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Tempo
Claro, mas ocasio-
nalmente nublado,
com nevoeiros isola-
dos ao amanhecer.
Temperatura está-
vel. Tempo no mun-
do e a foto do satéli-
te estão na página 16.
'Cotações

Dólar hoje: Cr$ 5.180
(compra) e Cr$ 5.200
(venda); ontem: Cr$
5.160 e Cr$ 5.180; pa-
ralelo: Cr$5.900eCr$
6.150 (cotações está-
veis). ORTN em
maio: Cr$ 38.208,46.
MVR: Cr$ 167.106,70.
UNIF e UFERJ: Cr$
79.810 (para cálculo
do IPTU, a UNIF
mantém-se em Cr$
57.070 até junho). Sa-
lário mínimo: Cr$
333.120. (Página 18)

Prazo da TRU
Termina hoje o pra-
zo para o pagamento
da cota única da
TRU para os carros
com finais de placa
em 6, 7, 8, 9 e 0. O
pagamento integral
é obrigatório para
valores iguais ou
menores que Cr$
87.997. Após o prazo
há multa de 20%,
mais juros de 1% ao
mês ou fração e cor-
reção monetária.

Poética

O Presidente José
Sarney recebeu do
Ministro da Justiça,
Fernando Lyra, a
minuta do projeto de
criação da Comissão
que será encarrega-
da de preparar e
conduzir o debate
sobre a Constituinte.
(Página 6)

Nacional

A Sudene já distri-
buiu mais de Cr$ 4
bilhões em remédios
para os flagelados
do Nordeste. Em Pi-
nheiro, terra do Pre-
sidente Sarney, caiu
uma ponte. (Pág. 9)

Negócios
Dirigentes da Anfa-
vea vão a Sarney
e dizem que contro-
le de preços contra-
diz regime democrá-
tico. (Página 21)
O projeto de lei que
define os crimes
contra o sistema fi-
nanceiro (de colari-
nho branco) terá a
sua redação final
aprovada hoje pela
Câmara. (Página 20)

Cidade
Cinco mil pessoas
receberam em festa
a aprovação do pro-
jeto de emancipação
de Arraial do Cabo:
será o 66° município
do Estado do Rio de
Janeiro. (Página 12)
Àntigo prédio do 2o
Tribunal do Júri vai
ser restaurado para
abrigar o Museu das
Matrizes Francesas
da Cultura Brasilei-
ra a partir de setem-
bro de 86. (Página 13)

Mundo
A vitória na eleição
em Roma, depois de
10 anos de domínio*
do Partido Comunis-
ta, é o resultado
mais festejado na
Itália pela Democra-
cia-Cristã. (Pág. 14)
Na capital do catoli-
cismo holandês,
Maastricht, onde
não enfrentou con-
testação, o Papa
João Paulo II pregou
o aprendizado da
verdadeira liberda-
de no contexto da fa-
mília. (Página 14)

Caderno B 
A lotação do Teatro
Municipal já está
esgotada para a
apresentação hoje
da Sinfonia n° 2, de
Mahler, regida pelo
multimilionário edi-
tor americano Gil-
bert Kaplan.

Governo só acata 
greve 

dentro da lei
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Cerca de 300 servidores da área de saúde saíram em passeata e congestionaram a Av. Rio Branco

Sunamam admite

anistia para

os armadores

O superintendente da Sunamam, Coman-
dante Murilo Rubens Habbema de Maia, admite
a possibilidade de recomendar ao Governo uma
anistia financeira aos armadores, em substituição
à moratória, que termina em julho, evitando,
assim, a estatização ou a desnacionalização da
frota de graneleiros. O dinheiro sairia do Fundo
de Marinha Mercante.

O. ex-superintendente da Sunamam, Cò-
mandante João Carlos Palhares, afirmou ontem,
na CPI que examina o endividamento do setor
naval, que desconhecia o protocolo assinado
pelo ex-diretor financeiro da entidade, Coman-
dante Luiz Rodolfo de Castro, e os estaleiros.
As contas da indústria da construção naval basea-
das nesse protocolo foram glosadas. (Página 20)

Polícia dos EUA

mata negros e

destrói bairro

Helicóptero da polícia da Filadélfia,
EUA, jogou uma bomba na sede de um grupo
de militantes negros, provocando incêndio que
destrtiiu 60 casas, deixou centenas de desabri-
gados e matou pelo menos cinco pessoas. A
polícia tinha ido despejar os negros, a pedido
de vizinhos incomodados com o grupo Move,
mas foi recebida pelos militantes com tiros.

O primeiro prefeito negro da Filadélfia,
Wilson Goode, defendeu a polícia e prometeu
reconstruir as casas. Antes irritados com os
negros do Move — que pregam a volta à Na-
tureza e desprezam a luz elétrica, o sabão e a
coleta de lixo — os moradores do bairro de pe-
quena classe média agora acusam os policiais
de "assassinos" e "incendiários". 

(Pág. 15)

PFL repele

fusão e vai

fazer campanha

Os Ministros Aureliano Chaves, Marco Ma-
ciei, Paulo Lustosa e Olavo Setúbal vão correr
todos os Estados em campanha dè mobilização do
PFL, que numa reuniãõ;~0ntemr-deeidiu-re-peüf—
qualquer tentativa de fusão com o PMDB ou outro
qualquer partido.

Na reunião, Aureliano e Maciel, como princi-
pais líderes do PFL, concluíram que não há mais
nenhuma possibilidade de recuo na formação do
partido. A tendência inicial é a de lançar candi-
datos às Prefeituras de todas as capitais. (Página 3)

PDT lança Saturnino

à Prefeitura do Rio
— Já temos um candidato a prefeito

do Rio. E é imbatível — comemorou
na Câmara, em Brasília, o Deputado Bo-
cayuva Cunha. A euforia de Bocayuva
marcava, na verdade, todo um processo de
pressões sobre o Senador Roberto Satur-
nino Braga para levá-lo a aceitar sua can-
didatura à Prefeitura da cidade do Rio
de Janeiro.

Às pressões começaram efetivamente na
noite de segunda-feira, nò Rio, depois que o
Governador Leonel Brizola reuniu a cúpula
do PDT e constatou que só Saturnino teria
condições de unir o partido e de levá-lo a
um bom resultado nas eleições de novembro
próximo. Até o final da noite, Saturnino
não tinha, contudo, respondido aos apelos
do PDT.

Quando maioies eram as pressões sobre
Saturnino em Brasília, o presidente regional
do PDT, Cibilis Viana, afirmava no Palácio
Guanabara que o partido havia resolvido im-
por a Saturnino a candidatura a prefeito como
missão. E revelou: "Sem a Prefeitura do Rio,
o projeto nacional de levar Brizola à Presidên-
cia da República fica ameaçado."

Em São Paulo, o Governador Franco
Montòro e líderes do PMDB desencadearam
missões para convencer o Senador Fernando• Henrique Cardoso a disputar a sucessão do
Prefeito Mário Covas. O PDT paulista deci-
diu, por sua vez, disputar a Prefeitura com a
candidatura do ex-Deputado Adhemar de
Barros Filho. O PMDB mineiro admite, por
sua vez, fazer de Aécio Neves Cunha, neto de
Tancredo, candidato de união. (Páginas 4 e 5)

Imposto de Renda faz

restituições em 
junho

Os primeiros cheques com a restituição do
Imposto de Renda serão enviados aos bancos
no dia 11 de junho, informou um técnico da
Receita Federal. O Ministro da Fazenda,
Francisco Dornelles, confirmou que as devolu-
ções começarão em junho e garantiu que não
haverá atraso. No entanto, o envio dos che-
ques aos bancos vai depender das disponibili-
dades de recursos de caixa do Governo.

O Ministro deixou claro que não have-
rá alteração alguma em relação às devo-
luçôes de imposto este ano e que qual-
quer decisão na área tributária será discu-
tida pelo Congresso. Dornelles admitiu
que poderá elevar o imposto sobre os rendi-
mentos no open market de 10% para 12%.

Partidos sem o

registro podem

ter candidatos

Todos os partidos em formação que publica-
rem até o próximo dia 15 de julho no Diário Oficial
e encaminharem ao TSE seus documentos de fun-
daçãojpoderão apresentar candidatos às eleições
de 15 dtFhõvembib às Prefeituras das Capitais,
estâncias hidrominerais e antigas áreas de seguran-
ça. Essa decisão, tomada pela Comissão Interparti-
daria que regulamenta a emenda das reformas
eleitorais aprovada pelo Congresso, já tem garanti-
do o apoio das lideranças partidárias quando de sua
discussão em plenário. Até a regulamentação, o
TSE não dará registro a novos partidos. (Página 5)

O Governo realizou ontem o maior leilão
da história da dívida pública: vendeu Cr$ 6
trilhões 400 bilhões em papéis. Como hoje
vencem Cr$ 4 trilhões 800 bilhões em ORTNs,
o Banco Central vai retirar de circulação
efetivamente Cr$ 1 trilhão 600 bilhões, o que
servirá para financiar o déficit público. Os
títulos vendidos serão remunerados com juros
de 18,5% ao ano, além de correção monetária.

O diretor do Banco Central, José Júlio
Senna, observou que as ofertas de compra
dos papéis foram quatro vezes maiores do
que o volume de títulos à venda, e que se o
Governo aceitasse todas as propostas de com-
pra poderia financiar 25,5% do déficit públi-
co, estimado em Cr$ 85 trilhões. (F igina 17)

Aposentado tem

aumento de 89%

em Io de maio

Os benefícios de aposentados e pensio-
nistas vão ser reajustados em 100% do INPC
de maio (89% sobre os valores atuais), con-
forme decisão do Ministro da Previdên-
cia, Waldir Pires. O reajuste será retroativo a
Io de maio.

Em julho, o reajuste salarial dos servido-
res civis da União deverá ser diferenciado,
para corrigir distorções entre as gratificações e
os vencimentos, principalmente as criadas com
decreto do Presidente Figueiredo assinado
dois dias antes de passar o cargo. (Página 9)

O Governo não permitirá que as gre-
ves "excedam os estritos limites da lei". A
advertência consta de nota distribuída pelo
Palácio do Planalto, após uma reunião de
cinco ministros de Estado, que concluíram
que o processo de greves 

"se encaminha
dentro de padrões de normalidade". O
governo antecipará o envio ao Congresso
do projeto de lei sobre o direito de greve.

Participaram da reunião, determinada
pelo Presidente José Sarney, os Ministros
do Trabalho, Almir Pazzianotto; da Indús-
tria e do Comércio, Roberto Gusmão;
da Justiça, Fernando Lyra; do Gabinete
Civil, José Hugo Castello Branco; e do
SNI, General Ivan de Souza Mendes. O
Governo mantém a posição de assegurar
o direito ao trabalho e preservar a pro-
priedade privada.

"Absurda, injusta, antidemocrática e
ilegal", assim o Ministro das Comunica-
ções, Antônio Carlos Magalhães, classifi-
cou a greve dos funcionários dos correios
do Rio e de São Paulo. Ele disse que
acabará com o movimento em dois dias,"através de métodos normais", e afir-
mou que punirá os grevistas que não tra-
balharam e não deixaram seus colegas
trabalharem.

A maioria das indústrias do ABC
paulista já aceitou a redução da jornada,
o reajuste trimestral e aumento real de
5% para os trabalhadores, garante o vice-
presidente do grupo Bardella. Só as
empresas que sofrem controle de preços
estão resistindo ao acordo, revelou. A
indústria automobilística e de autopeças
pediu uma trégua aos grevistas, cancelando
as demissões.

Os médicos em greve no Rio estão
assinando o ponto, ganhando o dia e
deixando de atender aos necessitados,
acusou o Governador Leonel Brizola. A
greve dos profissionais de saúde provocou
a redução do número de doadores de
sangue no Instituto Estadual de Hematolo-
gia, socorrido pelo Hospital da PM, que
supriu a falta de sangue tipo O negativo.

A greve nos supermercados, marcada
para sexta-feira, é irreversível, garan-
tiu o presidente do Sindicato dos Empre-
gados do Comércio, Luisant Mata Roma.
Ele criticou o Delegado Regional do Tra-
balho, Fernando Pessoa, por não fisca-
lizar com rigor os supermercados, onde
a jornada diária pode chegar a 14 horas.
O movimento de compras aumentou um
pouco nos supermercados. (Páginas 7,
8, '21 e editorial Desafio sem Resposta)

Metrô garante

trens e diretor

será afastado

O presidente do Metrô, Álvaro Santos,
disse que, com os Cr$ 14 bilhões 500 milhões
da verba que lhe autorizou o Estado, "todos
os trens voltarão a rodar, restabelecendo-se
assim a normalidade do sistema". Descartou
a possibilidade de descarrilamento e afirmou
que o diretor de operações da empresa,
Paulo Sérgio Fialho, será afastado do cargo.

Segundo Álvaro Santos, o afastamento
de Fialho se deve "à incompetência reve-
lada em seu depoimento na CPI da Assem-
bléia". Para o diretor do Sindicato dos
Metroviários do Rio, Rosaivo Costa, en-
tretanto, as declarações de Paulo Sér-
gio Fialho na Assembléia comprovam as
denúncias feitas pela categoria quanto às
condições de insegurança do metrô. (Pág. 12)

Paulo Vítor se

machuca e dá

vez a Carlos

Um acidente, já no final do treino, obrigou o
técnico Evaristo de Macedo a fazer a terceira
modificação na Seleção Brasileira que enfrenta
hoje. às 22hl5min. em Bogotá, a Seleção da
Colômbia: o goleiro Carlos entra no lugar de Paulo
Vítor, que torceu o tornozelo esquerdo e deve
ficar, pelo menos, 15 dias em tratamento.

Geovani e Mário Sérgio, que substituem
Alemão e Éder (suspensos), são as outras
novidades da equipe. Apesar dos desfalques,
Evaristo está confiante. Ele quer que a Sele-
ção procure o gol desde o começo do jogo, sem
se importar com a altitude. (Páginas 23 e 24)
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Tempo
Claro, mas ocasio-
nalmente nublado,
com nevoeiros isola-
dos ao amanhecer.
Temperatura está-
vel. Tempo no mun-
do e a foto do satéli-
te estão na página 16.

Cotações
Dólar hoje: Cr$ 5.180
(compra) e Cr$ 5.200
(venda); ontem: Cr$
5.160 eCr$ 5.180; pa-
ralelo: Cr$5.900eCr$
6.150 (cotações está-
veis). ORTN em
maio: Cr$ 38.208,46.
MVR: Cr$ 167.106,70.
UNIF e UFERJ: Cr$
79.810 (para cálculo
do IPTU, a UNIF
mantém-se em Cr$
57.070 até junho). Sa-
lário mínimo: Cr$
333.120. (Página 18)

Prazo da TRU
Termina hoje o pra-
zo para o pagamento
da cota única da
TRU para os carros
com finais de placa
em 6, 7, 8, 9 e 0. O
pagamento integral
é obrigatório para
valores iguais ou
menores que Cr$
87.997. Após o prazohá multa de 20%,
mais juros de 1% ao
mês ou fração e cor-
reção monetária.

Política
O Presidente José
Sarney recebeu do
Ministro da Justiça,
Fernando Lyra, a
minuta do projeto de
criação da Comissão
que será encarrega-
da de preparar e
conduzir o debate
sobre a Constituinte.
(Página 6)

Nacional
A Sudene já distri-
buiu mais de Cr$ 4
bilhões em remédios
para os flagelados
do Nordeste. Em Pi-
nheiro, terra do Pre-
sidente Sarney, caiu
uma ponte. (Pág. 9)

Negócios
Dirigentes da Anfa-
vea vão a Sarney
e dizem que contro-
le de preços contra-
diz regime democrá-
tico. (Página 21)
O projeto de lei que
define os crimes
contra o sistema fí-
nanceiro (de colari-
nho branco) terá a
sua redação final
aprovada hoje pela
Câmara. (Página 20)

Cidade

Cinco mil pessoas
receberam em festa
a aprovação do pro-
jeto de emancipação
de Arraial do Cabo:
será o 66° município
do Estado do Rio de
Janeiro. (Página 12)
Antigo prédio do 2o
Tribunal do Júri vai
ser restaurado para
abrigar o Museu das
Matrizes Francesas
da Cultura Brasilei-
ra a partir de setem-
bro de 86. (Página 13)

Mundo
A vitória na eleição
em Roma, depois de
10 anos de domínio
do Partido Comunis-
ta, é o resultado
mais festejado na
Itália pela Democra-
cia-Cristã. (Pág. 14)
Na capital do catoli-
cismo holandês,
Maastricht, onde
não enfrentou con-
testação. o Papa
João Paulo II pregou
o aprendizado da
verdadeira liberda-
de no contexto da fa-
mília. (Página 14)

"Caderno 
B

A lotação do Teatro
Municipal já está
esgotada para a
apresentação hoje
da Sinfonia n° 2, de
Mahler, regida pelo
multimilionário edi-
tor americano Gil-
bert Kaplan.

Governo só acata 
greve 

dentro da lei
Foto de Antônio Batalha - -
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A PM usou de energia para conter os grevistas que tentavam impedir a saída dos malotes

Sunamam 
pode

dar anistia 
para

os armadores

O superintendente da Sunamam, Coman-
dante Murilo Rubens Habbema de Maia,
admite a possibilidade de recomendar ao
Governo uma anistia financeira aos arma-
dores, em substituição à moratória, que ter-
mina em julho, evitando, assim, a estatiza-
ção ou a desnacionalização da frota de gra-neleiros. O dinheiro sairia do Fundo de Mari-
nha Mercante.

O ex-superintendente da Sunamam, Co-
mandante João Carlos Palhares, afirmou
ontem, na CPI que examina o endividamen-
to do setor naval, que desconhecia o proto-colo assinado pelo ex-diretor financeiro
da entidade, Comandante Luiz Rodolfo
de Castro, e os estaleiros. As contas
da indústria da construção naval baseadas
nesse protocolo foram glosadas. (Página 20)

Polícia dos EUA

mata 6 negros e

destrói 60 casas

Helicóptero da polícia da Filadélfia,
EUA, jogou uma bomba na sede de um grupo
de militantes negros, provocando incêndio que
destruiu 60 casas, deixou centenas de desabri-
gados e matou pelo menos seis pessoas. A
polícia tinha ido despejar os negros, a pedido
de vizinhos incomodados com o grupo Move,
mas foi recebida pelos militantes com tiros.

O primeiro prefeito negro da Filadélfia,
Wilson Goode, defendeu a polícia e prometeu
reconstruir as casas. Antes irritados com os
negros do Move — que pregam a volta à Na-
tureza e desprezam a luz elétrica, o sabão e a
coleta de lixo — os moradores do bairro de pe-
quena classe média agora acusam os policiais
de "assassinos" e "incendiários". 

(Pág. 15)

PFL não admite

se fundir e vai

fazer campanha

Os Ministros Aureliano Chaves, Marco
Maciel, Paulo Lustosa e Olavo Setúbal
vão correr todos os Estados em campanha
de mobilização do PFL, que numa reunião,
ontem, decidiu repelir qualquer tentati-
va de fusão com o PMDB ou outro qualquer
partido.

Na reunião, Aureliano e Maciel, co-
mo principais líderes do PFL, concluíram
que não há mais nenhuma possibilidade
de recuo na formação do partido. A tendên-
cia inicial é a de lançar candidatos às Pre-
feituras de todas as capitais. (Página 3)

PDT lança S aturnino

Prefeitura do Rio

v

a
— Já

do Rio.
na Câmara, em
cayuva Cunha.

temos um candidato a prefeito
E é imbatível — comemorou

Brasília, o Deputado Bo-
A euforia de Bocayuva

marcava, na verdade, todo um processo de
pressões sobre o Senador Roberto Satur-
nino Braga para levá-lo a aceitar sua can-
didatura à Prefeitura da cidade do Rio
de Janeiro.

As pressões começaram efetivamente na
noite de segunda-feira, no Rio, depois que o
Governador Leonel Brizola reuniu a cúpula
do PDT e constatou que só Saturnino teria
condições de unir o partido e de levá-lo a
um bom resultado nas eleições de novembro
próximo. Até o final da noite, Saturnino
não tinha, contudo, respondido aos apelos
do PDT.

Quando maiores eram as pressões sobre
Saturnino em Brasília, o presidente regional
do PDT, Cibilis Viana, afirmava no Palácio
Guanabara que o partido havia resolvido im-
por a Saturnino a candidatura a prefeito como
missão. E revelou: "Sem a Prefeitura do Rio,
o projeto nacional de levar Brizola à Presidên-
cia da República fica ameaçado."

Em São Paulo, o Governador Franco
Montoro e líderes do PMDB desencadearam
missões para convencer o Senador Fernando
Henrique Cardoso a disputar a sucessão do
Prefeito Mário Covas. O PDT paulista deci-
diu, por sua vez, disputar a Prefeitura com a
candidatura do ex-Deputado Adhemar de
Barros Filho. O PMDB mineiro admite, por
sua vez, fazer de Aécio Neves Cunha, neto de
Tancredo, candidato de união. (Páginas 4 e 5)

Imposto de Renda faz

restituições em 
junho

Os primeiros cheques com a restituição do
Imposto de Renda serão enviados aos bancos
no dia 11 de junho, informou um técnico da
Receita Federal. O Ministro da Fazenda,
Francisco Dornelles, confirmou que as devolu-
ções começarão em junho e garantiu que não
haverá atraso. No entanto, o envio dos che-
ques aos bancos vai depender das disponibili-
dades de recursos de caixa do Governo.

O Ministro deixou claro que não haverá
alteração alguma em relação às devoluções
de imposto este ano e que qualquer decisão
na área tributária será discutida pelo Con-
gresso. Dornelles admitiu que poderá elevar o
imposto sobre os rendimentos no open market
de 10% para 12%.

Partidos sem o

registro 
podem

ter candidatos

Todos os partidos em formação que publi-carem até o próximo dia 15 de julho no Diá-
rio Oficial e encaminharem ao TSE scus do-
cumentos de fundação poderão apresentar can-
didatos às eleições de 15 de novembro às Pre-
feituras das Capitais, estâncias hidrominerais
e antigas áreas de segurança. Essa decisão,
tomada pela Comissão Interpartidária que regu-
lamenta a emenda das reformas eleitorais apro-
vada pelo Congresso, já tem garantido o apoio
das lideranças partidárias quando de sua discus-
são em plenário. Até a regulamentação, o TSE
não dará registro a novos partidos. (Página 5)

O Governo realizou ontem o maior leilão
da história da dívida pública: vendeu Cr$ 6
trilhões 400 bilhões em papéis. Como hoje
vencem Cr$ 4 trilhões 800 bilhões em ORTNs,
o Banco Central vai retirar de circulação
efetivamente Cr$ 1 trilhão 600 bilhões, o que
servirá para financiar o déficit público. Os
títulos vendidos serão remunerados com juros
de 18,5% ao ano, além de correção monetária.

O diretor do Banco Centrai, José Júlio
Senna, observou que as ofertas de compra
dos papéis foram quatro vezes maiores do que
o volume de títulos à venda, e que se o
Governo aceitasse todas as propostas de com-
pra poderia financiar 25,5% do déficit públi-
co, estimado em Cr$ 85 trilhões. (Página 17)

Aposentado tem

aumento de 89%

em Io de maio

Os benefícios de aposentados e pensio-
nistas vão ser reajustados em 100% do INPC
de maio (89% sobre os valores atuais), con-
forme decisão do Ministro da Previdên-
cia, Waldir Pires. O reajuste será retroativo a
Io de maio.

Em julho, o reajuste salarial dos servido-
res civis da União deverá ser diferenciado,
para corrigir distorções entre as gratificações e
os vencimentos, principalmente as criadas com
decreto do Presidente Figueiredo assinado
dois dias antes de passar o cargo. (Página 9)

O Governo não permitirá que as gre-
ves "excedam os estritos limites da lei". A
advertência consta de nota distribuída pelo
Palácio do Planalto, após uma reunião de
cinco ministros de Estado, que concluíram

3ue 
o processo de greves 

"se encaminha
entro de padrões de normalidade". O

governo antecipará o envio ao Congresso
do projeto de lei soljre o direito de greve.

Participaram da reunião, determinada
pelo Presidente José Sarney, os Ministros
do Trabalho, Almir Pazzianotto; da Indús-
tria e do Comércio, Roberto Gusmão;
da Justiça, Fernando Lyra; do Gabinete
Civil, José Hugo Castello Branco; e do
SNI, General Ivan de Souza Mendes. O
Governo mantém a posição de assegurar
o direito ao trabalho e preservar a pro-
priedade privada."Absurda, injusta, antidemocrática e
ilegal", assim o Ministro das Comunica-
ções, Antônio Carlos Magalhães, classifi-
cou a greve dos funcionários dos correios
do Rio e de São Paulo. Cerca de 40 PMs
reprimiram na madrugada de hoje, grevis-
tas que tentavam impedir a saída de maio-
tes da sede da ECT, na Av. Presidente
Vargas. Na confusão, a PM usou bombas
de gás e jatos d'água para dispersar os
manifestantes inconformados com os fun-
cionários que furaram a greve. Dois cami-
nhões e duas Kombis com malotes destina-
dos a Belo Horizonte saíram escoltados e
alguns grevistas ficaram feridos.

A maioria das indústrias do ABC
paulista já aceitou a redução da jornada,
o reajuste trimestral e aumento real de
5% para os trabalhadores, garante o vice-
presidente do grupo Bardella. Só as
empresas que-sofrem cõntrole de preços
estão resistindo ao acordo, revelou. A
indústria automobilística e de autopeças
pediu uma trégua aos grevistas, cancelando
as demissões.

Os médicos em greve no Rio estão
assinando o ponto, ganhando o dia e
deixando de atender aos necessitados,
acusou o Governador Leonel Brizola. A
greve dos profissionais de saúde provocou
a redução do número de doadores de
sangue no Instituto Estadual de Hematolo-
gia, socorrido pelo Hospital da PM, que
supriu a falta de sangue tipo O negativo.

A greve nos supermercados, marcada
para sexta-feira, é irreversível, garan-
tiu o presidente do Sindicato dos Empre-
gados do Comércio, Luisant Mata Roma.
Ele criticou o Delegado Regional do Tra-
balho, Fernando Pessoa, por não físca-
lizar com rigor os supermercados, onde
a jornada diária pode chegar a 14 horas.
O movimento de compras aumentou um
pouco nos supermercados. (Páginas 7,
8, 21 e editorial Desafio sem Resposta)

Metrô garante

trens e diretor

será afastado

O presidente do Metrô, Álvaro Santos,
disse que, com os Cr$ 14 bilhões 500 milhões
da verba que lhe autorizou o Estado, "todos
os trens voltarão a rodar, restabelecendo-se
assim a normalidade do sistema". Descartou
a possibilidade de descarrilamento e afirmou
que o diretor de operações da empresa,
Paulo Sérgio Fialho, será afastado do cargo.

Segundo Álvaro Santos, o afastamen-
to de Fialho se deve "à incompetência revela-
da em seu depoimento na CPI da Assem-
bléia". Para o diretor do Sindicato dos
Metroviários do Rio, Rosalvo Costa, en-
tretanto, as declarações de Paulo Sérgio
Fialho na Assembléia comprovam as de-
núncias feitas pela categoria quanto às con-
dições de insegurança do metrô. (Página 12)

Paulo Vítor se

machuca e dá

vez a Carlos

Um acidente, já no final do treino, obrigou
o técnico Evaristo de Macedo a fazer a terceira
modificação na Seleção Brasileira que enfrenta"
hoje, às 22hl5min, em Bogotá, a Seleção da
Colômbia: o goleiro Carlos entra no lugar de
Paulo Vítor, que torceu o tornozelo esquerdo e
deve ficar, pelo menos, 15 dias em tratamento.

Geovani e Mário Sérgio, que substituem
Alemão e Éder (suspensos), são as outras
novidades da equipe. Apesar dos desfalques,
Evaristo está confiante. Ele quer que a Seleção
procure o gol desde o começo do jogo, sem
se importar com a altitude. (Páginas 23 e 24)
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coluna do castello PFL do Rio resolve abrir

A reforma da

Constituição

PODE 
ser útil a sugestão do Ministro

Fernando Lyra ao Presidente José Sar-
ney de antecipar a proposta de convocação
da Assembléia Nacional Constituinte, desig-
nando desde já a comissão incumbida de
elaborar um anteprojeto que servirá de base
a um prévio debate nacional a preceder a
própria reunião da Assembléia; Com tal
medida, poderá deter-se a revisão indiscri-
minada, nem sempre correta do texto consti-
tucional, com a aprovação de medidas, em
essência justas, mas formuladas de maneira
imprecisa ou insuficiente para fixar um novo
ordenamento político da República. Haja
vista a eleição direta em dois turnos, estabe-
lecida para a Presidência da República e
que, em princípio, deveria ser estendida às.
demais eleições para o Executivo no âmbito
estadual ,,e no âmbito dos grandes municí-
pios.

A convocação já da Constituinte deterá
projetos que se atropelam no Congresso
visando atender legítimas reivindicações,
mas de maneira desordenada. Mais impor-
tante, possivelmente, do que ir refazendo a
Constituição sem um plano articulado seria
proceder a revisão de leis cuja sobrevivência
não se coaduna com instituições democíráti-
cas. Essas leis seriam notadamente a de
Segurança Nacional, a Lei dos Estrangeiros
e a Lei de Imprensa. O Ministro Fernando
Lyra concorda, aliás, com a tese de que a
última delas deva ser simplesmente supri-
mida.

O Ministro da Justiça entendeu-se jácom o Professor Afonso Arinos, esclarecen-
do que nada tem a ver com a organização
dos membros da comissão constitucional e
que a tarefa do seu Ministério em relação ao
assunto é apenas a de instrumentalizar a
comissão, dando-lhe recursos financeiros e
infra-estrutura para seu trabalho. A escolha
do jornalista Mauro Santayana para secreta-
riar os trabalhos foi previamente acertada
pelo -Presidente Tancredo Neves, com a
concordância do professor.

Há uma lista prévia feita por Tancredo
Neves indicando nomes possíveis para com-
por a comissão que irá elaborar o anteproje-
to. O Presidente José Sarney, a quem foi
entregue ontem a minuta do decreto de
criação da comissão constitucional, deseja
acrescentar à lista de Tancredo alguns nomes
da sua geração, como os ex-Deputados José
Meira, professor de Direito em Pernambu-
co, e Ferro Costa, advogado no Rio de
Janeiro, ambos juristas experientes. Mas a
composição final da lista será feita peloPresidente, depois de entender-se com o
professor Arinos.

A crise de Pazzianotto
Há notícias nos jornais sobre uma crise

entre o Ministro Almir Pazzianotto, do Tra-
balho, e seus colegas Antônio Carlos Maga-
lhães, da Comunicação, e Roberto Gusmão,
da Indústria e do Comércio. O Ministro do
Trabalho teria recebido a solidariedade do
Presidente e dos líderes do seu partido.

O problema do Sr Pazzianotto com o Sr
Antônio Carlos Magalhães relaciona-se com
a greve na empresa dos Correios e Telégra-
fos. Entende o Ministro que, já tendo aten-
dido à reivindicação básica dos funcionários
dessa empresa, a greve deve cessar e não ser
alimentada por novas negociações.

Já o Ministro Roberto Gusmão tem
manifestado pontos de vista doutrinários e
técnicos com relação às negociações com
grevistas. Respeitando o direito de greve,
entende o Ministro da Indústria e do Comer-
cio que a atuação do Governo éstá condicio-
nada pela existência de uma legislação espe-
cífica, que dá à Justiça do Trabalho, que
funciona em três instâncias, poderes para
dirimir conflitos e propor acordos. A ação
do Ministério do Trabalho seria supletiva e
condicionada a decisões que o inibiriam de
certas ações, na hipótese de ser decretada a
ilegalidade das greves.

O Sr Roberto Gusmão acha que o Sr
Almir Pazzianotto deveria dedicar-se à revi-
são de velha CLT de 1943, legislação corpo-
rativista e fascista, que não organiza adequa-
damente a vida sindical nem a operação dos
sindicatos. Para ele, deveria ser eliminado o
imposto sindical e estabelecida a liberdade
dos sindicatos de empregados e patrões, os
quais se organizariam à margem da ação
paternalista do Ministério do Trabalho. A
modernização dessa legislação social lhe pa-rece prioritária na atual fase da Nova Repú-
blica.

Lúcio Costa virá também
a Brasília

O Governador José Aparecido de Oli-
veira levou ontem o arquiteto Oscar Nie-
meyer a almoçar com o Ministro Olavo
Setúbal, do Exterior, para exame das suges-
tões que eliminem algumas distorções na
arquitetura e na utilização do Palácio do
Itamarati.

O Governador convocou a Brasília tam-
bém o autor do projeto urbanístico da cida-
de. Por telefone, ele fez o convite a Lúcio
Costa, que já deu por encerrada sua fase de
visitas a Brasília. "Só vou debaixo de vara",
disse o urbanista. "Debaixo de vara, mas
virá", insistiu o Gover.nador.

Quanto ao secretariado, é possível que
Niemeyer influa no aproveitamento de ar-
quitetos e servidores que o ajudaram a
construir a cidade e foram em seguida postos
de lado.

CARLOS CASTELLO BRANCO

guerra 
contra tecnocracia 
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Arraes condena fusão

do PMDB com a Frente

Uma autêntica guerra para acabar com o
que convencionou chamar "de últimos resquí-
cios da tecnocracia inconformada com a libera-
lização política da administração pública" é o
que prometeu, ontem, o líder do PFL na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio,
Deputado Luís Antônio, ao saber que o parti-
do havia perdido uma importante indicação na
Light.

Com a concordância de toda a sua Comis-
são Executiva Regional Provisória e de suas
bancadas de deputados federais e-estaduais, o
PFL fluminense havia indicado o então supe-
rintendente-geral da Light, Renato Vasconce-
los, para uma das diretorias da empresa. Mas,
ontem, o Partido foi informado de que uma
indicação não só havia sido rejeitada, como
Vasconcelos tinha perdido o cargo de superin-
tendente-geral.

Ontem à noite, quando foi cientificado da
decisão tomada pelo novo presidente da Light,
Túlio Romano, o líder do PFL na Assembléia,
Luís Antônio, reuniu a sua bancada e anun-
ciou, para hoje, discurso em que acusará

"alguns (ecnocratas da situação anterior de
promoverem, de maneira deslavada, atos de
revanchismo político".

— O caso de Renato Vasconcelos não
ficará impune. O Ministério a que a Light se
vincula é o de Minas e Energia, dirigido pornosso principal líder, Aureliano Chaves. Va-
mos lutar, assim, com determinação, para queessa situação seja desfeita. A Frente Liberal,
ao que sei, incomoda aos que estão tentando a
inviabilização da Nova República. Mas os quenão quiserem entender que os tempos muda-
ram serão atropelados.

Luís Antônio pretende falar logo após a
abertura dísessão da Assembléia, às 14h, para
que, se preciso for, possa ir a Brasília conver-
sar com Aureliano sobre a crise entre o PFL e
a Light. O líder do partido já tem, inclusive,
uma posição firmada: "Pedir a demissão de
Túlio Romano, antes que ele consuma o
projeto de montar uma estrutura elitizada na
Light, com o desconhecimento das reivindica-
ções políticas".
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SUPERECONÔMICOS

15 dias de viagem incluindo MIAMI e ORLANDO - Passagem aérea RIO/MIAMI/
RIO — Traslados, gorjetas e taxas — Assistência de guia especializado — Excursões

em ônibus Pullman de luxo conhecendo: CABO KENNEDV — SEA WORLD
DISNEYWORLD - CIRCUS WORLD - BUSCH GARDENS - CYPRESS

GARDENS - MIKOSUKEE INDIAN VILLAGE - WET'N WILD
EPCOT CENTER — Com ingressos para todas as atrações.

Consulte-nos antes de reservar uma viagem.
Temos as melhores condições e preços. Venha conferir.
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FERIADO CORPUS CHRISTI
DURAÇÃO1) FESTA DO MATÀO OSOIAS2) POUSAOA DO RIO QUENTE 07 OIAS3) FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA - PARA-GUAI 07 OIASt) CIO. HISTÓRICAS C/GRUTA MAQUINE 04 DIASS) CID. HISTÓRICAS - SÃO JOÃO DEL REIGRUTA MAQUINÉ • TIRADENTES 05 DIASS) VALEDOITAJAi 05 DIAS7) GUARAPARI/VITÓRIA 04 OIAS

í) ILHA 00 BOI (HOTEL SENAC) 0» DIAS9) VITÓRIA • GUARAPARI 04 DIAS10) CAMPOSDOJORDÀO 04 DIAS11) POÇOS DE CALDAS - AGUAS DA PRATAANIMADAS 04 DIAS12) ROTEIRO DAS ECLUSAS 04 DIAS13) CID. CRIANÇA - PLAY CENTER -
SIMBASAFARI 03 DIAS14) MUASE PRAIAS PAULISTAS 04 DIAS

SAÍDAS05JUN04JI1N

05JUN05JUN06 J UN
OSJUN06 JUNOSJUN
06 JUN
06 JUN
06 e 07 JUN
06 JUN

FESTA DO MATÃO
C/ ROT. DAS ECLUSAS

ROTEIRO: «10 0E JANEIRO ¦ CMP1NAS ¦ S*0 CARLOS •ARARAGUARA ¦ MATÂ0 • BAURU ¦ LIMEIRA - BARRA BONITA, ipassa» de barco com entrada e operação na primeira EcHjsa daAmérica do Sul • AGUAS 0E SÃO PEOÍtO • PIRACICABA • LCAMPINAS - AGUAS DE LINDOIA • SERRA NEGRA ¦ MONTE SlAoIJUN0IAI -,SA0 PAULO. 1DURAÇÃO; 05 DIAS SAIOfr 05 de Junho 1915

PORTO SEGURO
BERÇO 00 BRASIL

Rio ¦ Guarapari - Porto Seguro -Vitória - Rio. Duração: 6 ou 7 dias
SAÍDAS 18 OE MAIO. 3 DE JUN.

A -

I EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS
FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

IDA 0E ÔNIBUS - VOLTA OE AVIÃODuração 23 dias - Saídas: 16 mai.13. 27jun. 04.11 jul. 08ago. 05.12set. 10 out. 07 nov. OS, 12 dez. BS.
Rio, Gov. Valadares, Feira de Santana, Maceió. Ga-nnhus, Campina Grande. Joio Pessoa. Natal, Mos-sorú, Fortaleza, Tanguà, Camocin, Parnaiba, Tare-sina, Sâo Luiz. Belém, 05 dias navegando pelo RioAmazonas, Manaus.

IDA E VOLTA DE AVIÃO -12 dias vlsilan-do - São Luiz. Belém Manaus.Saidas: 28 mai. 25 jun. 09.16. 23 jul.20 ago. 17. 24 set. 22 out. 19 nov. 17.24dez. 85.

FOZ 7 DIAS ARGENTINA, PARA
GUAI • Rio, Registro, Curitiba. Vila Valha.Ponta Grossa, Guarapuava. Cataratas do tQua-
çu. Paraguai (Ho. Pres. Stroessner), Argenti-na (Puerto Iguazu, Missiones), Curitiba, S.Paulo, Rio.Duração 07 dias - Saidas: . 19mai. 02.06.16 jun. 03.07.12.15.19.21.22. 24, 26 jul. 11.18 Ago. 07.12.15. 22 Set. 06. 12. 17. 21 Out. 85
ROTEIRO GUARANI • (INEDI-TO) • Assunção, Paraguai, Argentina. Foz doIguaçu, Itaipu, Guaira, Passeio Fluvial, Sul doBrasil
DURAÇÃ012 DIAS-SAÍDAS:06. 16 JUN. 05. 10. 15.18 JUL. 09.16AGO. 07. 14 SET. 08. 16 OUT. 06. 13NOV. 06 DEZ. 85. *
ROTEIRO DO OURO HNtoi
TO) PRAIAS SERRAS TERMASES
TÃNCIAS -

Rio. Curitiba. Joinville. Blumenau. Itapema.Florianopolis. Santo Amaro (Caldas da Impera-triz). Torres. Porto Alegre, Estância Santa Isa-bel. Novo Hamburgo. Gramado. Canela (HotelLaje de Pedra). Curitiba. S. Paulo. Slo Josédos Campos, Caraguatatuba. Ubatuba, Parati
Duração 12 ãlas-
Saidas: 20 mai. 10.1?jun.
08. 15. 20 Jul. 05. 12. 18 ago. 09. 16set. 14. 21, out. 03, 18, 20 nov. 02.09. 16 dez. 85.
SUL DO BRASIL C/FOZ
IGUAÇU
Rio. Curitiba. Piranagua. Joinville. Blumenau,Vale do Itajai. Camboriu, Florianópolis. Crls-ciuma. Torres. Osório, Porto Alegre. NovoHamburgo. Gramado. Canela. Cascata do Ca-racol. Caxias do Sul. Lages. Rio Negro.-Curiti-ba. Vila Velha. Foz do Iguaçu, Cataratas doIguaçu. Pto. Pres. Stroessner (PARAGUAI),Puerto Iguazu (Argentina). Guarapuava. Lon-drina. Sio Paulo, Rio.Ouraçâo 17 dias - Saidas: 19

| mai. 06.15 jun. 05.08.11.15.17 jul.lago. 06.11.14. 20set. 06. 12. 17I out. 04, 15 nov. 05. 15 dez. 85.

