio
Pessoa, 1164. Abre de terça a sexta a
partir de 19 horas e aos sábados e domin-
gos de 13h às 16 horas para almoço e de
19h as 2h para jantar.

Fechado às segundas.

OS PREÇOS DA SEMANA
Esta pesquisa é realizada nos mercados, nos dias indicados abaixo. Os hortifrutigranjeiros variam de
preço, diariamente. As alterações podem ocorrer no mesmo dia. Os preços do Hortomercado
CEASA, Humaitá, são os máximos, entre vários apurados.

ETE altas e quatro baixas esta semana
entre os vários legumes pesquisados. O
que mais subiu foi o pepino, no início

da semana passada ao máximo de CrS 135,
Sendas Tijuca, e encontrado no início desta por
até CrS 355, Disco Botafogo ( + 115%).

Aumentaram, ainda: berinjela, de CrS 180,
Sendas Botafogo, para CrS 320, CEASA,
Humaitá (+77%); tomate, de CrS 662, Sendas,
Tijuca, para CrS 1 mil 41, Sendas,
Tijuca/Botafogo ( + 57%); pimentão, de CrS
337, Sendas, Tijuca, para CrS 500, CEASA,
Humaitá (+48%); beterraba, de CrS 372,
Sendas, Botafogo, para CrS 480, mesma loja
(+29%); quiabo, de CrS 700, Sendas,
Tijuca/Botafogo, para CrS 600, idem mesma
loja ( + 14%) e cebola, de CrS 890, Freeway,
para CrS 1 mil, também mesma loja ( + 12%).

Baixaram: repolho, de CrS 230, Sendas,
Botafogo, para CrS 360, CEASA, Humaitá
(-56%); abobrinha, de CrS 475, Sendas, Tijuca,
para CrS 320, mesmo estabelecimento (-33%);
batata-doce, de CrS 420, Sendas,
Tijuca/Botafogo, para CrS 330, Sendas, Tijuca
(-21%) e vagem manteiga, de CrS 615, Sendas,
Tijuca, para CrS 500, CEASA, Humaitá
(-19%).

Na área das frutas, aumentou a
laranja-pèra, de CrS 650, CB, Tijuca, para CrS
750, CEASA, Humaitá ( + 15%). E baixou a
caixa de figos, de CrS 580, Disco, Tijuca, para
CrS 520, CEASA, Humaitá (-10%).
Endereços: DISCO: Uruguai, 2i3 (Tijuca) e Vo-
luntários da Pátria, 224 (Botafogo); CASAS DA
BANHA: Santo Afonso, 300 (Tijuca) e Voluntá-
rios da Pátria. 213 (Botafogo); SENDAS: Baráode
Itanvoi, 50 (Botafogo); BOULEVARD: Maxwell,
300 (Vila Isabel); FREEWAY: Av. das Américas,
2000 (Barra); CARREFOUR: Av. das Américas,
5150 (Barra); CEASA: (hortifrutigranjeiros) e CO-
BAL (outros produtos): Humaitá, 448.

Abobrinha — Kg
Tomate — Kg
Cenoura — Kg
Pepino — Kg
Vagem Manteiga — Kg
Quiabo — Kg
Beterraba — Kg
Repolho — Kg
Pimentão — Kg
Beringela — Kg
Batata doce — Kg
Cebola — Kg
Alface — Molho
Espinafre — Molho
Couve — Molho
Laranja Pera — dz
Abacaxi — unid.
Banana d'água dz / Kg
Banana prata dz/kg
Figos — caixa
Sal — Kg
Chã de dentro — Kg
Frango congelado — Kg
Goibada/Marmelada CICA — 700g
Quick — 400 g
Cremogema Vitaminado 200 g
Requeijão Poços de Caldas
Azeite Beira Alta 500 ml
Maionese Gourmet 250 g
Suco de Caju Maguary
Total
Faltas

Pesquisa feita nestes dias

Disco
Tijuca

88.00
355,00

80,00
285.00
280,00
303,00

86.00
180.00
140,00
200,00
840,00
160.00
70.00
80,00

360.00
395.00
165,00
205.00
270,00
125,00

2.150.00
1.370.00

1.219.00
233.00
926,00

2.215,00
730,00
820,00

14.330,00
- 2 prod

No valor de
1.295,00

27/03

Botafogo

155,00
355,00
305.00
355,00
285,00
280,00
303,00

86.00
180.00
140,00
200,00
84o;oo
160,00
70,00
80,00

360,00
395,00
165,00
205,00
230.00
125.00

2.150,00
1.380.00

1.268,00
252.00

2.251,00
760,00
850,00

14.185.00
- 2 prod

No valor de
1.916.00

26/03

C. da Banha
Tijuca

155,00
950,00
495,00

80,00
285,00
280,00
303,00
305.00
180,00
140,00
290,00
890,00
160,00
150,00
100,00
580,00
395,00
230,00
350.00
230,00
155,00