[ROTEIRO DAS MISSÕES
{ARGENTINA PARAGUAI BRASIL ¦
I Rio. S. Paulo. Curitiba. Irai (Thermas). SantoI Ângelo. Rumas de Slo Miguel. Sào Borja. San-I to Tome. Pousadas. Minas de San Ignacid. Mi-I ni-Encarnacion. Asuncion. Foz do Iguaçu.I Guaira. Maringa. Londrina. S. Paulo. RioIDuração13dias-Saidas: 16mai.06¦ jun. 07.10.13.16.18 |ul. 11 ago. 07.1 ISset. 05,15out. 07.15nov. 05 dez.185.

VIAGEM AO SUL • Amaiscomple-ta excursão ao sul do pais abrangendo SANTS>CATARINA. PARANA. RIO GRANOE DO SUL •
REGIÕES DO VINHO. UVAS E DO CAFÉ. Ida pe-Io litoral, volta pela Serra. Sào Paulo. Curitiba.Paranaguá. Joinville. Blumenau. Itaiai. Cam-boriu. Florianópolis. Crisciuma. Torres. P. Ale-
gre. Caracol, Canela, Gramado. Caxias do Sul,Garibaldi. Bento Gonçalves. Novo Hamburgo.Lages. Vila Velha, Ponta Grossa. Londrina. SioPaulo. RioDuraçio 14 dias - Saidas:.07.15 jun. 08.12.15 jul.07 ago. 06.12.17 set. 08.15 out. 05.16 nov. 05, 18 dez. 85.
MATO GROSSO • PANTANAL
PONTA PORÁ 5EST. ¦ BOLÍVIA ¦ Conha-
ça o mais misterioso Estado do Brasil. Rio, SPlulo, Campinas. Rib. Preto. Uberlândia. Pon-donópolis. Cuiabá, Campo Grande. Corumoé.Puerto Soares (BOLÍVIA). Oourados - PONTAPORA, Pedro Juan Cabalero. Pres. Prudente,Sio Paulo. Hio.Duracio 15 dias - Saídas: .21mai.06,12,19jun. 07.10.12,15.17.19 jul. 07. 15 ago. 05. 09.13.16. 19set. 07. 09. 11. 17. 19. 23out. 06. 12.16. 21 nov. 05 dez. 85.
POUSADA 00 RIO QUENTE

5 DIAS M» POUSAOA ¦ Rio. SJaPaulo. Rib. Prefo, Caldas Novas (Hotel Pousadac/Pensào Completa), Campinas. Rio.Duração: 07 dias - Saidas: 11. 1Bmai. 15 jun. 13. 20 jul. 17 ago. 14 e21 set. 05 e 19 out. 16 nov. 85.
BRASÍLIA CALDAS NOVAS ¦
ARAXÁ ¦ TRIÂNGULO MINEIRO, 'S
DIAS NA POUSADA ¦ Rio. Barbacena. BeloHorizonte. Três Marias. Cristalina. Brasília. Ci-dade Livre. Cidades Satelites. Anápolis. Goia-nia. Çaldas Novas ^Pousada do Rio Ouente Ho-telTurismo-5 Estrelas). Uberlandia. Uberaba.Áraxa, Ribeirão Preto. Campinas. Sào Paulo.RioDuração 11 dias-Saidas: 16.23mai. 06.13.20 jun. 04.08.12.16.20.24 jul. 08. 15. 22 ago. 05. 12. 19. 23set. 03. 10. 17e2Aout.07.14.21.25nov. 05. 12. dez. 85.
BAHIA - CAMINHO DO DESCOBRI
MENTO ¦ Rio de Janeiro. Governador Vaiada-res. TeôíifoOtoni. Vitória da Conquista. Jequie.Feira de Santana. SALVADOR <05 dias). Itabu-na, Ilhéus. Porto Seguro, Monte Pascoal. San-ta Cruz de Cabralia. Vitória. Guarapari. Rio deJaneiro, Regresso opcional de aviào. da cidadede Salvador no 8' (oitavo) dia da excursãoOuraçâo 10 dias - Saidas: 16 mai.05. 06 jun. 06. 10. 14. 16. 19. 21. 22jul. 05. 16 ago. 07. 19 set. 09. 19. 24out. 05. 14 nov. 05. 23 dez. B5.

NORDESTE MARAVILHOSO
¦ IDA DE ÔNIBUS ¦ VOLTA DEAVIAO ¦ Viagem por 9 Estados do Brasil • RiodeJaneiro. Espirito Santo. Bahia. Sergipe. Ala-

goas, Pernambuco. Paraíba. Rio Grande, doNorte, Ceara (Ida de avião • volta tíe ônibus).Ouraçâo 14 dias - Saidas: . 22mai. 07.14 jun. 06,09.13.18.19.20
jul. 06. 17 ago. 05. 12. 18. 22 set.
TRANSBRASIL - grande
CIRCUITO BRASILEIRO • Rio, B. Horizon-te, Brasília. Anápolis. Goiânia. Ceres. Rio To-cantins. Imperatriz. Belem. Manaus (OPCIO-NAL DE AVIÀO). fristanhal, Capanema. SantaInez. SâoLuiz. Gruiade Ubaiara, Teresina.So-bral. Fortaleza. Mossoró. Natal. João Pessoa.Recife. Olinda. Nova Jerusalém. Maceió. Ara-caju. Salvador Itabuna. Porto Seguro. MontePascoal. Vitória. Guarapari, Campos, Niterói(Ponte). Rio.Duração 25 dias - Saidas: . 17mai. 06.16jun.04.05.06.16 jul. 04.16 ago. 06. 16 set. 08.16 out. 05.16nov. 06 dez. 85.
ARGENTINA - sul do brasil5. Paulo. Curitiba. Paranagua. Joinville, Blu-menau. Itajai. Camboriu. Florianópolis. Torres,Gramado. Canela. Caracol. Novo Hamburgo.Caxias do Sul. Porto Alegre. Pelotas. Chui.MONTEVIOEO. PUNIA DEL ESTE, BUENOS Al-RES (5 dias). Tigre e Delta dei Parana. Plata.Mar dei Plata. Buenos Aires. Montevideo. PAlegre. Curitiba. RioDuração 19dias-Saidas: 12
jul. 10 set. 10 out. 10 nov. 12 dez.85.
BARILOCHE " Rio. Curitiba. Joinvil-le. Vale lta)ai. Torres. Porto Alegre. Chui.Mon-tevideo. Punta dei Este. Buenos Aires. BARI-L0CHE. Neuquem Baia Blanca. Mar dei Plata,La Plata, B. AIRES Santa Fe, Resistência. Pil-comayo, ASSUNÇA0. Puerto Pres. Stroessner.Foz do Iguaçu. Curitiba. RioDuração 22 dias - Saidas:06. 11, 13 jul. 09 set. 09Mut. 09 nov.85.
CHILE DO A TLÀNTICO AO PACIFICO - Rio, Curitiba. Foz. Assunção. Sta. Fe.Cordoba (Travessia dos Andes). Santiago. Vi-na dei Mar Região dos Lagos Chilenos, Barilo-che. Baia Blanca Mar dei Plata, Buenos Airei.Montevidea, Punt3 dei Este. Porto Alegre. Curi-tiba. RioDuração 25 e 30 dias - Saídas:02 e 10 jul. 05 set. 05 out. 03nov. 85.

URBI ET ORBI NA BARRA
A MAIS NOVA LOJA DA SUA AGÊNCIA
DE VIAGENS
AV. DAS AMÉRICAS NP 4790GRUPO 422 TEL.: 325-9487.
(ED. CENTRO PROFISSIONAL DA BARRA
JUNTO AO BARRA SHOPPING)

MATRIZ • RUA SAO JOSE, 90 nr. 2003 Tels.: 252-6156 (PABX) 242-0447
222-7579 242-8300 EMBRATUR 00017-00-41-1

FILIAIS - COPACABANA - Av. N.S. Copacabana, 749 gr. 705 Tel.: 236-0107
EMBRATUR 00017-01-41-5
TIJUCA - (Pça. Saens Pena) Rua C. de Bonfim, 346 Loja 220 (G. Vitrine da Tijuca)
Tels.: 234-7397 252-6156 embratur 00017 03-41 z
NITERÓI - Av. Amaral Peixoto, 36 Sobrelpja 111 (Galeria Paz) Tel : 718-4090
EMBRATUR'000617-82^41-9'
IPANEMA - PAXTUR - R'ua Vise. Pirajá, 330 Loja 105 Tel.: 287-0999
BARRA - Av. das A.Tiéricas. 4790 - Sala 422 Tel.: 325-9487 embratur oooi * o' 41-9
SÃO PAULO - Av. São Luiz, 187 2.' Sobreloja Sala 30 (Gal. Metropale) Tel : 231-2583
EMBRATUR 00017-04-41 6 SP

Recife — O Deputado federal Miguel Arraes, da esquerda
independente do PMDB, disse que é contrário à idéia de fusão
do PMDB com o PFL e argumentou que a proposta, feita peloMinistro Affonso Camargo, não interessa ao seu partido: "Para
mim — afirmou — surgiria daí um Arenao, com o PMDB
perdendo sua característica de partido identificado com com-
promissos de mudanças em todos os setores".

Arraes explicou que "uma coisa é uma pessoa da Frente
Liberal se identificar com o programa do PMDB e resolver
ingressar nele e outra é a fusão partidária". O deputado disse
que não se opõe à identificação, como também não é contrário,
como acontece com a Aliança Democrática, à união de forças
do PMDB com outros partidos em busca de solução para
questões concretas, "desde que cada um conserve seu pro-
grama".

Ele lembrou que 0 Governo Sarney "é de composição
política" e que 0 papel do PMDB deve ser, dentro do quadro
político que se criou, lutar por sua linha programática. "O
PMDB não se confunde com o' Governo. Pode ser parte dele
mas é um partido autônomo".

Arraes acha que, mesmo no programa da Aliança Demo-
crática, há muitos pontos comuns entre o PMDB e o PFL, mas
visões diferentes sobre como atingir os objetivos, por isso
entende que. os partidos devem se manter na Aliança com suas
características, lutando, cada um a seu modo, pela preservaçãodos seus pontos de vista em relação às mudanças.

J^Cidades Históricas
&/ TIRADENTES - CONGONHAS

OURO PRETO - MARI ANA -S. JOÃOOEL REY
SELO HORIZONTE - HOTEL - GUIA - PASSAGENS

A MANE IRA INTELIGENTE E ECONÔMICA
DE VOCg CURTIR MUITO MAIS. M

3 VEZES SEM JUROS
SAÍDA: 14 JUNHO « VOANDO JATO VARIG

ODORAL 
1

Viagens e Turismo Lida.
Av. R Io B ranço, 173 - Gr 1702
Tel.: PABX 240-8808EMBRATUR 03Q7I.4I.3

_f GTIVIAGENS E
Srll TURISMO LTDA.

Rua da Assembléia, 92/15?
Tels.: 252-9450 - 252-9516

252-9351 - 252-9365
——^umm

GQRPUS

• 
GHRISTI

MINAS HISTÓRICA-
Salda: 06 de junho — Visitando: Sâo João Del Rey/Tlradentes/
Barbacena/Congonhas/Ouro Preto/Sabará/Gruta de Maquiné/
Belo Horizonte. Hospedagem no Brasilton Contagem. Ônibus
de Turismo visitas, meia pensão, guia acompanhante. Preço por
pessoa á partir de Crt 640.000,

CIDADE DA CRIANÇA-
Salda:06 de junho-VisItando São Paulo (Museu do Ipiranga) Cida- 2
de da Criança/Play Center. Alojamento no hotel Jaraguá. Ônibus
de Turismo, café da manhã no hotel, 1 almoço e 1 Jantar, guiaacompanhante. Preço por a partir de Cit 330.000,

*
ESTACIO DE S/f
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rio deJaneiro: Vinícius de Morais, 120-Tel.: 267-5093
Rua do Bispo, 83 - Rio Comprido - Tel.: 284-3445

Niterói: Av. Governador Roberto Silveira, 453- Icarai - Tel.: 710-2158> EMBRATUR: 0028.39.00.41.9

0 MUNDO
OA -

LAN CHILE
algumas sugesrões para as suas pèrias 2

TAHITI
JÓIAS DO TAHITI

14 dias
Papeete/Moorea/Bora Bora/

Huahine
Saídas semanais garantidas.

¦MM EUROPA HiMi
EUROPA DE SEMPRE

18 dias
Espanha/França/Itália/

Vaticano/Grécia.
E xtensão opcional a Portugal
Saldas semanais garantidas.

CHILE
JÓIAS DO CONE SUL

12 dias
Santiago/Vifla dal Mar/

Valparafso/Puerto Montt/
Lagos Chilanot/Barilocha/

Buenos Aires.
Saídas semanais garantidas.
a) Muitos outros roteiros »

a sua escolha;
b) Amplo financiamento;
c) Operação direta;
d) Pagamento em cruzeiros;

JUI

Consulte teu Agente da Viagens oui
R. Gonçalves Dias 89 Gr. 309

TEL: .224-1990
(5 Troncos)

Imbfotu' 00527-00-ii' r » i 1 11 * ImbfOtu' O0S77-O(M 1 • 5. 1111111
¦'yfyyyyxfxyytttA
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Embaixadores

entregam

credenciais
Brasília — Os primeiros em-

baixadores a apresentarem cre-
deliciais ao Presidente José
Sarney foram os da Colômbia,
José Jaime Nicholls Sanchez. e
da Grécia, Alexios Zakythinos.
O Embaixador colombiano é
engenheiro e administrador de
empresas e foi professor uni-
versitário, vereador, deputado
e prefeito de Medellin. Substi-
tuirá German Rodrigues Fon-
negra. Embaixador junto ao
Governo brasileiro desde 1976.

O grego Alexios Zakythi-
nos, formado em Direito, jáserviu em Chicago, Trípoli e
Bonn e foi embaixador em
Yaundé e Buenos Aires. Zaky-
thinos substituirá Diamantis
Vacalopoulus, no cargo desde
1981. O Ministro das Relações
Exteriores, Olavo Setúbal, e os
chefes dos Gabinetes Civil e
Militar, José Hugo Castelo
Branco e Rubens Bayma De-
nys, participaram da cerimônia
e acompanharam o Presidente
Sarney na subida da rampa.

Mota fará

exames em

São Paulo
Fortaleza — O Governador

Gonzaga Mota viajará hoje pa-ra São Paulo, para submeter-se
a exames no Hospital Sírio Li-
banês. Ontem, o Governador
do Ceará sentiu-se mal na resi-
dência de seu pai e foi trans-
portado para casa, onde per-maneceu todo o dia, por ordem
médica.

Esses exames já estavam
previstos, mas durariam apdbas
dois dias. Agora, segundo in-
formou o Secretário de Comu-
nicação Social, Ciro Saraiva, o
Governador passará "uma se-
mana em São Paulo". Por cau-
sa disso, seu encontro com o
Ministro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, com quem
discutirá sobre sua permanên-
cia ou nao no PFL, está adiado.

Um assessor informou, po-
rém, que a adesão do Governa-
dor ao PMDB já tinha até data
marcada. Deveria ocorrer do-
mingo, durante a inauguração
de uma emissora de rádio na
cidade de Tauá, onde estaria
presente toda a cúpula do
PMDB cearense. Gonzaga Mo-
ta desmentiu a informação,
mas políticos pemedebistas a
confirmaram.

O Governador viajará para
São Paulo acompanhado da
mulher, Dona Mirian. Estarão
presentes ao embarque todos
os secretários de Estado e díri-
gentes de organismos da admi-
nistração indireta.

CULTURAS DA ÁSIA29 Dias/5 países9saídas garantidasaté Outubro.

Amplo ^Financiamento^
Operação direta Jj Roteiros de qualidade ®

I * Pagamento em cruzeiro®
í Consulte seu agente dt viagem ou ^

RR.Goncah/es 

Dias 89 ®
Gr. 309 •
TEL: 224-1990 •

~ (5 Troncos)
fmbroiu'00S77 00 41-S <
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JORNAL DO BRASIL

Antigamente, você precisaria ter
muita coragem para conhecer o

Cabo Norte, a Escandinávia, a Rússia

e as Ilhas Britânicas.

Hoje,

você só precisa ter bom gosto.

ROfALVIKINC UNE

Bom gosto e sofisticação nos mínimos detalhes. Isso é tudo quevocê precisa para fazer um roteiro de aventura e sonho pela Royal
Viking Line: Cabo Norte - a terra do Sol da Meia Noite, os fiordes
escandinavos, a fascinante Helsinque, Estocolmo, Southampton,
Amsterdam, Leningrado, Copenhagen, Oslo, Geirander, Troms,
Olden e Bergen. Saídas de maio a agosto.

iiÀ turismo
ÉBÈ1 ttda

Av Rio Branco, 1/0 SoDreioiaTel 221 2022R Vise Piraia 5in Si . - 9'ei 511 1147 (HBRs-tPiMH !¦

J&
jvoya
B.~<3SÍL/3•tur/srno /tc/a

R. Senador Damas qr ?7G9Tel :í&6J3'

PttWAHX
VIAGENS E TURISMO

fl Rodrigo Silva 16A SoDre!oia7e;s ?b? 160? ?52 4931
ÇM0PATUP 001960W' 1

5KÜ 
*

lur/smo
Av Almte Barroso, 63 gr gl7Tei ?62 9Ê/7
EMBRATUR 00662 30 4 i 3
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coluna do castello PFL do Rio resolve abrir

guerra 
contra tecnocraciaA reforma da

Constituição

PODE 
ser útil a sugestão do Ministro

Fernando Lyra ao Presidente José Sar-
ney de antecipar a proposta de convocação
da Assembléia Nacional Constituinte, desig-
nando desde já a comissão incumbida de
elaborar um anteprojeto que servirá de base
a um prévio debate nacional a preceder a
própria reunião da Assembléia. Com tal
medida, poderá deter-se a revisão indiscri-
minada, nem sempre correta do texto consti-
tucional, com a aprovação de medidas, em
essência justas, más formuladas de maneira
imprecisa ou insuficiente para fixar um novo
ordenamento político da República. Haja
vista a eleição direta em dois turnos, estabe-
lecida para a Presidência da República e
que, em princípio, deveria ser estendida às
demais eleições para o Executivo no âmbito
estadual e no âmbito dos grandes municí-
pios.

A convocação já da Constituinte deterá
projetos que se atropelam no Congresso
visando atender legítimas reivindicações,
mas de maneira desordenada. Mais impor-
tante, possivelmente, do que ir refazendo a
Constituição sem um plano articulado seria
proceder a revisão de leis cuja sobrevivência
não se coaduna com instituições democráti-
cas. Essas leis seriam notadamente a de
Segurança Nacional, a Lei dos Estrangeiros
e a Lei de Imprensa. O Ministro Fernando
Lyra concorda, aliás, com a tese de que a
última delas deva ser simplesmente supri-
mida.

O Ministro da Justiça entendeu-se já
com o Professor Afonso Arinos, esclarecen-
do que nada tem a ver com a organização
dos membros da comissão constitucional e
que a tarefa do seu Ministério em relação ao
assunto é apenas a de instrumentalizar a
comissão, dando-lhe recursos financeiros e
infra-estrutura para seu trabalho. A escolha
do jornalista Mauro Santayana para secreta-
riar os trabalhos foi previamente acertada
pelo Presidente Tancredo Neves, com a
concordância do professor.

Há uma lista prévia feita por Tancredo
Neves indicando nomes possíveis para com-
por a comissão que irá elaborar o anteproje-
to. O Presidente José Sarney, a quem foi
entregue ontem a minuta do decreto de
criação da comissão constitucional, deseja
acrescentar à lista de Tancredo alguns nomes
da sua geração, como os ex-Deputados José
Meira, professor de Direito em Pernambu-
co, e Ferro Costa, advogado no Rio de
Janeiro, ambos juristas experientes. Mas a
composição final da lista será feita peloPresidente, depois de entender-se com o
professor Arinos.

A crise de Pazzianotto
Há notícias nos jornais sobre uma crise

entre o Ministro Almir Pazzianotto, do Tra-
balho, e seus colegas Antônio Carlos Maga-
lhães, da Comunicação, e Roberto Gusmão,
da Indústria e do Comércio. O Ministro do
Trabalho teria recebido a solidariedade do
Presidente e dos líderes do seu partido.

O problema do Sr Pazzianotto com o Sr
Antônio Carlos Magalhães relaciona-se com
a greve na empresa dos Correios e Telégra-
fos. Entende o Ministro que, já tendo aten-
dido à reivindicação básica dos funcionários
dessa empresa, a greve deve cessar e não ser
alimentada por novas negociações.

Já o Ministro Roberto Gusmão tem
manifestado pontos de vista doutrinários e
técnicos com relação às negociações com
grevistas. Respeitando o direito de greve,
entende o Ministro da Indústria e do Comér-
cio que a atuação do Governo está condicio-
nada pela existência de uma legislação espe-
cífica, que dá à Justiça do Trabalho, que
funciona em três instâncias, poderes para
dirimir conflitos e propor acordos. A ação
do Ministério do Trabalho seria supletiva e
condicionada a decisões que o inibiriam de
certas ações, na hipótese de ser decretada a
ilegalidade das greves.

O Sr Roberto Gusmão acha que o Sr
Almir Pazzianotto deveria dedicar-se à revi-
são de velha CLT de 1943, legislação corpo-
rativista e fascista, que não organiza adequa-
damente a vida sindical nem a operação dos
sindicatos. Para ele, deveria ser eliminado o
imposto sindical e estabelecida a liberdade
dos sindicatos de empregados e patrões, os
quais se organizariam à margem da ação
paternalista do Ministério do Trabalho. A
modernização dessa legislação social lhe pa-
rece prioritária na atual fase da Nova Repú-
blica.

Lúcio Costa virá também
a Brasília

O Governador José Aparecido de Oli-
veira levou ontem o arquiteto Oscar Nie-
meyer a almoçar com o Ministro Olavo
Setúbal, do Exterior, para exame das suges-
tões que eliminem algumas distorções na
arquitetura e na utilização do Palácio do
Itamarati.

O Governador convocou a Brasília tam-
bém o autor do projeto urbanístico da cida-
de. Por telefone, ele fez o convite a Lúcio
Costa, que já deu por encerrada sua fase de
visitas a Brasília. "Só vou debaixo de vara",
disse o urbanista. "Debaixo de vara, mas
virá", insistiu o Governador.

Quanto ao secretariado, é possível que
Niemeyer influa no aproveitamento de ar-
quitetos e servidores que o ajudaram a
construir a cidade e foram em seguida postos
de lado.

CARLOS CASTELLO BRANCO

Uma autêntica guerra para acabar com o
que convencionou chamar "de últimos resquf-
cios da tecnocracia inconformada com a libera-
lização política da administração pública" é o
que prometeu, ontem, o líder do PFL na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio,
Deputado Luís Antônio, ao saber que o parti-
do havia perdido uma importante indicação na
Light.

Com a concordância de toda a sua Comis-
são Executiva Regional Provisória e de suas
bancadas de deputados federais e estaduais, o
PFL fluminense havia indicado o então supe-
rintendente-geral da Light, Renato Vasconce-
los, para uma das diretorias da empresa. Mas,
ontem, o Partido foi informado de que uma
indicação não só havia sido rejeitada, como
Vasconcelos tinha perdido o cargo de superin-
tendente-geral.

Ontem à noite, quando foi cientificado da
' decisão tomada pelo novo presidente da Light,

Túlio Romano, o líder do PFL na Assembléia,
Luís Antônio, reuniu a sua bancada e anun-
ciou, para hoje, discurso em que acusará

"alguns tecnocratas da situação anterior de
promoverem, de maneira deslavada, atos de
revanchismo político".

— O caso de Renato Vasconcelos não
Ficará impune. O Ministério a que a Light se
vincula é o de Minas e Energia, dirigido pornosso principal líder, Aureliano Chaves. Va-
mos lutar, assim, com determinação, para queessa situação seja desfeita. A Frente Liberal,
ao que sei, incomoda aos que estão tentando a
inviabilização da Nova República. Mas os quenão quiserem entender que os tempos muda-
ram serão atropelados.

Luís Antônio pretende falar logo após a
abertura da sessão da Assembléia, às 14h, para
que, se preciso for, possa ir a Brasília conver-
sar com Aureliano sobre a crise entre o PFL e
a Light. O líder do partido já tem, inclusive,
uma posição firmada: "Pedir a demissão de
Túlio Romano, antes que ele consuma o
projeto de montar uma estrutura elitizada na
Light, com o desconhecimento das reivindica-
ções políticas".
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? ? ? ? ? *15 Dias* * ? ? ? ?

SUPERECONÔMICOS

15 dias de viagem incluindo MIAMI e ORLANDO - Passagem aérea RIO/MIAMI/
RIO — Traslàdos, gorjetas e taxas — Assistência de guia especializado - Excursões

em ônibus Pullman de luxo conhecendo: CABO KENNEDY - SEA WORLD
DISNEYWORLD - CIRCUS WORLD - BUSCH GARDENS - CYPRESS

GARDENS - MIKOSUKEE INDIAN VILLAGE - WET'N WILD
EPCOT CENTER - Com ingressos para todas as atrações.

Consulte-nos antes de reservar uma viagem.
Temos as melhores condições • preços. Venha conferir.

Grii
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CTI VIAGENS E TURISMO LTDA.

OPCIONAL A NEW YORK

Rua Assembléia, 92 - 150 andar
Tels.: 252-9450/252-9365/252-9516/252-9351
BMB RA TUfí 00883.00.41.1- ABAV 203 .
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DURAÇÃO SAÍDAS1) FESTA 00 MATAO 05 DIAS 0SJUN 1
2) POUSADA DO RIO QUENTE 07 DIAS 04 JUN3) FOZ 00 IGUAÇU - ARGENTINA - PARA-GUAI 07 DIAS (Me 06 JU"4) CIO. HISTÓRICAS C/GRUTA MAQUINE 04 DIAS 06 JUN9) CIO. HISTÓRICAS - SAO JOÃO Da REIGRUTA MAQUINE -TIRAOENTES 05 DIAS 05 JUN6) VALE 00 ITAJAi 05 DIAS 05 JUN7) GUARAPARI/VITÚRIA 04 DIAS 06 JUN
I) ILHA 00 BOI (HOTEL SENAC) 04 DIAS 06 JUN9) VITORIA-GUARAPARI 04 DIAS 06 JUN10) CAMPOS 00 JORDÃO 04 DIAS 06 JUN11) POÇOS DE CALDAS • ÁGUAS DA PRATA

ANORADAS 04 DIAS 06 JUN12) ROTEIRO DAS ECLUSAS 04 DIAS 06 JUN13) CIO. CRIANÇA - PLAY CENTER -
$IMBA SAFARI 03 DIAS 06 e 07 JUN14) AGUASE PRAIAS PAULISTAS 04 DIAS 06 JUN

FESTA DO MATÃO
C/ ROT. DAS ECLUSAS

ROTEIRO: RIO 0E JANEIRO - CMPINAS • SAO CARLOS ¦ARARABUARA • MATÃO • BAURU • LIMEIRA ¦ BARRA BONITA, Ipasseio de barco com entrada e oparaçáo na primeira Eclusa da |AmWu do Sul • ÁGUAS DE SÁ0 PEDRO - PIRACICABA • LCAMPINAS - AGUAS DE LINOOlA • SERRA NEGRA - MONTE SIÀolJUN0IAI -.SAO PAULO.DURAÇÃO: 05 DIAS SAÍDA: 05 de Junho 1985

PORTO SEGURO
BERÇO DO BRASIL

Hio - Guarapari - Porto Seguro •Vitória - Rio. Duração: 6 ou 7 dias
SAÍDAS 1S DE MAIO. 3 OE JUN.

Á '

I EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS
FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DE ÁVIÃODuração 23 dias - Saídas: 16 mai.13.27 jun. 04,11 jul. 08 ago. 05.12set. 10 out. 07 nov. OS. 12 dez. 85.
Rio, Gov. Valadares, Feira de Santana, Maceió, Ga-ranhus. Campina Grande. Joio Pessoa. Natal. Mos-- sorô, fortaleza, Tanguâ, Camocin. Parnaiba, Tere-s'na, SSo Luiz, Belém, 05 dias navegando pelo RioAmazonas, Manaus.

IDA E VOLTA DE AVIAO -12 dias vlsltan-do - São Luiz. Belém Manaus.Saidas: .. 28 mai. 25 jun. 09.16. 23 jul.20 ago. 17. 24 set. 22 out. 19 nov. 17.24dez. 85.

FOZ 7 OIAS ARGENTINA, PARA-
GUAI • Rio, Registro, Curitiba, Vila Velha,Ponta Grossa, Guarapuava, Cataratas do Igua-
çu, Paraguai (Pio. Pras. Stroessnar), Argenti-na (Puerto Iguazu, Mlssiones), Curitiba, S.Pauto. Rio.Duração 07 dias - saldas: . 19mai. 02.06.16 jun. 03. 07.12.15.19.21.22. 24. 26 jul. 11. 18 Ago. 07.12.15, 22 Set. 05, 12, 17. 21 Out. 85
ROTEIRO GUARANI ¦ hnéói-TO) • Assunção. Paraguai, Argentina, Foz doIguaçu, Itaipu, Guaira, Paiteio Fluvial, Sul doBrasil.DURAÇÍO 12 OIAS -SAÍDAS:
06.16 JUN. 05.10.15.18 JUL. 09.16AGO. 07. 14 SET. 08. 16 OUT. 06, 13NOV. 06 DEZ. 85.

ROTEIRO 00 OURO mêoi-
TO) PRAIAS SERRAS TERMAS ÍS
TÃNCIAS -

Rio, Curitiba, Joinville. Blumenau, Itipema,Florianópolis. Santo Amaro (Caldas da Impera-triz). Torrai. Porto AlegrB, Estância Santa Isa-bel. Novo Hamburgo. Gramado. Canela (HolelLaís de Pedra). Curitiba, S. Paulo. Sio Josedos Cimpos, Caraguatatuba, Ubatuba, Parati.
Duracio 12 âlas-
Saidas: 20mai. 10.1?jun.
08. 15. 20 Jul. 05.12.18 ago. 09.16set. 14. 21. out. 03. 18. 20 nov. 02.09. 16 dez. 85.
SUL DO BRASIL C/FOZ
IGUAÇU

| Rio. Curitiba. Paranaguá. Joinville. Blumenau.Vale do Itaiai. Camboriu. Florianopolis, Cris-I ciúma, Torres. Osório. Porto Alegre, NovoHamburgo. Gramado. Canela. Cascata do Ca-racol. Caxias do Sul. Lages. Rio Negro. Curlti-ba, Vila Velha. Foz do Iguaçu. Cataratas doIguaçu. Pto. Pres. Stroessner (PARAGUAI),I Puerto Iguazu (Argentina), Guarapuava, Lon-drina, Sio Paulo. Rio.Duração 17 dias - Saidas: " 19mai. 06.15 jun. 05.08.11. 15.17 jul.08 ago. 06.11.14. 20 set. 06.12,17out. 04. 15 nov. 05. 15 dez. 85.

[roteiro DAS MISSÕES
| ARGENTINA ¦ PARAGUAI ¦ BRASIL ¦
I Rio. S. Paulo. Curitiba, Irai (Thermas). SantoI Ângelo. Rumas de Sio Miguel. Sio Boria, San-I to Tomí. Pousadas. Minas de San Igniciâ. Mi-1 ni-Encarnacion. Asuncion, Foz do Iguaçu,I Guaira. Mannga Londrina. S. Paulo. RioI Duração 13 dias-Saídas: 16 mai. 06I jun. 07.10.13.16.18 jul. 11 ago. 07.115set.05,15 out. 07.15nov.05dez.
|as.

VIAGEM AO SUL • Amaiscomple-ta excursão ao sul do pais abrangendo SANTACATARINA, PARANA. RIO GRANDE DO SUL •
REGIÕES 00 VINHO. UVAS E DD CAFE. Ida ps-Io litoral, volta pela Serra. Sâo Paulo, Curitiba,Paranaguá, Joinville, Blumenau, lta|al, Cam-boriú, Florianópolis, Crisciúma, Torres, P. Ale-
gre. Caracol, Canela. Gramado, Caxias do Sul,Garibaldi, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo,Lages, Vila Velha. Ponta Grossa, Londrina, SioPaulo. Rio.Duração 14 dias - Saidas:.07.15 jun. 08.12.15 jul.07ago. 06.12.17set. 06,15out. 05,16 nov. 05. 18 dez. 85.
MATO GROSSO • pantanal
PONTA PORÃ 5EST. ¦ BOLÍVIA ¦ Cunhe-
ça o mais misterioso Estado do Brasil. Rio, S.Paulo, Campinas, Rib. Preto, Uberlândia. Pon-donúpolis. Cuiaba. Campo Grande, Corumbá,Puerto Soares (BOLÍVIA), Dourados - PONTAPORÁ, Pedro Juan Cabalero, Pres. Prudente,São Paulo. Rio.Ouraçâo 15 dias ¦ Saidas: . 21mal. 06.12.19 jun. 07. 10.12.15.17.
IWl \5,T- ?B5, l# ARGENTINA - SUL DO brasilS Paulo. Curitiba, Paranagua, Joinville, Blu

NORDESTE MARAVILHOSO
- IDA DE ÔNIBUS ¦ VOLTA OE IAVIAO • Viagem por 9 Estados do Brasil • Rio jde Janeiro. Espirito Santo. Bahia. Sergipe. Ala-

goas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, do |Norte, Ceará (Ida de avião • volta cie ônibus).Duração 14 dias - Saidas: , 22 Imal. 07.14 jun. 06. 09.13.18.19. 20
jul. 06. 17 ago. 05. 12, 18, 22 set.
TRANSBRASIL - GRANDE\
CIRCUITO BRASILEIRO • Rio, B. Horizon- [ta, Brasília, Anápolis. Goiânia, Ceres. Rio To- |cantins, Imperatriz. Belém, Manaus (0PCI0-NAL 0E AVIÃO), Castanha). Capancma. Santa |Inez, São Luiz, Gruta de Ubajara, Teresina, So-bral, Fortaleza. Mossorú, Natal, Joio Pessoa, IRecite, Olinda, Nova Jerusalém. Maceiú, Ara- !caju, Salvador. Itabuna. Porto Seguro, MontePascoal. Vitória, Guarapari, Campos, Niterói |(Ponte), Rio.Duração 25 dias - Saidas: , 17 Imal. 06.16 jun. 04,05.06.16 jul. 04.16 ago. 06. 16 set. 08, 16 out. 05. 16 |nov. 06 dez. 85.

set. 07.09, 11.17.19. 23 out. 06.12.16. 21 nov. 05 dez. 85.
POUSADA DO RIO QUENTE¦S DIAS NA POUSADA - Rio. SàoPaulo, Rib. Preto. Caldas Novas (Holel Pousadac/Pensáo Completa). Campinas, Rio.Duração: 07 dias - Saidas: 11. 18mai. 15 jun. 13. 20 jul. 17 ago. 14 e21 set. 05 e 19 out. 16 nov. 85.
BRASÍLIA ¦ CALDAS NOVAS ¦
ARAXÂ ¦ TRIÂNGULO MINEIRO. SDIAS NA POUSADA ¦ Rio. Barbacena. BeloHorizonte, Trés Manas, Cristalina, Brasília, Ci-dade Livra. Cidades Satélites, Anápolis, Goiá-nia. Caldas Novas (Pousada do Rio Quente Ho-telTurismo-5Estrelas). Uberlândia. Uberaba.Araxa, Ribeirão Preto. Campinas, Sòo Paulo,Rio.

.Duração 11 dias-Saidas: 16.23mai. 06.13. 20 jun. 04. 08. 12.16.20.24 jul. 08. 15. 22 ago. 05. 12. 19. 23set. 03.10. 17 e 24 out. 07,14,21,25nov. 05, 12. dez. 85.
BAHIA - CAMINHO DO DESCOBRI¦MENTO • Rio de Janeiro. Governador Vaiada-res, Teúfilo Oloni, Vitória da Conquista. Jequté,Feira di Santana. SALVADOR (05 dias), Itabuna. Ilhéus. Porto Seguro. Monte Pascoal San-ta Cruz de Cabralia. Vitoria, Guarapari. Rio deJaneiro. Regresso opcional de aviào. da cidadede Salvador no 8' (oitavo) dia da excursáoDuração 10 dias - Saidas: 16 mai.05. OG jun. 06. 10. 14. 16. 19. 21. 22jul. 05. 16 ago. 07. 19 set. 09. 19. 24out. 05. 14 nov. 05. 23 dez. 85.

menau. Itajai. Camboriu. Florianópolis, Torros,Gramado, Canela. Caracol, Novo Hamburgo,Caxias do Sul. Porto Alegre. Pelotas. Chui.M0NTEVIDE0. PUNTA DEL ESTE. BUENOS Al-RES (5 dias). Tigre e Delta dei Parana. Plata,Mar dei Plata. Buenos Aires. Montovideo. P.Alegre. Curitiba. RioDuração 19 dias-Saídas: 12
jul. 10 set. 10 out. 10 nov. 12 dez.85.
BARILOCHE " Rio Curitiba. Joinvil-le. Vale Itajai. Torres. Porto Alegre. Chui. Mon-levideo, Punta dei Este. Buenos Aires. BARl-L0CHE. Neuquem. Baia Blanca. Mar dei Plata.La Plata. B AIRES. Santa Fe. Resistência. Pil-comayo. ASSUNÇA0, Puerto Pres. Stroessner.Foz do Iguaçu. Curitiba, RioDuração 22 dias - Saidas:06, 11. 13 jul. 09 set. 09lout. 09 nov.85.
CHILE • DO A TLÃNTICO AO PACIFICO • Rio. Curitiba. Foz. Assunção. Sta. Fe.Córdoba (Travessia dos Andes). Santiago Vi-ha dei Mar. Regiáo dos Lagos Chilenos. Barilo-che. Bata Blanca Mar dei Plata. Buenos Aires.Montevidôo. Punta dei Este. Porto Alogre. Curi-tiba. RioDuração 25 e 30 dias - Saidas:U2 e 10 jul. 05 scl. 05 out. 03nov. 85.

URBI ET ORBI NA BARRA
A MAIS NOVA LOJA DA SUA AGÊNCIA
DE VIAGENS
AV. DAS AMÉRICAS NP 4790GRUPO 422 TEL.: 325-9487.
(ED. CENTRO PROFISSIONAL DA BARRA
JUNTO AO BARRA SHOPPING)

MATRIZ - RUA SAO JOSÉ, 90 ar. 2003 Tels.: 252-6156 (PABX) 242-0447
222-7579 242-8300 EMBRATUR 00017-00-41-1

FILIAIS - COPACABANA - Av. N.S. Copacabana, 749 gr. 705 Tel.: 236-0107
EMBRATUR 00017-01-41-5
TIJUCA - (Pça. Saens Pena) Rua C. do Bonfim, 346 Loja 220 (G. Vitrine da Tijuca)
Tels.: 234-7397 252-6156 embratur 00017-03-41-2
NITERÓI - Av. Amaral PaiKoto, 36 Sobre(pja 111 (Galeria Paz) Tel.: 718-4090EMBRATUR'000517-82^41-9'
IPANEMA - PAXTUR - Rua Vise. Pirajá, 330 Loja 105 Tel.: 287-0999
BARRA - Av. das A.néricas. 4790 • Sala 422 Tel.: 325-9487 EMBRATUR 00017 0.' 41 y
SÃO PAULO - Av. Sâo Luiz, 187 2? Sobreloja Sala 30 (Gal. Metrópole) Tel 231-2983
EMBRATUR 00017-04-4T-5 SP

Dissidência do PDS se

reúne para examinar

criação de nova sigla
Brasília — Na casa do ex-Ministro e ex-Senador paraenseJarbas Passarinho, no Lago Norte, reuniu-se ontem à noite acúpula da nova dissidência do PDS, que se articula para afundação de um novo partido com os atuais integrantes do PFLe do PMDB.
Estavam presentes, além de Passarinho, o Ministro Antô-nio Carlos Magalhães, das Comunicações, e os Deputados

Nelson Marchezan, ex-líder do PDS na Câmara, e Thales
Ramalho, ex-secretário-geral do extinto MDB. Eles discutiram
a viabilidade ou não de acionar o projeto do novo partido já.As datas consideradas fundamentais na empreitada são 7 e14 de julho, quando se reúnem, respectivamente, as convenções
nacionais do PMDB e do PDS para a escolha dos novos
diretórios nacionais — órgãos máximos de comando partidário,depois das próprias convenções.