2.150,00
1.260,00
1.310.00

250,00
1.167.00

760,00
850,00

14.450,00
- 2 prod

No valor de
2.970,00

27/03

Botafogo

180,00
900,00
450,00
130,00
490,00
470,00
440,00
270,00
310.00
165,00
290,00
890,00
210,00
145,00
100,00
508,00
560,00
230,00
350,00
220,00
155,00

2,150.00
1.260,00
1.310.00

250,00
1.167,00
1.990,00

685,00
850,00

17,125,00
- 1 prod

No valor de
1.020,00

26/03

Sendas

Tijuca

195.00
1.041,00

621.00
106,00
441,00
530,00
535,00
290,00
332,00
175,00
330,00
840,00
160,00
140,00

- 98,00
439,00

234,00
330.00
185.00
145,00

2.550,00
1.260,00
1.175,00
1.219.00

310.00
1.158,00
2.250,00

857,00
930,00

18 876,00
-1 prod

No valor de
350,00

27/03

Botafogo

195.00
1.041,00

621,00
107,00
441.00
530,00
535,00
290,00
332,00
175,00
285,00
840.00
160,00
140,00
98.00

439,00
616,00
241,00
330,00
185,00
145,00

2.550,00
1.320,00
1.175,00
1.305,00

310.00
1.158,00
2.250,00

857,00
930,00

19.601,00

27/03

Boulevard

Vila Isabel

210,00
850,00
585,00
85,00

420,00
420,00
380,00
260,00
250,00
145,00
210,00
840,00
290,00
120,00
90,00

490,00
470,00
180,00
290,00
230,00
125,00

2.150,00
1.380,00

1.219,00
233,00

1.403,00
2.251.00

660,00
820,00

17.056,00
-1 prod

No valor de
990.00

27,03

Freeway

Barra

148,00
680,00
388,00
82,00

302,00
300,00
246,00
111,00
198,00
113,00
136,00
600,00
201,00

70,00
48,00

392,00
380,00
190.00 dz
246,00 dz
280,00
153,00

2.550,00
1.240,00

990,00
1.302,00

288,00
961,00

2.115,00
858,00
930,00

16.498,00

2603

Carrefour

Barra

130,00
670,00
375,00

75,00
292,00
280,00
238,00
105,00
175,00
100,00
125.00
896.00
216.00

50,00
40,00

400,00
350,00
200,00 dz
250,00 dz
250.00
149,00

2.550,00
1,529,00

1.020.00
368,00
961,00

1.950,00
700,00
948.00

15.392,00
- 1 prod

No valor de
990,00

26/03

H. Ceasa i
Botafogo-Hum.

320,00
920,00
680,00
240,00
500.00
600,00
480,00
360,00
500,00
320,00
300.00

1.000,00
350,00
150,00
100,00
750,00
600,00
350.00dz
500.00 dz
520,00
85,00

2550,00
1.525,00

244.00
1.075.00
2.206.00

790,00
770.00

18.785.00
-2 prod

No valor de
2.010.00

27/03

Os nossos hortigranjeiros são produzidos
nas regiões serranas, tendo a frente
a nossa equipe de Agrônomos.

DE MAIS SAÚDE A SUA FAMÍLIA.
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PEANUTS CHARLES M.SCHULZ ASCOBRAS
cTA l.HE DISSE QUE
©OU O NOVO PF?E-
SIOEMTE DO CLUBE
DOS CAC'Il^'W,|__m

E TAMBEM O PBO
GRAMAOOR SOCIAL,
O TESOUREIRO, O
VICE-PRESIDENTE...
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OMLAQODEro BRANT PARKER E JOHNNY HART
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GARFIELD
PARECE NOVELA OE TELE-
VISÃO. O GATO ESPERA

O RATO! O RATO SAI DO
BURACO PRA APANHAR

O OUE! JO. O GATO APA-
NHA O RATO. FIM

3^-1
OTM tW?í,

JIM DAVIS
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( PREFIRO NOVELA
l COAA UM FINAL

FELIZ !

©( 

PREFIRO NOVELA )
l COM UM FINAL J

\FELIZ!/"'

FR ANK E ERNEST
POR QUE VEIO ME
MOSTRAR ESSE
SEU CACHORRO9'
SOU UM PRODU-
TOR DE RAÇÃO
CANINA £ NÃO
UM DESCOBRI-
DOR DE
TALENTOS.'-' L~. & rv_?
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BOBTHAVES

TA' BEM ! E OUE
ELE QUER RE-
CLAMAR DO SA-
BOR FELINO

DA SUA
RAÇÃO'..!

mu ( *¦arfiu.—«»- -aves i-'í

ZEZEECIA MORTWALKER E DIK BROWNE

i/eox/MovT
ericpue-
TA.