As duas tendências do novo grupo dissidente são: 1) —
Lançar já o novo partido, com os descontentes dos demais; 2) —
Esperar dados mais concretos sobre a natural implosào dos
partidos que, na opinião dessa tendência, não suportarão asconvenções de julho nem as que indicarão, nos Estados e
municípios, os candidatos a prefeitos.A avaliação dos Estados já começou: Antônio Carlos fezsondagens na Bahia; Thales em Pernambuco; Marchezan juntoaos governadores e no Rio Grande do Sul; e Passarinho noPará. Não hpuve convites para a reunião de personagens de
Minas Gerais e São Paulo porque, nesses dois Estados, asituação partidária está especialmente difícil e incerta.
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Viagens e Turismo Lida.
Av. Rio Branco, 173- Gr 1702
Tel.: PABX 240-8808EMBRATUR Q307I.4I.3

GTI VIAGENS E
.. TURISMO LTDA.

Rua da Assembléia, 92/159
Tels.: 252-9450 - 252-9516

252-9351 - 252-9365EMBRATUR 00M3.00.4I.I

G0RPUS

OHRISTI

MINAS HISTÓRICA
Salda: 06 de junho — Visitando: Sâo João Del Rey/TIradentes/
Barbacena/Congonhas/Ouro Preto/Sabará/Gruta de Maquiné/
Belo Horizonte. Hospedagem no Brasilton Contagem. Ônibus
de Turismo visitas, mela pensão, guia acompanhante. Preço por
pessoa á partir de Cr* 640.000,

CIDADE DA CRIANÇA-
Salda:06 de lunho.Visitando SBo Paulo (Museu do Ipiranga) Clda- S
de da Criança/Play Center. Alojamento no hotel Jaraguá. Ônibus
de Turismo, café da manhã no hotel, 1 almoço e 1 jantar, guiaacompanhante. Preço por a partir de Crt 330.000,

4*
ESTAGIO DE SK
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rio d* Janeiro: Vinícius de Morais, 120 - Tel.: 267-6093
Rua do Bispo, 83 • Rio Comprido - Tel.: 284-3445

Niterói: Av. Governador Roberto Silveira, 453 • Icarai-Tel.: 710-2158
EMBRATUR: 0028.39.00.41.9

Embaixadores

entregam

credenciais
Brasília — Os primeiros cm-

baixadores u apresentarem cre-
dcnciais ao Presidente Josc
Sarney foram os da Colômbia,
José Jaime Nicholls Sanchez, e
da Grécia, Alexios Zakythinos.
O Embaixador colombiano é
engenheiro e administrador dc
empresas e foi professor uni-
versitário, vereador, deputado
e prefeito de Medellin. Substi-
tuirá Gernian Rodrigues Fon-
negra, Embaixador junto ao
Governo brasileiro desde 1976.

O grego Alexios Zakythi-
nos, formado em Direito, jáserviu em Chicago, Trípoli e
Bonn e foi embaixador em
Yaundé e Buenos Aires. Zaky-
thinos substituirá Diamantis
Vacalopoulus, no cargo desde
1981. O Ministro das Relações
Exteriores, Olavo Setúbal, e os
chefes dos Gabinetes Civil e
Militar, José Hugo Castelo
Branco e Rubens Bayma Dc-
nys, participaram da cerimônia
e acompanharam o Presidente
Sarney na subida da rampa.

Mota fará

exames em

São Paulo
Fortaleza — O Governador

Gonzaga Mota viajará hoje pa-
ra São Paulo, para submeter-se
a exames no Hospital Sírio Li-
banês. Ontem, o Governador
do Ceará sentiu-se mal na resi-
dência de seu pai e foi trans-
portado para casa, onde per-maneceu todo o dia, por ordem
médica.

Esses exames já estavam
previstos, mas durariam apenas
dois dias. Agora, segundo in-
formou o Secretário de Comu-
nicação Social, Ciro Saraiva, o
Governador passará "uma se-
mana em SSo Paulo". Por cau-
sa disso, seu encontro com o
Ministro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, com quem
discutirá sobre sua permanên-
cia ou nao no PFL, está adiado.

Um assessor informou, po-
rém, que a adesão do Governa-
dor ao PMDB já tinha até data
marcada. Deveria ocorrer do-
mingo, durante a inauguração
de uma emissora de rádio na
cidade de Tauá, onde estaria
presente toda a cúpula do
PMDB cearense. Gonzaga Mo-
ta desmentiu a informação,
mas políticos pemedebistas a
confirmaram.

O Governador viajará para
São Paulo acompanhado da
mulher, Dona Mirian. Estarão
presentes ao embarque todos
os secretários de Estado e diri-
gentes de organismos da admi-
nistraçáo indireta.
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al GUMAÊ suaesrões para ASSÜAS FARIAS

TAHITI TJÓIAS DO TAHITI
14 diat

Papeete/Moorea/Bora Bora/
Huahlne

Saldas semanais garantidas.
¦m¦ EUROPA

EUROPA DE SEMPRE
18 dias

Espanha/França/ltAlia/
Vaticano/Grécia.

Extensão opcional a Portugal
Saldas semanais garantidas.

CHILE
JÓIAS DO CONE SUL

12 dias
Santiago/Vifla dei Mar/

Valparalso/Puerto Montt/
Lagos Chilenos/Bariloche/

Buenos Aires.
Saídas semanais garantidas.
a) Muitos outros roteiros

a sua escolha;
b) Amplo financiamento;
cl Operaçio direta;
d) Pagamento em cruzeiros;

¥
+
\¥
I*
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¦ Consulte seu Agente de Viagem ou:

R, Gonçalves Dias 89 Gr. 309
TÉL: .224-1990

(5 Troncos)

^ n n A, A B—n i\ n—n A n A /V A

?9 viagens ou:

O LanChile^

CULTURAS DA ÁSIA29 Dias/S países9saídas garantidasaté Outubro.

«Amplo ^FlnanclamentoJ
Operacflo direto J_ _ Roteiros de quolldade •

0 * Paoamento •mcruzelroW
>Con«ul» nu igtnt» di viagem ou®

| R. Gonçalves Dias 89 ®
Gr. 309 9
TEL: 224-1990#

'gj^inr (5 Troncos) •fmbrotur 005?7 00 41 • S A
M

eeeeeeeeeeee

úuauXõ 'mato wz2 &
O <Uu patÁ; vnUAft,

JORNAL IX) BRASIL

Antigamente, você precisaria ter
muita coragem para conhecer o

Cabo Norte, a Escandinávia, a Rússia

e as Ilhas Britânicas.

Hoje,

você só precisa ter bom gosto.

RCnrALVIKING UNE

Bom gosto e sofisticação nos mínimos detalhes. Isso é tudo que
você precisa para fazer um roteiro de aventura e sonho pela Royal
Viking Line: Cabo Norte - a terra do Sol da Meia Noite, os fiordes
escandinavos, a fascinante Helsinque, Estocolmo, Southampton,
Amsterdam, Leningrado, Copenhagen, Oslo, Geirander, Troms,
Olden e Bergen. Saídas de maio a agosto.

A» Ro Branco, 120 SóhreidjaTel 221 2022
R. Vise. Piraiá. 5^0 SL 208 9Tel 511.1147 fMBRAtuo «ww

JVCfâ
srâs/L/a-turismo /et/t1

R. Senaícr Osnt» 'b q- .'09
le1 220 6431
EMBRATUR 00»anc <15

PRIVAHX
VIAGENS E TURISMO

fl RotJrigü Silva 10 A'SotirelO|a
Tels 252 1302 252 4931
EMBRATUR 001Í500J1 1

sua
iurtsmo

Av Almre Barroso 53
Tel.: 262 967;
EMBRATUR 0068? CC 413

gr 817

I
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No Maranhão, o PFL nasceu
forte. Terá 23 deputados na
Assembléia Legislativa contra
10 do PDS e oito do PMDB.
Dos 21 vereadores à Câmara
de São Luís 11 vão aderir à sua
legenda. O novo partido terá,
ainda, sete deputados federais
e 121 dos 132 prefeitos mara-
nhenses. Com a reacomodação
partidária no Estado, o PDS
ficou reduzido a três prefeitos e
o PMDB a cinco.

0J0RNAL

DODRASIL

PERDEUM

POUCODOl

MUNDO. I

SAVASSI
Av. Getúlio Vargas, 1245
Belo Horizonte

CENTRO
Av. Borges de Medeiros /
Rua dos Andradas
Porto Alegre

CENTRO COMERCIAL
JOÃO PESSOA
Av. João Pessoa, 1831
Porto Alegre

PARCÂO
Rua 24 de Outubro, 442
Porto Alegre

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro
AV. COPACABANA - POSTO 4
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 599
BARRASHOPPING
Av. das Américas, 4666
CEASA-HUMAITÁ
Rua Voluntários da Pátria, 448
CEASA-LEBLON
Rua Gilberto Cardoso, s/n
DIAS DA CRUZ
Rua Dias da Cruz, 204 - Méier
PÇA. GAL. OSÓRIO
Rua Visconde de Pirajá, 174 -
Ipanema
POSTO SACOR - LGO. DO
MACHADO* Rua do Catete, 359

RIO BRANCO-OUVIDOR
Av. Rio Branco, 123
SAENS PENA
Rua Conde de Bonfim, 377
SENDAS-URUGUAI
Rua Uruguai, 329

Niterói
PRAIA DE ICARAI
Rua Miguel de Frias, 9

Sèo Paulo
AV. BRASIL-BRIGADEIRO
Av. Brasil/Av. Brig. Luís Antônio
CHURRASCARIA TAQUARAL
Av. Adolfo Pinheiro, 2546
CIDADE JARDIM .
Av. Cidade Jardim, 172
CINE PALMELA
Rua Pamplona, 1410

DOMINGOS DE MORAIS
Rua Domingos de Morais, 817/Rua
Vergueiro, 835
HIGIENÓPOLIS
CLÍNICA DR.
RUBENS DE BRITO
Av. Angélica/Av. Higienópolis
JOAQUIM FLORIANO
Rua Joaquim Floriano/Rua João
Cachoeira
MORUMBISHOPPING
Av. Roque Petroni Júnior," 1089
PAES DE BARROS
Av. Paes de Barras, 1610
PÂO DE AÇÚCAR

-4BIRAPUERA
Av. Ibirapuera /Rep. do Líbano
PATRIARCA
Praça do Patriarca, 30

PRAÇA ROOSEVELT
Rua da Consolação, s/n
SHOPPING IBIRAPUERA
Av. Ibirapuera, 3103

Curitiba
BOCA MALDITA
Av. Luiz Xavier/ Rua cbano Pereira
PRAÇA DO BATEL - SASSON
Pça. Miguel Couto
TORRE DE INFORMAÇÕES
Rua das Flores - Calçadão
SUPERMERCADO JUMBO
Av. Presidente Kennedy, 1000

24 horas facilitando sua vida.

COMUNICADO

POR, MOTIVO DE FORÇA MAIOR COMUNI-

CAMOS QUE OS PAGAMENTOS PODEM

SER EFETUADOS DIRETAMENTE EM NOS-

SAS LOJAS, INDEPENDENDO DO ENVIO DO

EXTRATO PELOS CORREIOS.

!
-7AfOfraste

PFL buscará viabilização nos Estados

SEM DISCUSSÃO

Rocha se filia
no Maranhão

São Luís — O Governador
Luís rocha assinou ontem a
primeira ficha de filiação do
Partido da Frente Liberal no
Maranhão, em solenidade rea-
lizada no Palácio dos Leões,
quando foi instalada a Comis-
são Executiva Regional provi-
sória do Estado, cuja presidên-
cia foi entregue ao Senador
Américo de Souza. Rocha pro-videnciou depois o seu desliga-
mento do PDS, na cidade de
Balsas.

Brasília — O PFL não aceita
qualquer proposta de fusão e
tentará consolidar-se, através
da visita de seus dirigentes a
todos os Estados. Etes foram
os dois pontos básicos defini-
dos em reunião de uma hora
entre a cúpula do partido no
Congrsso e seus quatro minis-
trosde Estado: Aureliano Cha-
ves (Minas e Energia), Marco
Maciel (Educação), Paulo Lus-
tosa (Desburocratizaçáo) e
Olavo Setúbal (Relações Exte-
riores).

"Nos não devemos dar va-
zão às informações que dizem
respeito à fusão ou associação
partidária, porque não pode-
mos fundir um partido que já
está estruturado, que á tem
pronta a sua silhueta. Isto seria
uma absorção, não uma fu-
são", disse o Ministro Aurelia-
no Chaves aos 13 companhei-
ros de legenda, participantes
dó encontrao, dez dos quais da
comissão nacional provisória
do PFL.

A fusão do PFL, com o
PMDB é defendida pelo Minis-
tro dos Transportes, Affonso
Camargo, um pemedebista. O
Ministro Marco Maciel, contu-
do, é favorável a que o PFL
lance candidatos a todas as Pre-
feeitura

A reunião não permitiu aos
participantes qualquer discus-
são a respeito de nomeações
para o 2o e 3o escalões do
Governo federal. O Senador
Bornhausen apresentou a pro-
posta de um calendário de via-
gens e os ministros concorda-
ram. A cúpula do PFL e seus
quatro, ministros embarcarão
dia 5 de junho para o Nordeste
e só retornarão dia 10. Bor-
nhausen acredita que, até S de
julho, todos os Estados serão
visitados.

"Em lugar de discutir car-'
gos, estamos procurando mobi-
lizar o partido em uma pré-
campanha para as eleições nas
prefeituras, mas ainda sem a
apresentação de candidatos.
Vamos botar a procissão na rua
com nossos padres, que são os
ministros", disse Bornhausen,
destacando que Aureliano e
Maciel são figuras populares e
com seu prestígio ajudarão a
estruturar o partido em todo o
país.

Falta ao PFL organizar qua-
tro comissões estaduais: Acre,
Ceará, Sergipe e Rio Grande
do Norte. No Acre, o PFL
obteve duas adesões: o ex-
Ministro Said Farah, ex-
malufista e candidato derrota-
do pelo PDS ao Senado em
1982, e o Senador Altevir Leal,
eleito pelo PDS. No Ceará, um
integrante da cúpula admitiu
que o Governador Gonzaga
Mota poderá deixar o partido e
ingressar no PMDB, apesar de
estar mantendo conversações
com Aureliano pelo telefone.

Aureliano reafirmou sua dis-
posição de "dar solidez ao par-tidò" e considerou "encerra-
da" a discussão sobre a sua
saída do ministério. "Ficarei o
máximo que for possível, no
interesse de dar contribuição
ao Presidente José Sarney e ao
meu partido", declarou.
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LARANJEIRAS
Rua das Laranjeiras, 139
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Rio de Janeiro
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SHOPPING ELDORADO
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Frente tem dúvida sobre registro
Brasília — "O Partido da Frente Liberal, da forma

como está redigida a emenda constitucional aprovada pelo
Congresso, está inelegível", afirmou o Deputado Saulo
Queiroz, secretário-geral do PFL, durante reunião da
Comissão Diretora Nacional do partido com seus quatro
ministros de Estado.

Ele se referia ao artigo 152, incisos 4° e 5°, que'
dizem:"0 partido político adquirirá personalidade jurídica
mediante registro dos seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral"; e "a atuação dos partidos deverá ser perma-
nente e de âmbito nacional". Queiroz interpretou o texto
como uma exigência do TSE de que o partido deverá ter
toda a sua documentação organizada, inclusive os estatu-

tos registrados em sua forma definitiva. O que o PDS, por
exemplo, só conseguiu em oito meses.

— Este é um assunto polêmico e não será discutido
aqui, mas sim, resolvido pelas lideranças — interrompeu-o
o presidente do PFL, Senador Jorge Bornhausen.

Quando os ânimos se exaltavam, o Deputado Álvaro
Valle interveio e garantiu que a redação final do emendão
estabelece apenas que"a apresentação de candidatos às
eleições municipais é facultada aos partidos em forma-
ção". Assegurou que os partidos em formação, como é o
caso do PFL, não terão de obedecer aos incisos do artigo
152. 

'

SENDAS FREGUESIA
Estr. de Jacarepaguá,
7753
Rio de Janeiro

AUGUSTA-PAULISTA
Rua Augusta/Av. Paulista

IGREJA DE SANTANA
Rua Voluntários da
Pátria, 2060
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Bocayuva anuncia Saturnino 
para prefeitura do RioBrasflia — "Já temos um candidato a prefeito do io. E éBrasflia — "Já temos um candidato a prefeito do io. E éimbatível". Assim, em tom comemorativo, o Deputado BocayúvaCunha (PDT-RJ) entrou, às 18h45min, no plenário da Câmara,

pouco antes de iniciar-se uma sessão dó Congresso. Orientado
pelo Governador Leonel Brizola, ele passara o dia cortejando oSenador Roberto Saturnino (PDT-RJ) para disputar a eleição
para a prefeitura do Rio, em novembro."Mas isso é inacreditável. Se o candidato é Saturnino, aeleição está ganha", exclamou o Senador Severo Gomes (PMDB-SP), ao se aproximar de Bocayúva para se certificar de que ainformação era fundamentada. "Ele ainda não aceitou, mas trata-se de uma democrática coação irresistível", contou-lhe Bocayúva.
Esse foi o primeiro argumento apresentado por ele a Saturnino,'ao chegar ao meio-dia em Brasília e seguir direto para o seuapartamento. Cerco

Saturnino conta que, anteontem, fora sondado no PalácioLaranjeiras, mas não levara a sério. Mas de manhã em Brasília
percebeu que a pressão ia ser forte, quando recebeu em sua casa oSecretário de Obras e Meio Ambiente do Estado do Rio, LuísSalomão, um dos emissários de Brizola para conquistá-lo. Aomeio-dia, o cerco foi apertado com a chegada de Bocayúva
Cunha, que o imprensou: "O partido todo está com você. Ocandidato é você ou mais ninguém. Pensa bem na oportunidade,
rapaz. Antes de você, só o Pedro Ernesto (em 1934) foi eleito
prefeito do Rio".

O principal argumento contraposto por Saturnino, que sedefiniu espantado com o convite, foi o de que não deseja
aproveitar-se dessa eleição como trampolim para disputar oGoverno estadual, em 1986. "Se eu ceder às pressões, tenho queficar até o fim na prefeitura e isso é que me dificulta", ponderou.Ele lembrou enfaticamente seu desejo de disputar o Governo doEstado, argumentando o quanto seria lamentável desistir disso
para disputar a prefeitura. O argumento mais utilizado porBocayúva e Salomão para dobrá-lo foi o do peso da sua liderança,aliada à de Jó Rezende, um virtual candidato a vice-prefeito.

O cerco a Saturnino foi mais uma vez engrossado à tarde,
quando os Deputados Floriceno Paixão, José Eudes e Bocayúva

..Cunha chegaram ao seu gabinete. Dali foram feitas ligaçõestelefônicas para o presidente do PDT em Pernambuco, JoséCarlos Guerra, e para o Senador Amaral Peixoto (presidente doPDS). Ao fim da reunião, embora negando-se a comentar acandidatura. Saturnino antecipava sua expectativa com a vitóriado PDT no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Maceió,Recife e Salvador, nas eleições de prefeitos. "Esses dois turnos
para prefeito foram inventados para prejudicar o PDT, mas avitória já está garantida nessas cidades", afirmou.

Coligações
Em quase todas essas cidades, a vitória do partido dependede coligações e, no Rio, o partido mais perto desse acerto é oPDS, por não ter candidato à prefeitura. "Em política, tudo é

*' nrSve' e eu ^escar*o a possibilidade de coligação com oPDT. Não recuso nada antecipadamente", disse Amaral Peixoto,
pouco antes da entrada de Saturnino em seu gabinete, às 18h.Amaral elogiou a liderança que Brizola exerce no Rio de Janeiro,seguindo a trilha do líder do seu partido no Senado, MuriloBadaró, que também não acha impossível essa coligaçio: "Vamos
aguardar para depois decidir", avisou.

Antes de Saturnino deixar ò gabinete de Amaral Peixoto,ouviu deste elogios à sua liderança e à sua candidatura. Depois
que saiu, o presidente do PDS lembrou que em 1974, contra oMDB, fez de Saturnino o candidato do partido ao Senado. "O
partido tinha medo porque ele era uma liderança nova. E, defato, foi um líder que cresceu muito", avalisou.

Condição
Ao ser convocado* para disputar a Prefeitura, na reuniãode segunda-feira, no Palácio Laranjeiras, o Senador SaturnioBraga só impôs uma condição: se vencer a eleição vai cumprir omandato de Prefeito até o fim. "Não vou renunciar paraconcorrer ao Governo estadual em 86", avisou.
Sau exigência foi prontamente compreendida e aceita pelosdemais participantes do encontro: Governador Leonel Brizola,Prefeito Marcelo Alencar, presidente nacional do PDT, Douteide Andrade, presidente regional, Cibilis Viana, e o Secretário deJustiça, Vivaldo Barbosa.
O objetivo do encontro era fazer um balanço da emenda querestabeleceu a eleição para prefeitos das Capitais. Quandocomeçou a discussão sobre o caso do Rio, foram unânimes osapelos para que Saturnino Braga aceitasse indicação por ser o"grande nome" disponível no Partido.
Surpreso, o Senador em princípio relutou, mas depoisadmitiu aceitar a missão. Ontem, porém, ele ainda estava"avaliando" o assunto, razão pela qual evitou o quanto pôde osrepórteres no Congresso, em Brasília.

Uma solução que veio
dos EUA com Brizola

Ao retornar dois Estados Unidos, no ijltimo sábado,^oGovernador Leonel Brizola convocou os presidentes nacional eregional do PDT, Doutei de Andrade t Cibilis Viana, para umareuniãò de urgência no seu apartamento de Copacabana, adian-tando: "Precisamos definir logo o problema da candidatura a
prefeito do Rio".

Uma nova reunião foi convocada para domingo e nela foiadmitido também o Secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa.Brizola já tinha então uma opinião definida: "O PDT só teráchances reais de vitória na eleição do próximo dia 15 denovembro, que indicará o sucessor do Prefeito Marcelo Alencar,se o Senador Roberto Saturnino for o candidato".
Cibilis foi encarregado de informar, depois a Saturnino, o

que ocorreu na manhã de segunda-feira, que o PDT e Brizola,
para prosseguirem com seus projetos futuros, dependeriam quêele aceitasse, mesmo com sacrifício, a candidatura a prefeito.Saturnino pediu tempo para pensar e seguiu para Brasília. Atrásdele, o presidente regional do PDT mandou o Secretário deObras e seu amigo pessoal, Luís Alfredo Salomão. Que devetrazer hoje o sim que Brizola espera.

ONDE TUDO
COMEÇOU. • ••
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inteiro para convenci-

Cibilis promete PDT com força máxima
O Secretário de Governo, Cibilis

Viana, afirmou ontem que o PDT vai"impor ao Senador Saturnino Braga a
missão de se candidatar à Prefeitura do
Rio de Janeiro". Segundo Cibilis, que é o
presidente da Executiva regional pedetis-ta, o partido percebeu que o êxito de seu
projeto nacional de levar Leonel Brizola
à Presidência da República depende da
conquista da Prefeitura do Rio de Janei-
ro. "Vamos, 

portanto, jogar com a força
máxima".

Ainda sob a forma de apelo, a deci-
são do partido foi comunicada pelo pró-
prio Governador Leonel Brizola ao Sena-
dor Saturnino Braga durante reunião rea-
lizada na última segunda-feira no Palácio
Laranjeiras. De acordo com Cibilis, Sa-
turnino mostrou-se reticente na ocasião,
mas não rejeitou frontalmente a proposi-
ção. O Secretário de Governo admitiu
que, a partir de agora, o PDT está
cobrando publicamente uma resposta po-sitiva do Senador.

Respaldo popular
Cibilis Viana disse que a escolha

recaiu sobre Saturnino em virtude de ter
boa aceitação no partido e gozar de
respaldo popular. Afirmou, também, queo PDT continua aberto à possibilidade de
uma coligação partidária paia disputar a
Prefeitura, e que o nome do Senador será
levado ao PMDB e ao PTB.

O Secretário de Governo não quisdiscutir a hipótese de o presidente da
Famerj, Jó Rezende, concorrer como
vice-prefeito na chapa de Saturnino Bra-
ga. Limitou-se a comentar que "o Jó é
outro assunto". Da mesma forma, recu-
sou-se a analisar a possibilidade de, uma
vez eleito Prefeito, Saturnino descompa-
tibilizar-se em maio de 1986 para concor-
rer ao Governo do Estado. Segundo
Cibilis, "a sucessão de Brizola é proble-
ma para o ano que vem".

Quanto à candidatura do Deputado
federal Clemir Ramos, Cibilis acredita
que ela seja retirada por iniciativa do
próprio deputado, após a indicação de
Saturnino.

O Secretário de Governo assegurou

O Deputado federal Clemir Ramos
disse que, mesmo com a candidatura do
Senador Saturnino Braga à Prefeitura doRio, não vai "abrir mão" da sua. "Parti-
cipei do processo de organização do par-tido, fui o único vereador do PDT na sua
fundação, náo tenho por que abrir mão
com a indicação do Saturnino, que che-
gou ao partido quando ele já estava
organizado. Quem vai decidir é a con-
venção".

Acrescentou que já mandou carta ao
Governador Leonel Brizola, ao presiden-te da Executiva Nacional do partido,Doutei de Andrade; e ao presidente da
Executiva Regional, Cibilis Vianna, co-
municando sua intenção de disputar aindicação dos convencionais. Ele lança

Clemir diz que disputará convenção

que a vitória nas eleições para Prefeito do
Rio de Janeiro é a prioridade máxima do
partido neste momento. Segundo ele, em
função disso deverá ser adiada para de-
pois das eleições a realização do congres-
so que debaterá a transformação do PDT
em partido socialista.

Cibilis adiantou também alguns no-
mes que estão sendo cogitados para con-
correr às Prefeituras no interior do Esta-
do do Rio. Em Caxias, o provável candi-
dato será o deputado estadual Juberlan
de Oliveira. Em Volta Redonda, a esco-
lha poderá recair nos nomes de ítalo
Granato ou de Luiz Alberto Leite, en-
quanto em Angra dos Reis o nome a ser
indicado deverá ser o de Cláudio Gon-
zaga.

Cibilis afirmou que não haverá tem-
po suficiente para Belfort Roxo realizar
outro plebiscito para emancipar-se de
Nova Iguaçu. O primeiro plebiscito reali-
zado não teve validade por falta de quo-rum. Em Italva, a realização de eleições
também náo está definitivamente acerta-
da, pois depende de decisão judicial.

oficialmente sua candidatura numa festa,
dia 25, no Bangu Atlético Clube.

Sobre a notícia de que o Senador
Sartunino Braga já seria o candidato da
preferência do partido, o Deputado afir-
mou: "Seria um desrespeito às bases
partidárias essa tentativa de se impor um
candidato que sequer tem domicílio elei-
toral na cidade". Como candidato, infor-
mou, ele já tem um programa preparado
que se baseia na descentralização admi-
nistrativa com a criação de Subprefeitu-
ras em cada bairro da cidade, no total de
153.

O Subprefeito terá poder decisório
sobre todos os órgãos que estiverem sob
sua administração e cada Subprefeitura
terá que funcionar obrigatoriamente com

um Conselho Comunitário formado porrepresentantes de associações de mora-
dores, de favelas, representantes da igre-
ja, de clubes recreativos c de serviços. O
subprefeito terá que pertencer à comuni-
dade onde vai atuar e terá uma verba
própria para eventuais necessidades co-
mo conserto de um sinal luminoso, com-
pra de asfalto para cobrir um buraco.

Com isso, ele acaba com as adminis-
trações regionais que, na sua opinião, são"um modelo ineficiente e incapaz de
atender aos interesses da comunidade.
Para Clemir, a convenção marcada para o
próximo dia 15 de junho é a única instân-
cia apropriada para escolher o candidato
do partido à sucessão municipal.

Brandão desiste de ser candidato
O Secretário de Transportes do Esta-

do, Deputado Brandão Monteiro, desis-
tiu de disputar a Prefeitura do Rio, porconsiderar que o Senador Saturnino Bra-
ga é o nome que mais une o PDT. "É o
nosso melhor nome, acima de discussões.
Terá Integral apoio do Partido", garanteBrandão Monteiro, que liderou a Banca-
da pedetista na Câmara dos Deputados.

Anteontem, em seu gabinete, Bran-
dão recebeu uma manifestação de solida-
riedade de lideranças de rodoviários,

guardadores autônomos, enfermeiros e
bancários, que queriam vê-lo candidato à
Prefeitura. O Secretário tinha até pensa-do em deixar seu cargo hoje, para bata-
balhar sua candidatura nas bases partidá-rias, mas desistiu, diante do lançamento
de Saturnino Braga.

— O Senador seguramente fará'um
Governo de acordo com os princípios quedefendo. E além disso a cidade se benefi-
ciará, porque vai haver continuidade ad-
ministrativa — disse o Secretário de
Transportes.

Brandão Monteiro acha que a fixação
da eleição de prefeito para o próximo dia
15 de novembro teve como objetivo "iso-
lar" o Governador Leonel Brizola. Dian-
te disso, as lideranças do Partido resolve-
ram investir fundo, escolhendo o Senador
Saturnino Braga como candidato.

— Será uma eleição importante, queprecisamos vencer. Faço um apelo paraque todos os pedetistas cerrem fileiras emtorno do Senador — concluiu BrandãoMonteiro.

Em 1974, o então MDB do antigo
Estado do Rio se viu numa perigosaencruzilhada: seu candidato ao Senado,
Afonso Celso Ribeiro de Castro, adoe-
ceu e abandonou a campanha. Políticos
com reeleição assegurada para a Câma-
ra dos Deputados e Assembléia, entre
eles o atual líder do PMDB no Legisla-
tivo fluminense, Deputado Cláudio
Moacyr, convidados para a espinhosa
missão de substituir Afonso Celso, não
a aceitaram.

Numa noite chuvosa, em meio a
uma reunião da direção do MDB, que
presidia à época, o Senador Amaral
Peixoto, hoje presidente nacional do
PDS, lembrou-se de Saturnino,
guém lhe deu o telefone do

Ontem, azarão. Hoje, favorito-

Al-
ex-

deputado federal pelo extinto Partido
Socialista Brasileiro (PSB) — ele tinha
sido o relator da CPI que apurou ainfluência do grupo Time-Life em ór-
gãos de comunicação do Brasil —, aligação foi feita e o partido, em deses-
pero, ganhava o candidato de última
hora.

Faltavam apenas dois meses para o
encerramento da campanha de 1974.
Saturnino enfrentava o presidente do
Senado, Paulo Torres, que buscava a
reeleição pela Arena. Poucos acredita-
vam em suas chances de vitória. Mas,
aproveitando-se da abertura aos políti-cos do rádio e TV. ele inverteu, com
rapidez, todo um quadro de pessimismo

e 25 dias depois de iniciar sua campa-
nha virava o favorito de uma eleição
que todos achavam que iria perder.

Em 1982, a estrela de Saturnino
mais uma vez funcionou. Desiludido
com a política, depois da fusão doPMDB com o PP. que o alijou comocandidato pemedehista ao Palácio Gua-nabara, procurou uma saída honrosa eaceitou disputar a reeleição pelo PDT.Era para perder e novamente, benefi-ciando-se do fenomeno brizolista, ven-ceu. Desta vez, entrando na disputa
pela Prefeitura do Rio. Saturnino, pelaprimeira vez, inverte os pólos de umasituação que sempre deu certo: náo éazarão, mas favorito.

Adhemar—se lança em São Paulo
SflA Panln   „ .v Sâo Paulo — O presidente regionaldo PDT, ex-Deputado Adhemar de Bar-ros Filho, anunciou que é candidato a

prefeito de São Paulo. Somando-se osnomes já apresentados nos partidos, onúmero de pretendentes ao cargo atinge,agora, 29, entre os quais há dois outros
pedetistas: os ex-Deputados Rogê Feriei-ra e David Lerer.

O lançamento de Adhemarzinho faz
parte de uma estratégia do PDT paulista,cujo objetivo é ganhar espaço nos meios-de comunicação para difundii a sigla. O
presidente regional do partido disse quepretende procurai as lideianças do PI B ePI para pmpoi uma coligação na eleiçãode novembro

— O importante é que o partido leve
sua mensagem ao debate perante a opi-
nião pública, em uma cidade em que há
mais de 5 milhões de eleitores — afirmou
Adhemarzinho. Assegurou que a existên-
cia de três candidatos náo divibirá o
PDT. "Gs três candidatos serão levados a
convenção municipal, na segunda quinze-na de julho e lenho cerieza de que a
solução a se. encontiada pelo partidoexprimi'á sua unidade" disse.

Adhemarzinho é o responsável pelocrescimento do PDT paulista nos últimos
dois anos Quando entrou no partido,vindo do PDS em outubro de 1983, o
PD1 tinha 93 diretórios no Eslado e 18

na Capital. Utilizando as bases remanes-
centes do antigo PSP, partido fundado
por seu pai, Adhemar de Barros. conse-
guiu implantar diretórios pedetistas em520 dos 571 municípios do Estado, e nos5b diretórios distritais da Capital.

Ele não concorda que as chances devitória do PDT são pequenas. "Essa
eleição funcionará como um julgamentodo Governo Montoro e do PMDB de umiado e de um ex-Presidente ( lànio Oua-dros. do PTB) que vem sofrendo váriasderrotas mas é um tandioalo respeitável,de outro. Dentro dcsie quadro, o PDTtem possibilidades . afirmou Adhemar-zinho

Montoro tenta levar

F. Henrique à eleição

de prefeito de SP
São Paulo — O Governador Franco Montoro e algumas

lideranças do PMDB paulista desencadearam um trabalho paraconvencer o líder do Governo no Congresso, Senador Fernando
Henrique Cardoso, a aceitar seu lançamento para prefeito de
São Paulo, na eleição de 15 de novembro.— O Fernando não me deu uma resposta, mas estamos
conversando a respeito, e ele ficou de ouvir os deputados
federais que se encontram lá no Congresso — contou Montoro,
ao confirmar que propôs a Fernando Henrique que ele seja òcandidato do PMDB para enfrentar o ex-Presidente Jânio
Quadros, postulante à Prefeitura pelo PTB.

Mobilização
Montoro e as lideranças do PMDB paulista, entraram,

ontem, em regime de completa mobilização para convencer
Fernando a aceitar a candidatura. O Palácio dos Bandeirantes eo Partido — explicaram, ontem, três deputados estaduais e umassessor de Montoro — reconhecem que a prefeitura paulistananão está nos planos do Senador Fernando Henrique, queprefere disputar o Governo do Estado nas eleições do próximoano.

Mas tem esperanças de convence-lo de que ele é a únicaalternativa para o partido bater a forte candidatura do ex-
presidente Jânio Quadros. Montoro e a direção do PMDB vão
propor a Fernando Henrique que na prefeitura desenvolva umtrabalho voltado para o plano nacional, e lhe lembrarão que foidessa forma, que ex-prefeitos de São Paulo, como o ex-
presidente Jânio Quadros, o ex-governador Adhemar de Bar-ros, o brigadeiro Faria Lima, o deputado Paulo Maluf e ochanceler Olavo Setúbal lançaram-se no cenário político na-cional.

O Deputado Waldemar Chubacci informou, ontem, que acomissão executiva do partido já marcou audiências, paraconversas, entre amanhã e sábado, com o Governador Monto-ro, o prefeito Mário Covas e o vice-govenador Orestes Quércia
(esses dois candidatos a candidato a governador cm 1986).

A conversa no Palácio será amanhã, e faz parte daestratégia estabelecida, que o prefeito Mario Covas anuncie
então, que o candidato de sua preferência para sucede-lo é oSenador Fernando Henrique Cardoso.

A partir de domingo e nos 5 dias seguintes, a executiva vai
conversar com os 13 candidatos a candidato a prefeito, quereconhece existirem no partido.

Dirigentes pemedebistas revelaram que, desde que o
prefeito Mário Covas ficou impedido de disputar a reeleição, asede do partido vem rebendo uma média de 30 a 40 telefonemas,
por dia, de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e fede-rais, e dirigentes de diretórios, dependendo a candidatura
Fernando Henrique.

PMDB tem 9 indicações

em Belo Horizonte, mas

não intimida o PFL
Belo Horizonte — A decisão dos nove candidatos doPMDB à Prefeitura de formalizarem um pacto de unidade não

preocupa o Partido da Frente Liberal, que lançará candidato"para vencer as eleições". Foi o que revelou o coordenador daorganização do partido na Capital, Deputado Maurício Campos
(PFL).

Ex-Prefeito de Belo Horizonte, Campos disse que aindanão é candidato, mas pode vir a ser. No momento, o quepreocupa o PFL é a imediata organização dos oito diretórioszonais, "pois o fundamental é o partido entrar na disputa comum grupo forte, bem entrosado, pois o que está em jogo é ointeresse da comunidade de uma cidade inteira".
Campos comentou o parecer emitido pelo Procurador-Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, segundo o

qual os prefeitos nomeados no período de até cinco anos e 11meses seriam iíielegívcis.
— Trata-se de um raciocínio macabro — condenou. Nãose sabe de onde ele partiu para chegar a esta aritmética, que nãoencontra qualquer respaldo legal.
Se vigorar o parecer do Procurador-Geral enviado ao TSE,ficariam inelegíveis, além de Maurício Campos, o VereadorAntônio Carlos Carone (PMDB), que exerceu, por alguns dias,a Prefeitura de Belo Horizonte.

Garcia apoiará nome
indicado pelo partido

Belo Horizonte — O Governador Hélio Garcia anunciou
que não pretende indicar nenhum nome para disputar, peloPMDB, a Prefeitura, mas deverá apoiar o candidato que for
escolhido pelo partido.

Garcia garantiu náo ter preferências. Até o momento, ele
não tomou a iniciativa de coordenar a escolha do candidato do
PMDB deixando o páreo livre entre os vários candidatos.

O Deputado Paulo Ferraz, um dos candidatos a candidatos
a Prefeitos de Belo Horizonte pelo PMDB, informou que todos
irão amanhã à Câmara Municipal, a fim de comunicar aos
vereadores do partido sua disposição de postularem o cargo.

O número chegou a nove ontem, com a decisão do
Deputado Nélson Carvalho (PMDB), que era suplente e
assumiu o mandato na última semana, de também se lançar na
disputa. Com o retorno do Deputado Geraldo Pereira Sobrinho
(PMDB), que está viajando, o total deverá elevar-se para 10.

Os candidatos do PMDB. segundo Ferraz, deverão tam-
bem procurar o Governador Hélio Garcia, assegurando-lhe o
objetivo comum de lutar pela preservação da unidade parti-dária.

Pastor abre campanha
convidando a cultos

Belo Horizonte — Antes mesmo de formalizar sua candida-lura a prefeito pelo PDS, contando já com o apoio de todos os
pastores protestantes que atuam na Capital, o pastor batistaGlycon Terra Pinto iniciou sua campanha eleitoral, distribuindo
ontem pela cidade mensagens convidando o povo para " ouvir a
palavra do Senhor" nos templos situados em diversos bairros.

Os cultos que serão realizados nas igrejas protestantes dacidade deverão unir várias seitas do protestantismo, como asigrejas Batista, do Evangelho Quadrangular. Pentecostal. As-sembléia de Deus e Presbiteriana. Só a igreja Adventista serecusou a apoiar o pastor Glycon.
O pastor candidato a candidato do PDS já conseguiu

adesões de parlamentares o PMDB. religiosos como ele: osDeputados Mário de Oliveira e Paulo Almada; os vereadores
Antônio Genaro de Oliveira e Jadvr Elon Braga.
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Bocayuva anuncia Saturnino 
para prefeitura 

do Rio

Brasflia — "Já temos um candidato a prefeito do io. G é
imbatível". Assim, em tom comemorativo, o Deputado Bocayúva
Cunha (PDT-RJ) entrou, às 18h45min, no plenário da Câmara,
pouco antes de iniciar-se uma sessão dó Congresso. Orientado
pelo Governador Leonel Brizola. ele passara o dia cortejando o
Senador Roberto Saturnino (PDT-RJ) para disputar a eleição
para a prefeitura do Rio, em novembro."Mas isso é inacreditável. Se o candidato é Saturnino, a
eleição está ganha", exclamou o Senador Severo Gomes (PMDB-
SP), ao se aproximar de Bocayúva para se certificar de que a
informação era fundamentada. "Ele ainda não aceitou, mas trata-
se de uma democrática coação irresistivel", contou-lhe Bocayúva.
Esse foi o primeiro argumento apresentado por ele a Saturnino,'ao chegar ao meio-dia em Brasília e seguir direto para o seu
apartamento. Cerco

Saturnino conta que, anteontem, fora sondado no Palácio
Laranjeiras, mas não levara a sério. Mas de manhã em Brasília
percebeu que a pressão ia ser forte, quando recebeu em sua casa o
Secretário de Obras e Meio Ambiente do Estado do Rio, Luís
Salomão, um dos emissários de Brizola para conquistá-lo. Ao
meio-dia, o cerco foi apertado com a chegada de Bocayúva
Cunha, que o imprensou: "O partido todo está com você. O ,
candidato é você ou mais ninguém. Pensa bem na oportunidade,
rapaz. Antes de você, só o Pedro Ernesto (em 1934) foi eleito
prefeito do Rio".