/ PO? cjíue esses \ /
/ AMUMC/OS D£<TEMtS\
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CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — subterfúgio ou rodeio
para embair ou lograr alguém rodeio ou circunlo-
quio, para embair; 9 — árvore mirtácea. cuja
dureza de seu lenho a tornam notória. 10 —
gênero de caranguejos marinhos, que vivem
nas margens e ao longo de costas areentas ou
lodosas da América, do Oceano indico e outras
regiões e cujos machos têm uma das pinças
muito maior que a outra; 11 — apêndices dos
crustáceos; 14 — elemento de composição
grego que significa da fora, do lado do fora; 15
— instrumento musical dos negros, feito de um
tronco oco fechado com pele na parte mais
larga; 16 — unidade de quantidade de eletrici-
dade; 17 — pretensa forma de adivinhar entre
os árabes, observando os fenômenos do Sol e
da Lua (pi); 21 — vala feita pelas águas
correntes; rego por onde corre água; córrego;
22 — aquele que em profissões nas industrias
está logo abaixo do chefe ou mestre ou do
próprio dono: 24 — no meio de; 25 — parte da
música inserida como apêndice conclusivo de
uma peça onde existem repetições (pl.J; nome
dado às rés ou ãs popas dos navios; 26 —

extrato vegetal concreto; goma resinosa; 28 —
mergulhadas em profunda concentração; 30 —
uma das Nereidas; 31 — designação de uma
pedra preciosa constituída de sílica hidratada,
de cor azul, leitosa.
VERTICAIS — 1 — pequeno engenho, destina-
do principalmente ao fabrico de aguardente,
açúcar e rapadura (pl.); 2 — cimalha convexa.
ou superfície curva que liga as paredes de uma
sala ou teto; parte do telhado, assento sobre a
espessura da parede; 3 — ato de matar o
próprio filho; 4 — deusa indiana; 5 — modo de
pescar, batendo a água com os braços, para que
o peixe remonte o rio até o lugar da rede;
moponga; 6 — liga demasiadamente endureci-
da, constituída de ferro e carbônio; aguardente
feita com mel; 7 — estive submerso em um
líquido; 8 — estames do tacinto, 12 — teoria
biológica que dá como origem de todos os
seres organizados o ovo; 13 -— figura do bailado
bumba-meu-boi executado no Nordese brasilei-
ro; ato de mascar tabaco; 18 — espécie de
andor para santos; peças de madeira que fir-
mam um mastro quebrado (pl), 19 — canal de

navegação, no extremo dos baixos de uma
barra; porção liquido que se engole de uma vez;
20— as células que desaparecem com o mdivi-
duo em contraposição ao germe que se perpe-
tua em seus descendentes; o corpo de qual-
quer ser animal ou vegetal com exceção do
aparelho reprodutor; 23 — relativo ao indivíduo
medroso: preguiçoso; 24 — armação, em um
tempo onde se coloca o caixão de um defunto
enquanto se realizam as cerimônias fúnebres
comemorativas; 27 — composto que se forma
ao substituir por um metal o hidrogênio ácido de
um ácido; 29 — prefixo grego que traz a idéia
de afastamento. Léxicos: MOR, Melhoramen-
tos; Casanovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — abatimento; caneludo; es-
tresir; ta; sm; irmana; amã; neurofilo; au;
mdite: coio; zac; oxe; pano; solfatara.
VERTICAIS — acetmados; basareu; ant; terna-
rio; ile; mus; edis; normalizar; otomã; mu:
norina: afio: motana. id: eco, cel, pa
Correspondência para: Rua dat Palmaira»,
57 — ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.
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MAX KLIM
ARIES — 21 do 3 a 20 do 4

Hoje o arietino encontrará uma notável pos-
sibilidade de empreender, do forma acerta-
da, uma negociação que pode levá-lo a
situação pionoira em seu trabalho ligado à
sua profissão, Cautela apenas com o seu
excesso de entusiasmo. Dia neutio quanto
aos aspectos ligados a suas finanças e ao
traio pessoal. Isolamento afetivo em relação
a paronto próximo. A sua vida amorosa
passa por momento muito positivo.

TOURO — 21 do 4 a 20 do 5
Dia de acentuada favorabilidade oara o taun-
no. Uma poderosa influência de Vênus,
combinada ao trânsito de Mercúrio e Jupi-
ter, marcam sou dia com uma incomum
possibilidade de acerto em realizações práti-
cas para seus negócios e os assuntos de
foro íntimo. Persistem latentes as indica-
çõos que o colocam no centro de manifesta-
çôes místicas ou psíquicas. À tarde, evite
negócios e o trato com metais.

GÊMEOS — 21 do 5 a 20 do 6
Para o geminiano esta quinta-feira se carac-
terizará como um dia plenamente moldado
para atividades de natureza intelectual com
a valorização, por vezes extremada, de seus
dotes de raciocínio e criatividade mental
Com tais disposições e indicações neutras
em relação às demais casas do seu mapa
astrológico, molde os acontecimentos e op-
les tire todo o proveito possível. Saúde
carente de cuidados.

CÂNCER — 21 do 6 a 21 do 7
Você enfrenta a partir de hoje um trânsito
negativo de Júpiter que o torna passível de
alguns problemas de natureza financeira.
Por isso, tenha cautela em investimentos e
aplicações e objetive controlar, de forma
mais efetiva, seus ganhos e gastos. Não
julgue as pessoas próximas diante de pri-
meira impressão. Demonstre maior confian-
ça em parentes e na pessoa amada. Sua
saúde se encontra em excelente período.