O principal argumento contraposto por Saturnino, que se
definiu espantado com o convite, foi o de que não deseja
aproveitar-se dessa eleição como trampolim para disputar o
Governo estadual, em 1986. "Se eu ceder às pressões, tenho que
ficar até o fim na prefeitura e isso é. que me dificulta", ponderou.
Ele lembrou enfaticamente seu desejo de disputar o Governo do
Estado, argumentando o quanto seria lamentável desistir dissot
para disputar a prefeitura. O argumento mais utilizado por
Bocayúva e Salomão para dobrá-lo foi o do peso da sua liderança,
aliada à de Jó Rezende, um virtual candidato a vice-prefeito.

O cerco a Saturnino foi mais uma vez engrossado à tarde,
quando os Deputados Floriceno Paixão, José Eudes e Bocayúva
Cunha chegaram ao seu gabinete. Dali foram feitas ligações
telefônicas para o presidente do PDT em Pernambuco, José
Carlos Guerra, e para o Senador Amaral Peixoto (presidente do
PDS). Ao fim da reunião, embora negando-se a comentar a
candidatura, Saturnino antecipava sua expectativa com a vitória
do PDT no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Maceió,
Recife e Salvador, nas eleições de prefeitos. "Esses dois turnos
para prefeito foram inventados para prejudicar o PDT, mas a
vitória já está garantida nessas cidades", afirmou.

Coligações
Em quase todas essas cidades, a vitória do partido depende

de coligações e, no Rio, o partido mais perto desse acerto é o
PDS, por nio ter candidato à prefeitura. "Em política, tudo é
powível e eu não descarto a pouibilidade de coligação com o
PDT. Não recuso nada antecipadamente", disse Amaral Peixoto,
pouco antes da entrada de Saturnino em seu gabinete, às 18h.
Amaral elogiou a liderança que Brizola exerce no Rio de Janeiro,
seguindo a trilha do líder do xu partido no Senado, Murilo
Badaró, que também não acha impossível essa coligação: "Vamos
aguardar para depois decidir", avisou.

Antes de Saturnino deixar o gabinete de Amaral Peixoto,
ouviu deste elogios à sua liderança e à«sua candidatura. Depois
que saiu, o presidente do PDS lembrou que em 1974, contra o
MDB, fez de Saturnino o candidato do partido ao Senado. "O
partido tinha meda porque ele era uma liderança nova. E, de
fato, foi um líder que cresceu muito", avalisou.

Condição
Ao ser "convocado" para disputar a Prefeitura, na reunião

de segunda-feira, no Palácio Laranjeiras, o Senador Saturnio
Braga só impôs uma condição: se vencer a eleição vai cumprir o
mandato de Prefeito até o fim. "Não vou renunciar para
concorrer ao Governo estadual em 86", avisou.

Sau exigência foi prontamente compreendida e aceita pelos
demais participantes do encontro: Governador Leonel Brizola,
Prefeito Marcelo Alencar, presidente nacional do PDT, Doutel
de Andrade, presidente regional! Cibilis Viana, e o Secretário de
Justiça, Vivaldo Barbosa.

O objetivo do encontro era fazer um balanço da emenda que
restabeleceu a eleição para prefeitos das Capitais. Quando
começou a discussão sobre o caso do Rio, foram unânimes os
apelos para que Saturnino Braga aceitasse indicação por ser o"grande nome" disponível no Partido.

Surpreso, o Senador em princípio relutou, mas depois
admitiu aceitar a missão. Ontem, porém, ele ainda estava"avaliando" o assunto, razão pela qual evitou o quanto pôde os
repórteres no Congresso, em Brasília.

Uma solução que vèio

dos EUA com Brizola
Ao retornar dos Estados Vnidos, no último síbado, o

Governador Leonel Brizola convocou os presidentes nacional e
regional do PDT, Doutel de Andrade e Cibilis Viana, para uma
reunião de urgência no seu apartamento de Copacabana, adian-
tando: "Precisamos definir logo o problema da candidatura a
prefeito do Rio".

Uma nova reunião foi convocada para domingo e nela foi
admitido também o Secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa.
Brizola já tinha çntão uma opinião definida: "O PDT só terá
chances reais de vitória na eleição do próximo dia 15 de
novembro, que indicará o sucessor do Prefeito Marcelo Alencar,
se o Senador Roberto Saturnino for o candidato".

Cibilis foi encarregado de informar, depoii a Saturnino, o
que ocorreu na manhã de segunda-feira, que o PDT t Brizola,
para prosseguirem com seus projetos futuros, dependeriam que
ele aceitasse, mesmo com sacrifício, a candidatura a prefeito.
Saturnino pediu tempo para pensar e seguiu para Brasília. Atrás
dele, o presidente regional do PDT itiandou o Secretário de
Obras e seu amigo pessoal, Luís Alfredo Salomão. Que deve
trazer hoje o sim que Brizola espera.

Brasília — Foto de José Varella
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Bocayuva cortejou Saturnino o dia inteiro para a aceitar a prefeitura

Cibilis promete PDT com força máxima
O Secretário de Governo, Cibilis

Viana, afirmou ontem que o PDT vai"impor ao Senador Saturnino Braga a
missão de se candidatar à Prefeitura do
Rio de Janeiro". Segundo Cibilis, que é o
presidente da Executiva regional pedetis-
ta, o partido percebeu que o êxito de seu
projeto nacional de levar Leonel Brizola
à Presidência da República depende da
conquista da Prefeitura do Rio de Janei-
io. "Vamos, portanto, jogar com a força
máxima".

Ainda sob a forma de apelo, a deci-
são do partido foi comunicada pelo pró-
prio Governador Leonel Brizola ao Sena-
dor Saturnino Braga durante reunião rea-
lizada na última segunda-feira no Palácio
Laranjeiras. De acordo com Cibilis, Sa-
turnino mostrou-se reticente na ocasião,
mas não rejeitou frontalmente a proposi-
ção. O Secretário de Governo admitiu
que, a partir de agora, o PDT está
cobrando publicamente uma resposta po-
sitiva do Senador.'

Respaldo popular
Cibilis Viana disse que a escolha

recaiu sobre Saturnino em virtude de ter
boa aceitação no partido e gozar de
respaldo popular. Afirmou, também, que
o PDT continua aberto à possibilidade de
uma coligação partidária para disputar a
Prefeitura, e que o nome do Senador será
levado ao PMDB e ao PTB.

O Secretário de Governo não quis
discutir a hipótese de o presidente da
Famerj, Jó Rezende, concorrer como
vice'prefeito na chapa de Saturnino Bra-
ga. Limitou-se a comentar que "o Jó é
outro assunto". Da mesma forma, recu-
sou-se a analisar a possibilidade de, uma
vez eleito Prefeito, Saturnino descompa-
tibilizar-se em maio de 1986 para concor-
rer ao Governo do Estado. Segundo
Cibilis, "a sucessão de Brizola é proble-
ma para o ano que vem".

Quanto à candidatura do Deputado
federal Clemir Ramos, Cibilis acredita
que ela seja retirada por iniciativa do
próprio deputado, após a indicação de
Saturnino.

O Secretário de Governo assegurou

que a vitória nas eleições para Prefeito do
Rio de Janeiro é a prioridade máxima do
partido neste momento. Segundo ele, em
função disso deverá ser adiada para de-
pois das eleições a realização do congres-
so que debaterá a transformação do PDT
em partido socialista.

Cibilis adiantou também alguns no-
mes que estão sendo cogitados para con-
correr às Prefeituras no interior do Esta-
do do Rio. Em Caxias, o provável candi-
dato será o deputado estadual Juberlan
de Oliveira. Em Volta Redonda, a esco-
lha poderá recair nos nomes de ítalo
Granato ou de Luiz Alberto Leite, cn-
quanto em Angra dos Reis o nome a ser
indicado deverá ser o de Cláudio Gon-
zaga.

Cibilis afirmou que não haverá tem-
po suficiente para Bclfort Roxo realizar
outro plebiscito para emancipar-se de
Nova Iguaçu. O primeiro plebiscito reali-
zado não teve validade por falta de quo-
rum. Em Italva, a realização de eleições
também não está definitivamente acerta-
da, pois depende de decisão judicial.

Clemir diz que disputará convenção
O Deputado federal Clemir Ramos

disse que, mesmo com a candidatura do
Senador Saturnino Braga à Prefeitura do
Rio, não vai "abrir mão" da sua. "Parti-
cipei do processo de organização do par-
tido, fui o único vereador do PDT na sua
fundação, não tenho por que abrir mão
com a indicação do Saturnino, que che-
gou ao partido quando ele já estava
organizado. Quem vai decidir é a con-
venção",

Acrescentou que já mandou carta ao
Governador Lepnel Brizola, ao presiden-
te da Executiva Nacional do partido,
Doutel de Andrade, e ao presidente da
Executiva Regional, Cibilis Vianna, co-
municando sua intenção de disputar a
indicação dos convencionais. Ele lança

oficialmente sua candidatura numa festa,
dia 25, no Bangu Atlético Clube.

Sobre a notícia de que o Senador
Sartunino Braga já seria o candidato da
preferência do partido, o Deputado afir-
mou: "Seria um desrespeito às bases
partidárias essa tentativa de se impor um
candidato que sequer tem domicílio elei-
toral na cidade". Como candidato, infor-
mou, ele já tem um programa preparado
que se baseia na descentralização admi-
nistrativa com a criação de Subprefeitu-
rgs em cada bairro da cidade, no total de
153.

O Subprefeito terá poder decisório
sobre todos os órgãos que estiverem sob
sUa administração e cada Subprefeitura
terá que hincionar obrigatoriamente com

um Conselho Comunitário formado por
representantes de associações de mora-
dores, de favelas, representantes da igre-
ja, de clubes recreativos e de serviços. O
subprefeito terá que pertencer à comuni-
dade onde vai atuar e terá uma verba
própria para eventuais necessidades co-
mo conserto de um sinal luminoso, com-
pra de asfalto para cobrir um buraco.

Com isso, ele acaba com as adminis-
trações regionais que, na sua opinião, são
"um modelo ineficiente e incapaz de
atender aos interesses da comunidade.
Para Clemir, a convenção marcada para o
próximo dia 15 de junho é a única instân-
cia apropriada para escolher o candidato
do partido à sucessão municipal.

Brandão desiste de ser candidato

O Secretário de Transportes do Esta-
do, Deputado Brandão Monteiro, desis-
tiu de disputar a Prefeitura do Rio, por
considerar que o Senador Saturnino Bra-
ga é o noipe que mais une o PDT. "É o
nosso mglhor nome, acima de discussões
Terá integral apoio do Partido", garante
Brandãp Monteiro, que liderou a Banca-
d» pedetista na Câmara dos Deputados.

Anteontem, em seu gabinete, Brpn-
dão recebeu uma manifestação de solida-
riedade de lideranças de rodoviários,

guardadores autônomos, enfermeiros e
bancários, que queriam vê-lo candidato à
Prefeitura. O Secretário tinha até pensa-
do em deixar seu cargo hoje, para bata-
balhar sua candidatura nas bases partidá-
rias, mas desistiu, diante do lançamento
de Saturnino Braga.

— O Senador seguramente fará um
Governo de acordo com os prinçípios que
defendo. E além disso a cidade se benefi-
ciará, porque vai haver continuidade ad-
ministrativa — disse o Secretário de
Transportes.

Brandão Monteiro acha que a fixação
da eleição de prefeito para o próximo dia
15 de novembro teve como objetivo "iso-
lar" o Governador Leonel Brizola. Dian-
te disso, as lideranças do Partido resolve-
ram investir fundo, escolhendo o Senador
Saturnino Braga como candidato.

— Será uma eleição importante, que
precisamos vencer. Faço um apelo para
que todos os pedetistas cerrem fileiras em
torno do Senador — concluiu Brandão
Monteiro.

"Ontem, 
azarão. Hoje, favorito-

Em 1974. o então MDB do antigo
Estado do Rio se viu numa perigosa
encruzilhada: seu candidato ao Senado,
Afonso Celso Ribeiro de Castro, adoe-
ceu e abandonou a campanha. Políticos
com reeleição assegurada para a Câma-
ra dos Deputados e Assembléia, entre
eles o atual líder do PMDB no Legisla-
tivo fluminense, Deputado Cláudio
Moacyr, convidados para a espinhosa
missão de substituir Afonso Celso, não
a aceitaram.

Numa noite chuvosa, cm meio a
uma reunião da direção do MDB, que
presidia à época, o Senador Amaral
Peixoto, hoje presidente nacional do
PDS, lembrou-se de Saturnino. Al-
guém lhe deu o telefone do ex-

deputado federal pelo extinto Partido
Socialista Brasileiro (PSB) — ele tinha
sido o relator da CPI que apurou a
influência do grupo Time-Life em ór-
gàos de comunicação do Brasil —, a
ligação foi feita e o partido, em deses-
pero, ganhava o candidato de última
hora.

Faltavam apenas dois meses para o
encerramento da campanha de 1974.
Saturnino enfrentava o presidente do
Senado. Paulo Torres, que buscava a
reeleição pela Arena. Poucos acredita-
vam em suas chances de vitória. Mas,
aproveitando-se da abertura aos políti-
cos do rádio e TV, ele inverteu, com
rapidez, todo um quadro de pessimismo

e 25 dias depois de iniciar sua campa-
nha virava o favorito de uma eleição
que todos achavam que iria perder.

Em 1982, a estrela dc Saturnino
mais uma vez funcionou. Desiludido
com a política, depois da fusão do
PMDB com o PP, que o alijou como
candidato pemedebista ao Palácio Gua-
nabara, procurou uma saída honrosa e
aceitou disputar a reeleição pelo PDT.
Era para perder e novamente, benefi-
ciando-se do fenomeno brizolista, ven-
ceu. Desta vez. entrando na disputa
pela Prefeitura do Rio. Saturnino, pela
primeira vez, inverte os pólos de uma
situação que sempre deu certo: não é
azarão, mas favorito.
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Adhemar se lança em São Paulo
~Sãõ"Pã0tò~— O [iksiJenie icgiun.il presidente regional do partido rti^r quf solução a ser pnrontrarlii-.pela--partida'  exprimirá sua unidade", disse.

Adhemarzinho é o responsável pelo
crescimento do PDT paulista nos últimos
dois anos. Quando entrou no partido,vindo do PDS. em outubro de 1983. o
PDT tinha 93 diretórios no Estado e 18
na Capital. Utilizando as bases remanes-
centes do antigo PSP. partido fundado
por seu pai. Adhemar de Barros. conse-
guiu implantar diretórios pedetistas em
520 dos 571 municípios do Estado, e no;,
56 diretórios distritais da Capital.

do PDT. ex-Deputado Adhemar de Bar-
ros Filho, anunciou que é candidato a
prefeito de São Paulo. Somando-se os
nomes já apresentados nos partidos, o
número de pretendentes ao cargo atinge,
agora. 29. entre os quais há dois outros
pedetistas: os ex-Deputados Rogê Ferrei-
ra e David Lerer.

O lançamento de Adhemarzinho faz
parte dc uma estratégia do PDT paulista,
cujo objetivo é ganhar espaço nos meios-
de comunicação para difundir a sigla. O

pretende procurar as lideranças do PTB e
PT. para propor uma coligação na eleição
de novembro

— O importante é que o partido leve
sua mensagem ao debate perante a opi-
nião pública, em uma cidade em que há
mais dc 5 milhões de eleitores — afirmou
Adhemarzinho. Assegurou que a existen-
cia de três candidatos não divibirá o
PDT. "Os três candidatos serão levados a
convenção municipal, na segunda quinze-na dc julho, e tenho certeza de que a

Leia editorial Conquista de Garantias

Montoro tenta levar

F. Henrique à eleição

de prefeito de SP
São Paulo — O Governador Franco Montoro e algumas

lideranças do PMDB paulista desencadearam um trabalho para
convencer o líder do Governo no Congresso, Senador Fernando
Henrique Cardoso, a aceitar seu lançamento para prefeito dc
São Paulo, na eleição de 15 dc novembro.

— O Fernando não me deu uma resposta, mas estamos
conversando a respeito, e ele ficou dc ouvir os deputados
federais que se encontram lá no Congresso — contou Montoro,
ao confirmar que propôs a Fernando Henrique que ele seja o
candidato do PMDB para enfrentar o ex-Presidcnte Jânio
Quadros, postulante à Prefeitura pelo PTB.

Mobilização
Montoro e as lideranças do PMDB paulista, entraram,

ontem, em regime de completa mobilização para convencer
Fernando a aceitar a candidatura. O Palácio dos Bandeirantes e
o Partido — explicaram, ontem, três deputados estaduais e um
assessor de Montoro — reconhecem que a prefeitura paulistana
não está nos planos do Senador Fernando Henrique, que
prefere disputar o Governo do Estado nas eleições do próximo
ano.

Mas tem esperanças de convence-lo dc que ele é a única
alternativa para o partido bater a forte candidatura do cx-
presidente Jânio Quadros. Montoro e a direção do PMDB vão
propor a Fernando Henrique que na prefeitura desenvolva um
trabalho voltado para o plano nacional, e lhe lembrarão que foi
dessa forma, que ex-prefeitos de São Paulo, como o ex-
presidente Jânio Quadros,' o ex-governador. Adhemar de Bar-
ros, o brigadeiro Faria Lima, o deputado Paulo Maluf e o
chanceler Olavo Setúbal lançaram-se no cenário político na-
cional.

O Deputado Waldemar Chubacci informou, ontem, que a
comissão' executiva do partido já marcou audiências, para
conversas, entre amanhã e sábado, com o Governador Monto-
ro, o prefeito Mário Covas e o vice-govenador Orestes Quércia
(esses dois candidatos a candidato a governador em 1986).

A conversa no Palácio será amanhã, e faz parte da
estratégia estabelecida, que o prefeito Mario Covas anuncie
então, que o candidato de sua preferência para sucede-lo é o
Senador Fernando Henrique Cardoso.

A partir de domingo e nos 5 dias seguintes, a executiva vai
conversar com os 13 candidatos a candidato a prefeito, que
reconhece existirem no partido.

Dirigentes pemedebistas revelaram que, desde que o
prefeito Mário Covas ficou impedido de disputar a reeleição, a
sede do partido vem rebendo uma média de 30 a 40 telefonemas
por dia, de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e fede-
rais, e dirigentes de diretórios, dependendo a candidatura
Fernando Henrique.

PMDB tem 9 indicações

em Belo Horizonte, mas

não intimida o PFL
Belo Horizonte — A decisão dos nove candidatos do

PMDB à Prefeitura de formalizarem um pacto de unidade não
preocupa o Partido da Frente Liberal, que lançará candidato"para vencer as eleições". Foi o que revelou o coordenador da
organização do partido na Capital, Deputado Maurício Campos
(PFL).

Ex-Prefeito de Belo Horizonte, Campos disse que ainda
não é candidato, mas pode vir a ser. No momento, o que
preocupa o PFL é a imediata organização dos oito diretórios
zonais, "pois o fundamental é o partido entrar na disputa com
um grupo forte, bem entrosado, pois o que está em jogo é o
interesse da comunidade de uma cidade inteira".

Campos comentou o parecer emitido pelo Procurador-
Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, segundo o
qual os prefeitos nomeados no período de até cinco anos e 11
meses seriam inelegíveis.

— Trata-se de um raciocínio macabro — condenou. Não
se sabe de onde ele partiu para chegar a esta aritmética, que não
encontra qualquer respaldo legal.

Se vigorar o parecer do Procurador-Geral enviado ao TSE,
ficariam inelegíveis, além de Maurício Campos, o Vereador
Antônio Carlos Carone (PMDB), que exerceu, por alguns dias,
a Prefeitura de Belo Horizonte.

Garcia apoiará nome

indicado pelo partido
Belo Horizonte — O Governador Hélio Garcia anunciou

que não pretende indicar nenhum nome para disputar, pelo
PMDB, a Prefeitura, mas deverá apoiar o candidato que for
escolhido pelo partido.

Garcia garantiu não ter preferências. Até o momento, ele
não tomou a iniciativa de coordenar a escolha do candidato do
PMDB deixando o páreo livre entre os vários candidatos.

O Deputado Paulo Ferraz, um dos candidatos a candidatos
a Prefeitos de Belo Horizonte pelo PMDB, informou que todos
irão amanhã à Câmara Municipal, a fim de comunicar aos
vereadores do partido sua disposição de postularem o cargo.

O número chegou a nove ontem, com a decisão do
Deputado Nélson Carvalho (PMDB), que era suplente e
assumiu o mandato na última semana, de também sc lançar na
disputa. Com o retorno do Deputado Geraldo Pereira Sobrinho
(PMDB), que está viajando, o total deverá elevar-se para 10.

Pastor abre campanha

convidando a cultos
Belo Horizonte — Antes mesmo de formalizar sua candida-

tura a prefeito pelo PDS, contando já com o apoio de todos os
pastores protestantes que atuam na Capital, o pastor batista
Glycon Terra Pinto iniciou sua campanha eleitoral, distribuindo
ontem pela cidade mensagens convidando o povo para " ouvir a
palavra do Senhot" nos templos situados em diversos bairros.

Os cultos que serão realizados nas igrejas protestantes da
cidade deverão unir várias seitas do protestantismo, como as
igrejas Batista, do Evangelho Quadrangular, Pentecostal, As-
sembléia de Deus e Presbiteriana. Só a igreja Adventista sc
recusou a apoiar o pastor Glycon.

Correição eleitoral no

Piauí descobre fraude e

cancela 80 mil títulos
Teresina — Terminada a correição eleitoral realizada em

todo o Piauí, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
Desembargador Paulo de Tarso Melo Freitas, admitiu que os
últimõs~pleitos neste Estado foram fraudados. Nada menos de
80 mil títulos foram cancelados por irregularidades gritantes,
que vão desde a triplicidade à inexistência do eleitor (eleitor-
fantasma).

Segundo o presidente do TRE. as fraudes constatadas são
grosseiras e acintosas. Se considerado o número de votos
brancos e nulos somados aos votos fraudados, "o resultado da
eleição de 19S2 poderia ser alterado", disse. O Desembargador
defende a necessidade de realização de correições eleitorais
mais freqüentes, para evitar a fraude.

Na opinião do presidente do TRE. o voto do analfabeto
não provocará o aumento de títulos fraudados, desde que a
Justiça Eleitoral adote um sistema de controle mais objetivo,
que dè às Juntas Eleitorais mecanismos de fiscalização a partir
do momento em que o eleitor analfabeto ingresse no local de
votação
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Nomeado para loterias da Caixa, Aécio pode sair em 15 de novembro para candidatar-se

PMDB quer
Aécio para

prefeito
Brasília — 0 Presidente Jo-

sé Sarney nomeou Aécio Neves
da Cunha para a diretoria de
loterias da Caixa Econômica
Federal. O neto secretário par-
ticular do falecido Presidente
Tancredo Neves pode, no en-
tanto, deixar o cargo antes de
15 de novembro. Lideranças
nacionais do PMDB caminham
para seu nome como candidato
de união à Prefeitura de Belo
Horizonte, que já tem oito pos-
tulantes do partido.

Aécio, economista, 25 anos,
pretende ser candidato pelo
PMDB de Minas à Assembléia
Constituinte de 1986. Com a
disputa entre pemedebistas pe-
Ia indicação de candidato a pre-
feito da capital mineira, come-
çou a ser procurado por direto-
rios e entidades de base do
partido. Exonerado por Sarney
do cargo de secretário particu-
lar para assuntos especiais, Aé-
cio esteve no final da manhã
com o Presidente e depois foi,
pela última vez, a seu gabinete.

Ele carregava dois retratos
do avô, recém-confeccionados
pela Secretaria de Imprensa e
Divulgação do Palácio do Pia-
nalto. Deu um deles para sua
secretária, Terezinha, abraçou
César Moreira, conselheiro do
Itamarati que serve na secreta-
ria particular, e falou sobre as
candidaturas à Prefeitura de
Belo Horizonte:

— Defendo a união de to-
dos os postulantes ao cargo em
torno do nome de uin deles, e é
preciso que este processo se
conclua rapidamente, para que
não percamos espaço.

Dos pretendentes três são
deputados federais: Júnia Ma-
rise, • Manuel Costa e Sérgio
Ferrara; e dois são secretários
de Estado: Álvaro Antônio
(Transportes) e Luis Otávio
Valadares (Administração).
Concorrem ainda à indicação
do partido o ex-presidente da
Câmara Municipal, Vereador
Antônio Carlos Carone e o
Deputado estadual João Pinto.

Ao saber da indicação para a
diretoria da Caixa Econômica,
que o obrigará a permanecer
em Brasília, Aécio fez uma
ressalva ao Presidente Sarney:"Quero estar atento a Minas e
à evolução do seu quadro poli-
tico".

Deputados e senadores vão

ter 
gratificação de 80%

Brasília — Os integrantes das mesas do
Senado e da Câmara dos Deputados decidem
hoje à noite conceder uma gratificação de 80%
para os funcionários e parlamentares das duas
casas, seguindo exemplo dos poderes Execüti-
vo e Judiciário, que adotaram o aumento no
final do Governo Figueiredo. O presidente do
Senado, José Fragelli, que pessoalmente é
contra esse reajuste, informou que, pelas suas
sondagens, essa decisão está praticamente to-
mada. Com o aumento, os parlamentares
passariam a receber, em média, Cr$ 14 mi-
lhões 600 mil mensais.

A essa reunião em sua casa comparecerão
os líderes de todos os partidos na Câmara e no
Senado, a quem foram solicitadas sugestões
sobre a decisão. José Fragelli e Ulysses Gui-
marães continuam resistindo à extensão do
reajuste para os parlamentares, entendendo
que eles já ganham suficiente, mas não é essa a

posição dos líderes. Aborrecido, o Senador
Murilo Badaró (líder do PDS) disse que ainda
não tem uma posição, mas criticou o fato de o
presidente do.Senado não querer decidir sozi-
nho. "Isso é decisão administrativa. Não tem
de ser tomada peio líderes", condenou.

Reticentes, os lideres do PDS e do PFL na
Câmara, Prisco Viana e José Lourenço, não
quiseram dizer que posição defenderão na
reunião, mas adiantaram ser inteiramente fa-
voráveis à gratificação de 80% para os servido-
res do Senado e Câmara.

Tanto quanto Ulysses Guimarães, Fragelli
se empenhará para impedir que o reajuste seja
retroativo a fevereiro, como querem os funcio-
nários e parlamentares. Fragelli acha que a
gratificação deve retroagir, no máximo ao
início de maio, uma vez que em julho os
servidores da União já teráo um reajuste
normal.

Bancada mineira 
quer 

rever

acordo 
que 

elegeu Tancredo

Belo Horizonte — Durante reunião que
realizou ontem, no gabinete do líder, Depu-
tado Felipe Nery (PMDB), a bancada estadual
do PMDB decidiu, por unanimidade, reivindi-
car do Governador Hélio Garcia a revisão do"acordo de Minas", que possibilitou a eleição
de Tancredo Neves, por considerar que ele"foi concebido e viabilizado em termos fisioló-
gicos".

Segundo o Deputado Felipe Nery, o pen-
samento da bancada vai ser resumido num
relatório a ser entregue, possivelmente ainda
esta semana, ao Governador Hélio Garcia,
sugerindo que sejam eliminados os aspectos
fisiológicos do acordo. Embora não o tenha
dito claramente, estes termos referem-se a
nomeações no interior do Estado.

— A bancada — frisou o líder — não está

satisfeita com os termos do acordo, mesmo
porque muitos sequer o conhecem direito. No
entanto, durante a reunião, ficou patenteado o
apoio total ao Governador. O nosso objetivo é
mudar o acordo com a Frente Liberal, modifi-
cando os critérios feitos.

Esses critérios, a que se refere Felipe
Nery, se resumem no seguinte: nos municípios
onde um deputado do Partido da Frente
Liberal foi majoritário nas eleições de 1982, as
nomeações são feitas por sua indicação. Isto
veio, segundo os deputados do PMDB, preju-dicar vários parlamentares, gerando as
queixas.

A reunião da bancada do PMDB, iniciada
às 17h30min, terminou às 19h30min. Ficou
decidido que novos critérios deverão ser suge-
ridos para a continuidade do acordo de Minas.
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Cruzeiro ao Caribe.

A*™.: US$550*
ORLANDO — JfBin

'Vôo fretado VASP.

Economia tanto no céu

7+7=7 
^^2.

como no mar.
Ao lazer um Cruzeiro ao Caribe pela
NCL você já sai daqui ganhando.
Porque sai voando VASP a 550 dólares
(ida e volta), financiado em 3 VEZES
SEM JUROS.
E, ao comprar duas passagens para um
Cruzeiro de 7 dias, você ganha 7 noites
de graça num hotel cinco estrelas em
Miami e Orlando. E mais, se as duas
passagens forem para adultos, outras
duas pessoas — adultos ou crianças —
poderão ocupar o mesmo camarote e o

quarto no hotel sem nenhum acréscimo
de preço.
Tudo isso sem perder a classe.
Saidas semanais, com vários roteiros à
sua escolha.
De Cancún à Ilha Grand Cayman; de
San Juan à St. Thomas e de Nassau à Ia-
maica.
Faça logo sua reserva. Nunca foi tão iá-
cil economizar no céu e no mar.
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«enter
Av.Pres Anlonio Carlos,51 19."
Tels.. 220.8870 e 267.6111
LMBRATUR 0020300411

PM TUnSMttlMM
Rio: Tels. 231-1800 e 2556897
S. Paulo: Tels.: 259-4011 8
35-8186
EMBRA1UR 00015 0041 7

STELLA BARROS TURISMO
Av. Alie. Barroso, 22 4'
Tel.: 220.5015

EMBRATUR 0064201411

?VLTBAMAB

Av. Rio Branco, 120
lojas 27I29 ¦ Tel.: 221-4742
EMBRATUR 00007.00 41.5

Mais 2 lojas

de Poupança Nacional

a seu lado.

Retiro

Av. Sávio Gama, 1769

Volta Redonda - RJ

Belfòrd Roxo

Rua Rocha Carvalho, 1311/1315

Nova Iguaçu - RJ
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NACIONAL

Novas legendas

têm 
prazo 

até

dia 15 de 
julho

Brasília — Poderão apresentar candidatos às eleições
municipais de 15 de novembro deste ano todos os partidos em
formação que até 15 de julho tiverem publicado no Diário
Oficial e encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral seus
documentos de fundação.

O prazo foi fixado pela comissão interpartidária para a
reforma eleitoral e incluído no anteprojeto de lei que regula-
menta a emenda constitucional aprovada semana passada,restabelecendo as eleições diretas para prefeitos nas Capitais,
estâncias hidrominerais, municípios que eram considerados
áreas de segurança nacional e novos municípios.

O anteprojeto — que já estava entregue às lideranças
partidárias para exame, antes de dar entrada para tramitação —
precisou ser modificado para se adequar à emenda constitucio-
nal aprovada, da qual foi rejeitada a parte que fixava esse prazo
para a data de sua promulgação.

Outros dois pontos foram modificados no anteprojeto.
Um, estabelecendo o prazo de domicílio eleitoral no município,
para os candidatos, em cinco meses (estavam previstos seis
meses); outro, determinando que a propaganda gratuita pelorádio e a TV atingirá não apenas as emissoras que gerem som e
imagem do município onde haja eleição, mas, também, no caso
das Capitais, aqueles que funcionam dentro das respectivas
Regiões Metropolitanas.

Houve duas polêmicas na reunião da comissão interparti-
dária. Primeiro, o líder do PTB, Deputado Gastone Righi (SP),
propôs-a rediscussão da proposta de introdução dos dois turnos
nas eleições municipais, incluída no anteprojeto, alegando que a
exigência de maioria absoluta só favorecia a Aliança Democráti-
ca e que sua aprovação, na comissão, se dera em dia com baixa
freqüência de seus membros.

Depois, o Deputado Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP)— que tumultuara a votação da emenda constitucional, apresen-
tando outra que aumentava para 12 meses os prazos de
desincompatibilização—propôs que se introduzisse no antepro-
jeto artigo proibindo que votassem nas convenções municipais
os delegados partidários que, até um ano antes, fossem nomea-'dos 

para o serviço público, na administração direta ou indireta.
Seu alvo era a capacidade de influência do poder executivo'nas
convenções e ele recebeu apoio do Senador Fernando Henrique
Cardoso (PMDB-SP) — com quem tem mantido ásperas
discussões, devido a divergências na política paulista. Mas a
propostá também foi recusada,

Foram votados apenas os títulos I, das disposições prelimi-nares, e II, da fundação e do registro dos partidos políticos.Houve apenas um tema relevante: o relator, Deputado João
Gilberto (PMDB-RS), alertou que recebeu de juristas e de
muitos políticos críticas ao número mínimo de fundadores ou
reorganizadores de um partido, fixado em 101, sob a alegação
de que isso geraria uma proliferação de partidos.

Protocolo do TSE já
registrou 8 Partidos

Brasília — Os pedidos de registro dos novos partidos
políticos ao Tribunal Superior Eleitoral deverão ser arquivados
até a regulamentação, pelo Congresso Nacional, da emenda
constitucional das reformas partidárias e eleitorais. "Esta é a
tendência dos ministros, para evitar que o Tribunal se transfor-
me em um mero instrumento de conceder e cassar registros a
partidos", afirmou o Ministro José Guilherme Vilela, relator do
pedido de registro do Partido Social Trabalhista (PST).Ele acredita que, com a regulamentação, o Congresso irá
criar algum tipo de exigência para a formação de partidos
políticos, "que não seja tão impeditiva como antes, mas que não
seja tão aberta como determina a emenda constitucional
aprovada. Hoje está mais fácil criar um partido do que registrar
uma sociedade comercial. Esta exige, pelo menos, algumas
certidões negativas" — frisou o Ministro.

Até o final da semana passada já haviam dado entrada no
protocolo do TSE oito pedidos de registro de partidos: Comu-
nista Brasileiro (PCB), Humanista (PH), Democrata Cristão
(PDC), de Mobilização Nacional (PMN), do Povo Brasileiro
(PPB), Social Trabalhista (PST), Nacional (PN) e da Frente
Liberal (PFL).

Fim da Lei Falcão leva

deputados à discussão

sobre pagar rádio e TV
Brasília — Nova polêmica começa a aparecer no Congresso:

com o fim da Lei Falcão, que restringia drasticamente a propa-
ganda eleitoral nos meios de comunicação, os parlamentares
discutem se deve ou não ser permitida a propaganda paga no
rádio e na televisão.

O assunto só será debatido na comissão interpartidária para
a reforma eleitoral quando for examinado o Código Eleitoral — e
não há prazo para isso. Mas já existe em tramitação projeto de lei
do líder do PDS, Deputado Prisco Viana, permitindo a compra dc
tempo comercial, pelos Partidos ou candidatos, para a divulgação
de filmes ou jingles com duração máxima de 90 segundos (o
anúncio-padrão, na TV, é de 30 segundos).

O projeto de Prisco Viana, apresentado em 1983, já tem
parecer favorável do Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, Deputado Otávio Cesário (PDS-PR) — e também
adversários. O Deputado José Genóino (PT-SP) é um deles:

Sou radicalmente contrário à propaganda paga, porque é
antidemocrático e aumenta ainda mais a participação do poder
econômico nas eleições. Sou contra a propaganda paga até nos
jornais, que atualmente é permitida pela legislação eleitoral.

Já o Deputado Egydio Ferreira Martins (PMDB-PE) mos-
tra-se favorável à idéia, embora não aprove o projeto de Prisco
Viana:

Se exigimos espaços gratuitos às rádios e televisões, é
justo que elas possam também negociar propaganda eleitoral. No
entanto, creio que só os Partidos devem poder adquirir tempo
para propaganda, garantindo a igualdade entre seus candidatos. E
é preciso também estabelecer um teto para os gastos, sob
fiscalização da Justiça Eleitoral, para que os Partidos ricos não se
sobreponham às pequenas agremiações.

O MCLHOR DA CUROPR
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EUROPA ROMÂNTIC
32 maravilhoso» dia» 4a vlsfaai vUltaado:
Amsterdam, Parts, Luxemburgo, Heldetberg,Rotenbungo, Praga, Viena, Budapest, Granz,Veneza, Florença, Roma, Pisa/Nice, Genebra.
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EUROPA EM AUTOPULLMAN
34 dias visitando:Lisboa. Madrid, Lourdea, Paria, Londres, Amaterdam, Frankfurt, Lucerna,Munlch, Viena, Veneza, Roma, Florença. Nice, Montpeilier. Barcelona,Madrid, Rio.
Com aw seguintes cortesias: Noile Flamenga em Madrid ¦ Passeio, no Bateau Mouche em Paria - Excuraào a Montecarlo em Nice e umaexcuraão ao bairro Grlnxing em Viena. •
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EUROPA SUPER 85
29 dias visitandoc.Copenhagen, Londrea, Paria, Frankfurt. Zurich. Veneza. Florença. Roma.Nice. Barcelona, Madrid, Bordeoa, Paria, Copenhagen, Rio.
Saídas: 20 de junho -11 de julho-01 e 22 agosto • 12 de setembro03 e 24 outubro • 14 novembro
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Em oito opções irrecusáveis: pela elaboração, criatividade, preços e
principalmente qualidade

CREDITO IMOBILIÁRIO S.A.

O MELHOR DA CHINA E ORIENTE:
Saídas: 02 e 30 de Julho /03 de Setembro
Roteiro: Los Angeles - Honolulu - Tokyo - Hakone ¦

Kyoto • Osaka - Singapura - Bangkok -
Hong Kong - Cantão - Hangzhou -
Shangai - Peking - San Francisco

EUROPA EM GRANDE ESTILO:
Saídas: 06 de Junho/04 de Julho

01 de Agosto/05 de Setembro/03 dé Outubro
Roteiro: Roma - Florença - Veneza - Viena - Salzburg

Innsbruck ¦ Munich - Lago Constança
Zurich - Cruzeiro pelo Rio Reno (3 dias) •
Amsterdam • Londres • Paris

ARTE, CULTURA E BELEZA 'TERRA SANTA":
Saídas: 06 de Julho /03 e 31 de Agosto

28 de Setembro
Roteiro: Roma ¦ Cairo - Luxor - Jerusalém •

Belém • Nazaré - Tiberiades -
Tel-Aviv - Istambul - Athenas - Paris

DO REÍNO DOS VIKINGS AOS
GIRASSOÍS DA RÚSSIA:

Saidas: 30 de Junho /28 de Julho /01 de Setembro
Roteiro: Copenhagen • Oslo - Cruzeiro pelos

Fjordes • Bergen - Estocolmo • Helsinque- Leningrado - Moscou ¦ Kiev - Viena •
Budapeste ¦ Praga • Berlim • Paris

ENCANTOS DO PACÍFICO:
Saídas: 29 de Junho /14 de Setembro
Roteiro: Los Angeles • Honolulu • Auckland -

Sydney • Tokyo ¦ Hong Kong • Peking •
Shangai - Bangkok • Singapura - Delhi •
New York

NATUREZAS DA EUROPA:
Saídas: 02 e 30 de Junho /28 de Julho

01 de Setembro
Roteiro: Copenhagen • Oslo - Laerdal • Bergen -

Estocolmo - Helsinque • Viena - Salzburg ¦
Innsbruck - Munich - Zurich • Heidelberg •
Mannheim • Cruzeiro pelo Rio Reno •
Colônia • Amsterdam - Londres • Paris

EUROPA DE TODOS OS SONHOS:
Saídas: 31 de Maio/28 de Junho/05 e 26 de Julho

30 de Agosto/27 de Setembro
Roteiro: Lisboa - Madrid - Roma ¦ Florença -

Veneza - Londres ¦ Paris
ALOHA AMÉRICA:

Paídas: 02 e 30 de Junho 107 e 14 de Julho
04 de Agosto 01 e 29 de Setembro

Roteiro: México - Acapulco • Honolulu -
Los Angeles - Las Vegas • San Francisco •
New York - Niagara Falls • Toronto -
Montreal • Orlando • Miami

Acompanhamento de guias brasileiros
Transportes terrestres apenas em trechos
que se justificam
Hotéis de 1? categoria, sempre centrais

Qualidade

tfwvol /ervice brozl
EMBRATUR N?00997.00.41.1

AGENCIA Dfc VAGENS CHANTECLAiR LIDA
# Filiai de CopacaDanaRua Barata Ribeiro. 370 2'Sl

( MÊk Tel 255-5442

tmnUfío*

MatrizRua Me*ico 119 8-andarTe: 297-4499EMBRATUR ^001600041 6'RJ

Noys
Brss/í/a-tur/smo /tc/a

P Senaoor Danias 75-Gr 2709Teiclone i02ll 220-6431
EMBRATUR 00753 0041 6

São Paulo SJflL* BARROS rumsuo
Jardins Alameda Gabriel Monteiro
da Silva. 1556 Fone 280-0222
Rio de Janeiro Av Almte Barroso_22 - 4oFone 220-5015 EMB 00642 0141 1

VSalvatore Materâ |Viagens Ltda.
Av Treze de Maio 45 -S 903'4 I

Te. 220-2235 - Rio
6MB 00649-00-40-3
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Fim da novela
O Presidente José Sarney não agüen-

ta mais a novela das nomeações para o
2o e o 3o escalões. São currículos aos
montes, telefonemas para ele, sua mu-
lher, sua filha, um cerco implacável de
candidatos e seus padrinhos.