LEÀO — 22 do 7 a 22 do 8
Ho|e são muito boas as indicações para o
leonino em relação a negócios de vulto que
podem ser bem concluídos sem suas ativi-
dades rotineiras. Trato pessoal destacado
por atitudes de compreensão, companhei-
rismo e boa vivência. Procure, entre pes-
soas próximas, expor suas idéias com maio-
res franqueza e exatidão, evitando desen-
tendimentos gerados por simulação e falsi-
dade. Saúde muito boa.

VIRGEM — 23 do 8 a 22 do 9
Dia neutro para o virginiano. Exercite sua
eterna busca do perfeccionismo, sem leva-
lo a radicalismos danosos, e, com isso,
procure preencher o claro das influências
astrológicas que, no entanto, longe de des-
favorecè-lo lhe trazem a possibilidade de
fazer do dia o seu período por excelência.
Muito boas as indicações ligadas a sua vida
íntima, tanto em família quanto no amor.
Saúde boa.

LIBRA — 23 do 9 a 22 do 10
São muito boas as indicações para o trato
profissional do libriano que esteja ligado à
estética, modelagem, pintura, artes e arte-
sanato. Esta quinta-feira revela um posicío-
namento de Vênus, que acentua sua influèn-
cia natural sobre o nativo de Libra. Procure
aproveitar-se melhor de suas qualidades de
harmonia e tranqüilidade, usando-as em re-
lação a parentes mais próximos. Bom mo-
mento para sua saúde.

ESCORPIÃO — 23 do 10 a 21 do 11
Durante toda esta quinta-feira você terá
ainda a benéfica influência da Lua, condicio-
nando-o, pelo posicionamento em sua casa
astrológica até o início da noite, a acertadas
decisões em relação a assuntos que care-
cem de persistência e acuidade manual ou
visual. Leve avante seus projetos, nâo se
importando com eventuais oposições de
pessoas próximas. Clima de estabilidade
nas demais casas.
a SAGITÁRIO —22 do 11 a 21 do 12
No final da tarde e à noite, começam a se
esboçar as indicações que lhe trarão mo-
mentos altamente positivos em assuntos
financeiros, questões judiciárias e no pleno
exercício da prudência e honestidade. Boa
disposição para a prática de tarefas de
grande exigência. Atitudes de boa significa-
ção quanto ao trato doméstico. Agradáveis
notícias ligadas à pessoa amada. Saúde boa.
a CAPRICÓRNIO — 22 do 12 a 20 do 1
Dotado de um comportamento extrema-
mente reservado, o capricorniano hoje se
mostrará sensível a palavras ou apreciações
de colegas de trabalho, o que lhe poderá
trazer algum descontentamento íntimo com
sua própia vida. Combata uma tendência ão
negativismo com a visão positiva de suas
qualidades e oapacidade. Boas indicações
em relação a parente muito próximo. Saúde
em período de vitalidade,
a AOUÁRIO — 21 do 1 a 19 do 2
Dia de indicações desfavoráveis para o aqua-
nano, que hoje enfrenta um posicionamento
astrológico que náo lhe traz senão momen-
tos de dificuldades no trato pessoal. Seu
comportamento poderá se revelar agressivo
no trato com colegas e pessoas amigas.
Dificuldades financeiras. Irritabilidade e into-
leráncia. Busque, em família e no amor,
superar esses momentos adversos. Saúde
ainda positiva.
a PEIXES — 20 do 2 a 20 do 3
Dia relativamente neutro para as atividades
profissionais do pisciano que, no entanto,
conta com boa disposição em relação a
dinheiro e suas finanças. Possíveis ganhos
extras e recuperação de quantia perdida.
Lucratividade em negociações imóveis ou
terras. Boas notícias de pessoa distante,
com gratas revelações de caráter pessoal.
São também neutras as previsões ligadas à
familia e ao amor. Saúde regular.

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

Problema
N° 1581

R
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a arte de reD'esen-
tar (6)
ajuste (5)

3. conjunto de temas
(7)

4. entintar (6)
5. fim 17)
6 torasteiro (7)
7. hipótese (61
8. insistir (6)
9 medo 151

10. mole (51
11. pretender (6) <
12. aue ura i/i
13 aue toa (6)
14 sinal ortográfico (51
15 táo grande (51 ¦
16 iimorense (51
17. tirar (51
18 tonismo (6)
19. via iegal 17)
20. vigia (51
Palavra-chave
11 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se deter-
minado vocábulo, cuias eonsoanta* ia estão ms-
entas no Quadro acima Ao lado. à direita, é dada
uma relação de vinte conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um. com o
número de letras entre parênteses, todos começa-
dos pela letra inicial da palavra-chave As letras de
todos os sinônimos estáo contidas no termo
encoberto, respeitando-se as letras repetrdaSí-