Sarney deu ordem para encerrar o
assunto. Ontem mesmo foram nomea-
das as diretorias da Embratur e do IAA.
Hoje, o presidente da Petrobrás, Hélio
Beltrão, vai resolver os problemas da
diretoria de sua empresa. E a questão do
BNH também vai ser liquidada.

Por falar em Petrobrás, há uma fortecorrente na cúpula do Governo pressio-
ão façi

apoiar a candidatura de Jânio Quadros
à Prefeitura de São Paulo.

A informação é do líder do PDS na
Câmara, Deputado Prisco Viana.

Jânio brincou, ontem:
— Tenho mais um F. Cardoso pelafrente para derrotar.
Em 1953, ele se elegeu Prefeito de

São Paulo derrotando Francisco Antô-
nio Cardoso. Agora, presume que seu
adversário do PMDB será o Senador
Fernando Henrique Cardoso.

nando para que Hélio Beltrão faça mu-
danças na diretoria da empresa, paraacompanhar os ventos da Nova Repú-
blica.

O Almirante R/l Paulo Bonoso, quechegou a ter seu nome cogitado para ser
Ministro da Marinha, será o novo supe-
rintendente-geral de Transportes da Pe-
trobrás, sob as ordens do diretor, o ex-
Ministro da Marinha Maximiano da
Fonseca.

Terrorismo
Os 400 mil usuários do metrô estão

sendo bombardeados pelos diagnósticos
conflitantes sobre a segurança das esta-
ções e dos trens.

Integrantes da antiga direção da
Companhia do Metrô fazem previsões
sinistras — os passageiros vão morrer
todos eletrocutados, vai haver um gran-
de choque de trens.

A direção atual garante, como acon-
tece sempre nesses casos, que está tudo
bem, apesar dos pesares. Que os riscos
de um acidente grave são os que exis-
tem normalmente.

No meio disso, desconfiados, viajam
os passageiros.

O melhor que faz o Governo do
Estado é convocar um grupo de técnicos
independentes para fazer uma vistoria.

Se houver realmente problemas gra-ves, a prioridade é eliminá-los.
Se estiver tudo em ordem, toca o

bonde.
"Lobby" 

gaúcho
Cada senador já recebeu em média

8 mil cartas e telegramas, postadas no
Rio Grande do Sul, de signatários queformam hoje a mais poderosa operação
de lobby, em defesa do polêmico proje-
to do Sulbrasileiro.
Em campanha

"O PCB é legal, entre para o Par-
tidão."

Este é o slogan da campanha de
ampliação dos quadros do Partidáo,
cujos detalhes de lançamento serão dis-
cutidos no sábado, no Rio, numa reu-
nião de publicitários.
Sé uma vez

Quem votou para prefeito em 1982
não poderá votar agora, mesmo quetenha passado a residir em cidade onde
haverá eleição.

A medida deverá ser incluída na
regulamentação da eleição direta de
prefeitos para evitar que moradores das
periferias das metrópoles façam transfe-
rências falsas de títulos em massa e
desequilibrem os pleitos.
Eleição paulistana

O PDS poderá aliar-se ao PTB para
LANCE-LIVRE-

O empresário da noite Ricardo Amaral
está pensando em abrir uma versão brasileira
do seu famoso Club A de Nova Iorque em
São Paulo.

Será formado, boje à noite um comitê de
publicitários de apoio à candidatura do jorni-
lista Paulo Alberto à Prefeitura do Rio. Terá
como coordenador o publicitário Elido Pires,
que trabalhou na campanha do Presidente
Tancredo Neves.

Gerard Bourgersaiseau, diretor executivo
do Rio Convention Bureau, estará esta se-
mana em Miami no Cotai — Confederation
of Latin America Tourism Organization —
representando o Rio de Janeiro.

O diretor da TV Educativa, Fernando
Barbosa Lima, esclarece que não há nenhum
plano de aceitar anúncios na programação da
emissora.

As declarações do bispo de Anápolis, D
Manuel Pestana P, pregando a intervenção
na Editora Vozes de Petrópolis têm endere-
ço certo em quatro pessoas: o diretor-
presidente, frei Ludovico, o chefe da editoria
religiosa, frei Leonardo Boff, a chefe da
editoria leiga, Rose-Marie Muraro, e o asses-
sor da presidência, Deputado estadual
Eduardo Chuay.

Oswaldo Lima Neto, filho do Deputado
pernambucano Oswaldo Lima Filho, í o mais
novo diretor do Geipot.

Ontem, por volta das 17h30min, o moto-
rista de ônibus 275S3 da linha 433 (Barão de
Drummond—Leblon) acabara de recusar ca-
rona a escolares uniformizados, na Av. S* de
Copacabana, quando um menino também
uniformizado conseguiu entrar. O motorista
mandou-o descer e, como não fosse atendi-
do, pôs o menino para fora a pontapés.

O Ministro Aureiiano Chaves fará no
próximo dia 28 sua primeira viagem ao
exterior desde que assumiu o Ministério das

Mas se o ex-Presidente perder a
eleição, vai faltar pouco para ele refazer
sua carreira ao contrário: já perdeu uma
eleição para Governador, agora seria a
de Prefeito, depois ficariam faltando as
de deputado estadual e vereador.

De jeito nenhum
Se depender do presidente do

PMDB do Rio, Jorge Gama, o Depu-
tado federal Agnaldo Timóteo não se
transferirá ppra seu partido.

Nem fazendo autocrítica do ma-
lufismo — afirma Jorge Gama.
Telefone

O Deputado estadual Cláudio Moa-
cyr, do PMDB, não tem nenhum cargo
no Governo Brizola mas, graças a seu
papel no estabelecimento da coalizão,
ganhou um telefone vermelho.

Tem o número 181, acrescentado a
mão à lista vermelha das autoridades.
Bega-Flor

Este mundo é uma bola será o tema
do enredo da Beija-Flor de Nilópolis e
de Joãozinho Trinta no carnaval do
próximo ano.
Estabilidade

O líder do PDS na Câmara, Prisco
Viana, calcula que o partido ainda vai
perder uns oito ou nove deputados
federais. Como não ganhará nenhum,
sua bancada na Câmara deverá estabili-
zar-se na faixa de^ 125 a 130 deputados.

Prisco acha que a dissidência de seu
partido não daria boa base para um"PSD de udenistas", como definiu o
Senador Amaral Peixoto:

São apenas 10 deputados da
Bahia e quatro do Rio Grande do Sul.
Agora, se o novo partido vai se estrutu-
rar a partir da absorção da Frente
Liberal, quem tem de comentar o as-
sunto é o Dr Aureiiano Chaves.
Sinal dos tempos

O Fluminense Futebol Clube está
promovendo cursos de defesa pessoal,incluindo o manuseio de arma calibre
22.

Cada aluno tem direito a dar 100
tiros em cinco dias.
Crescimento

O PFL do Rio cresce.
Já tem nove deputados federais e

esta semana ganhará mais um.
Do PDT.

Longo mesmo
O diretor alemão Hans Jurgen Sy-

berberg, pouco conhecido no Brasil mas
bem conhecido na Europa como reali-
zador de filmes extremamente longos,
levou ao Festival de Cannes seu novo
trabalho, Die Nacht (A Noite), que tem
pouco mais de sete horas de duração.

Das vezes anteriores, apresentou
em Cannes Confissões de Winfríed
Wagner e Parsifal (seis horas cada um).

Minas e Energia. Ele irá ao Suriname, onde
participará de uma conferência da Oladi, a
entidade latino-americana que atua no setor
energético.

Dois diplomatas da República Democrática
Alemá estão no Brasil, participando das co-
me roo rações do flm da Segunda Grande
Guerra: Karl Korme e Mkhael Kern, ambos
dirigentes da Liga de Amizade da RDA com a
América Latina.

Jantando na noite de segunda-feira em
uma sofisticada boate da Zona Sul do Rio o
Deputado federal Amaral Netto, do PDS do
Rio, com o presidente do Banerj, Carlos
Augusto Rodrigues. ,

A Sala de Imprensa do Palácio Burity, sede
do Governo do Distrito Federal, receberá o
nome do Jornalista Mário Eugênio, assassina-
do no ano passado.

Luís Caflos Prestes revela que ainda náo
tem candidato a Prefeito do Rio Janeiro. Ele
foi uma das poucas personalidades que com-
pareceram para manifestar seu repúdio ao
bloqueio econômico da Nicarágua pelosEUA, ontem, no Consulado daquele país.A principal preocupação administrativa do
Governador de Santa Catarina, F«pcrirt|gq
Amin, é a vulnerabilidade do Vale do Itqjaí a
enchentes. "Este ano podemos ter um estrago
maior do que o do ano passado, com menos
chuva", diz Amin, que acha necessário coor-
denar o trabalho das diferentes agências do
Governo Federal envolvidas na regularização
do Rio It^jaí.

O cineasta Antônio Carlos Fontoura, dire-
tor de Espelho de Carne, que será lançado
brevemente no circuito nacional, promoverános próximos dias uma sessão especial na
cabine do Méridien para o seu Pai de Santo
Gilberto e todos os babalaõs. Os santos teráo
o prazer de ver na tela. completamente nua.
a atriz Maria Zilda.

3K-7
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3) ORATÓRIA,
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Brasília — Na pauta de votações do Congresso, a convoca-
ção da Assembléia Nacional Constituinte para 1986 já tem data
marcada: 12 de junho próximo. Uma esquecida emenda do líder
do PTB na Câmara dos Deputados, Gastone Righi (SP),
propondo a convocação da Constituinte, foi incluída na pautaontem pelo presidente do Congresso, Senador José Fragelli.

Os líderes que participaram da reunião em que o Presiden-
te José Sarney recebeu a minuta do projeto da comissão
encarregada de preparar a convocação da Constituinte não
sabiam que a emenda Gastone Righi estava na iminência de ser
votada. Eles disseram que a proposta de Righi não prejudica o
cronograma e os planos do Governo.

Polêmica
Fragelli, ao admitir que o Governo pode ser forçado a

antecipar a convocação da Constituinte, ressalvou que a decisão
de incluir a emenda Gastone Righi na pauta foi "exclusivamente
regimental", a partir de uma consulta que lhe fez o líder do
PTB. Há outra emenda correlata, de autoria do Deputado
Alberto Goldman (PMDB-SP), que será votada juntamentecom a emenda Righi, única a obter mais de dois terços das
assinaturas do Congresso. Ambas, porém, chegarão ao plenáriocom pareceres contrários dos relatores, o que dificulta sua
aprovação.

O líder do Governo no Congresso, Senador Fernando
Henrique Cardoso (PMDB-SP), ao defender a criação de uma"base partidária" para votar a convocação da Constituinte,
admitiu que o Governo poderá não dar número à votação.
Righi, no entanto, alertou que qualquer emenda do Executivo
terá de ser acoplada à sua, sob pena de o assunto não podermais ser tratado pelo atual Congresso.

O líder do PTB — que tem um encontro marcado com o
Presidente Sarney amanhã à tarde — admitiu que, durante as
negociações, sua emenda poderá ser modificada, com a supres-
são de alguns pontos. A primeira polêmica já surge em torno do
artigo 2o, que veda qualquer proposta que possa mudar o
sistema abolindo a Federação ou a República. O líder do PFL
no Senado, Carlos Chiarelü (RS), não concorda, afirmando que"uma Constituinte é soberana até para instaurar a monarquia".

O presidente da Câmara, Ulysses Guimarães, e o líder do
PDS no Senado, Murilo Badaró (MG), foram cautelosos:
querem estudar a emenda Righi antes de manifestar uma
posição. Um dos poucos que se mostra tranqüilo é José Fragelli.
Segundo ele, "se a convocação da Constituinte não puder ser
feita por um ato conjunto entre o Executivo e o Legislativo, não
há demérito nenhum para o Governo o Congresso aprovar a
iniciativa de um de seus parlamentares".

Luís Eulálio cobrará
compromisso político

Porto Alegre — "Nós financiamos os políticos, elegemos os
políticos, mas não exigimos compromissos políticos". A afirma-
ção é do presidente da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo — Fiesp —, Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, queconvocou os empresários a exigir, com a instalação da Assem-
bléia Nacional Constituinte, "um compromisso com a liberdade
e a livre iniciativa".

— Ou financiamos os políticos, ou eles terão de sermilionários, mas está na hora de pedir como recibo sua ligaçãocom a liberdade.
Em palestra a cerca de 150 empresários presentes àreunião-almoço da Federação das Indústrias do Rio Grande doSul, Luís Eulálio disse que ficou "apavorado" com a forma deencaminhamento da aprovação do emendão porque foi incluídona pauta por um acordo de lideranças. No seu entender, "o

acordo de lideranças é tão autoritário quanto o decreto-lei
porque o destino de 130 milhões não pode ser decidido numasala fechada".
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Sol, praia, mar, piscina, tênis, vôlei,
barco a vela, arco e flecha, mil

esportes, banquetes, night club.
Para o seu lazer nesses feriados, o
Méditerranée é um santo remédio.

Saídas: 5 e 6 de junho
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Sarney recebe
projeto de Lyra

Brasília — Urgência nas
negociações interpartidárias
para viabilizar o pacto políti-co pela democracia, pressu-posto do pacto social entre
empresários e trabalhadores.
Este foi o pedido do Presi-
dente José Sarney aos líderes
do Governo no Congresso,
durante a reunião do conse-
lho político.Na reunião, o Ministro da
Justiça, Fernando Lyra, en-
tregou ao Presidente a minu-
ta do projeto de criação da
comissão que será encarrega-
da de preparar e conduzir o
debate sobre a Assembléia
Constituinte. Sarney recebeu
o documento, prometeu exa-
minar as alternativas e nomes
apresentados pelo Ministro
da Justiça. Garantiu que não
tomará qualquer decisão so-
bre o assunto sem consultar
todos os partidos, ihcluindo
os novos.

O líder do Governo no
Congresso, Senador Fernan-
do Henrique Cardoso
(PMDB-SP), um dos partici-
pantes, assegurou que o ob-
jetivo da comissão a ser cria-
da "não é fazer o anteprojeto
da Constituinte, mas sistema-
tizar o debate sobre o as-
sunto".

No que se refere ao pactosocial, o Presidente disse que
pretende, basicamente, via-
bilizar um acordo entre em-
presários e trabalhadores queresulte na estabilização de
preços e salários por um tem-
po ainda a ser determinado.
Segundo Sarney, os presiden-tes de todos os partidos terão
papel fundamental na viabili-
zação deste pacto.Um dos participantes da
reunião revelou que a ten-
dência, no encaminhamento
da Constituinte, é ampliar a
proposta inicial de Tancredo
Neves, incluindo na comissão
de juristas e representantes
da sociedade civil, inicial-
mente prevista, todos os par-tidos políticos.

Reale quer Carta
sem privilégios
Sáo Paulo — "Constitui-

ção não é um amontoado de
normas indiscriminadas paracontentar a toda gente, em
seus mínimos detalhes. Aci-
ma de tudo, ela tem que ser
elaborada com base no supe-
rior critério das decisões poli-ticas, de validade para todo o
país, para náo privilegiar cer-
tas categorias sociais, em de-
trimento de outra" alertou o
jurista Miguel Reale.

Ex-reitor da Universidade
de São Paulo e professor titu-
lar da cadeira de Direito
Constitucional, o jurista* afir-
mou que ainda não foi convi-
dado a integrar a comissão
aue elaborará o anteprojeto
da nova Constituição. Mas
disse que nunca se recusou a
prestar serviços à Nação, e,
se for convidado, aceitará
participar da comissão.

A futura Constituição de-
ve manter "muitas das dispo-
sições t]ue vêm desde 1891,
dos primórdios da Repúbli-
ca", considerou Reale. Ob-
servou que não se poderá
partir do "marco zero" paraexecutar o anteprojeto da
Carta, mas é necessário ela-
borar "um novo documento,
com novo espírito e uma no-
va estrutura . Os integrantes
da comissão, ressaltou , "não

derão 
ter idéias preconce-ís, a não ser a do ideal

democrático".
Para Reale, a comissão de-

ve abranger um grande es-
pectro da representatividade
nacional", porque sua função
será preparatória 

"e não de-
cisóna". Observou, porém,aue, "ao concluir-se a coleta
de dados ou de orientações,
haverá um momento em queo trabalho será eminente-
mente técnico, uma vez que a
Constituição é um sistema lo-
gicamente travado e harmô-
nico, tendo como referência
determinados princípios bá-
sicos".
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Fim da novela
O Presidente José Sarney não agiien-

Ia mais a novela das nomeações para o
2o e o 3o escalões. São currículos aos
montes, telefonemas para ele, sua mu-
lher, sua filha, um cerco implacável de
candidatos e seus padrinhos.

Sarney deu ordem para encerrar o
assunto. Ontem mesmo foram nomea-
das as diretorias da Embratur e do IAA.
Hoje, o presidente da Petrobrás, Hélio
Beltrão, vai resolver os problemas da
diretoria de sua empresa. E a questão do
BNH também vai ser liquidada.

Por falarem Petrobrás, há uma forte
corrente na cúpula do Governo pressio-
nando para que Hélio Beltrão faça mu-
danças na diretoria da empresa, paraacompanhar os ventos da Nova Repú-
blica.

O Almirante RH Paulo Bonoso, quechegou a ter seu nome cogitado para ser
Ministro da Marinha, será o novo supe-
rintendente-geral de Transportes da Pe-
trobrás, sob as ordens do diretor, o ex-
Ministro da Marinha Maximiano da
Fonseca.

Terrorismo
Os 400 mil usuários do metrô estão

sendo bombardeados pelos diagnósticos
conflitantes sobre a segurança das esta-
ções e dos trens.

Integrantes da antiga direção da
Companhia do Metrô fazem previsões
sinistras — os passageiros vão morrer
todos eletrocutados, vai haver um gran-
de choque de trens.

A direção atual garante, como acon-
tece sempre nesses casos, que está tudo
bem, apesar dos pesares. Que os riscos
de um acidente grave são os que exis-
tem normalmente.

No meio disso, desconfiados, viajam
os passageiros.

O melhor que faz o Governo do
Estado é convocar um grupo de técnicos
independentes para fazer uma vistoria.

Se houver realmente problemas gra-
ves, a prioridade é eliminá-los.

Se estiver tudo em ordem, toca o
bonde.
"Lobby" 

gaúcho
Cada senador já recebeu em média

8 mil cartas e telegramas, postadas no
Rio Grande do Sul, de signatários que
formam hoje a mais poderosa operação
de lobby, em defesa do polêmico proje-
to do Sulbrasileiro.

Em campanha
"O PCB é legal, entre para o Par-

tidão."
Este é o slogan da campanha de

ampliação dos quadros do Partidão,
cujos detalhes de lançamento serão dis-
cutidos no sábado, no Rio, numa reu-
nião de publicitários.
Só uma vez

Quem votou para prefeito em 1982
não poderá votar agora, mesmo que
tenha passado a residir em cidade onde
haverá eleição.

A medida deverá ser incluída na
regulamentação da eleição direta de
prefeitos para evitar que moradores das
periferias das metrópoles façam transfe-
rências falsas de títulos em massa e
desequilibrem os pleitos.
Eleição paulistana

O PDS poderá aliar-se ao PTB para

apoiar a candidatura de Jânio Quadros
à Prefeitura de São Paulo.

A informação é do líder do PDS na
Câmara, Deputado Prisco Viana.

Jânio brincou, ontem:
— Tenho mais um F. Cardoso pela

frente para derrotar.
Em 1953, ele se elegeu Prefeito de

São Paulo derrotando Francisco Antô-
nio Cardoso. Agora, presume que seu
adversário do PMDB será o Senador
Fernando Henrique Cardoso.

Mas se o ex-Presidente perder a
eleição, vai faltar pouco para ele refazer
sua carreira ao contrário: já perdeu uma
eleição para Governador, agora seria a
de Prefeito, depois ficariam faltando as
de deputado estadual e vereador.

De jeito nenhum
Se depender do presidente do

PMDB do Rio, Jorge Gama, o Depu-
tado federal Agnaldo Timóteo não se
transferirá para seu partido.

Nem fazendo autocrítica do ma-
lufismo — afirma Jorge Gama. *

Telefone
O Deputado estadual Cláudio Moa-

cyr, do PMDB, não tem nenhum cargo
no Governo Brizola mas, graças a seu
papel no estabelecimento da coalizão,
ganhou um telefone vermelho.

Tem o número 181, acrescentado a
mão à lista vermelha das autoridades.
Beija-Flor

Este mundo é uma bola será o tema
do enredo da Beija-Flor de Nilópolis e
de Joãozinho Trinta no carnaval do
próximo ano.
Estabilidade

O líder do PDS na Câmara, Prisco
Viana, calcula que o partido ainda vai
perder uns oito ou nove deputados
federais. Como não ganhará nenhum,
sua bancada na Câmara deverá estabili-
zar-se na faixa de 125 a 130 deputados.

Prisco acha que a dissidência de seu
partido não daria boa base para um"PSD de udenistas", como definiu o
Senador Amaral Peixoto:

São apenas 10 deputados da
Bahia e quatro do Rio Grande do Sul.
Agora, se o novo partido vai se estrutu-
rar a partir da absorção da Frente
Liberal, quem tem de comentar o as-
sunto é o Dr Aureliano Chaves. c
Sinal dos tempos

O Fluminense Futebol Clube está
promovendo cursos de defesa pessoal,incluindo o manuseio de arma calibre
22.

Cada aluno tem direito a dar 100
tiros em cinco dias. «
Crescimento

O PFL do Rio cresce.
Já tem nove deputados federais e

esta semana ganhará mais um.
Do PDT.

Longo mesmo
O diretor alemão Hans Jurgen Sy-

berberg, pouco conhecido no Brasil mas
bem conhecido na Europa como reali-
zador de filmes extremamente longos,
levou ao Festival de Cannes seu novo
trabalho, Die Nacht (A Noite), que tem
pouco mais de sete horas de duração.

Das vezes anteriores, apresentou
em Cannes Confissões de Winfried
Wagner e Parsifal (seis horas cada um).

LANCE-LIVRE-
O empresário da noite Ricardo Amaral

está pensando em abrir uma versão brasileira
do seu famoso Club A de Nova Iorque em
São Paulo.

Será formado hoje à noite um comitê de
publicitários de apoio à candidatura dojorna-
lista Paulo Alberto à Prefeitura do Rio. Terá
como coordenador o publicitário Elísio Pires,
que trabalhou na campanha do Presidente
Tancredo Neves.

Gerard Bourgersaiseau, diretor executivo
do Rio Convention Bureau, estará esta se-
mana em Miami no Cotai — Confederation
of Latin America Tourism Organization —
representando o Rio de Janeiro.

O diretor da TV Educativa, Fernando
Barbosa Lima, esclarece que não há nenhum
plano de aceitar anúncios na programação da
emissora.

As declarações do bispo de Anápolis, D
Manuel Pestana F°, pregando a intervenção
na Editora Vozes de Petrópolis têm endere-
ço certo em quatro pessoas: o diretor-
presidente, frei Ludovico, o chefe da editoria
religiosa, frei Leonardo Boff, a chefe da
editoria leiga, Rose-Marie Muraro, e o asses-
sor da presidência, Deputado estadual
Eduardo Chuay.

Oswaldo Lima Neto, filho do Deputado
pernambucano Oswaldo Lima Filho, é o mais
novo diretor do Geipot.

Ontem, por volta das 17h30min, o moto-
rista de ônibus 27553 da linha 433 (Barão de
Drummond—Leblon) acabara de recusar ca-
rona a escolares uniformizados, na Av. N. Sa
de Copacabana, quando um menino também
uniformizado conseguiu entrar. O motorista
mandou-o descer e, como não fosse atendi-
do, pôs o menino para fora a pontapés.

O Ministro Aureliano Chaves fará no pró-
ximo dia 28 sua primeira viagem ao exterior
desde que assumiu o Ministério das Minas e

Energia. Ele irá ao Suriname, onde participa-
rá de uma conferência da OUdi, a entidade
latino-americana que atua no setor energé-
tico.

Dois diplomatas da República Democráti-
ca Alemã estão no Brasil, participando das
comemorações do fim da Segunda Grande
Guerra: Karl Korme e Michael Kem, ambos
dirigentes da Liga de Amizade da RDA com
a América Latina.

Jantando na noite de segunda-feira em
uma sofisticada boate da Zona Sul do Rio o
Deputado federal Amaral Netto, do PDS do
Rio, com o presidente do Banerj, Carlos
Augusto Rodrigues.

A Sala de Imprensa do Palácio Burity,
sede do Governo do Distrito Federal, rece-
berá o nome do Jornalista Mário Eugênio,
assassinado no ano passado.Luís Carlos Prestes revela que ainda não
tem candidato a Prefeito do Rio de Janeiro.
Ele foi uma das poucas personalidades que
compareceram para manifestar seu repúdio
ao bloqueio econômico da Nicarágua pelos
EUA, ontem, no Consulado daquele pais.A principal preocupação administrativa do
Governador de Santa Catarina, Esperidião
Amin, é a vulnerabilidade do Vale do Itajaf a
enchentes. "Este ano podemos ter um estra-
go maior do que o do ano passado, com
menos chuva", diz Amin, que acha necessá-
rio coordenar o trabalho das diferentes agên-
cias do Governo Federal envolvidas na regu-
larização do rio Itajaí.

O cineasta Antônio Carlos Fontoura, dire-
tor de Espelho de Carne, que será lançado
brevemente no circuito nacional, promoverá
nos próximos dias uma sessão especial na
cabine do Méridien para o seu Pai de Santo
Gilberto e todos os babalaôs. Os santos teráo
o prazer de ver na tela, completamente nua, a
atriz Maria Zilda.
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Brasília — Na pauta de votações do Congresso, a convoca-
ção da Assembléia Nacional Constituinte para 1986 já tem data
marcada: 12 de junho próximo. Uma esquecida emenda do líder
do PTB na Câmara dos Deputados, Gastone Righi (SP),
propondo a convocação da Constituinte, foi incluída na pautaontem pelo presidente do Congresso, Senador José Fragelli.

Os líderes que participaram da reunião em que o Presiden-
te José Sarney recebeu a minuta do projeto da comissão
encarregada de preparar a convocação da Constituinte não
sabiam que a emenda Gastone Righi estava na iminência de ser
votada. Eles disseram que a proposta de Righi não prejudica o
cronograma e os planos do Governo.

Polêmica
Fragelli, ao admitir que o Governo pode ser forçado a

antecipar a convocação da Constituinte, ressalvou que a decisão
de incluir a emenda Gastone Righi na pauta foi "exclusivamente
regimental", a partir de uma consulta que lhe fez o líder do
PTB. Há outra emenda correlata, de autoria do Deputado
Alberto Goldman (PMDB-SP), que será votada juntamente
com a emenda Righi, única a obter mais de dois terços das
assinaturas do Congresso. Ambas, porém, chegarão ao plenáriocom pareceres contrários dos relatores, o que dificulta sua
aprovação.

O líder do Governo no Congresso, Senador Fernando
Henrique Cardoso (PMDB-SP), ao defender a criação de uma"base partidária" para votar a convocação da Constituinte,
admitiu que o Governo poderá não dar número à votação.
Righi, no entanto, alertou que qualquer emenda do Executivo
terá de ser acoplada à sua, sob pena de o assunto não podermais ser tratado pelo atual Congresso.

O líder do PTB — que tem um encontro marcado com o
Presidente Sarney amanhã à tarde — admitiu que, durante as
negociações, sua emenda poderá ser modificada, com a supres-
são de alguns pontos. A primeira polêmica já surge em torno do
artigo 2°, que veda qualquer proposta que possa mudar o
sistema abolindo a Federação ou a República. O líder do PFL
no Senado, Carlos Chiarelli (RS), não concorda, afirmando que"uma Constituinte é soberana até para instaurar a monarquia".

O presidente da Câmara, Ulysses Guimarães, e o líder do
PDS no Senado, Murilo Badaró (MG), foram cautelosos:
querem estudar a emenda Righi antes de manifestar uma
posição. Um dos poucos que se mostra tranqüilo é José Fragelli.
Segundo ele, "se a convocação da Constituinte não puder ser
feita por um ato conjunto entre o Executivo e o Legislativo, não
há demérito nenhum para o Governo o Congresso aprovar a
iniciativa de um de seus parlamentares".

Luís Eulálio cobrará

compromisso político
Porto Alegre—"Nós financiamos os políticos, elegemos os

políticos, mas não exigimos compromissos políticos". A afirma-
ção é do presidente da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo — Fiesp—, Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, queconvocou os empresários a exigir, com a instalação da Assem-
bléia Nacional Constituinte, "um compromisso com a liberdade
e a livre iniciativa".

— Ou financiamos os políticos, ou eles terão de ser
milionários, mas está na hora de pedir como recibo sua ligação
com a liberdade.

Em palestra a cerca de 150 empresários presentes à
reunião-almoço da Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul, Luís Eulálio disse que ficou "apavorado" com a forma de
encaminhamento da aprovação do emendão porque foi incluído
na pauta por um acordo de lideranças. No seu entender, "o
acordo de lideranças é tão autoritário quanto o decreto-lei
porque o destino de 130 milhões não pode ser decidido numa
sala fechada".
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Sarney propõe
negociações já
Brasília — Urgência nas

negociações interpartidárias
para viabilizar o pacto políti-co pela democracia, pressu-
posto do pacto social entre
empresários e trabalhadores.
Este foi o pedido do Presi-
dente José Sarney aos líderes
do Governo no Congresso,
durante a reunião do conse-
lho político.

Na reunião, o Ministro da
Justiça, Fernando Lyra, en-
tregou ao Presidente a minu-
ta do projeto de criação da
comissão que será encarrega-
da de preparar e conduzir o
debate sobre a Assembléia
Constituinte. Sarney recebeu
o documento, prometeu exa-
minar as alternativas e nomes
apresentados pelo Ministro
da Justiça. Garantiu que não
tomará qualquer decisão so-
bre o assunto sem consultar
todos os partidos, incluindo
os novos.

O líder do Governo no
Congresso, Senador Fernan-
do Henrique Cardoso
(PMDB-SP), um dos partici-
pantes, assegurou que o ob-
jetivo da comissão a ser cria-
da "não é fa?~r imnii |.p»jato—da Constituinte, mas sistema-
tizar o debate sobre o as-
sunto".

No que se refere ao pactosocial, o Presidente disse que
pretende, basicamente, via-
bilizar um acordo entre em-
presários e trabalhadores queresulte na estabilização de
preços e salários por um tem-
po ainda a ser determinado.

Um dos participantes da
reunião revelou que a ten-
dência, no encaminhamento
da Constituinte, é ampliar a
proposta inicial de Tancredo
Neves, incluindo na comissão
de juristas e representantes
da sociedade civil, inicial-
mente prevista, todos os par-tidos políticos.

PDS conversa,
mas não adere
Brasília — O PDS admite o

exame de propostas de pacto
político"para fortalecer a de-
mocracia e realizar as reformas
institucionais". Mas não admi-
te que "esta atitude seja enten-
dida como apoio ao governo da
Aliança Democrática", segun-
do o Senador Amaral Peixoto,
que cita o Pacto de Moncloa,
na Espanha, como exemplo de
acordo possível entre Oposição
e Governo.

— Lá, monarquistas e co-
munistas apoiaram o processode institucionalização do regi-
me democrático, sem se desça-
racterizarem. Oposição era
oposição. Governo continuou
governo. Para haver démocra-
cia, é preciso haver oposição.
O PDS é oposição — afirmou
Amaral.

Os líderes na Câmara, Prisco
Viana, e no Senado, Murillo
Badaró, endossam as palavras
do presidente do partido. Pris-
co argumenta que é preciso
fixar com muita nitidez a posi-
ção do PDS "para que ela não
seja confundida com a de um
pequeno grupo dissidente "que
está querendo aderir ao Go-
verno".

Badaró, por sua vez, enten-
de que apoiar o Governo "seria
escamotear a opinião pública
que mandou o PDS para a
oposição".

Prisco admitiu que, quandoesteve no Palácio do Planalto
para a cerimônia de assinatura
da Emenda Sarney pró-diretas,o Presidente manifestou inte-
resse de "obter o apoio de
todos os partidos para um pro-
jeto político voltado para a re-
construção democrática". Na
ocasião, Sarney informou que
procuraria os partidos com esta
proposta. Prisco, Badaró e
Amaral Peixoto garantem queesta foi a única manifestação
oficial do Governo a favor do
pacto político. Eles reforçam a
disponibilidade do partido paraexaminar futuras propostas do
Governo neste sentido, ressal-
tando, no entanto, que a inicia-
tiva terá de ser de Sarney.
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JORNAL DO BRASIL Política

Governo reúne ministros e diz 
que

quarta-feira, 15/5/85 ? 1° caderno ? 7

Brasília — Depois de uma
hora de reunião no Palácio dò
Planalto, cinco ministros con-
cluíram que o processo de gre-ves "se encaminha dentro de
padrões de normalidade" e queo Governo antecipará o envio
ao Congresso do projeto de lei
sobre negociações coletivas e o
direito de greve.

Em nota oficial distribuída
pelo, Planalto, eles garantiram,
,aindâ, que "o Governo conti-
nuará assegurando aos traba-
lhadores o direito universal de
greve reivindicatória", mas res-
salvaram que não permitirá
que as greves "excedam os es-
tritos limites da lei" e mantém
sua posição de "que seja asse-
gurado o direito ao trabalho,
preservada a propriedade pri-vada e mantida a ordem públi-ca e a paz social".
NOVA REALIDADE

Estavam presentes os Minis-
tros Almyr Pazzianotto, do
Trabalho, Roberto Gusmão,
da Indústria e do Comércio,
Fernando Lyra, da Justiça, Jo-
sé Hugo Casteilo Branco, do
Gabinete Civil, e o General
Ivan de Souza Mendes, do
SNI. A reunião, segundo Lyra,"foi determinada pelo Presi-
dente José Sarney".

Ele contou, também, quePazzianotto fez uma longa ex-
posição sobre os movimentos
grevistas, apresentando um
quadro comparativo do núme-
ro de greves, por ano, desde
1979 até agora, para concluir-"que não há um quadro de-exeepcionalidade". Em 79,
lembrou Lyra, foram 524 gre-ves setoriais, contra as 212 des-
te ano.

O chefe do SNI também
apresentou dados sobre as gre-ves que, segundo Lyra, coinci-
diram com os do Ministro do
Trabalho. Em nenhum minuto,
garantiu, falou-se da tendência

jdeológjca dos líderes dos mo-~ vimentos ou dos sindicatos en-
volvidos. E Gusmão reclamou
instrumentos para o Governo"agir dentro da nova reali-
dade".

Lyra também tentou menos-
prezar o que chamou de "apa-
rente divergência" entre os Mi-
nistros Pazzianotto e Roberto
Gusmão: "Todos nós estáva-
mos falando a mesma língua.
Queríamos e queremos que se-
ja aplicada a lei, só que não
sabemos qual é a lei, porque a
existente está defasada em re-
lação à realidade", disse. Daí
porque ficou decidido que será
abreviado o prazo de debate
sobre a nova lei de greve e de
negociação coletiva, para envio
o mais rápido possível ao Con-
gresso.— O pacto político tem que
preceder o pacto social — disse
o Ministro da Justiça, para
quem "todos os problemas são
políticos: o resto é conse-
qiiência."

Ele garantiu, ainda, queGusmão é contrário, como to-
dos os demais ministros presen-tes à reunião, à decretação de
intervenção nos sindicatos ou
do estado de greve. "Não exis-
te qualquer perspectiva de in-
tervenção", resumiu, insistindo
que o processo de greves no
país "nada tem de alarmante",
principalmente porque ocor-
rem cm abril e maio, meses de
dissídios e, assim, de natural
movimentação sindical.

Lyra considerou que seria"imperdoável" se Pazzianotto
não participasse das negocia-
çóes entre patrões e emprega-
dos e declarou: "E essa partici-
pação é legal".

Sayad não quer
falar no assunto

São Paulo — O Ministro do
Planejamento, João Sayad,
não quis se manifestar ontem à
noite sobre as greves, dizendo
que deixa o assunto "para os
ministérios da área". Sayad
alegou que não tomou conheci-
mento das afirmações do Mi-
nistro da Indústria e Comércio,
Roberto Gusmão, sobre as gre-ves e disse desconhecer que o
Ministro Pazzianotto esteja de-
missionário.

Negou também informações
de que sua viagem a São Paulo
tenha por finalidade fornecer
uma posição oficial do PMDB
sobre as greves, que ficasse
num meio termo entre as decla-
rações de Gusmão e as posi-
ções de Pazzianotto.

Brasília — Foto de Josemar Gonçalves
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greves 
sao normais

Nota fecha reunião em 5 linhas

Reunião dos ministros durou uma hora e gerou nota sobre normalidade das greves

Gusmão faz críticas a Pazzianotto
Brasília — Uma crítica do Ministro

da Indústria e do Comércio, Roberto
Gusmão, durante o programa Bom Dia
Brasil, da TV Globo, à atuação do Minis-
tério do Trabalho, nas negociações'entre
patrões e empregados em greve, provo-cou divergências no Governo. Até o
início da noite, circulavam boatos de queo Ministro do Trabalho, Almir Pazzianot-
to, estaria demissionário.

Sem citar nomes, Gusmão criticou a
interferência de Pazzianotto no campo
que, como destacou, é da Justiça do
Trabalho. "O Ministro às vezes entra na
frente para tentar a conciliação, quandoisso não é necessário", afirmou.

Disse ainda que a lei de greve "é até

paternalista", condenou o"grevismo ge-neralizado" e denunciou a tentativa de"transformar reivindicações justas num
confronto com o Governo".

Ao final da tarde, Pazzianotto em
entrevista coletiva, reafirmou que conti-
nuará atuando como negociador nas gre-ves. "As negociações coletivas são de
competência do Ministério do Trabalho."

O Ministro do Trabalho negou queestivesse demissionário e garantiu quenão disputará a Prefeitura de São Paulo."Isto não está nos meus planos", disse.
Não afastou, porém, a possibilidade de
candidatar-se à Assembléia Constituinte.

Pazzianotto recebeu a visita, no mi-
nistério, do líder do Governo no Con-

Ministro pede que colega use a lei
Brasília — "Afinal, você é ministro

ou candidato? Decida-se", cobrou o Mi-
nistro da Indústria e do Comércio, Ro-
berto Gusmão, em conversa telefônica,'
na última quarta-feira, do Ministro do
Trabalho, Almir Pazzianotto, defenden-
do a necessidade de o Governo usar os
instrumentos previstos na lei para enfren-
tar o surto de greves iniciado no ABC
paulista. "A negociação é o melhor cami-
nho", respondeu Pazzianotto.

Desde a ocupação da fábrica da Ge-
neral Motors, em São José dos Campos,
por metalúrgicos, Gusmão passou a de-
fender a aplicação da lei para conter os
excessos praticados pelos grevistas. "Não
posso ficar parado. Estão arranhando o
princípio da autoridade", justificou.

No dia 29 de abril, ele e o então
Ministro da Cultura, José Aparecido,
jantaram com o Presidente José Sarney,
no Palácio do Jaburu. Gusmão alertou: o
Governo deveria agir com mais rigor,
diante das greves que começavam a alas-
trar-se. No dia seguinte, no Palácio do
Planalto, encontrou-se com o chefe do
gabinete civil, José Hugo Castelo Bran-
co, e o chefe do SNI, General Ivan de
Souza Mendes, e reiterou sua adver-
tência.

José Hugo sensibilizou-se com os
argumentos do Ministro da Indústria e do
Comércio. Naquele dia, ele faria uma
declaração contra a violência nas greves.Gusmão falaria no mesmo tom, no Palá-
cio dos Bandeirantes, para onde fora

José Reinaldo vai ser

nomeado 
para a Sudene

Brasília — O Palácio do Planalto vai
divulgar hoje o decreto do Presidente
José Sarney de nomeação do engenheiro
maranhense José Reinaldo Tavares, 45
anos, ex-diretor do Departamento Nacio-
nal de Obras e Saneamento — DNOS
para o cargo de diretor-superintendente
da Sudene.

José Reinaldo recebeu a comunica-
çào de sua escolha pelo próprio Presiden-
te José Sarney, em reunião que mantive-
ram na segunda-feira à noite no Palácio
Jaburu.

O Ministro do Interior, Ronaldo
Costa Couto, que levou ao Presidente o
decreto com o nome de José Reinaldo,
informou que a Sudene vai ser um dos
órgão públicos mais importantes na Nova
República e, para tan.to, o Finor (Fundode Investimento do Nordeste) passará
por profundas modificações e deverá

atuar em benefício dos pequenos investi
dores, com aproveitamento o mais possí-vel do material local disponível.

Segundo o Ministro, isto não significa
que os médios e grandes investidores
serão abandonados, mas "haverá uma
nova postura diante da realidade nordes-
tina, com o objetivo de se criar mais
empregos e valorizar o que já existe na
área". Os técnicos do Ministério do Inte-
rior já estão preparando novos projetoscom essa finalidade.

O novo superintendente da Sudene é
pessoa de confiança de José Sarney, com
quem convive politicamente há vários
anos. Além de ter sido diretor do DNOS,
ele acumula outras experiências na admi-
nis-tração pública: foi superintendente da
Novacap — empresa de urbanismo — em
Brasília, e mais tarde Secretário de
Obras.

Angelim 
promete levar

democracia a Rondônia
Brasília — O novo Governador de

Rondônia prometeu um Governo demo-
crático "baseado nos parâmetros da com-
petência e da probidade", ao ser empos-
sado pelo Ministro Fernando Lyra. Após
afirmar fidelidade às diretrizes do Presi-
dente José Sarney, Ângelo Angelim disse
que "o povo de Rondônia está ansioso
por dias melhores e acredita nas possibili-dades de realização de um Governo aus-
tero".

O novo Governador informou que*seu Governo enfrenta graves problemas
para sua consolidação nas áreas de saúde,

agricultura, educação, energia elétrica e
saneamento básico. Mas garantiu que
aplicará com eficácia os recursos queforem destinados à região. O Ministro
Fernando Lyra saudou o Governador
lembrando a luta do PMDB para a cria-
ção do Estado de Rondônia.

Compareceram à solenidade os Mi-
nistros do Trabalho, Almir Pazzianotto. e
do Desenvolvimento e Reforma Agrária,
Nélson Ribeiro, e o Senador Marcondes
Gadelha. A transmissão do cargo será em
Rondônia na próxima quinta-feira.

enviado, com Pazzianotto, a fim de tentar
acertar um acordo com os metalúrgicos.
Horas antes, numa reunião de ministros,
chegara-se à conclusão de que o Gover-
nador de São Paulo, Franco Montoro,
não atuava com a firmeza que a ocupação
de fábricas exigia.

Esse assunto foi discutido entre Gus-
mão e Pazzianotto, no jatinho que os
levava a São Paulo. "A intervenção do
Governo na negociação tem criado des-
gaste", disse a Pazzianotto. "Devemos
deixar empresários e trabalhadores se
entenderem, deixando à Justiça a inter-'
mediação", continuou. O Ministro do
Trabalho discordou, argumentando que a
lei de greve está ultrapassada.

D Antônia é

exonerada

do Palácio
Brasília — Dona Antônia Gonçalves

de Araújo, que por 12 anos foi a podero-sa secretária particular do falecido Presi-
dente Tancredo Neves, em audiência
com o Presidente José Sarney, no início
da tarde, pediu um emprego. Manifestou
preferência pela Subchefia do Gabinete
Civil. O Diário Oficial de ontem publicoua sua exoneração da Secretaria Particular
da Presidência, sem a designar para no-
vas funções. Também foi publicada a
dispensa de três dos mais íntimos auxilia-
res de Tancredo Neves.

Seu filho, Tancredo Augusto, vai
integraf o Conselho de Administração da
Petrobrás. E Mauro Salles, deixa a Secre-
taria para Assuntos Extraordinários, sen-
do convidado pelo Presidente a permane-cer como seu consultor especial.

— O Presidente me honrou com um
convite para ser uma espécie de cônsul-
tor, sem remuneração, e eu aceitei —
disse Salles. Depois. Antes , desde o dia
29, por três vezes, esquivou-se de um
convite de José Sarney para continuar
formalmente integrado ao Governo afir-
mando: "Não tem sentido. O Senhor
deve estar liberado para formar uma
equipe ao seu estilo, como o Doutor
Tancredo havia me convidado para uma
função que representava a sua maneira
de governar".

Dona Antônia, ao contrário, não
pretendia deixar o Palácio, como ela
mesmo havia revelado a alguns dos mais
próximos auxiliares de Tancredo Neves.
De saia branca e blusa prata, Antônia
seguiu às 12h30min para a audiênaudiên-
cia com o Presidente, avisando antes:"vou pedir emprego".

"Por determinação do Senhor Presidente da
República, reuniram-se na tarde de hoje, no
Palácio do Planalto, os Senhores Ministros da
Justiça, do Trabalho, da Indústria e do Comer-
cio, Chefe do Serviço Nacional de Informações e
Chefe do Gabinete Civil, para avaliação dos
movimentos reivindicatórios e das greves emcurso no país.

2. Após ampla análise conjuntural, con-
cluiu-se que o processo se encaminha dentro de
padrões de normalidade.

3. O Governo continuará assegurando aos

trabalhadores o direito universal de greve rcivin-
dicatória.

4. Foi reafirmada a posição anteriormente
adotada pelo Governo no sentido de não permi-tir que os movimentos grevistas excedam os
estritos limites da lei, que seja assegurado o
direito ao trabalho, preservada a propriedade e
mantida a ordem pública e a paz social.

5. Ainda por determinação do Senhor Pre-
sidente da República, foram examinados os
estudos para elaboração de projeto de lei sobre
negociações coletivas e direito de greve, a ser
oportunamente submetido à deliberação doCongresso Nacional.

gresso, Senador Fernando Henrique Ca-
rodso; do líder do PMDB no Senado,
Humberto Lucena, e do presidente da
Câmara, Deputado Ulysses Guimarães.
Depois do encontro, Ulysses elogiou Paz-
zianotto:

— As greves estão entregues a' um
dos brasileiros que mais entendem do
assunto. O Ministro do Trabalho está
desenvolvendo gestões para evitar a vio-
lCncia.

Do Ministério do Trabalho, Ulysses,
Fernando Henrique e Lucena foram, de-
pois, ao encontro de Gusmão, que admi-
tiu as divergências com Pazzianotto."Mas estas posições não irão dividir o
Governo", ressalvou.

BELIEVE IT OR NOT!
(ACREDITE SE QUISER)

Quando se trata de línguas estrangeiras, o cursinho, o grupão e o professorparticular custam muito mais caro.
Porque ninguém tem a tecnologia LINGUEX de ensino de línguas associada aosVfdeo Discos a Raio Laser com a constante ajuda de um instrutor educado na línguaem que se está ensinando.
Desenvolvida exclusivamente pela LINGUEX, chegou ao Brasil o MÉTODOLINGUEX que acelera o aprendizado em mais de 30%, elimina frustrações,aumenta a memorização, capacita a retenção, reduz a freqüência das aulas, é muitomais agradável e, além de tudo, custa menos.
Chame para demonstração:
No Rio de Janeiro:
240-1009 ou 262-8758
Rua da Ajuda, 35 - sala 201
20040 — Rio de Janeiro—RJ
(entre Nilo Peçanha e
Rio Branco)

Em São Paulo: 881-4922
Alameda Santos, 2326
01418 — São Paulo—SP
(entre Bela Cintra e
Haddock Lobo)

Também nos Estados Unidos (Nova York, Coral Gables, Miami, Fort LauderdaleDenver, entre outras localidades), e na Europa, consulte-nos pelo TELEX (011)24504 ou solicite uma demonstração.

. UINIGUSXT
Definitivamente na Vanguarda

. Quem tem qualidade
como tradição
tem sempre o

melhor a oíerecer.\ FJ1
1 É

r
São programas

cuidadosamente elaborados
com o objetivo de oferecer
sempre o melhor, sem queisso signifique o mais caro.

ENCANTOS DO PACÍFICO:
'A vo"a 3° mundo que você sempre sonhou" iSaídas: 29 de Junho

de Setembro
Roteiro: jfs Angeles - Honolulu - Auckland • Sydney ¦ Tokyo -Hong Kong - Rsking - Shanghai - Bangcock - Singapura - Delhi - New York

t 

CHINA e o MELHOR DO ORIENTE com TAILÂNDIA:O antigo e místico Oriente aliado ao modernismo americano"Saldas: 02 de Julho
30 de Julho
03 de Setembro

Roteiro: Los Angeles - Honolulu • Tokyo - Hakone • Kyoto - Osaka •Singapura - Bangcock • Hong Kong - Cantão - Hangzhou • Shangai • Pekinq -San Francisco y
ALOHA AMÉRICA

„ .. ,, , . 
"0s Estados Unidos de bosta a costa1, com México, Hawai eCanadá. Um roteiro com grande flexibilidade - você inicia e termina a viaqem comoine convém.
Saídas: 02 e 30 de Junho

07 e 14 de Julho
04 de Agosto
01 e 29 de Setembro

Roteiro: México • Acapulco - Honolulu - Los Angeles - Las Vegas •New York - Nlagara Falls - Toronto - Montreal - Orlando - MiamiSan Francisco ¦

Os hotéis são de
1¦' categoria/luxoOs guias são
brasileiros e
especializados,
além de guiaslocais

v\\Uí • Solicite nossos folhetos
ImoxíIkw» pfomotioA ccaIci

TURISMOA certeza da melhor viagem de sua vida.
Av. Pres. Antônio Carlos, 51 /19? and. - CentroTel.: 220-8870 (PABX) EMBRATUR n? 00203.00.41.7R. Visconde de Pirajá, 207 Ij. 115 - Ipanema

Tel.: 267-6111 (PABX)

A mdhor maneira de investir em você

é comprar cruzeiro.

Cruzeiro pelas Ilhas Gregas é o
tipo de investimento que vale
para a vida inteira.
Desde que seja um Cruzeiro da"K" Lines.
A "K" Lines oferece os melho-
res roteiros (2, 3, 4 ou 7 dias)
pelos menores preços, com um
serviço de bordo de categoria
internacional.
Os roteiros básicos incluem
Pireus,' Mykonos, Rhodes,
Patmos, Heraklion, Santorini,
e Kusadasi.
Faça o melhor investimento da
sua vida.
Compre um Cruzeiro pelasIlhas Gregas. Você merece.
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Peias lhas Gregas.

v CASA pianoCâmbio Passagens e Turigmo
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Ministro 
promete 

acabar logo com 
greve 

dos correios
Brasília — "Absurda, injusta, antidemocrática e ilegal" —

assim o Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Maga-
lhães, classificou a greve dos funcionários da ECT do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Acrescentou' que acabará com o
movimento em um ou dois dias, "através de métodos normais"
do seu ministério, mas não revelou como agirá.

Antônio Carlos afirmou que punirá os grevistas que não
trabalharam e não deixaram os colegas trabalharem. Para
adotar essas posições, o Ministro disse estar amparado pela lei.
Na sua opinião seria uma injustiça não poupar os funcionários
que trabalharam. Garantiu que a partir de hoje o transporte de
malotes estará regularizado e que amanhã se normalizará a
entrega de correspondência individual.

Para o Ministro das Comunicações, não há razão para o
movimento grevista, uma vez que os funcionários tinham
conseguido o que queriam: a antecipação salarial de 30%, a
contar de abril passado, objeto de acordo assinado, em Brasília,
entre a ECT e representantes de 18 associações de empregados
dos Correios, que representavam, legalmente, seus colegas de
São Paulo e do Rio de Janeiro.

Com relação à posição do Ministro do Trabalho, Almir
Pazzianotto, que não quis reconhecer a ilegalidade da greve,
preferindo transferir a decisão para a Justiça trabalhista,
Antônio Carlos disse que ele é um técnico e qiie respeitava as
suas posições, embora não concordasse com algumas delas.

Funcionários querem

garantia de emprego
Os funcionários da ECT (Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos) decidiram permanecer em greve e, na assembléia
realizada às 17h de ontem, em frente à sede da empresa, na
Cidade Nova, condicionaram a volta ao trabalho a garantia do
emprego e ao pagamento dos dias em que estiveram parados.
Hoje, às 8h, uma outra assembléia decidirá os rumos da greve.

Após a assembléia de ontem, o diretor-regional da ECT,
Joel Marciano Rauber, disse que os funcionários tinham "que-
brado a cara", pois a empresa atendeu a todas as reivindicações
e os grevistas estavam perdidos com o impasse". Ao admitir
demissões, Joel comentou que "a empresa não pensou em
punir, mas entende que foi uma greve injusta, deu prejuízos à
Nação e por isso não se voltará ao trabalho com anistia".

O assunto (demissões) foge à esfera da ECT porqueestá na Justiça do Trabalho. Só após a Justiça trabalhista decidir
é que o Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Maga-
lhães, se pronunciará — acrescentou Joel Marciano.

Os grevistas reclamavam ontem que o adiantamento
salarial de 30% que estará depositado hoje saiu num contrache-
que com o mês de maio, quando, alegam, o mês deveria ser o
quatro, pois o acordo deixava claro que a importância seria
liberada a partir de Ia de abril. Para eles, o fato de o
contracheque estar datado de maio mostra "a intenção da
empresa de ganhar um mês em cima dos trabalhadores".

O diretor-geral da ECT distribuiu comunicados aos funcio-
nários pedindo que retornem ao trabalho. No final do documen-
to, destaca: "Se a greve for decretada ilegal não hesitarei em
tomar todas as medidas trabalhistas e disciplinares previstas em
lei".

Se o pessoal tivesse voltado ao trabalho há mais tempo,
tudo teria sido atenuado — acrescentou Joel.

Movimento afeta a

Justiça do Trabalho
Mais de 100 processos destinados ao TST (TribunalSuperior do Trabalho) retidos numa sala e cerca de 13 mil

notificações que não podem ser remetidas são alguns dos
problemas que a Justiça trabalhista do Rio de Janeiro começa a
acumular em conseqüência da greve dos funcionários da ECT.
Os prejuízos dos correios no Rio sobem a Cr$ 4 bilhões e 500
milhões — uma média de Cr$ 900 milhões diários.

Segundo o Presidente do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), Juiz Geraldo Otávio Guimarães, 90% das notifica-
ções — convocações para audiências — são remetidas por via
postal, o que, somado às dificuldades de envio de outros
documentos, eqüivale a dizer que a Justiça do Trabalho do Rio
está praticamente paralisada.

Com um volume médio de correspondência expedida de 7
mil quilos mensais, mais 1 mil 600 telegramas, o BNH jácomeçou a sofrer as conseqüências da greve nos correios. Os
problemas têm sido um pouco atenuados pelo serviço de malote— muito moroso — e de telex.

A greve dos funcionários da ECT causou um grandeacúmulo de serviço no transporte de encomendas às empresas
aéreas. A Varig-Cruzeiro e a Transbrasil, por exemplo, já não
informam a hora certa da chegada; o atraso de entrega na Varig-
Cruzeiro é de quase 48 horas.

Segundo funcionários da Varig, o movimento de entrega
triplicou desde o primeiro dia da greve dos correios. Para se ter
uma idéia de como ela cresceu, disseram os empregados da
empresa, há funcionários atendendo a cerca de 100 pessoas pordia.

Ontem, no setor de despachos do Aeroporto Santos
Dumont, o tumulto era grande. Centenas de pessoas com
pacotes grandes, médios e pequenos tentavam despachá-los
desde cedo. A estudante de direito Suzana Vieira, de 28 anos,
residente em Inhaúma, era uma dessas pessoas.A paralisação — disse Susana — prejudicou muito a
população. Além do mais, as despesas com o envio de qualquerencomenda pelas empresas aéreas são bem maiores.

Telerj
Dois serviços da Telerj foram atingidos com a paralisaçãodo pessoal dos correios: a suspenação do telegrama fonado,

através do Código 135, e a entrega das contas telefônicas, cerca
de 700 mil na Capital e 150 mil no interior. Os telefonemas
fonados tinham alcançado uma média superior a 3 mil 800 nos
últimos quatro meses, segundo dados da Telerj.

A empresa informou também que, em conseqüência da
greve na ECT, aumentaram muito as ligações interestaduais e
internacionais, mas o levantamento geral só ocorrerá no final do
mês, quando os impulsos — no caso das ligações regionais — e a
fita dos computadores, pela Embratel — nas ligações DDD e
DDC —, serão analisadas.

Domingo passado — Dia das Mães —, a Telerj mobilizou
mais 230 telefonistas, quando o trabalho é feito normalmente,
durante 24 horas, por 450 funcionárias. Na Embratel a greve da
ECT afetou a entrega dos malotes, obrigando a empresa a
utilizar o telex para comunicados.

Antecipação vira

fundo de greve
São Paulo — O pagamento da antecipação salarial de 30%

aos empregados da ECT não vai desmobilizar a greve, que entra
hoje no seu sexto dia. E o que garante a diretoria da associação
dos funcionários. "Vamos usar a antecipação como um verda-
deiro fundo de greve", sugeriu o vice-presidente da entidade,
José Américo Queiroz, aos 1 mil participantes da assembléia
realizada em frente ao centrç de triagem priüclpal, em Jaguaré,
que decidiu pela continuação do movimento.

Os 15 mil empregados dos correios em São Paulo, respon-
sáveis por 60% do tráfego postal do país, querem agora
aumento real de 70%. Todas as 159 agências da Grande São
Paulo continuam paralisadas e, ontem, fecharam as zonas
postais de Santos e Campinas, que até segunda-feira ainda
funcionavam. Limeira, São José dos Campos e Sorocaba não
aderiram à greve.

Os funcionários mandaram telegrama ao Presidente José
Sarney, ao presidente do Congresso, José Fragelli, e aos
ministros da Justiça, do Trabalho e das Comunicações, acusa-
ndo a direção da ECT de intransigência por se rcusar "a
qualquer tipo de negociação" e pedindo a intervenção das
autoridades de Brasília para resolver o impasse.

O diretor de planejamento da empresa. Ken-Iti Kondo,
informou que já deixaram de circular 18 milhões de objetos
postais desde o início da greve, o que trouxe prejuízos de mais
de Cr$ 2 bilhões 300 milhos até agora.

Para não complicar mais os serviços bancários, principal-mente entre os Estados, a Polícia Militar colocou ontem quatro
patrulhas para escoltar dois caminhões com malotes bancários
com destino ao aeroporto de Congonhas, em razão da greve dos
funcionários dos correios.
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A greve nos correios sobrecarregou o setor de cargas do Aeroporto Santos Dumont

Secretário de Saúde faz apelo
O Secretário Estadual de Saúde,

Eduardo Costa, apelou ontem aos grevistas
para que retornem às suas atividades de
forma a que possa ser reconstruído o setor,"pois á população do Rio e a classe médica
merecem outro sistema de saúde". Reafir-
mou, todavia, que os descontos em folha
pelos dias de paralisação serão mantidos.

Eduardo Costa admitiu a possibilidade
de adoção de medidas mais drásticas de
punição caso o movimento grevista conti-
nue. Ele comparou"a injustiça desta gre-ve" à justeza da que estão articulando os
profissionais de saúde de São Paulo, "que
ameaçam entrar em greve por reivindica-
ções já concedidas no Rio, como a insalu-
bridade, que aqui foi dada a todos os
profissionais, e lá só aos médicos".

Ao falar ontem sobre o movimento, o
Governador Leonel Brizola acusou a maio-
ria dos grevistas de assinar o ponto "para
que não se registrem as faltas, ganhando e
deixando de atender aos necessitados".
Brizola reafirmou a intenção acentuada-

mente política da greve e aconselhou aos
médicos:

— Normalizem os serviços. Conside-
rem e adotem meios de maior civilidade,
com a consciência de servir a população e
venham para o debate — disse o Governa-
dor, que manifestou uma dúvida: "Se a
preocupação deles (os grevistas) é de fato o
bem-estar da população, como é que fazem
uma greve como esta, deixando de prestarserviços essenciais aos doentes?" Brizola
afirmou que considera justas as reivindica-
ções, mas acusa os grevistas de "encami-
nhá-las numa ordem inconseqüente".

O Secretário Eduardo Costa, por sua
vez, atribuiu às lideranças dos "Pcs disso e
daquilo", que participam do núcleo central
do Sindicato dos Médicos, a resistência do
movimento. Segundo ele, " essas lideran-
ças comparecem às assembléias sempre
com palavras de ordem mais audaciosas
que as dos trabalhadores, buscando tirar
mais uma casquinha de adesão das
massas".

A greve dos profissionais de saúde será

discutida hoje às lOh na reunião da banca-
da do PDT na Assembléia Legislativa. Às
14h30min, o comando da greve tem encon-
tro marcado com o presidente da Assem-
bléia, Eduardo Chuay (PDT), para satífer
do resultado da discussão entre os parla-mentares. As 16h30min haverá assembléia
geral dos profissionais da área no Clube
Municipal, quando se decidirá se o movi-
mento continua.

Cerca de 200 pessoas — em sua maio-
ria atendentes e outros funcionários de
hospitais estaduais e municipais (só três
médicos participaram) — fizeram uma pas-seata ontem à tarde. O grupo saiu do
Hospital Central do laserj, na Rua Henri-
que Valadares, passou pelo Hospital Muni-
cipal Souza Aguiar e foi até a Assembléia
Legislativa, em cujas escadarias todos can-
taram paródias de crítica ao Governador
Leonel Brizola. Na lapela de todos, o
crachá-símbolo do movimento: uma barata
desenhada: "Falta gaze, falta soro, falta
tudo, só não falta o bicho cascudo", canta-
vam os grevistas.

Número de doadores começa a diminuir
A greve dos profissionais da área de

saúde levou a uma sensível redução do
número de doadores de sangue no Instituto
Estadual de Hematologia: de 200 por dia,
esse índice caiu para 60. Em conseqüência
já se registrou um caso de falta de sangue
do tipo O negativo, problema contornado
com a colaboração do Hospital da PM. Os
doadores não aparecem porque pensam
que o estabelecimento não está funcio-
nando.

O diretor do Instituto, Juarez Augusto
de Oliveira, esclareceu que o fornecimento
de sangue aos hospitais estaduais e munici-
pais — e, eventualmente, aos do INAMPS— ainda não foi prejudicado, pois há
estoque para 15 ou 20 dias, isto se não
houve uma catástrofe na cidade. No Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar continuaram
ontem as reclamações de pessoas não aten-
didas.

Apelo
Devido ao não comparecimento dos

doadores ao Instituto Estadual de Hemato-
logia, já há dificuldades para conseguir os
tipos mais raros de sangue, como O negati-
vo e AB negativo. Caso não se houvesse
obtido aquele primeiro com o Hospital da
PM, o Instituto teria de recorrer a algum
banco de sangue particular, pois, na rede

do INAMPS, não se consegue coletar se-
quer a metade do que se obtém no Insti-
tuto.

O Dr. Juarez Augusto de Oliveira fez
um apelo para que os doadores compare-
çam ao estabelecimento, que, ao contrário
do que supõem, está funcionando normal-
mente, pois banco de sangue é considerado
unidade de emergência. Os doadores de-
vem ter de 18 a 65 anos e o atendimento é
feito das 7 às 14h.

Várias das pessoas não atendidas na
rede hospitalar se mostraram revoltadas,
como foi o caso da faxineira Enerdina de
Oliveira Lemos, cuja filha não pôde ser
medicada contra uma inflamação na gar-
ganta no Hospital Souza Aguiar. Ela disse
ao médico da comissão de triagem que a
menina, de quatro anos, estava com febre e
não comia já havia três dias. O médico,
depois de colocar a mão na testa da ciança,
negou que ela estivesse com febre e, apesar
dos protestos da mãe, recusou-se a atendê-
la, aconselhando Enerdina a procurar o
PAM Venezuela, perto da Praça Mauá.

Socorro de Almeida passou pelo mes-
mo problema. Seu filho, de oito meses,
está há três dias com vômitos. Na segunda-
feira levou-o ao Hospital Salles Neto, mas
não conseguiu ser atendida, o que também
ocorreu ontem no Souza Aguiar. Ao ouvir

as reclamações de Enerdina, que estava
disposta a pedir carona aos ônibus parachegar ao PAM Venezuela, convidou-a a
pegar um táxi em sua companhia e ir em
busca de socorro para as crianças,

Movimento •
Em conseqüência da greve nas redes

estadual e municipal, o movimento nos
postos do INAMPS aumentou. Na emer-
gência do Hospital de Bonsucesso, a maio-
ria das 70 pessoas atendidas até as 16h
costuma procurar as unidades da Prefeitura
ou do Estado. A funcionária Telma do
Vale Cardoso, do Souza Aguiar, afirmou,
porém, que o INAMPS está encaminhando
pacientes para o local, alegando falta de
condições para atendê-los.

Nos primeiros sete dias de paralisaçãodos profissionais da área de saúde, o Hos-
pitai Souza Aguiar registrou 2 mil 192
atendimentos de emergência. Em dias nor-
mais, este número seria alcançado em
apenas dois dias com todas as clínicas
ambulatórias, o pronto atendimento e os
demais setores em funcionamento. Desde
o início da greve, o Souza Aguiar teve
ontem seu dia mais tranqüilo: em oito
horas de atendimento , somente 40 pessoas
passaram pela emergência.

Supermercados vão mesmo 
parar— Tenho medo de sacrificar a catego

ria, mas a greve é irreversível, a menos querespeitem o trabalhador — afirma Luisant
Mota Roma, há 17 anos presidente do
Sindicato dos Empregados do Comércio."Não é um movimento político ou oportu-
nista", diz ele, "mas de uma categoria quenunca foi respeitada".

Mata Roma está otimista com a grevemarcada para sexta-feira, sobretudo por-
que recebeu apoio de outras categorias,
como os metalúrgicos do Rio e de São
Paulo. "Os patrões estão com excesso de
confiança de que a greve não vai ser
deflagrada, mas os empregados estão mo-
bilizados e conscientizados. A vitória do
fraco será a decepção do forte" — afirma.

A maioria dos supermercados, garanteo presidente do sindicato, demite o empre-
gado quando descobre que ele é sindicali-
zado. Mas, ainda assim, a sindicalização
está aumentando e, hoje, a média é de 20
por dia. Mata Roma reconhece que é difícil
mobilizar a categoria, por causa das amea-
ças e do engano a que foram levados os

empregados nas negociações, mediadas pe-lo ex-ministro Murilo Macedo, há três
anos, que esfriaram um movimento grevis-ta nascente e acabaram dando em nada.

O presidente do sindicato criticou o
Delegado Regional do Trabalho, Fernando
Pessoa, por não fiscalizar, como devia, os
supermercados, onde a carga horária podechegar a 14 horas por dia, "totalmente fora
da lei". "Estou certo de que a greve vai ser
um grande êxito", reafirma Mata Roma e
lava as mãos. "Se a greve fracassar, estou
com a consciência tranqüila, porque o
sindicato fez o que deveria fazer: realizar a
assembléia e deixar a categoria decidir".

Carrefour fora
O Carrefour é o único supermercado

onde os empregados trabalham 44 horas
por semana, segundo fontes do Sindicato
dos Empregados do Comércio. Os outros
supermercados não respeitam a lei, levan-
do a categoria à greve pela redução da
jornada de trabalho de 48 a 60 horas porsemana para 44 horas. Segundo as mesmas

fontes, os empregados do Carrefour não
devem aderir à greve. O diretor-geral do
Carrefour, Jorge Washington, recusou-se a
comentar o movimento, alegando que esta-
va em reunião e não poderia dar entrevista.

Niterói paga
Os empregados dos supermercados de

Niterói e São Gonçalo já têm garantida,em acordo assinado pelo Sindicato dos
Comerciários com os patrões, a jornada de
44 horas semanais, reajuste de 100% do
INPC (86,2%) para todas as faixas a partirde Io de junho, além de 2% de produtivi-dade, adicional de Cr$ 20 mil por quebrade caixa e Cr$ 20 mil de ajuda de custo por
qüinqüênio.

Oldenir de Almeida, presidente do
Sindicato dos Comerciários de Niterói e
São Gonçalo, criticou a greve dos empre-
gados dos supermercados do Rio: "esta
não é uma categoria especializada e, porisso, não tem como parar, porque está
cheio de gente do lado de fora à espera de
emprego".

Donas-de-casa reforçam a despensa
Enquanto os donos de quitandas e

armazéns esfregam as mãos de contenta-
mento e os gerentes dos supermercados
garantem que não haverá greve, as donas-
de-casa, prudentes, vão às compras refor-
çando a despensa."Sou a favor da greve e
acho que realmente eles têm motivos para
parar", comentou Solange Menezes Dias
na porta das Casas Sendas, na Tijuca,
explicando que, por isto, estava se abaste-
cendo: "Aqui neste país só se consegue as
coisas fazendo greve".

Como muitas outras donas-de-casa,
Solange Menezes já havia feito as compras
do mês, mas resolveu reforçar, gastandoCr$ 273 mil. Comprou arroz, feijão, café,
açúcar e macarrão, gêneros que ela consi-
dera de primeira necessidade. Vitória Gon-

çalves também gastou um bom dinheiro
nas Casas da Banha de Mndurcirn, de olho
na greve: "E se tiver mesmo? Por quantotempo vai durar? Já estou me prevenindo".

Seu Joaquim, dono de uma quitanda na
Rua Siqueira Campos, em Copacabana, jáestá pensando em aumentar o estoque:"Não tendo supermercado, as pessoas vão
recorrer às quitandas e aos armazéns. Nós
vamos lucrar com isto", comentou, satisfei-
to. Sorrindo, ele disse que os preços não
devem subir com a greve: "Acredito quenão. Acho que não".

José Alzemiro. gerente das Casas Sen-
das de Madureira, aposta que os supermer-
cados não fecham: "Você acha que o
funcionário Sendas vai entrar em greve?

Eles estão satisfeitos com a casa e nao
querem perder o emprpgn" Um caixa da
mesma rede, na Tijuca. tem suas dúvidas e
diz que é solidário com os companheiros:"Se todos pararem, vou aderir. Afinal,
temos que nos unir para conseguirmos o
que queremos. É preciso ter um mínimo de
consciência".

— O gerente já deu um toque em todo
mundo. Quem entrar numa de greve, vai
dançar — comentou, olhando desconfiado
para um lado e para o outro, um remarca-
dor das Casas da Banha da Rua Siqueira
Campos, que identificou-se apenas como"V". Ali, segundo os funcionários, muitos
dispostos a aderir à greve, embora com
medo do gerente, o movimento aumentou
um pouco em relação aos dias normais.

Professores parados

no Sul deixam 600 mil

estudantes sem aula
Porto Alegre — O Secretário de Educação do Rio Grande

do Sul, Francisco Salzano Vieira da Cunha, admitiu que a greve
dos professores pode continuar ainda por vários dias. Em 1 mil
600 escolas do Estado, cerca de 600 mil estudantes estão sem
aula. O Centro de Professores do Rio Grande do Sul informou
que 98% da categoria aderiram ao movimento. O secretáriò diz
que são 70%.

Os cem mil professores da rede estadual pedem reajuste
semestral, 13° salário, eleição direta para diretores de escolas e
25% do orçamento estadual para educação. O presidente do
Centro de Professores, Paulo Egon, anunciou um ato unitário,
reunindo outras categorias em greve, como vigilantes e bancá-
rios, na sexta-feira.

O Deputado Francisco Carrion disse que, no ano passado,o governo gaúcho economizou 27% do orçamento com a
redução de investimentos no setor de educação. Enquanto
penaliza os professores, o governo deixou de cobrar Cr$ 700
bilhõe? em ICM, o equivalente a três folhas de pagamento do
funcionalismo público, segundo o deputado.

Goiás
Cerca de 26 mil professores da rede estadual de Goiás e do

Município de Goiânia entraram em greve. A decisão foi tomada
em assembléia por unanimidade, depois que o Governo apre-
sentou sua contraproposta. Os professores querem piso de três
salários mínimos, revisão do estatuto do magistério, pagamentoem dia, contratação dos concursados, equiparação salarial na
rede municipal e estadual e eleição direta para os diretores dos
colégios.

O Secretário de Educação, Adhemar Santillo, em ofício ao
Centro dos Professores de Goiás, disse que o Governo está
contratando os concursados, de forma acelerada, mas não pode
pagá-los como efetivos imediatamente. Esclareceu que é inten-
ção colocar em dia o pagamento, principalmente dos professo-res do interior, mas que não aceita a eleição dos diretores.

Proposta
O Secretário de Educação de Minas, Otávio Elísio Alves

de Brito, disse que o Governo do Estado está estudando a
possibilidade de atender as duas das três reivindicações de
professores e demais funcionários públicos estaduais: reposição
salarial de 49,9% e mudança na escala de pagamento, descar-
tando o pedido de reajustes trimestrais.

Por determinação do Governador Hélio Garcia, os secre-
tários de Educação, Administração, Planejamento e Fazenda se
reuniram para examinar as reivindicações do funcionalismo
público estadual e as dos professores. Os secretários de Fazenda
e Planejamento estão levantando as possibilidades do Tesouro
mineiro para decidirem sobre a concessão ou não da reposição
salarial.

Mergulhadores — Suspensão da greve até o dissídio
coletivo da categoria e a volta imediata ao serviço hoje, caso
recebam os vencimentos de 18 dias de trabalho no mês de abril,•foram as decisões de cerca de 300 mergulhadores do Rio de
Janeiro reunidos ontem em assembléia. A greve já durava 26
dias. O dissídio da categoria (1 mil mergulhadores em todo o
país, 600 dos quais trabalhando na Bacia de Campos) podeocorrer amanhã no TRT do Rio.
Niterói — Insatisfeitos com a lei aprovada ontem à noite pelaCâmara Municipal de Niterói, que concedeu reajuste de 89 a
99,95% nos vencimentos dos funcionários da Prefeitura, os
servidores decidiram reunir-se hoje, às 17h30min, no Sindicato
dos Rodoviários, para votar uma greve geral a partir de
amanhã. Ao final da sessão da Câmara, na qual 13 vereadores
votaram a favor e seis contra, cerca de 300 servidores deixaram
as galerias e concentraram-se nas escadarias do prédio, decidin-
do que "continuarão a lutar por um reajuste de 130% em seus
vencimentos".
PM punido — O comandante da PM em Ribeirão Preto, a
300 quilômetros de São Paulo, Coronel Ubiratan Godoy, 53
anos, acusado de haver cobrado Cr$ 22 milhões de usineiros da
região como forma' de obter recursos para o policiamentodurante a greve dos bóias-frias em janeiro deste ano, foi
afastado do cargo por decreto do Governador Franco Montoro.
Polícia paulista — Cerca de 600 delegados de políciareunidos em assembléia decidiram não entrar em greve, dando
um prazo de 30 dias para que o Governo de São Paulo atenda a
suas reivindicações. Eles recebem salário inicial de Cr$ 2
milhões 167 mil e querem Cr$ 4 milhões, o mesmo que recebem
os delegados da Polícia Federal. Escrivães, investigadores e
carcereiros querem reposição salarial de 31%, participação na
comissão que estuda a futura lei orgânica da polícia civil e
melhores condições de trabalho. Aguardam, há 45 dias, a
resposta do Secretário de Segurança.
Costureiras — Cerca de 20 confecções não estão funcio-
nando em Goiânia por causa da greve das costureiras, quereivindicam 100% do INPC, redução da jornada, melhores
condições de trabalho e reajustre trimetral. Das cerca de 400
costureiras da capital, pouco mais de 200 estão em greve.
Aumento resolve — Os 980 empregados do Expresso
Caxiense suspenderam a greve que paralisou, parcialmente, o
transporte coletivo no município de Caxias do Sul (RS),trazendo dificuldades para 80 mil passageiros. Os trabalhadores
aceitaram a proposta conciliatória da Delegacia Regional do
Trabalho: aumento de 97,5%. A empresa oferecia 93% e os
empregados pediam 104%. No dia 15 de junho, as passagens de
ônibus sobem de Cr$ 700 para Cr$ 800.
Engenheiros — Entraram em greve por 48 horas os 263
engenheiros e arquitetos da administração direta e indireta da
Prefeitura de Salvador. Eles querem o pagamento do salário
mínimo profissional, equivalente a seis salários_mínimos. A
prefeitura, que está em situação -irregular por não pagar o
mínimo, segundo os funcionários, estima que haveria um
acréscimo mensal de Cr$ 370 milhões na folha de pagamento, se
a exigência fosse atendida.
Médicos — Continua a greve dos médicos dos 18 hospitais
de Rondônia, em protesto pela redução dos salários em 50%,
resultante do plano de reclassificaçáo do ex-Governador Jorge
Teixeira. O novo Governador, Ângelo Angelin (PMDB),assume amanhã com todos os hospitais, centros e postos desaúde fazendo apenas atendimento de emergência. Cerca de 700
médicos estão em greve.
Vigias e vigilantes — No primeiro dissídio coletivo
julgado na Nova República, o Tribunal Regional do Trabalho
de Curitiba declarou legal, por seis votos a um, a greve dos
vigilantes e vigias do Estado, que já dura 14 dias. O Tribunal
fixou o piso dos vigilantes em 1.8 salário mínimo e.o dos-vigiais-
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em 1,5 salário mínimo. Os empregadores terão que pagar osdias parados e não poderá haver represálias. Os grevistas têm 48horas para retornarem ao trabalho.O advogado dos trabalhado-
res, Edésio Passos, classificou a decisão do TRT como "um
importante marco em defesa dos direitos da classe operária".
Metroviários — Tribunal Regional do Trabalho julgouilegal a greve de 24 horas dos metroviários de São Paulo, em 3do corrente, mas aprovou por unanimidade uma proposta(apresentada também naquele dia) que favorece os 5 mil e 50(1
funcionários em 12 itens econômicos. O dia parado será
descontado. A Companhia do Metrô pode recorrer ao TST. Adecisão de ontem foi tomada em meio a criticas ao Decreto-lei
1632 — que proíbe a greve nos serviços públicos e essenciais —
e com a recomendação de um dos juizes de que aquela
legislação deve ser modificada pela Assembléia Nacional Cons-tituinte. A audiência do TRT. presidida pelo Juiz José deBarros Vieira Júnior, aprovou a concessão de um piso salarialde CrS 850 mil e reajuste de 100*7 do INPC a todos osempregados.

Leia editorial Desafio sem Resposta
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Ministro 
promete 

acabar logo com 
greve 

dos correios
Brasília — "Absurda, injusta, antidemocrática e ilegal" —

assim o Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Maga-
Ihães, classificou a greve dos funcionários da ECT do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Acrescentou que acabará com o
movimento em um ou dois dias, "através de métodos normais"
do seu ministério, mas não revelou como agirá.

Antônio Carlos afirmou que punirá os grevistas que não
trabalharam e não deixaram os colegas trabalharem. Para
adotar essas posições, o Ministro disse estar amparado pela lei.
Na sua opinião seria uma injustiça não poupar os funcionários
que trabalharam. Garantiu que a partir de hoje o transporte de
malotes estará regularizado e que amanhã se normalizará a
entrega de correspondência individual.

Para o Ministro das Comunicações, não há razão para o
movimento grevista, uma vez que os funcionários tinham
conseguido o que queriam: a antecipação salarial de 30%, a
contar de abril passado, objeto de acordo assinado, em Brasília,
entre a ECT e representantes de 18 associações de empregados
dos Correios, que representavam, legalmente, seus colegas de
São Paulo e do Rio de Janeiro.

Com relação à posição do Ministro do Trabalho, Almir
Pazzianotto, que não quis reconhecer a ilegalidade da greve,
preferindo transferir a decisão para a Justiça trabalhista,'
Antônio Carlos disse que ele é um técnico e qüe respeitava as
suas posições, embora não concordasse com algumas delas.

PM reprime piquete na

ECT e escolta malotes
Momentos de tensão e violência foram vividos no início da

madrugada de hoje pelos grevistas da ECT que tentaram
impedir a retirada de malotes da sede, na Av. Presidente
Vargas, efetuada por dois caminhões e duas Kombis da
empresa, com a cobertura de PMs dos Io, 5o e 13° Batalhões,
comandados pelo Capitão Antônio Carlos.

A saída do comboio ocorreu aos 30 minutos, depois que"usando os meios cabíveis" os PMs arrastaram de qualquermaneira os grevistas que haviam se deitado à entrada do prédio
para impedir a passagem dos veículos. Jatos d'água e bombas de
gás tiveram que ser usados.

No piquete de greve, homens e mulheres resistiram
cantando o Hino Nacional, mas acabaram tendo que ceder aos
gritos de "é covardia". Alguns dos grevistas ficaram levemente
feridos na pancadaria. Antes, desde às 22h30min, o Capitão
Antonio Carlos tentou convencer os líderes do movimento a
não impedir a saída dos caminhões, mas seus argumentos não
foram aceitos pela classe, irredutível. O oficial avisou então queseria obrigado a tômar a "medida policial cabível", e que se
fosse necessário, pediria o auxílio do Batalhão de Choques, o
que acabou não acontecendo.

Cerca de 40 PMs estiveram envolvidos na operação. Os
caminhões chegaram à sede da ECT escoltados por Patamos e
saíram também sob escolta. O destino, segundo informações
oficiais, seria a firma Translor, na Rua do Feijão, 760, no
Mercado São Sebastião, na Penha. Os caminhões tinham as
placas JV-5227 e VR-1692. Os motoristas foram apupados peloscompanheiros. Segundo os grevistas, funcionários da diretoria
geral da empresa carregaram os caminhões e Kombi com os
malotes, com destino a Belo Horizonte.