Soluçòes do problema nP 1580 Palavra-chave:
SEMIDIÀMETRO
Parciais sotera, somar. sino. sitiar, simetria sar-
do. sorte, sedem. seno. sado. sereia, semear,
sortida. saidor. sâmo. saiote. sátiro, sêmua. srie-
'eo, serido
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A BRAVURA
DE PAULO
DUARTE

I os necrológios de Paulo Duarte, na semana passa-da, e notei a invariável exaltação de sua bravura
cívica. Todos proclamaram nele as qualidades morais
de um Ouixote, mas um Quixote que náo se aplicava

a combater moinhos de vento. Os moinhos que ele atacava com
rudeza eram a ditadura civil ou militar, os "rinocerontes" da
Universidade, o vandalismo destruidor de nosso patrimônioarqueológico e histórico. Brigava na tribuna e brigava no jornal.Conspiraya. Sofreu prisão e exílio. E aos 80 anos era o mesmo
batalhado, inventivo, enérgico, rebelado contra a injustiça, o
mándonismo, a corrupção. Muito mais D'Artagnan do que D.
Ouixote.

Esse tocante retrato moral e político de Paulo Duarte seria
o de um herói nacional, se a tanta valentia intelectual e pessoalcorrespondesse, em vida, o reconhecimento dos seus patrícios e
conseqüente ação conjugada cm luta pelas suas campanhas. Isso
não aconteceu, entretanto. Paulo Duarte foi combatente solitá-
rio. ou quase, e ganhou fama de atrevido dizedor de verdades
sem conseqüência. Sua vocação crítica servia para denunciar

I J

abusos e evidenciar a prodridào de nossos costumes políticos e
administrativos. Mas dai não resultava o saneamento moral nem
a reforma dos costumes, E assim passou sua existência o homem
que só alcançou vitórias no campo cultural, como a organização
do serviço tle proteção ao acervo dc arte e história no país,embota pobre de verbas e de estímulos.

Que país austero e avançado seria o Brasil, se sonhadores
tomo Paulo Duarte tivessem o condáo de arrastar multidões!
Lie seria o líder tle um grande movimento reivindicador dc
liberdades e direitos humanos, e seria também orientador dc
uma ação múltipla de desenvolvimento com humanismo. Nossa
lena não ficaria mais triste adotando a austeridade como norma
política. Paulo Duarte era amante de bons vinhos e bons pratos,saboreava a conversa e a convivência. Náo distribuiria a imagem
de um homem triste c severo, disposto a consertar o mundo a
porrete e objurgatórias. O Brasil seria melhor se um Paulo
Duarte assumisse o Governo. Mas esta é uma hipótese impensá-
vel, pois ele serviu apenas tle modelo de cidadão livre, que deve
ser aplaudido e não imitado.

Estou me lembrando de uma de suas mais sérias realiza-
ções culturais, a revista Anhembi, que circulou tle 1950 a 1962.
Creio nào ser injusto para com outras iniciativas, afirmando quefoi a melhor publicação no gênero, entre as raras editadas entre
nós. A Revista do Brasil, tle Monteiro Lobato, e de Rodrigo M.
F. de Andrade e Otávio Tarquínio de Sousa, no Rio de Janeiro,
deixou enorme cabedal de estudos brasileiros, mas o mensário
de Paulo Duarte foi além disto, no esforço de reunir e criticar
todas as manifestações de atividade científica, literária, artística
e política do Brasil. Cada uma de suas edições era um livro
completo, um panorama exaustivo que articulava o país com as
correntes universais de pensamento.

Este esforço colossal por dotar o nosso meio de uma
revista de alto nível náo chegou a ser compreendido plenamente
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pela intelligentsia nacional. O Rio tem fama (ou teve) dc ser a
cabeça pensante do nosso "gigante 

pela própria natureza".
Fama discutível. Lançados os primeiros números de Anhembi,
escrevia Paulo Duarte: "A terra carioca me tem deixado com a
cara no chão. Enquanto na Bahia vendem-se 200 exemplares,
100 em Belo Horizonte, 100 em Porto Alegre e em S. Paulo
foram vendidos 3 000 do primeiro número e 4 000 do segundo
número, o Rio permanece consumindo apenas cerca de 300
exemplares da revista... Náo é formidável? Mas eu sou tenaz. A
circulação aqui e em outras partes me deixa mais ou menos
tranqüilo, mas eu náo quero fazer uma revista de S. Paulo e
preciso conquistar o Rio de Janeiro. (...) Aliás, senti em S.
Paulo e aí náo indiferença, mas até uma pequena e disfarçada

hostilidade dos subintelectuais, muitos deles que dirigem as
páginas literárias dos jornais daqui é daí. Basta dizer que só um
desses suplementos publicou uma notinha, assim mesmo daqui
enviada pelo Sérgio Buarque." A venda avulsa no Rio era
inferior ao número de assinaturas no estrangeiro!

Paulo fechou a "universidade" 
que era a sua revista

porque os grandes anunciantes a recusavam (era demasiado
corajosa para agradar-lhes). O último golpe foi vibrado pelo
preço do papel, que subiu de 6 a 150 cruzeiros em 8 meses, sob o
Governo João Goulart. Estes algarismos parecem hoje ridícu-
los, de tal modo o cruzeiro deixou de ser moeda para se tornar
abstração. Mesmo assim, dá para avaliar a insensibilidade dos
nossos dirigentes em matérias que dizem respeito à pópria
civilização.