Funcionários querem

garantia de emprego
Os funcionários da ECT (Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos) decidiram permanecer em greve e, na assembléia
realizada às 17h de ontem, em frente à sede da empresa, na
Cidade Nova, condicionaram a volta ao trabalho a garantia do
emprego e ao pagamento dos dias em que estiveram parados.Hoje, às 8h, uma outra assembléia decidirá os rumos da greve.Após a assembléia de ontem, o diretor-regional da ECT,
Joel Marciano Rauber, disse que os funcionários tinham "que-
brado a cara", pois a empresa atendeu a todas as reivindicações
e os grevistas estavam perdidos com o im]fesse". Ao admitir
demissões, Joel comentou que "a empresa não pensou em
punir, mas entende que foi uma greve injusta, deu prejuízos à
Nação e por isso não se voltará ao trabalho com anistia".

— O assunto (demissões) foge à esfera da ECT porqueestá na Justiça do Trabalho. Só após a Justiça trabalhista decidir
é que o Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Maga-
lhães, se pronunciará — acrescentou Joel Marciano.

Os grevistas reclamavam ontem que o adiantamento
salarial de 30% que estará depositado hoje saiu num contrache-
que com o mês de maio, quando, alegam, o mês deveria ser o
quatro, pois o acordo deixava claro que a importância seria
liberada a partir de 1° de abril. Para eles, o fato de o
contracheque estar datado de maio mostra "a intenção da
empresa de ganhar um mês em cima dos trabalhadores".

Mais de 100 processos destinados ao TST (TribunalSuperior do Trabalho) retidos numa sala e cerca de 13 mil
notificações que não podem ser remetidas são alguns dos
problemas que a Justiça trabalhista do Rio de Janeiro começa a
acumular em conseqüência da greve dos funcionários da ECT.
Os prejuízos dos correios no Rio sobem a Cr$ 4 bilhões e 500
milhões — uma média de Cr$ 900 milhões diários.

Segundo o Presidente do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), Juiz Geraldo Otávio Guimarães, 90% das notifica-
ções — convocações para audiências — são remetidas por via
postal, o que, somado às dificuldades de envio de outros
documentos, eqüivale a dizer que a Justiça do Trabalho do Rio
está praticamente paralisada.

Com um volume médio de correspondência expedida de 7
mil quilos mensais, mais 1 mil 600 telegramas, o BNH já
começou a sofrer as conseqüências da greve nos correios. Os
problemas têm sido um pouco atenuados pelo serviço de malote
— muito moroso — e de telex.

A greve dos funcionários da ECT causou um grande
acúmulo de serviço no transporte de encomendas às empresas
aéreas. A Varig-Cruzeiro e a Transbrasil, por exemplo, já não
informam a hora certa da chegada; o atraso de entrega na Varig-
Cruzeiro é de quase 48 horas.

Segundo funcionários da Varig, o movimento de entrega
triplicou desde o primeiro dia da greve dos correios. Para se ter
uma idéia de como ela cresceu, disseram os empregados da
empresa, há funcionários atendendo a cerca de 100 pessoas pordia. \

Ontem, no setor de despachos do Aeroporto Santos
Dumont, o tumulto era grande. Centenas de pessoas com
pacotes grandes, médios e pequenos tentavam despachá-Jos
desde cedo.

Telerj
Dois serviços da Telerj foram atingidos com a paralisação

do pessoal dos correios: o telegrama fonado, através do Código
135, e a entrega das contas telefônicas, cerca de 700 mil na
Capital e 150 mil no interior. Os telefonemas fonados tinham
alcançado uma média superior a 3 mil 800 nos últimos quatro
meses, segundo dados da Telerj.

A empresa informou também que, em conseqüência da
greve na ECT, aumentaram muito as ligações interestaduais e
internacionais, mas o levantamento geral só ocorrerá no final do
mês.

Antecipação vira

fundo de greve
São Paulo — O pagamento da antecipação salarial de 30%

aos empregados da ECT não vai desmobilizar a greve, que entra
hoje no seu sexto dia. E o que garante a diretoria da associação
dos funcionários. "Vamos usar a antecipação como um verda-
deiro fundo de greve", sugeriu o vice-presidente da entidade,
José Américo Queiroz, aos 1 mil participantes da assembléia
realizada em frente ao centro de triagem principal, em Jaguaré,
que decidiu pela continuação do movimento.

Os 15 mil empregados dos correios em São Paulo, respon-
sáveis por 60% do tráfego postal do país, querem agora
aumento real de 70%. Todas as 159 agências da Grande São
Paulo continuam paralisadas e, ontem, fecharam as zonas
postais de Santos e Campinas, que até segunda-feira ainda
funcionavam. Limeira, São José dos Campos e Sorocaba não
aderiram à greve.

Os funcionários mandaram telegrama ao Presidente José
Sarney, ao presidente do Congresso. José Fragelli. e aos
ministros da Justiça, do Trabalho e das Comunicações, acusa-
ndo a direção da ECT de intransigência.

Foto de Antonio Batalha

Àpós jogar as bombas de gás, a PM usou jatos dágua para conter grevistas da ECT

Secretário de Saúde faz apelo
O Secretário Estadual de Saúde,

Eduardo Costa, apelou ontem aos grevistas
para que retornem às suas atividades de
forma a que possa ser reconstruído o setor,"pois a população do Rio e a classe médica
merecem outro sistema de saúde". Reafir-
mou, todavia, que os descontos em folha
pelos dias de paralisação serão mantidos.

Eduardo Costa admitiu a possibilidade
de adoção de medidas mais drásticas de
punição caso o movimento grevista conti-
nue. Ele comparou"a injustiça desta gre-
ve" à justeza da que estão articulando os
profissionais de saúde de São Paulo, "que
ameaçam entrar em greve por reivindica-
ções já concedidas no Rio, como a insalu-
bridade, que aqui foi dada a todos os
profissionais, e lá só aos médicos".

Ao falar ontem sobre o movimento, o
Governador Leonel Brizola acusou a maio-
ria dos grevistas de assinar o ponto "para
que não se registrem as faltas, ganhando e
deixando de atender aos necessitados".
Brizola reafirmou a intenção acentuada-

mente política da greve e aconselhou aos
médicos:

— Normalizem os serviços. Conside-
rem e adotem meios de maior civilidade,
com a consciência de servir a população e
venham para o debate — disse o Governa-
dor, que manifestou uma dúvida: "Se a
preocupação deles (os grevistas) é de fato o
bem-estar da população, como é que fazem
uma greve como esta, deixando de prestarserviços essenciais aos doentes?" Brizola
afirmou que considera justas as reivindica-
ções, .mas acusa os grevistas de "encami-
nhá-las numa ordem inconseqüente".

O Secretário Eduardo Costa, por sua
vez, atribuiu às lideranças dos "Pcs disso e
daquilo", que participam do núcleo central
do Sindicato dos Médicos, a resistência do
movimento. Segundo ele, " essas lideran-
ças comparecem às assembléias sempre
com palavras de ordem mais audaciosas
que as dos trabalhadores, buscando tirar
mais uma casquinha de adesão das
massas".

A greve dos profissionais de saúde será

discutida hoje às lOh na reunião da banca-
da do PDT na Assembléia Legislativa. Às
14h30min, o comando da greve tem encon-
tro marcado com o presidente da Assem-
bléia, Eduardo Chuay (PDT), para saber
do resultado da discussão entre os parla-mentares. As 16h30min haverá assembléia
geral dos profissionais da área no Clube
Municipal, quando se decidirá se o movi-
mento continua.

Cerca de 200 pessoas — em sua maio-
ria atendentes e outros funcionários de
hospitais estaduais e municipais (só três
médicos participaram) — fizeram uma pas-seata ontem à tarde. O grupo saiu do
Hospital Central do Iaserj, na Rua Henri-
que Valadares, passou pelo Hospital Muni-
cipal Souza Aguiar e foi até a Assembléia
Legislativa, em cujas escadarias todos can-
taram paródias de crítica ao Governador
Leonel Brizola. Na lapela de todos, o
crachá-símbolo do movimento: uma barata
desenhada: "Falta gaze, falta soro, falta
tudo, só não falta o bicho cascudo", canta-
vam os grevistas.

Número de doadores começa a diminuir
A greve dos profissionais da área de

saúde levou a uma sensível redução do
número de doadores de sangue no Instituto
Estadual de Hematologia: de 200 por dia,
esse índice caiu para 60. Em conseqüência
já se registrou um caso de falta de sangue
do tipo O negativo, problema contornado
com a colaboração do Hospital da PM. Os
doadores não aparecem porque pensam
que o estabelecimento não está funcio-
nando.

O diretor do Instituto, Juarez Augusto
de Oliveira, esclareceu que o fornecimento
de sangue aos hospitais estaduais e munici-
pais — e, eventualmente, aos do INAMPS
— ainda não foi prejudicado, pois há
estoque para 15 ou 20 dias, isto se não
houve uma catástrofe na cidade. No Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar continuaram
ontem as reclamações de pessoas não aten-
didas.

Apelo
Devido ao não comparecimento dos

doadores ao Instituto Estadual de Hemato-
logia, já há dificuldades para conseguir os
tipos mais raros de sangue, como O negati-
vo e AB negativo. Caso não se houvesse
obtido aquele primeiro com o Hospital da
PM, o Instituto teria de recorrer a algum
banco de sangue particular, pois, na rede

do INAMPS, não se consegue coletar se-
quer a metade do que se obtém no Insti-
tuto.

O Dr. Juarez Augusto de Oliveira fez
um apelo para que os doadores compare-
çam ao estabelecimento, que, ao contrário
do que supõem, está funcionando normal-
mente, pois banco de sangue é considerado
unidade de emergência. Os doadores de-
vem ter de 18 a 65 anos e o atendimento é
feito das 7 às 14h.

Várias das pessoas não atendidas na
rede hospitalar se mostraram revoltadas,
como foi o caso da faxineira Enerdina de
Oliveira Lemos, cuja filha não pôde ser
medicada contra uma inflamação na gar-
ganta no Hospital Souza Aguiar. Ela disse
ao médico da comissão de triagem que a
menina, de quatro anos, estava com febre e
não comia já havia três dias. O médico,
depois de colocar a mão na testa da ciança,
negou que ela estivesse com febre e, apesar
dos protestos da mãe, recusou-se a atende-
la, aconselhando Enerdina a procurar o
PAM Venezuela, perto da Praça Mauá.

Socorro de Almeida passou pelo mes-
mo problema. Seu filho, de oito meses,
está há três dias com vômitos. Na segunda-
feira levou-o ao Hospital Salles Neto, mas
não conseguiu ser atendida, o que também
ocorreu ontem no Souza Aguiar. Ao ouvir

as reclamações de Enerdina, que estava
disposta a pedir carona aos ônibus parachegar ao PAM Venezuela, convidou-a a
pegar um táxi em sua companhia e ir em
busca de socorro para as crianças.

Movimento
Em conseqüência da greve nas redes

estadual e municipal, o movimento nos
postos do INAMPS aumentou. Na emer-
gência do Hospital de Bonsucesso, a maio-
ria das 70 pessoas atendidas até as 16h
costuma procurar as unidades da Prefeitura
ou do Estado. A funcionária Telma do
Vale Cardoso, do Souza Aguiar, afirmou,
porém, que o INAMPS está encaminhando
pacientes para o locai, alegando falta de
condições para atendê-los.

Nos primeiros sete dias de paralisaçãodos profissionais da área de saúde, o Hos-
pitai Souza Aguiar registrou 2 mil 192
atendimentos de emergência. Em dias nor-
mais, este número seria alcançado em
apenas dois dias com todas as clínicas
ambulatórias, o pronto atendimento e os
demais setores em funcionamento. Desde
o início da greve, o Souza Aguiar teve
ontem seu dia mais tranqüilo: em oito
horas de atendimento , somente 40 pessoas
passaram pela emergência.

Supermercados vão mesmo 
parar— Tenho medo de sacrificar a catego-

ria, mas a greve é irreversível, a menos querespeitem o trabalhador — afirma Luisant
Mota Roma, há 17 anos presidente do
Sindicato dos Empregados do Comércio."Não é um movimento político ou oportu-
nista", diz ele, "mas de uma categoria quenunca foi respeitada".

Mata Roma está otimista com a greve
marcada para sexta-feira, sobretudo por-
que recebeu apoio de outras categorias,
como os metalúrgicos do Rio e de São
Paulo. "Os patrões estão com excesso de
confiança de que a greve não vai ser
deflagrada, mas os empregados estão mo-
bilizados e conscientizados. A vitória do
fraco será a decepção do forte" — afirma.

A maioria dos supermercados, garanteo presidente do sindicato, demite o empre-
gado quando descobre que ele é sindicali-
zado. Mas, ainda assim, a sindicalização
está aumentando e, hoje, a média é de 20
por dia. Mata Roma reconhece que é difícil
mobilizar a categoria, por causa das amea-
ças e do engano a que foram levados os

empregados nas negociações, mediadas pe-lo ex-ministro Murilo Macedo, há três
anos, que esfriaram um movimento grevis-
ta nascente e acabaram dando em nada.

O presidente do sindicato criticou o
Delegado Regional do Trabalho, Fernando
Pessoa, por não fiscalizar, como devia, os
supermercados, onde a carga horária pode
chegar a 14 horas por dia, "totalmente fora
da lei". "Estou certo de que a greve vai ser
um grande êxito", reafirma Mata Roma e
lava as mãos. "Se a greve fracassar, estou
com a consciência tranqüila, porque o
sindicato fez o que deveria fazer: realizar a
assembléia e deixar a categoria decidir".

Carrefour fora
O Carrefour é o único supermercado

onde os empregados trabalham 44 horas
por semana, segundo fontes do Sindicato
dos Empregados do Comércio. Os outros
supermercados não respeitam a lei, levan-
do a categoria ã greve pela redução da
jornada de trabalho de 48 a 60 horas porsemana para 44 horas. Segundo as mesmas

fontes, os empregados do Carrefour não
devem aderir à greve. O diretor-geral do
Carrefour, Jorge Washington, recusou-se a
comentar o movimento, alegando que esta-
va em reunião e não poderia dar entrevista.

Niterói paga
Os empregados dos supermercados de

Niterói e São Gonçalo já têm garantida,em acordo assinado pelo Sindicato dos
Comerciários com os patrões, a jornada de
44 horas semanais, reajuste de 100% do
INPC (86,2%) para todas as faixas a partirde Io de junho, além de 2% de produtivi-dade, adicional de Cr$ 20 mil por quebrade caixa e Cr$ 20 mil de ajuda de custo por
qüinqüênio.

Oldenir de Almeida, presidente do
Sindicato dos Comerciários de Niterói e
São Gonçalo, criticou a greve dos empre-
gados dos supermercados do Rio: "esta
não é uma categoria especializada e. porisso, não tem como parar, porque está
cheio de gente do lado de fora ã espera de
emprego".

Donas-de-casa reforçam a despensa
Enquanto os donos de quitandas e

armazéns esfregam as mãos de contenta-
mento e os gerentes dos supermercados
garantem que não haverá greve, as donas-
de-casa. prudentes, vão às compras refor-
çando a despensa. "Sou a favor da greve e
acho que realmente eles têm motivos para
parar", comentou Solange Menezes Dias
na porta das Casas Sendas, na Tijuca,
explicando que, por isto, estava se abaste-
cendo: "Aqui neste país só se consegue as
coisas fazendo greve".

Como muitas outras donas-de-casa.
Solange Menezes já havia feito as compras
do mês. mas resolveu reforçar, gastandoCrS 273 mil. Comprou arroz, feijão, café.
açúcar e macarrão, gêneros que ela consi-
dera de primeira necessidade. Vitória Gon-

çalves também gastou um bom dinheiro
nas Casas da Banha de Madureira. de olho
na greve: "E se tiver mesmo? Por quanto
tempo vai durar? Já estou me prevenindo".

Seu Joaquim, dono de uma quitanda na
Rua Siqueira Campos, em Copacabana, já
está pensando em aumentar o estoque:"Não tendo supermercado, as pessoas vão
recorrer às quitandas e aos armazéns. Nós
vamos lucrar com isto", comentou, satisfei-
to. Sorrindo, ele disse que os preços não
devem subir com a greve: "Acredito que
não. Acho que não".

José Alzemiro. gerente das Casas Sen-
das de Madureira. aposta que os supermer-
cados não fecham: "Você acha que o
funcionário Sendas vai entrar em greve?

Eles estão satisfeitos com a casa e nào
querem perder o emprego". Um caixa da
mesma rede. na Tijuca, tem suas dúvidas e
diz que é solidário com os companheiros:"Se todos pararem, vou aderir. Afinal,
temos que nos unir para conseguirmos o
que queremos. É preciso ter um mínimo de
consciência".

— O gerente já deu um toque em todo
mundo. Quem entrar numa de greve, vai
dançar — comentou, olhando desconfiado
para um lado e para o outro, um remarca-
dor das Casas da Banha da Rua Siqueira
C ampos. que identificou-se apenas como"V . Ali. segundo os funcionários, muitos
dispostos a aderir a greve, embora com
medo do gerente, o movimento aumentou
um pouco em relação aos di.ts normais.

Professores parados

no Sul deixam 600 mil

estudantes sem aula
Porto Alegre — O Secretário de Educação do Rio Grande

do Sul, Francisco Salzano Vieira da Cunha, admitiu que a greve
dos professores pode continuar ainda por vários dias.- Em 1 mil
600 escolas do Estado, cerca de 600 mil estudantes estão sem
aula. O Centro de Professores do Rio Grande do Sul informou
que 98% da categoria aderiram ao movimento. O secretário diz
que são 70%.

Os cem mil professores da rede estadual pedem reajuste
semestral, 13° salário, eleição direta para diretores de escolas e
25% do orçamento estadual para educação. O presidente do
Centro de Professores, Paulo Egon, anunciou um ato unitário,
reunindo outras categorias em greve, como vigilantes e bancá-
rios, na sexta-feira.

O Deputado Francisco Carrion disse que, no ano passado,
o governo gaúcho economizou 27% do orçamento com a
redução de investimentos no setor de educação. Enquanto
penaliza os professores, o governo deixou de cobrar CrS 700
bilhões em ICM, o equivalente a três folhas de pagamento do
funcionalismo público, segundo o deputado.

Goiás
Cerca de 26 mil professores da rede estadual de Goiás e do

Município de Goiânia entraram em greve. A decisão foi tomada
em assembléia por unanimidade, depois que o Governo apre-
sentou sua contraproposta. Os professores querem piso de três
salários mínimos, revisão do estatuto do magistério, pagamentoem dia, contratação dos concursados, equiparação salarial na
rede municipal e estadual e eleição direta para os diretores dos
colégios.

O Secretário de Educação, Adhemar Santillo, em ofício ao
Centro dos Professores de Goiás, disse que o Governo está
contratando os concursados, de forma acelerada, mas não pode
pagá-los como efetivos imediatamente. Esclareceu que é inten-
ção colocar em dia o pagamento, principalmente dos professo-
res do interior, mas que não aceita a eleição dos diretores.

Proposta
O Secretário de Educação de Minas, Otávio Elísio Alves

de Brito, disse que o Governo do Estado está estudando a
possibilidade de atender as duas das três reivindicações de
professores e demais funcionários públicos estaduais: reposição
salarial de 49,9% e mudança na escala de pagamento, descar-
tando o pedido de reajustes trimestrais.

Por determinação do Governador Hélio Garcia, os secre-
tários de Educação, Administração, Planejamento e Fazenda se
reuniram para examinar as reivindicações do funcionalismo
público estadual e as dos professores. Os secretários de Fazenda
e Planejamento estão levantando as possibilidades do Tesouro
mineiro para decidirem sobre a concessão ou não da reposição
salarial.

Mergulhadores — Suspensão da greve até o dissídio
coletivo da categoria e a volta imediata ao serviço hoje, caso
recebam os vencimentos de 18 dias de trabalho no mês de abril,
foram as decisões de cerca de 300 mergulhadores do Rio de
Janeiro reunidos ontem em assembléia. A greve já durava 26
dias. O dissídio da categoria (1 mil mergulhadores em todo o
país, 600 dos quais trabalhando na Bacia de Campos) podeocorrer amanhã no TRT do Rio.
Niterói — Insatisfeitos com a lei aprovada ontem à noite pelaCâmara Municipal de Niterói, que concedeu reajuste de 89 a
99,95% nos vencimentos dos funcionários da Prefeitura, os
servidores decidiram reunir-se hoje, às 17h30min, no Sindicato
dos Rodoviários, para votar uma greve geral a partir de
amanhã. Ao final da sessão da Câmara, na qual 13 vereadores
votaram a favor e seis contra, cerca de 300 servidores deixaram
as galerias e concentraram-se nas escadarias do prédio, decidin-
do que "continuarão a lutar por um reajuste de 130% em seus
vencimentos".
PM punido — O comandante da PM em Ribeirão Preto, a
300 quilômetros de São Paulo, Coronel Ubiratan Godoy, 53
anos, acusado de haver cobrado CrS 22 milhões de usineiros da
região como forma de obter recursos para o policiamento
durante a greve dos bóias-frias em janeiro deste ano, foi
afastado do cargo por decreto do Governador Franco Montoro.
Polícia paulista — Cerca de 600 delegados de polícia
reunidos em assembléia decidiram não entrar em greve, dando
um prazo de 30 dias para que o Governo de São Paulo atenda a
suas reivindicações. Eles recebem salário inicial de CrS 2
milhões 167 mil e querem CrS 4 milhões, o mesmo que recebem
os delegados da Polícia Federal. Escrivães, investigadores e
carcereiros querem reposição salarial de 31%, participação na
comissão que estuda a futura lei orgânica da polícia civil e
melhores condições de trabalho. Aguardam, há 45 dias, a
resposta do Secretário de Segurança.
Costureiras — Cerca de 20 confecções não estão funcio-
nando em Goiânia por causa da greve das costureiras, que
reivindicam 100% do INPC, redução da jornada, melhores
condições de trabalho e reajustre trimetral. Das cerca de 400
costureiras da capital, pouco mais de 200 estão em greve.

Aumento resolve — Os 980 empregados do Expresso
Caxiense suspenderam a greve que paralisou, parcialmente, o
transporte coletivo no município de Caxias do Sul (RS),trazendo dificuldades para 80 mil passageiros. Os trabalhadores
aceitaram a proposta conciliatória da Delegacia Regional do
Trabalho: aumento de 97,5%. A empresa oferecia 93% e os
empregados pediam 104%. No dia 15 de junho, as passagens de
ônibus sobem de CrS 700 para CrS 800.

Engenheiros — Entraram em greve por 48 horas os 263
engenheiros e arquitetos da administração direta e indireta da
Prefeitura de Salvador. Eles querem o pagamento do salário
mínimo profissional, equivalente a seis salários mínimos. A
prefeitura, que está em situação irregular por não pagar o
mínimo, segundo os funcionários, estima que haveria um
acréscimo mensal de CrS 370 milhões na folha de pagamento, se
a exigência fosse atendida.
Médicos — Continua a greve dos médicos dos 18 hospitais•de Rondônia, em protesto pela redução dos salários em 50%,
resultante do plano de reclassificação do ex-Governador Jorge
Teixeira. O novo Governador, Ângelo Angelin (PMDB),assume amanhã com todos os hospitais, centros e postos de
saúde fazendo apenas atendimento de emergência. Cerca de 700
médicos estão em greve.
Vigias e vigilantes — No primeiro dissídio coletivo
julgado na Nova República, o Tribunal Regional do Trabalho
de Curitiba declarou legal, por seis votos a um, a greve dos
vigilantes e vigias do Estado, que já dura 14 dias. O Tribunal
fixou o piso dos vigilantes em 1,8 salário mínimo e o dos vigiais
em 1,5 salário mínimo. Os empregadores terão que pagar os
dias parados e não poderá haver represálias. Os grevistas têm 48
horas para retornarem ao trabalho.O advogado dos trabalhado-
res. Edésio Passos, classificou a decisão do TRT como "um
importante marco em defesa dos direitos da classe operária".

Meíroviários — Tribunal Regional do Trabalho julgou
ilegal a greve de 24 horas dos metroviários de São Paulo, em 3
do corrente, mas aprovou por unanimidade uma proposta
(apresentada também naquele dia) que favorece os 5 mil e 51 Kl
funcionários em 12 itens econômicos. O dia parado será
descontado. A Companhia do Metrô pode recorrer ao TST. A
decisão de ontem foi tomada em meio a criticas ao Decreto-lei
1632 — que proíbe a greve nos serviços públicos e essenciais —
e com a recomendação de um dos juizes de que aquela
legislação deve ser modificada pela Assembléia Nacional Cons-
tituinte. A audiência do TRT. presidida pelo Juiz José de
Barras Vieira Júnior, aprovou a concessão de um pi>o salarial
de CrS 850 mil e reajuste de 1(10% do INPC a todos os
empregados.

Leia editorial Desafio sem Resposta
*
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Aposentados vão ter em maio aumento de 100% do INPC

Pacote tarifário — o dac (De-
parlamento de Aviação Civil) aprovou
ontem um novo pacote tarifário parq as
rotas entre o Brasil e a Europa, queentrará em vigor a partir de Io de junho.Neste pacote destacam-se as tarifas pon-to-a-ponto e de excursão, que tiveram
seus descontos aumentados para 40 e
30%, respectivamente. A redução foi
proposta pela Varig na Conferência sobre
.Tarifas de Passagens do Atlântico Sul,
realizada em Genebra e que reuniu com-
panhias aéreas filiadas à IATA que ope-
ram naquela região.
Revisão de concessões — o
líder do Governo no Senado, Humberto
Lucena (PMDB-PB), foi informado peloMinistro das Comunicações, Antonio
Carlos Magalhães, de que ainda não há
definição sobre as 135 concessões de
rádio e televisão, outorgadas no final do
govemo passado e que se encontram
suspensas "para reexame e avaliação dos
critérios". Lucena lembrou que termina
dia 18 o prazo dado ao grupo de trabalho
para concluir esse exame, com base no
qual o Governo confirmará ou anulará
total ou parcialmente as concessões.
Quintana — Surpreendidos com a
rápida recuperação do poeta Mário Quin-
tana, que sofreu fratura do fêmur ao ser
atropelado, os médicos encarregados de
seu tratamento pretendem antecipar-lhe
a alta para quinta-feira. Hoje, ele recebe-
rá em seu apartamento no hospital da
PUC, em Porto Alegre, a visita de Ga-
briela, filha de sua sobrinha-neta Silvia e
que nasceu no mesmo hospital na segun-
da-feira. Quintana está fazendo fisiotera-
pia em um andador, o que o levou a fazer
este comentário: "Estou ficando criança
outra vez".
Religioso preso — O padre Eno-
que de Oliveira, vigário da Paróquia de
Monte Santo e que se encontra detido no
Batalhão Mil da Polícia Militar de Senhor
do Bonfim, será levado hoje à presença
do juiz da comarca de Queimadas, Antô-
nio de Oliveira Martins, que o prendeu
em flagrante por "desacato à autoridade"
e que, depois de impor uma série de
condições, decidirá se liberta oujião o
religioso mediante o pagamento de
fiança.
Depositários infiéis — Flávio
Ferreira da Silva, Andreas Apilius Dimi-:
trakopoulos e Dimitrius Vassilius Vaitsis,
sócios da Confecções Milotex, de São
Paulo, tiveram sua prisão determinada
pelo Juiz da 24a Vara Cível, Ricardo
Moreira Rebello. A empresa faliu em
março de 1980, quando seu ativo era de
Cr$ 3 milhões 750 mil, e eles foram
nomeados depositários. No momento da.
arrecadação, os bens eram de apenas Cr$
54 mil.
Indignação popular — Um gru-
po de moradores da cidade de Arique-
mes, a 197 km da capital de Rondônia,
depredou os prédios da prefeitura muni-
cipal, do Centro Cultural e das Centrais
Elétricas de Rondônia, revoltados com o
racionamento de energia e para protestarcontra o prefeito Gentil Valério (PDS),acusado de irregularidades administrati-
vás. Foi preciso colocar um pelotão de
choque da PM de Porto Velho paraconter os manifestantes, que também
apedrejaram a residência do prefeito.
Meio ambiente — A Secretaria
Municipal do Meio Ambiente do Rio
Grande do Sul decidiu dar acesso a
estudantes de Biologia da Universidade
Federal e da Pontifícia Universidade Ca-
tólica daquele Estado para a realização
de pesquisas numa das maiores reservas
biológicas municipais existentes no país:a reserva biológica do Lami, com mais de
77 hectares de mata natural e banhados,
com espécies raras de animais, aves e
vegetais ameaçados de extinção. A reser-
va foi incorporada pela Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente em 1975 e será
ampliada nos próximos meses em mais
117 hectares.
Educação — O Ministro da Educa-
ção, Marco Maciel, tenta obter a libera-
ção de uma dotação de Cr$ 1 trilhão 500
bilhões do Finsocial junto ao Ministério
da Fazenda e a revogação de decreto
presidencial que estabelece um corte de
Cr$ 104 bilhões na verba de custeio do
Ministério. Os assuntos, que começaram

.. a ser discutidos ontem com os ministros
Dornelles e Sayad, continuarão a ser
debatidos nos próximos dias.
Censura — Porgramações de circo,
boate e clubes sociais só serão liberados
pela Censura Federal depois de contarem
com visto dos sindicatos e associações de
artistas, conforme portaria baixada peloDiretor da Divisão de Censura do Depar-
tamento de Polícia Federal, Coriolano
Fagundes. Com isto, ele visa "a protegeros direitos trabalhistas do artista, em
especial os de circo ou os que não têm'' domicílio comercial fixo".
Caiapós — O Serviço Geográfico do
Exército inicia hoje a demarcação dos 3
milhões 300 mil hectares da- Reserva dos
Caiapós, no Município de São Félix do
Xingu, a 680 quilômetros de Belém, queabrange o garimpo de Maria Bonita.
Com isto, o Governo cumpre exigência
dos índios para que permitam a volta dos
garimpeiros ao trabalho. A demarcação
levará ainda seis meses."Cabo Bruno" — Acusado de
chefiar um grupo de execução na Zona
Sul de São Paulo, o ex-soldado da Polícia

rr Militar Florisvaldo de Oliveira, conheci-
do por Cabo Bruno, foi condenado a 16
anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de*
São Paulo, num julgamento que durou
dez horas. Anteriormente, ele já fora
condenado a 43 anos de prisão pelaJustiça Militar.
Hosmany — Acusado de três homicí-
dios e roubo de carros importados, e
suspeito de tráfico de drogas, o médico
Hosmany Ramos, preso na Penitenciária
do Estado de São Paulo, negou a falsida-
de dos 50 mil dólares que levava em 1981,• «mando foi detido em Assunção, no Para-
guíii. Hosmany foi interrogado na 11a
Vara da Justiça Federal paulista, em
cumprimento a carta precatória do Rio,
onde coric contra ele processo de posse e
guarda dc dólares falsos.

Brasília — Pela primeira vez, o Mi-
nistério da Previdência vai conceder rea-
juste dos benefícios dos aposentados e
pensionistas em 100% do INPC do mês
de maio (89%), para todas as faixas
salariais. O aumento, retroativo a Io de
maio, foi decidido pelo Ministro Waldir
Pires, em despacho com o Presidente da
República. Com este reajuste, a Previ-
dência terá um aumento de sua despesa
de Cr$ 1 trilhão 080 bilhões, mas esta
elevação, segundo o Ministro, já estavacalculada no déficit deste ano, previstoem Cr$ 8 trilhões.

Waldir Pires recebeu do Presidente
José Sarney carta branca para articular
com os Ministros da área econômica e do
Trabalho um projeto de lei a ser enviado
ao Congresso Nacional, que separa a
política de reajuste de benefícios da poli-tica salarial.

— Com isso, explicou o Ministro, o
reajuste dos benefícios dos aposentados
não será feito através de uma portaria
ministerial, mas será um ato do Presiden-
te da República, como é o do salário
mínimo.

O projeto de lei, que deverá ser
aprovado antes de novembro, quandohaverá novo reajuste, vai modificar as

atuais leis qúe regem a política salarial:
Lei 7283/84 e Decreto-Lei 2171/84, queestabeleceu que qualquer modificação na
concessão dos benefícios depende da dis-
ponibilidade financeira da Previdência.

O Ministro Waldir Pires ressaltou
que mesmo este reajuste de 100% não é
ainda o desejado pelo Governo: "Esta
não é a política do Governo. Vamos
tentar recompor o achatamento salarial
dos aposentados". Waldir Pires fez ques-tão de salientar que nenhum aumento de
benefícios implicará aumento das contri-
buições. A União é que terá de participarcom uma parcela maior para aumentar a
arrecadação da Previdência.

— Náo estamos pensando, segura-
mente, em nenhum aumento que possaagravar a folha salarial do país. Vamos
procurar aumentar a arrecadação e rever
os benefícios, especialmente os da área
rural.

Os aposentados da área rural e todas
as pessoas que ganhavam menos de um
salário mínimo, tiveram reajuste dos be-
nefícios de 112%, porque, segundo a
atual política salarial, ninguém pode re-
ceber menos de 90% do salário mínimo.
Com a correção em 112%, estes benefí-
cios atingem a 90%. >

Servidor será diferenciado
Brasília — O reajuste salarial dos

servidores públicos civis, no mês de ju-lho, deverá ser diferenciado, de forma a
se coirigir as distorções no setor e parareduzir as distâncias existentes entre as
gratificações e vencimentos do funciona-
lismo. Técnicos do Ministério da Admi-
nistração estudam essa hipótese, que con-
tá com o apoio do Ministro Aluizio
Alves.

Segundo o Secretário de Pessoal Civil
do Ministério da Administração, Mar-
condes Mundim Guimarães, o sistema de
vencimentos, salários e vantagens finan-
ceiras do funcionalismo público civil está
totalmente "poluído, com distorções irra-
cionais e de uma ilogicidade inadmissí-
vel", e é grande a insatisfação entre os
servidores.

O reajuste salarial viria beneficiar
sobretudo os funcionários excluídos nas
promoções assinadas pelo Presidente
João Figueiredo, dois dias antes de deixar
o Governo. Esses reposicionamentos pre-
judicaram os servidores mais antigos que,em alguns casos, chegaram a ganhar até
60% a menos que novos servidores bene-
ficiados pela medida. "Isso acabou com o
critério de merecimento no serviço públi-co e deve haver uma correção para redu-
zirmos as injustiças", disse Marcondes
Guimarães.

Segundo ele, os índices dos reajustes
só serão definidos após a conclusão dos
estudos e serão estabelecidos pelo pró-
prio Ministro Aluizio Alves, após ouvir
os Ministros da área econômica. É certo,

porém, que os funcionários beneficiados
pelas promoções (que ocasionaram um
ônus de cerca de Cr$ 3 trilhões à União)
não terão seus salários reajustados em
100% do INPC, assim como os servidores
que tiveram seus vencimentos equipara-
dos no salário mínimo no mês de maio.

A concessão do reajuste salarial dife-
rendado será o primeiro passo dado peloMinistério no sentido de corrigir a curva
salarial do funcionalismo, o que é "im-
possível" de ser feito agora, segundo
Mundim Guimarães, pois aumentaria em
400% as despesas da União. Atualmente,
os gastos com os quase 500 mil servidores
da administração direta e autarquias (en-tre salários, vencimentos, gratificações e
outras vantagens) corresponde a aproxi-
madamente Cr$ 600 bilhões mensais.

A curva salarial do funcionalismo
somente poderá ser corrigida após a re-
formulação do plano de classificação de
cargos, empregos e funções da área fede-
ral, que terá como conseqüência a criação
de novo plano de retribuição salarial.

Atualmente, só entre os funcionários
de nível superior, existem 374 referências
salariais, enquanto a lei prevê apenas 26.
Enquanto um servidor de referência sala-
rial NS-1 (a mais baixa no nível superior),
sem gratificações, recebe 978 mil, os
vencimentos de um funcionário da mais
alta referência salarial de nível superior
podem chegar a Cr$ 11 milhões, com
todos os benefícios — quase oito milhões
a mais do que ganha um secretário-geral
de Ministério.

Remédio 
para Nordeste

chega a Cr$ 4 bilhões
Recife — A Sudene gastou até agora,

para atender as 952 mil 539 pessoasatingidas pelas inundações, quase Cr$ 4
bilhões com a aquisição de remédios
principalmente nos laboratórios farma-
cêuticos nordestinos, com o Lafepe —
Laboratório Farmacêutico de Pernambu-
co — representando 25% das vendas à
Sudene.

Foram adquiridas 100 toneladas de
medicamentos diversos, constituídos,
principalmente, de antibióticos, antitér-
micos, vitaminas, vermífugos e antidiar-
réicos, além de soros antiofídicos e cloro
para tratamento de água, afirma o diretor
do Departamento de Administração da
Sudene, Antônio Gilberto da Costa,
adiantando que as compras foram efetua-
das à Central de Medicamentos, ao Lafe-
pe e ao Instituto Butantã.

Os medicamentos, entregues à Coor-
denadoria de Defesa Civil do Nordeste
(Cordene), foram enviados ao Mara-
nhão, 29 mil e 299 quilos; Piauí, 32 mil e
961 quilos; Ceará, 26 mil e 27 quilos, e ao
Rio Grande do Norte, 12 mil e 74 quilos.No Lafepe, no bairro Dois Irmãos, em
Recife, chegaram a descer helicópteros
para transportar remédios para as áreas
inundadas.

A Sudene confirmou que das 100
toneladas de medicamentos adquiridos
para os desabrigados das inundações,
somente 30 toneladas foram compradas
em estados fora da Região Nordeste,
correspondendo a um gasto de Cr$ 500
milhões. A Sudene pediu, mas ainda não
recebeu, mais 29 toneladas de remédios.

Crédito
Brasília — O Banco do Brasil autori-

zou a concessão, em caráter de urgência,
de uma linha especial de crédito destina-
da a socorrer as pequenas e médias
empresas industriais, comerciais e de

prestações de serviços localizadas em re-
giões atingidas pelas enchentes. O limite
do financiamento será de até 40% do
faturamento global médio mensal de cada
empresa, com base nos últimos seis
meses.

Segundo o Banco do Brasil, os recur-
sos para cada empresa terão um teto de
800 vezes o maior valor de referência (nomontante de Cr$ 133 milhões 684 mil),
com encargos de correção monetária
equivalente a 85% da variação das
ORTNs e juros de 3% anuais, contados
sobre os saldos das dívidas previamentecorrigidas.

Ponte cai
São Luís — A cidade de Pinheiro

(MA), a 120 quilômetros da capital mara-
nhense, onde nasceu o Presidente José
Sarney, está isolada do resto do Estado.
A única ponte, de madeira, que liga
Pinheiro a 15 cidades quebrou, deixando
o município sem transporte. Pinheiro fica
na Baixada maranhense e, sem a ponte,
que leva o nome do Presidente, o munia-
pio fica sem condições de escoar sua
produção.

Com 60 mil habitantes, Pinheiro tam-
bém sofre com o problema da enchente
no Maranhão, que já desabrigou 278 mil.
O rio Pericumã (nome da fazenda do
Presidente em Brasília) já está com 3
metros acima do nível normal e, com o
aumento do volume da água, a ponte de
madeira não resistiu e caiu. A Ponte José
Sarney foi reconstruída ano passado, de-
pois de ter desabado.

A ponte metálica sobre o rio Mea-
rim, no município de Pedreiras, caiu
também, ontem, 30 minutos após ter seu
mecanismo de lançamento do vão central
acionado pelo Governador Luiz Rocha.
Já em São Luís o Governador abriu
inquérito, através do DER, para que-sejam apuradas as causas do acidente.

CEF abre conta a flagelado-
Quem quiser ajudar os flagelados

do Nordeste através de uma contri-
buição mínima de Cr$ 10 mil, poderáfazer-seu depósito a partir dos próxi-mos dias, em conta da Caixa Econô-
mica Federal cujo número será divul-
gado, e receber ainda como brinde
um disco compacto gravado por 90
dos mais destacados músicos brasi-
leiros.

Convênio neste sentido foi assina-
do ontem pelos presidentes da CEF,
Marcos Freire, e do Sindicato dos
Músicos, João Daltro de Almeida.
Toda essa produção, no melhor estilo
da idéia americana que resultou na
música We are the world — líder das
paradas mundiais de sucesso — terá o
patrocínio do Sindicato dos Músicos e
o custo industrial estimado é de CrS
35 milhões.

O compacto terá, de um lado. a
melodia Chega de mágoa, que é uma

produção conjunta dos músicos parti-cipantes da gravação; do outro, no-
mes como Chico Buarque, Simone,
Fagner, Erasmo Carlos, Milton Nasci-
mento, Beth Carvalho e Marlene,
entre dezenas de outros, gravarãoSeca d'água,.do compositor Patativa
do Assaré. A tiragem inicial prevista é
de 500 mil cópias, podendo chegar a
pelo menos dois milhões.