Por tudo isso eu o chamava de incômodo. Incômodo e
valente Paulo Duarte. A velhice e o silêncio que a envolveu
devem ter causado alivio a muita gente a quem a sua artilharia
pesada causava pânico justificado. O leão adormecido... Náo
adormecido de todo. Os volumes de suas Memórias aí estão
para contar a história do Brasil neste século, os incalculáveis e
variados desmandos de sua classe dirigente, a profunda integri-
dade e o fervor patriótico de Paulo Duarte, combatente sem
medo e sem mácula, muito enaltecido e pouco seguido.

FRASE DO DIA
' Do político e diplomata gaúcho Assis Brasil, cm citação de

Carlos de Laet:"De 
que nos serve podermos gritar, gritar muito, até

rebentar os pulmões, se o Poder é surdo a esses gritos, se vai
fazendo o que quer, sem dar ouvidos aos reclamos da opi-
nião?..."

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
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TRAUMAS E FANTASIAS DE FILHO
DE PAIS SEPARADOS .

LÁVIO de Souza. 28 anos, autor e diretor da comédia
Parentes Entre Parênteses, que estréia hoje no Teatro
de Arena, é um desconhecido para o público carioca,
mas já tem atrás de si uma longa militância nos palcosde Sáo Paulo, coroada pelos 10 meses de permanência em cartaz

da montagem do mesmo texto que agora chega ao Rio. Foi Naum
Alves de Souza quem apresentou e recomendou Flavio a Adaury
Dantas, dono do Teatro de Arena. E Adaury não hesitou em
incluir Parentes... no seu repertório, dando assim tle certo modo
continuidade à linha de textos consagrada com o triunfo de A
Aurora da Minha Vida.

Não parece exagero considerar que Flavio dá continuidade à
linha de Naum, pois ele próprio insiste em considerar-se cria do
autor de Aurora. E náo é por menos: já no 4o ano primário, quefazia no tradicional Colégio Mackenzie. Flavio era aluno de
Naum, nas aulas de Artes, e desde então julga dever-lhe uma
primeira abertura para a arte e a vida. Um pouco mais tarde, o
contato continuaria num curso na Fundação Álvares Penteado,
em que Naum começou lecionando Artes Plásticas e acabou
desembocando em Teatro, trabalhando com uma turma na qual,
junto com Flavio de Souza, estavam dois adolescentes que hoje,
muitos anos depois, esí.O no elenco dc Parentes...: Mira Haar, há
alguns anos casada com Flavio, e Carlos Moreno, o garotoBombril da televisão. Mais alguns anos, e eis que as crias dc
Naum fundavam, num galpão adaptado de uma oficina de
automóveis, ainda sob a orientação do seu mentor espiritual, um
grupo pitorescamente denominado Pod Minoga (nome de um
misterioso bar de Varsóvia, que eles leram, intrigados, na capa de
um livro polonês). Durante quase 10 anos, de 1971 até o fim da
década passada, o Pod Minoga desenvolveu um muito pessoal
processo de criação coletiva, em que todos os artistas participa-vam de todos os setores da criação, e produziu alguns espetáculos

que marcaram a História do teatro paulista na década de 70. O
grupo desfez-se por volta de 1980, um pouco por saturação, um
pouco porque na mesma época Naum Alves de Souza optava pordedicar-se sobretudo à sua carreira individual de autor.

A essa altura, Flavio já estava casado, precisava viver de seu
trabalho. O sen emprego de assistente de arte numa editora não o
satisfazia. O ganha-pão que arranjou consistiu em dar aulas no
estúdio do Pod Minoga, que sobreviveu provisoriamente ao
desmantelamento do grupo. Nesta nova atividade, ele podia mais
uma vez dar continuidade às influências recebidas do seu eterno
professor Naum. E foi então que, talvez querendo ainda seguir a
trilha do mestre, ele começou a escrever. Sua primeira peça,destinada ao público infantil, chamava-se Vida de Cachorro, e
terá em breve uma montagem carioca, numa produção do grupoManhas e Manias. A seguir, escreveu cinco peças para adultos,
até hoje inéditas. "Se as lesse, hoje, as rasgaria todas", comenta
rindo. "Mas talvez tenham servido para preparar-me para escre-
ver Parentes Entre Parênteses". E conta como acabou escrevendo
o texto que estréia esta noite:

— No curso que dei havia vários alunos que eram filhos de
pais separados, e nas aulas conversávamos muito sobre isso. Até
que um dia uma menina, filha de pais que casaram várias vezes,
cada um de seu lado, contou a vida dela. Como a família tem uma
dinâmica que continua mesmo quando o pai não é o pai e a mãe
não é a mãe. ela tinha vários pais, várias mães, irmãos que não
eram seus irmãos, parentes que não eram parentes. Do relato da
menina extraí um primeiro roteiro do que seria uma peça infantil,
Menina Bola; depois quis fazer uma peça juvenil, mas acabou
sendo mesmo uma peça para adultos. As situações que mostro são
muito difíceis para uma criança lidar, mesmo se dei à peça a forma
de uma comédia meio maluca, mas que nào deixa de ter os seus
momentos dolorosos.

Mira Haar, Iara Jamra e Carlos Moreno trazem
ao Rio o sucesso paulista de Parentes Entre Parênteses

Embora o texto aproveite a base do relato da ex-aluna —
inclusive a cena-chave do tribunal que deve resolver com quem a
protagonista vai ficar — Flavio de Souza não hesitou em
acrescentar à trama muitos outros elementos. Alguns inspirados
pela sua própria vivência na infância e juventude, embora ele frise
ser filho de pais que nunca se separaram. Outros motivados peloseu legítimo desejo de criar ficção em cima do material documen-
tário de que dispunha. É assim, diz ele, que a peça se passa de
certa forma na cabeça da menina-protagonista, representa a
versão subjetiva que ela fornece dos fatos, com grande dose de
fantasia. É como se ela quisesse afirmar, um pouco para fundir a
cuca da professora que lhe ordena contar uma história com início,
desenvolvimento e fim: "A história é minha, faço dela o que
quiser". Às vezes estes elementos de ficção despertaram reações
inesperadas dos espectadores:

Vir ao Rio dirigir Parentes... colocou diante de Flavio uma
opção difícil. Em São Paulo ele ia participar como ator da nova
peça de Naum, Um Beyo, um Abraço, um Aperto de Mão, queacaba de estrear com enorme sucesso, e que Flavio considera"uma obra-prima do atual teatro brasileiro". Não foi sem
frustração que ele abriu máo deste trabalho. Mas, durante os

ensaios de Parentes... no Rio, ele foi convidado para substituir
Carlos Gregorio no elenco de A Aurora da Minha Vida que vai
excursionar pelo Brasil. A aceitação do convite causou-lhe vários
problemas: precisou ensaiar dois trabalhos ao mesmo tempo, e
terá de afastar-se da suja montagem de Parentes.., por mais de
dois meses, poucos dias depois da estréia. Mas ele náo se
arrepende:

— Não deixou de ser um presente: eu ia fazer um papel
numa peça de Naum Alves de Souza em São Paulo, e acabo
fazendo um papel numa outra peça de Naum numa viagem que irá
até Manaus...

No elenco carioca de Parentes..., quatro atores que partici-
param da criação paulista: Iara Jamra (atriz de 28 anos que,
fazendo o papel da menina de 10, ganhou o prêmio de revelação
em Sáo Paulo), Ana Maria de Souza, Carlos Moreno e Mira
Haar: e três novos intérpretes, recrutados aqui mesmo: Stela
Freitas, Pedro Cardoso e Carlos Capeletti. Flavio de Souza, além
do texto e da direçáo, assina também a cenografia, e os figurinos
são de Patrício Hisso.

YAN MICHALSKI
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MUS

Fernando Reski e
Suely Franco em A
Capital Federal, de
1972, dirigido por
Flavio Rangel

Jorge Fernando,
depois Cândido (em
cartaz), uma revista
musicada por
Eduardo Dusek

AntônioPedro, o
entusiasmo de quem
marcou época com
uma versão musical
de Martins Pena
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partir da semana que vem o teatro musicado brasilei-
ro ganhará alma nova. Herdeiro de uma tradição
dilapidada pela extinção da burleta e pelo declínio da
revista, o gênero manteve-se, até hoje, graças a

esparsas iniciativas de alguns entusiastas e da importação de
sucessos estrangeiros, como Hello, Dolly ou Evita, reproduzidos
aqui com o máximo de fidelidade às encenações originais.

Se depender, no entanto, da Coordenadoria de Teatro da ¦
Funarj e de um grupo de diretores e professores por ela reunido,
do qual fazem parte Flavio Rangel, Wolf Maia, Jorge Fernando e'
Yan Michalski. não só a tradição será recuperada, mas o teatro
musicado ganhará um centro "irradiador" — instalado no Teatro
Joáo Caetano — um elenco estável, base para todas as produções
que serão regularmente levadas a cena. uma escola que forme
profissionais do gênero e uma feição verdadeiramente brasileira,
nas músicas e textos, e até coreografias, que tentarão fueir da
pálida cópia do modelo estrangeiro.

A idéia de uma companhia teatral estatizada é aspiração
antiga da classe teatral. A possibilidade de se instituir o teatro
musicado como uma vertente a ser encarada com toda a seriedade
é batalha antiga dos raros diretores que se aventuraram na área.
Mas o estopim do projeto que deverá ser lançado na próxima
semana foi mesmo o entusiasmo do coordenador de Teatro1 da
Funarj, Antônio Pedro, responsável, entre outras montagens, por

iuma versão das Desgraças de uma Criança, de Martins Penna,
musicada por Aylton Escobar. que fez época.

"É um projeto
histórico, diz Wolf
Maia. A ele caberá
a direção de O
Gilda

Capaz de, num espaço de apenas três semanas, reunir umaequipe com tendências diversas, mas expressivas, do teatro
musicado que se faz no Brasil, e de fazer emergir, de uns poucosencontros, um esboço do que pode vir a ser a grande realização da
Funarj na atual gestão. Antônio Pedro prefere náo adiantar muito
as propostas que ele acredita já 

"fechadas a nível da idéia". E queincluem a produção de três espetáculos, ainda este ano — o
primeiro deles com estréia prevista para julho — e a difícil
conciliação entre o que ele chama da "maneira do Estado", isto é,
o apoio que a Funarj poderia dar à iniciativa, em termos de
estrutura e verbas, e a "produção fora do Estado", que podesignificar as possibilidades de o empreendimento se auto-
sustentar, através de uma bilheteria calcada, por paradoxal que
possa parecer, em ingressos de preços acessíveis.

— E um projeto histórico — comenta, apaixonado, o
diretor Wolf Maia.

Conhecido tanto pelas seis novelas que dirigiu, em quatro
anos de TV Globo, a última das quais, Champagne. ainda no ar,
quanto pela direçáo de musicais como Village e Pó de Guaraná,
Maia segurará as rédeas da primeira produçào do Centro Brasilei-
ro do Teatro Musicado: a peça O Gilda. de Miguel Paiva e Zé
Rodrix, inspirada na vida do jogador de futebol Heleno de
Freitas.

A segunda peça, O Mambembe, de Arthur Azevedo, será
dirigida pelo experiente Flavio Rangel, diretor de musicais como
A Capital Federal, do mesmo Arthur Azevedo, e Homens de Ia
Mancha. A última peça da temporada, que deverá estrear em

novembro, ainda náo tem nome. Mas sabe-se que será uma
revista musicada por Eduardo Dusek e dirigida pelo mesmo Jorge
Fernando, cuja veia cômica sobressaiu tão bem na direção de
peças como As 1001 Encarnaçôes de Pompeu Loredo e o Cândido,
que está em cartaz.

Enquanto náo se definem os detalhes do projeto que abre
lugar para a criação dramatúrgica numa nova área, enquanto não
se faz a absorçáo daqueles profissionais com dotes específicos,
cujo potencial sempre esteve na dependência de sua capacidade
de se autoproduzir, do sistema de cooperativa e das iniciativas de
alguém que como Victor Berbara, bancasse um grande espe-
táculo, as sugestões sáo múltiplas. Aventou-se, nas reuniões, a
criação de um sistema de assinaturas, a exemplo do existente àté
recentemente no Teatro Municipal. Estipulou-se o elenco básico
em 10 pessoas, que deveriam ter. simultaneamente, experiência
de palco e de magistério, para que pudessem integrar uma outra
área de atuação do projeto: a educativa.

Convidado para estruturar o setor de cursos e seminários do
Centro Brasileiro de Teatro Musicado, Yan Michalski acabou porapresentar um plano, do qual fazem parte três cursos. Um, de
atualização para o elenco, que visaria, sobretudo à preparaçãodos jovens atores empregados nos papéis menores e na figuração.
A eles seriam dados os recursos específicos de formação do teatro
musicado, entre eles canto e dança. O segundo curso de especiali-
zação procuraria completar a instrução obtida nas escolas de
teatro, no que se refere a um gênero pouco explorado no país. O
terceiro, um curso de férias que visaria principalmente a atores de
outros Estados, cumpriria o que Antônio Pedro define como

proposta do Centro: a irradiação da cultura inerente ao teatro
musicado por todo o Brasil. Os seminários seriam campo livre
para a experimentação, levada a cabo em horário alternativo,
num espaço a ser redimensionado: o saguão do Teatro Joáo
Caetano, transformado no Mini-Caetano, um teatro de Arena
com capacidade para 300 pessoas.

Até a segunda quinzena de abril, as inscrições para os testes
dos sindicatos a um dos 30 papéis em O Gilda, já deverão estar
abertas. Ansioso por arregaçar mangas e começar o trabalho,
Wolf Maia confia que todos os atores que sintam ca ".cidade 

paradançar e cantar, se inscrevam. Mas seu envolvimento, quando se
trata de um projeto que ele considera uma vitória para o teatro
brasileiro, vai mais longe. Não pára de falar no assunto. E jáacena com possibilidade futuras.

— Com o sucesso do projeto, as pessoas se animarão a
escrever musicais, porque sabem que serão montados. Alberto de
Abreu, por exemplo, autor da peça Foi bom, meu bem?, quedirigi, me garantiu que vai escrever um musical. Chico Anísio me
confessou que tem um plano antigo, de transportar Hamlet para o
cenário carioca e musicá-lo. Agora vai poder levar adiante essa
idéia.

Revistas, burletas, operetas. Todas as formas de reunião de
teatro, canto e dança, que foram" temporariamente banidas, porserem consideradas ultrapassadas, considerem-se de novo presti-
giadas. Ressuscitadas, Pode estar nascendo o musical brasileiro.
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