Com o dinheiro arrecadado, será
formado um fundo destinado à cons-
tnição de áreas de lazer, ensino e
plantio nos conjuntos habitacionais
do Programa Verde Teto. Seu funcio-
namento se dará assim: a Prefeitura
local doará o terreno, a Caixa finan-
ciará a construção das casas e a verba
arrecadada com a venda do disco irá
para as áreas comunitárias. O progra-
ma atenderá às famílias nordestinas
com renda até dois salários mínimos.

Vale para
transporte

preocupa
Brasília — O presidente da

CNTT — Confederação Nacio-
nal dos Transportes Terrestres— Hermínio Cavaleiro, aplau-
diu, em nome dos empresários,
o projeto do vale-transporte
para subsidiar o transporte ur-
bano para o trabalhador de
baixa renda, mas revelou quehá uma preocupação de que as
pequenas, minis e microempre-
sas talvez não tenham condi-
ções de assumir mais este ônus
social.

O presidente da CNTT e
representantes da CNI — Con-
federação Nacional da Indús-
tria), da Fibra (Federação da
Indústria de Brasília) e da
CNA (Confederação Nacional
da Agricultura) reuniram-se
com o Ministro dos Transpor-
tes, Afonso Camargo, paraanalisar o projeto do vale-
transporte.

Durante a reunião, o Minis-
tro Affonso Camargo esclare-
ceu aos empresários que se o
Presidente José Sarney achar
oportuno encaminhar o projetode lei criando o vale-transporte
ao Congresso Nacional, lá,
com o apoio dos congressistas,
é que será dada redação final e
forma à lei:

— Nós vamos mandar a es-
sência da lei, isto é, que o
trabalhador somente gastará6% de seu salário com trans-
porte público. Acima desse
percentual, ele receberá ajuda
de custo do empregador", afir-
mou o Ministro.-

Acusação a
"Garrincha99

*
é reafirmada

Porto Alegre — Um recorte
do JORNAL DO BRASIL de
12 de abril, denunciando a uti-
lização do curandeiro Garrín-
ctaa — o brasileiro Carlos Bar-
bou — por grupos paramilita-res argentinos escondidos em
Uruguaiana para operações e
aplicações financeiras no Brasil
foi o depoimento do ex-
presidente do Movimento de
Justiça e Direitos Humanos,
Jair Krischke, na Polícia Civil
do Rio Grande do Sul, a pro-
pósito da morte do Vereador
Roberval Azevedo."Aqui está o meu depoimen-
to. Assino embaixo" — disse
Jair Krischke à Polícia, queatendeu o pedido do líder do
PDT de Uruguaiana, Roberto
Vargas, para que ele fosse ou-
vido sobre as circunstâncias da
morte, em Foz do Iguaçu, do
médico e Vereador Roberval
Azevedo. Na reportagem,
Krischke manifesta suspeitas
sobre o braço-direito de Gar-
rincha, conhecido como Turco
Júlio, conhecido torturador da
Escola Mecânica da Armada
Argentina.

Krischke manifestou ao de-
legado Maurício Filkestein sua
estranheza pela forma de ser
ouvido, já que a Câmara Muni-
cipal poderia tê-lo convocado e
ele teria ido a Uruguaiana. Dis-
se que tudo que precisaria dizer
estava na reportagem publica-da pelo JB.

Em abril, Krischke denun-
ciou que somente durante 1984
grupos paramilitares argenti-
nos, através do Centro Espiri-
tual de Garrincha, em Umu-
guaiana, arrecadaram Cr$ 50
bilhões na cobrança de cônsul-
tas, comissões diversas etc. Se-
gundo ele, Garrincha era usa-
do pelos paramilitares na ex-
ploração de turistas argentinos,
além do fato de ser Uruguaiana
(no lado brasileiro, fronteira
com a Argentina) um bom lo-
cal para eles se esconderem,
mas após sua denúncia, os ar-
gentinos desapareceram da-
quela cidade gaúcha.

AIDS já fez 244

vítimas no Brasil em

3 anos, matando 104
Sào Paulo — O número de pessoas atingidas desde 1982

pela AIDS — síndrome da imunodeficiência adquirida — emSão Paulo chegou, ontem, a 244, tendo morrido 104 neste
período. Só neste ano, 95 casos foram registrados, havendo
ainda 18 notificações a serem confirmadas, mas a situação"pode ser ainda mais grave", alertou Paulo Roberto Teixeira,
coordenador do programa para controle de AIDS, vinculado àSecretaria estadual da Saúde.

A proliferação da doença intensificou-se nos últimos setemeses (184 casos) e a perspectiva, para a Secretaria, "é ruim",
informou Paulo Teixeira, ao participar de um painel dedebates sobre infecção hospitalar promovido pela Abecam —
Associação Brasileira das Empresas de Conservação Am-biental.

— P ma'or problema, para ele, é "a retaguarda hospita-
lar", pois a secretaria " tem condições de dar assistência naárea de laboratório e ambulatório, mas não há leitos suficien-
tes nos seis hospitais da capital que cuidam dos casos deAIDS, para a internação, longa e dispendiosa".

O Ministério da Saúde já determinou a criação de
programas de controle da AIDS nos Estados com maiorincidência da doença. Eles começarão a se efetivar no dia 21,em Curitiba. Durante três dias, serão discutidos os problemasoperacionais para a execução de um esquema preventivo sóexistente, até agora, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

De acordo com este esquema. — que em São Paulofunciona desde 1983 — a Secretaria da Saúde começará adistribuir, ainda este mês, 80 mil folhetos dentro de umacampanha de doação de sangue.
Câncer

Brasília — O Ministro da Saúde, Carlos Sant'Anna,recebe hoje um documento elaborado por 30 especialistas emcancerologia de todo o Brasil com as diretrizes básicas parauma política de prevenção, diagnóstico precoce e combate aocâncer. Segundo ministro, 9,8% da população brasileira ésuscetível ao câncer. Isto representa 10 a 12 milhões de
pessoas.

O Ministro da Saúde informou que a taxa de mortalidade
do País relativa ao câncer é de que, de todos os óbitosregistrados, 8 por cento são devidos a doenças cancerígenas, o
que corresponde a cerca de 65 a 70 mil mortes por ano.

Corretor de

coração novo

segue bem
São Paulo — Sem que sua

identidade completa seja re-
velada pelo Hospital do Co-
ração do Sanatório Sírio, o
carioca Carlos, de 44 anos,
corretor de imóveis, casado e
pai de dois filhos, ultrapassa-
rá, na madrugada de hoje, as
48 horas mais críticas do pós-operatório desde que rece-
beu um coração transplanta-
do do paulista William Dol-
lan, de 22 anos. Até ontem à
noite seu estado era "normal
para o período", de acordo
com o médico que o operou,
Luiz Carlos Bento de Souza.

A reação de Carlos, quetinha seu antigo coração fun-
cionando com apenas 40% da
capacidade normal e já havia
sofrido três infartos, foi de"entusiasmo 

pelo resultado
da operação". Entretanto,
segundo disse o cirurgião
Luiz Carlos de Souza, o ca-
rioca já estava "psicologica-
mente preparado para a in-
tervenção e ele tinha muita fé
de que a cirurgia ia dar
certo".

Ele é um homem inteligen-
te e, portanto, sabedor quesua sobrevida, com tratamen-
to conservador, seria muita
curta. Por isto ele sempre
admitiu, desde que,foi inter-
nado em 17 de abril, a possi-bilidade do transplante — ex-
plicou o médico autor da se-
gunda cirurgia desse tipo fei-
ta neste ano em São Paulo.
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IQUE

Conquista de Garantias

Ú obrigação elementar dos regimes domocráticos
' prevenirem-se contra os riscos de eleger gover-

nos que, por falta de sustentação política, tomem-se
instáveis e geradores de crises institucionais. Ao
mesmo tempo que asseguram às minorias o acesso ao
poder, os sistemas pluripartidários aprenderam a
necessidade de favorecer a formação de maiorias
estabilizadoras.

A eleição majoritária em dois turnos é a prática
universal consagrada para garantir o direito das
minorias, mas também para evitar govertios minoritá
rios. As democracias da Europa Ocidental e os
Estados Unidos adotam há muito, com resultados
amplamente satisfatórios, a eleição em dois turnos
que está chegando ao Brasil. A experiência constitu-
cional brasileira de 46, rica em crises políticas,
permitiu a identificação do perigo representado pela
falta do princípio da maioria absoluta de votoos.
Adoção do sistema de dois turnos é a primeira
garantia de estabilidade institucional que se incorpora
ao elenco de medidas com que se está reforçando
entre nós a prática da democracia.

O Governador do Estado do Rio investe contra o
aperfeiçoamento democrático com a alegação de que
a decisão do Congresso é casuística, isto é, foi
instituída para deixá-lo isolado na futura eleição
presidencial. A visão política e institucional do Go-
vernador Leonel Brizola é, no mínimo, egocêntrica:
faz das suas necessidades e interesses as medidas de
um regime democrático.

Ou seja: se as reformas políticas não atenderem
às conveniências da sua candidatura, não serão demo-
cráticas. Ora, o exame do raciocínio demonstra o
contrário: casuísmo seria o Brasil não adotar a eleição
em dois turnos apenas porque o Sr. Leonel Brizola
quer disputar a sucessão presidencial. E não querapenas disputá-la num único turno, como insiste em
que seja marcada para 1986, quando termina o seu
mandato, para atender aos seus prazos pessoais.Desde quando os interesses de um candidato podemser o centro de gravidade da democracia?

O Governador do Estado do Rio insiste em
antecipar as eleições presidenciais mas pensa de
forma oposta em relação às prefeituras das capitais:
acha apressada a eleição municipal este ano. Desagra-
da-lhe, principalmente, a salvaguarda democrática
oferecida pela eleição em dois turnos, segundo a qual,não havendo entre os candidatos um que obtenha a.
maioria absoluta de votos, os dois mais votados
submetem-se a prova nas urnas.

Ninguém dirá que duas eleições são menos
democráticas que apenas uma. Em que, portanto,
essa prática — que demorou tanto a chegar ao Brasil

— pode ser considerada casuística? Só se o conceito
de casuísmo disser respeito à democracia. Aí, sim,
deve-se reconhecer que se trata de salutar casuísmo,
porque realmente atende aos interesses do Brasil.

E tão importante e dinâmico o conceito de dois
turnos nas eleições majoritárias que há no Congresso
correntes que já se deram conta de que o Brasil está
liberto do risco de eleger candidatos com quantidade
insuficiente de votos para governar. E assustam-se
com a possibilidade de viver na normalidade. O PDS
e o PDT, por exemplo, emitem sinais de desinteresse
em ver adotada já nas eleições deste ano a fórmula
dos dois turnos para as Prefeituras das capitais,
estâncias e municípios arrolados na categoria de
segurança nacional — com prefeitos nomeados.

A Aliança Democrática teve a mais importante
iniciativa para fazer rapidamente deste país uma
democracia, e est'avel, ao adotar a eleição em dois
turnos de Prefeitos e Presidente da República. Ficou
devendo a extensão do método aos governadores de
Estado que vão ser eleitos — estes, sim — no
pr'oximo ano. Até agora, com a única exceção do
Governador do Estado do Rio, que se sente preterido
pelo aperfeiçoamento democrático, ninguém teve
coragem de defender eleitos por minorias para gover-
nar contra a vontade da maioria.

O máximo que se procura alegar é a elevação dos
custos da eleição em dois turnos. O argumento cai por
sua fraqueza congênita, pois só as razões autoritárias
invocam o custo das eleições, sem compará-lo aos
benefícios, para menosprezar o exercício do voto. O
segundo turno da eleição dos prefeitos das Capitais se
fará 9 dias depois do primeiro, se nenhum candidato
alcançar a maioria absoluta. Ora, em nove dias
apenas, os dois primeiros colocados não terão tempo
nem necessidade de gastar mais nada, porque o custo
da propaganda para o primeiro turno ainda estará
surtindo efeito político.

Por aí as alegações não se sustentam. Os perigos
que ameaçam a nova conquista democrática vão
tentar retardá-la durante a regulamentação do pleitomunicipal de 85, adiando essa saudável prática exata-
mente para impedir a comprovação das suas vanta-
gens universalmente consagradas. É responsabilidade
da Aliança Democrática sustentar o princípio da
maioria absoluta para que o Brasil passe não apenas
mais uma vez, mas definitivamente, a um regime
democrático sem os riscos de eleger governantesminoritários e sócios das crises. A Nação está empe-
nhada na continuidade da democracia, e não em
interesses pessoais e políticos que queiram retardá-la.
Chega de perder tempo com eleições que, em prejuí-zo da maioria, elegem governos minoritários e conta-
minados de crises.

Desafio sem Resposta
S~\ que há de realmente grave nas ondas de agitação

sindical que neste momento se sucedem no país?
Não, decerto, o fato de muitas categorias profissio-
nais reivindicarem compensações para as perdas sofri-
das por seus salários ao longo da recessão econômica,
aliás ainda não esgotada em seu ciclo. O que preocu-
pa é o fato de as ondas, independentemente do
movimento natural da maré, serem sopradas por um
vento estranho que intenta provocar uma cabeça-
d'água.

O nome político para esse fenômeno é quebra do
princípio da autoridade. É contra o dique natural e
necessário da autoridade, sem o qual uma sociedade
perde a consistência, que sopra o vento do sindicalis-
mo inflado pelos grupos radicais. É para danificá-lo
que se procura fazer do direito de greve um grevismo
acima do direito. O alvo é a instituição democrática; a
intenção, submetê-la a um teste de resistência que, se
possível, leve-a a ceder e a fraturar-se.

Nesse tocante, não está havendo fidelidade dos
dirigentes da Nova República à linha traçada pelo seu
fundador. Em mais de uma ocasião — e de modo
particular nas entrevistas coletivas que concedeu ap&s
a sua eleição—o Presidente Tancredo Neves foi claro
ao dividir as águas. Instado a responder como reagiria
às greves ainda proibidas, disse categoricamente queaplicaria a lei. Embora considerasse a necessidade de
reformar a legislação, deixar de aplicá-la, enquanto
existisse, seria nada menos que permitir e fomentar a
anarquia.

Ora, é justamente o estado de anarquia quealguns perseguem neste momento, provocando greves

em cascata naqueles setores onde elas continuam
proibidas, isto é, nos serviços públicos. E do ponto de
vista prático o Governo está a fomentá-las, na medida
em que se mantém apático e não diz com todas as
letras que, antes de reformada a legislação pertinente,
não está disposto a tolerá-las.

Aliás, no caso, a palavra Governo deve ser
escrita no plural. Pois a apatia é a mesma por partedos governos estaduais — e às vezes até máior. Em
São Paulo, cuja população vê-se ameaçada de ficar
simultaneamente sem energia, sem gás, sem água,
sem telefone e sem metrô, o Governador recolhe-se a
um cômodo silêncio, do qual só sai de vez em quando
para apontar as greves como simples armadilhas queextremistas à esquerda e à direita estariam preparan-
do a fim de dificultar o seu percurso eleitoral. Com
escassas variações, o quadro é semelhante no Rio,
onde a uma greve de médicos que se prolonga talvez
se suceda outra em supermercados, sem que as
autoridades movam um dedo para defender os inte-
resses da população em ambos os casos.

O caráter político da maioria das greves em curso
transparece no esforço deliberado de paralisar servi-
ços públicos, na tática de primeiro cruzar os braços
para depois negociar e, por fim, no expediente de
inviabilizar acordos à vista mediante a introdução de
novas e inaceitáveis exigências. A população já perce-beu a silhueta da indesejável greve geral por trás da
cadeia de movimentos reivindicatórios, e por isso lhes
retira a simpatia e lhes nega o apoio que as lideranças
radicais esperavam encontrar nas ruas. E o governan-
tes, quando irão abrir os olhos e responder ao
desafio?

Auditorias Necessárias
Governo está às voltas com uma série de proble-
mas identificados em empresas, autarquias e

organizações públicas, mas parece absolutamente
paralisado na hora de tomar medidas punitivas ou
simplesmente corretivas.

Comissões sucedem a Comissões, que sucedem a
outras Comissões, deixando para o público a desastra-
da e lamentável impressão de inércia ou simples
vontade de empurrar os "casos" 

para a frente. Se for
feita uma estatística dos estouros, concordatas, falên-
cias ou casos evidentes de corrupção na administração
da coisa pública, quase nenhum, na verdade, será o
resultado das apurações.

É possível que um òu outro dirigente tenha sido
denegrido, que um ou outro funcionário tenha perdi-do o direito de voltar á trabalhar na mesma função.
Na prática, nada ou quase nada se fez para restabele-
cer a confiança do contribuinte ou para demonstrar à
sociedade que não existe crime sem castigo.

Falhas e buracos na legislação levaram a esse
lamentável acúmulo de entulhos, em empresas públi-
cas e empresas privadas. O Governo precisa conside-
rar com seriedade o efeito devastador na confiança
geral que é decorrente da descrença no valor das leis e
de seu cumprimento.

Um dos mais sérios meios de evitar estouros e
desmandos é submeter empresas, autarquias e órgãos

públicos a auditorias. O sistema de autorias é univer-
salmente reconhecido como forma eficaz de acender
sinais vermelhos antes de estouros, e em pelo menos
um caso recente — o do Brasilinvest — ficou provado
que funciona para alertar investidores e despreveni-
dos, ou desinformados Conselhos de Administração.

Numa sociedade onde a leniência pode se tornar
praxe, as auditorias também precisam ser submetidas
a rigorosos regimes de fixação de responsabilidade. A
Comissão de Valores Mobiliários pode ser instrumen-
tal a este respeito, pelo menos no que se refere a
empresas de capital aberto. Já houve casos de audito-
rias que deram "nota dez" a empresas do mercado,
com falências que se seguiram seis meses depois.
Chamados à responsabilidade, os "auditores" não
tiveram a mínima preocupação quanto ao papel quedesempenharam. Não havia meio jurídico claro de
fixar sua responsabilidade, nem ninguém para cassar
sua possibilidade"de continuar assinando balanços quedavam nota dez a empresas, falidas.

O Governo federal, se deseja dar uma demons-
tração pública da vitalidade, não pode se limitar a
editar novas leis. Existe um caminho muito mais
simples, que é o de ativar auditorias responsáveis nos
setores apodrecidos ou apadrinhados, que poderiamescapar à punição por portas de emergência, sem
deixar rastros, ou perpetuando situações de descala-
bro e desequilíbrio.

CARTAS

Navios e peças
Gostaria de cumprimentar esse jornal

pelo editorial Inquérito Eterno, publica-do em 7/5/85. São matérias deste gabarito
que virão demonstrar e mesmo separar
aqueles que durante anos vêm trabalhan-
do de maneira correta e competente
daqueles que têm se apresentado de ma-neira escusa e suspeita.

Não se pode parar todo um setor
naval e de navipeças, importantíssimo
para a economia do Estado e do país, naexpectativa de acertos e soluções quenunca acontecem.

Conforme é do conhecimento de to-dos, existe além dos armadores estatais
uma demanda efetiva por parte de em-
presas privadas de reconhecida compe-
tência por contratação de novos navios.
Isto quer dizer que existe carga e queestamos afretando navios de bandeiras
estrangeiras, remetendo divisas para o
exterior, deixando à deriva modernas
tecnologias já consolidadas, causando de-
sempregos e sucateando a indústria na-cional.

Temos que identificar urgentemente o
joio do trigo para que volte a credibilida-
de do setor e para que voltem as contrata-
ções — tão importantes para a nossa játão debilitada economia. José Felipe Viei-ra de Castro, diretor administrativo 11-nanceiro da Fermasa Máquinas e Equipa-
mentos S/A — Rio de Janeiro.

F uncionários-fantasmas
Enquanto o Governo não tiver a cora-

gem de dispensar 500 mil funcionários-
fantasmas das repartições e autarquias
federais, de um universo de 1 milhão 700
mil, a inflação não será contida. Medidas
paliativas e artificiais de congelar preços,salários e suprimir investimento produti-vos não resolverão o problema. O mal do
Brasil é o filhotismo. A soja, o milho, a
laranja, a carne não têm institutos. Para.
que Instituto do Café, do Açúcar e
Álcool, Sunamans, organismos e conse-
lhos paralelos etc., cabides de milhares
de empregos desnecessários?

O mesmo ocorre nos governos esta-
duais, que vivem pedindo dinheiro à
Seplan para sustentar milhares de afilha-
dos, sem falar no Legislativo, cujas Câ-
maras se encontram apinhadas de paren-tes e afins dos legisladores que nem
sequer comparecem às sessões e recebem
os respectivos jetons. Se convocarem os
funcionários da Câmara de Vereadores
de Niterói não caberão em pé no recinto.
Para não falar na gráfica do Senado...

E o Ministro Sayad, da Seplan, deu
entrevista para provar que a carga tribu-
tária no Brasil é baixa, e já está planejan-do raspar o que resta no fundo do bolso
furado da nossa classe média. Felizmen-
te, o Ministro Dornelles, com sua expe-
riência de leão da Receita Federal, sabe
que o povo não pode ser mais escorchado
do que já está. Pelo amor de Deus, não
tirem o Dornelles do Ministério da Fa-
zenda. Ele e o Lemgruber são os dois
cobras da área econômica. Sabem, e
muito bem, que a inflação no governoDelfim foi o dobro da correção monetá-
ria, no período dos últimos seis anos.
Ricardo AlhadefT — Rio de Janeiro.

Taxa ilegal
Em 1977 foi sancionada a Lei n° 6496

que instituiu a obrigatoriedade da ART— Anotação de Reponsabilidade Técni-ca: todo contrato, escrito ou verbal, paraexecução de obras ou prestação de quais-quer serviços profissionais referentes àEngenharia, à Arquitetura e à Agrono-mia fica sujeito a anotação no CREAmediante o pagamento ao CREA detaxas de valor proporcional ao valor docontrato, variando em abril deste ano deCr$ 350 (por emissão de cada receituárioagronômico) a Cr$ 439 mil 980, paracontratos acima de Cr$ 704 milhões.
Existe ainda uma chamada Taxa Es-

pecial de CrS 4 mil 39d, aplicável anumerosas atividades tais como: vistoria,
perícia, avaliação, arbitramento, desem-
penho de cargo ou função técnica ementidade pública ou privada, projeto ouexecução de habitação com até 60 m2 deárea ou de obra filantrópica, inspeção deequipamentos como um simples extintorde incêndio, laudo técnico sobre a inspe-
ção ou classificação de produtos vegetais
e animais, projeto de digestores e aque-cedores, laudo sobre análise de solo e usode fertilizantes, laudos relativos a aciden-tes de transportes.

A ART é preenchida através de for-
mulário próprio do CREA em sele vias e
paga em agência bancária. A cobrança
desta taxa é a nosso ver inconstitucional
porque:
a) A Constituição do Brasil dispõe que élivre o exercício de qualquer profissão,observadas as condições de capacidade
que a lei estabelece. A anotação da ARTnão constitui condição de capacidade; é

uma restrição ao livre exercício da profis-são e representa exigência inútil do pontode vista jurídico porque a inscrição do
profissional no CREA define sua respon-
sabilidade profissional. Além disso, asautoridades municipais submetem os pro-fissionais às suas normas técnicas como éo caso do Departamento Geral de Edifi-
cações aqui na cidade do Rio de Janeiro,
b) A Constituição do Brasil sanciona o
princípio de isonomia. Deve haver igual-
dade de condições para o exercício das
diferentes profissões. Os médicos, advo-
gados, dentistas, economistas e demais
profissionais não estão sujeitos a "Anota-
ções de responsabilidade" para cada ati-vidade profissional que exercem. Se hou-vesse uma ART para a Medicina, o

médico antes de operar o*paciente teria
que preencher o formulário correspon-
dente e pagar a respectiva taxa ao CRM;
o advogado antes de defender sua causa
faria o mesmo com OAB e assim pordiante.
c) A Constituição conceitua taxa. A co-brança de taxa está vinculada à utilização
de serviços públicos específicos prestadosao contribuinte como taxa de água, de
esgoto ou de lixo. O ato de anotar a ARTnão constitui uma prestação de serviço
pelo CREA. Cobrada ad valorem, a taxada ART é na verdade uma nova modali-dade de Imposto de Renda, cuja cobran-
ça é prerrogativa do Ministério da Fazen-
da. A ART poderia ser adotada facultati-
vãmente, a critério do profissional. Nel-
son de Araijjo Lima — Rio de Janeiro.
Abuso e indignidade

E com grande revolta que o povocarioca que circula freqüentemente peloCentro da cidade tem assistido a cenasverdadeiramente violentas e indignasdestes homens que com a cobertura da
polícia vêm acharcando e humilhando os
pobres camelôs. Ora, os camelôs são emsua grande parte pessoas desempregadas
que com a minguante indenização de umademissão procuram sobreviver compran-do e vendendo suas mercadorias de utili-dade como: óculos, panelas, enfeites,
plantas, canetas, borrachas etc. Acredito
que estas ofertas nada atentem contraninguém, física ou moralmente.

No dia 25 de abril passado, assisti amais uma destas cenas e com um nó na
garganta balbuciei algumas palavras quepor isso quase fui agredido. Estava eu
passando pelas esquinas da Av. RioBranco com 7 de Setembro quando depa-rei-me com uma patrulha e dois cambu-rões da Polícia Militar e os carros n"s 035-11, 036-11 e 611-11 da Prefeitura do Rio.Isso por volta das 15h30min.

Muito bem organizada esta operação
. ridícula, um ceguinho pediu e implorou

pelo amor de Deus que não levassem suasbugingangas do pequeno caixote, poisaquilo era o ganha-pão para o seu susten-to e da sua pequena família, enquanto o
grosso e sem um pingo de educação eainda notadamente sem instrução dizia:"Num quero sabè, vô leva".

Outro deficiente físico deprimido e jácheio de pavor em perder seu ganha-pãoexibiu sua licença quando recebeu aquelaresposta cavalar: "Mesmo assim vai ficarsem a metade", e realmente ficou. Ou-tro, por incrível que pareça, perdeu seusóculos de grau, pois no momento da
prensa estava sobre a pequena armaçãode caixote.

Muitas cenas de abuso e indignidade
por parte destes fiscais que deveriam secomportar com educação e respeito sãovistas diariamente pelas ruas do Centro.Gostaria muito de saber se o PDT que
prega o socialismo, respeito ao cidadão eigualdade tem sã consciência do que estáacontecendo. É bom lembrar que foi este
povo que elegeu este partido para oGoverno do Estado do Rio de Janeiro eaí está o que recebe esta classe mais baixada população. Um apelo ao Sr. Governa-dor Leonel Brizola: dê um trava nesteshomens da Prefeitura. Roberto Acciolv S.Soares — Rio de Janeiro.

Mordomias
Causa-nos espanto tomarmos conhc-

cimento de um intempestivo projeto de
lei. de autoria do Deputado Alcides
Franciscato (PDS-SP). e ja aprovado pela

Câmara dos Deputados, que concede aos
ex-Presidentes da República o direito a
terem à sua disposição dois carros ofi-
ciais, com respectivos motoristas e mais
quatro seguranças.

Toda a nação está lembrada de ter
ouvido e aplaudido o nosso saudoso Tan-
credo Neves, que, nas suas pregações ao
povo, ressaltava serem as mordomias o
símbolo mais espúrio do autoritarismo,'
enfatizando ainda a necessidade da limi-
tação dos gastos públicos — afirmações
essas que foram acatadas pelo Presidente
José Sarney.

É realmente inacreditável que um
projeto dessa natureza seja aprovado,
sem a menor objeção dos parlamentares,
justamente numa ocasião em que o ex-
Presidente Tancredo Neves ainda vivia os
últimos e cruciantes momentos de seu
martírio.

Parece-nos que os ex-Presidentes, de-
pois de cumpridos os seus mandatos,
têm-se mantido em excelentes condições
financeiras, e agora, num gesto patrióticoexemplar, deveriam abrir mão de certos
privilégios, a fim de não sobrecarregarem
ainda mais os cofres da União com despe-
sas supérfluas — as ditas mordomias.
Nydia de Castro e Costa Barrozo — Riode Janeiro.

Diploma demorado ""
Em 26/12/84, solicitei à Suam históri-co escolar, para regularizar junto aoCRTA o meu registro. De posse do

protocolo, fui informado que o referidodocumento estaria pronto dentro de 15dias, portanto, no dia 15/01/85, fui até afaculdade e o documento não estava
pronto. Aí começou minha via crucis,
pois os funcionários daquela entidade
não têm explicações para tal fato.

No mês de março do corrente ano, foisolicitado do Sr. Wilson Coelho de Ma-tos, explicações sobre a demora por tantotempo para emissão do referido do-cumento, mas também nada foi resol-vido.
Decorridos já três meses e meio da-

quela solicitação, ainda não consegui re-ceber o referido documento, que em
qualquer faculdade leva em media 15dias, e o CRTA está na iminência de meacionar juridicamente, tendo em vista
que ainda não estou registrado naquele
órgão. Será que não dá para liberar meudocumento? Será que a Suam, comoorganização de renome, deixou de existir
e a sua administração emperrou? Por quenão convidar os professores da cadeira deadministração para ajudá-la a desemper-
rar? Amaury E. Teixeira — Rio de Ja-

Escolha democrática
Na seqüência dos fatos que se anun-

ciam e prometem concretizar-se no servi-
ço público, sob os princípios basilares da
Nova República — desejo represado de
milhões de concidadãos — as indicações
espontâneas, desvinculadas de interesses
sectários ou eleitoreiros, manifestadas
através de assembléias livres na esfera da
administração hospitalar da Previdência
Social para a escolha de seus diretores,
constituem alento e esperança para a
imensa legião dos seu servidores, médi-
cos ou não.

Mais que isto: tais indicações repre-
sentam uma contribuição altamente va-
liosa e responsável ao Governo que se
inicia, no elevado propósito de acertar. E
um dos exemplos mais eloqüentes dessa
forma de contribuição, tivemo-la recente-
mente no Hospital dos Servidores do
Estado (HSE), o maior e mais tradicional
desta Capital, com a indicação maciça do
Dr. Walter Costa Vaz para seu novo
dirigente, através de votação livre e de-
mocrática. (...) José Vieira de Lima Fi-
lho, titular do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões — Rio de Janeiro.

Floriano e Ulysses
Ao responder ao irmão de Regan

(Secretário do Tesouro Americano) queuma nação não entra pelo cano, e, sim,ratos e baratas... Ulysses Guimarães tevemuito do espírito de Floriano Peixoto, aoresponder ao inglês como seria recebida
aqui a polícia dele. ... à bala.

Acredito que Tancredo poderia estarvivo se tivesse um pouco do espírito derenúncia de Jânio Quadros, e se retirasse
da vida pública em tempo para tratamen-to de saúde, e desse o seu inestimável
apoio ao seu amigo leal, Ulysses Guima-rães, para a Presidência do Brasil. FelícioB. Ribeiro — Rio de Janeiro.

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

D<



JORNAL DO BRASIL Opinião quarta-feira, 15/5/8S ? 1° caderno ? 11

A utopia do 
possível

A 
campanha das diretas marcou o fim do arbítrio — e
da ditadura castrense. Por seu intermédio, a massa

decidiu voltar à cena política e social, devastada pelo
desastre de 21 anos de incompetência, corrupção, violên-
cia e entreguismo. Tal recisão, ela a tomou na medida em
que deu apoio cálido, apaixonado, alegre, inventivo, à
campanha das diretas.

A negação do direito de voto caracterizou, durante
os anos de ditadura militar, a exclusão do povo, minoriza-
do e espoliado. Ao querer a reversão de tal quadro
político, o povo começou por reivindicar, exatamente, o
fundamento que lhe havia sido roubado. Ele pediu, de

.volta, o direito de voto, esteio da cidadania republicana.
Mesmo a Constituição espúria que aí está inscreve, como
seu primeiro artigo, o postulado de que 

"todo 
poder

emana do povo e, em seu nome, será exercido". Ora, este
postulado só pode tornar-se realidade através do voto
universal, direto e secreto. Foi isto que o povo compreen-
deu, com argúcia política e capacidade de ação.

A campanha das diretas centrou-se no direito de
voto. A palavra de ordem é fulminante, na sua simplicida-
de e eficácia. Tudo está resumido aí. Mas, em verdade, a
estratégia da campanha definia-se pela necessidade da
transição para o Estado de Direito. Foi isto aue constituiu
a estratégia das diretas: a passagem do estado de arbítrio
para o Estado de Direito.

A massa, na campanha, fez do direito de voto o eixo,
o fulcro, o centro integrador. Este ideal republicano
tornou-se o princípio em torno do qual as multidões se
agregaram. Ele ocupou o lugar de liderança. As massas,
fiéis a esse ideal geral, se filiaram a ele e, nesta medida,

:desenvolveram fortes vínculos de fraternidade. O desejo
que cada um tinha, do voto direto, tornou-se o cimento da
união de todos. Todos querem a mesma coisa. Logo, por
querê;la, todos são irmãos.

É preciso assinalar aue, na campanha das diretas, a
massa deu testemunho ae sua maturidade política. Ela
reivindicou o elementar, o basilar, o mínimo, num mo-
mento em que a transição era desejo unânime da Nação.
Por isto, por tal sabedoria política, é que foi possível um
leque de alianças como jamais ocorreu outro igual. Na
verdade, o leque de alianças se organizava em torno da
estratégia das diretas, isto é, do desejo de transição — de
mudança. O mudancismo foi a alma da campanha. Ele foi
um sentimento forte, unânime, proporcional ao portento-
so fracasso do período de ditadura militar.

Veio a derrota da emenda Dante de Oliveira. O
poder militar vetou as diretas. Houve luto nacional, por
causa disto. O povo chorou, nas ruas, pelo vilipendio ao
seu ideal, mais do que justo. No entanto, fiel ao imperati-
vo da mudança, o povo logo se recompôs. E aceitou que a
mudança passasse pelo Colégio Eleitoral, centro da ilegiti-
midade espúria do ancien régime. Este passe de mágica,
habilíssimamente liderado por Tancredo Neves, foi perce-
bido — e aceito, sem dificuldade — pelo povo. Foi
possível derrotar o casuísmo da ditadura com suas próprias
armas. O veto ao voto direto, por outra parte, sacnriizou o
jogo no Colégio. A concessão feita aos militares foi uma
concessão extrema. Não seria possível chegar mais além.
Foi esta a força política que derrotou as sujas manobras de
Maluf, em torno da fidelidade partidária. A Justiça
Eleitoral se manifestou sem demora. O casuísmo foi
derrotado. Tancredo tornou-se vitorioso.

Os ideais de mudança se enraizaram na figura do,
presidente eleito. Ele foi o suporte de uma esperança

3uase 
insuportável. Tancredo foi a encarnação do desejo

e toda a Nação brasileira. Este desejo, por sua vez,

estava bastante maduro para que Tancredo" Neves fosse
amado, não como um líder grandioso, mas como expres-
são da verdade republicana, como um exemplo das
virtudes cotidianas sem as quais nenhum progresso verda-
deiro é possível. O prestígio de Tancredo foi mais simbóli-
co do que imaginário, para usarmos a Jinguagem da
psicanálise. Ele não encarnou o Eu Ideal das massas,
primitivo e onipotente. Ao contrário, representou o Ideal
do Eu delas, os valores democráticos prezados e considera-
dos necessários ao momento.

Creio que essa distinção é fundamental para a
compreensão do que se passa no Brasil. Tancredo encar-
nou ideais políticos amadurecidos e decantados no coração
das massas. O amor a ele significa um testemunho de
respeito do povo à sua força própria. Tancredo é um
representante das virtudes do cotidiano. Ele é um homem
comum, igual a todo mundo. Um anti-herói, num certo
sentido, figura meio chapliniana, com apurado, sendo de
humor. Tancredo encarna a utopia do possível, é o herói
de um ideal de cidadania,à mão, ao alcance de quem se
esforce por atingi-lo. É esta, no momento, a plataforma

. principal de sustentação do presidente Sarney. Quem o
legitima no poder é o tancredismo, síntese de virtude
republicana e de realismo político . Não nos esqueçamos,
entretanto, de que república e voto direto são sinônimos
perfeitos. Quanto mais depressa vier a eleição — 85 ou 86—, melhor.

Tancredo tomou-se um símbolo muito ligado às
virtudes evangélicas. Como figura, está mais próximo dos
pobres do que dos ricos. Ele nada tem a ver com a
arrogância dos que se venderam às pompas do mundo.
Tancredo Neves passou a simbolizar, para o povo, aquilo
que cada homem do povo tem de melhor, à mão, prestes a
poder se exprimir, na vida cívica. Ele simboliza um ideal
de limpeza, de integridade republicana, que é o prolegô-
meno para toda e qualquer grandeza futura.

¦
Por não ter sido, em nenhum momento, o líder

onipotente e arrogante, Tancredo Neves permitiu — ou
melhor — mobilizou as energias místico-religiosas do País
inteiro. O povo, diante do Presidente enfermo, fez aquilo
que faz, diante de qualquer membro de sua família queesteja doente. Rogou a Deus pela recuperação do Presi-
dente. Com isto, deu prova de extraordinária maturidade
— e conformidade. Ao entregar a Deus, como supremo
árbitro, a solução do problema, mostrou sua crença numa
ordem de coisas maior — e mais abrangente — do que é
capaz de pensar a nossa vã filosofia. .O povo, ao apelar
para Deus, deu prova de sua crença em Deus, e em si
mesmo. O povo disse, para si mesmo, que qualquer quefosse o desenlace da agonia de Tancredo, tudo estava
correto — e conforme.

Tancredo morreu. Encarnação da esperança do povona mudança, sua morte representou a dotorosa — e
lutuosa — desmaterialização desse anseio. Isto, entretan-
to, está longe de significar que a esperança tenha morrido.
Pelo contrário: ao aesencarnar-se, com a morte de Tancre-
do, a esperança voltou ao coração de cada um. Ao mesmo
tempo, a morte de Tancredo passou a ser o espaço de
ausência sem o qual nenhum mito se erige. O mito,
emblema geral de um povo, signo de seus valores coleti-
vos, está além da morte, embora a implique. O herói
mítico, ao morrer, vence a morte. Tancredo virou mito.
Tornou-se imortal. Como Tiradentes. Como o povobrasileiro.

HÉLIO PELLEGRINO
Psicanalista, escritor e poeta

Inteligência pega. Pegue:

Carlos Castello Branco

Millôr Fernandes

Marcos Sá Corrêa

Fernando Pedreira

Barbosa Lima Sobrinho

João Saldanha

Zózimo Barrozo do Amaral

SandroMoreyra

Carlos Eduardo Novaes

ElioGaspari

Lan

Apicius

Wilson Figueiredo

Affonso Romano de Sant'Anna

Villas-Bôas Corrêa

Luis Fernando Veríssimo

Oldemário Touguinhó

Rogério Coelho Neto

Macksen Luiz

José Inácio Werneck

Mario Pontes

Bruno Liberati

Flávio Rangel -

Tárik de Souza

Luiz Paulo Horta

Wilson Coutinho

Josué Montello
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Ricardo Noblat

Vivian Wyler
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Como convocar a Constituinte

Coisas da politica

Anão 
ser a conve-

niência de se
aguardar o momento
certo para recolher de
um gesto histórico os
melhores dividendos
políticos, não há justi-
ficativa para se retar-
dar a convocação da
Assembléia Consti-
tuinte que será eleita
em 1986. Se é certo que esse ato de convocação terá
peso igual ao da emenda das eleições diretas para
Presidente da Republica, e por isso governo nenhum
deixaria de faturá-lo, também não se tem dúvida de
que não é tão complicado assim convocar a Consti-
tuinte, apesar de ser esta uma situação inusitada
diante dos exemplos que a história do Brasil oferece.

Pela primeira vez, não pertence a um poder
absoluto a iniciativa de convocar a Constituinte,
como lembram dois dos constitucionalistas mais
consultados pelos políticos, os professores Afonso
Arinos de Mello Franco e Miguel Reale. Em 1823,
foi o Príncipe Regente quem a convocou; em 1889, o
Marechal Deodoro, chefe do Governo Provisório
que iniciou a República; em 1933, Getúlio Vargas,
também chefe de um Governo Provisório; e, em
1945, de novo Getúlio e, após sua queda, José
Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal,
que exerceu também provisoriamente (três meses e
dois dias) a Presidência da República.

Sempre, na história, as Constituintes decorre-
ram de ruptura política e sua convocação resultou de
ato unilateral do Poder Executivo. Em 1933, por
exemplo, Getúlio baixou o Decreto n° 22.621, que
não só convocava a Constituinte — prometida desde
a vitória da Revoiução de 30 e reclamada em armas
pelo movimento constitucionalista de 32 — como
também outorgava o seu regimento interno, numa
clara interferência do Executivo sobre o Poder
Legislativo. O decreto estabelecia que a Assem-
bléia, além de elaborar nova Constituição, julgaria
os atos do Governo Provisório e elegeria o Presiden-
te da República, dissolvendo-se logo em seguida.
Fixava a sua composição (214 deputados eleitos e 40
representantes classistas bionicamente indicados por
sindicatos), dava aos deputados a inviolabilidade do
mandato e criava um controle de presença nas
sessões legislativas.

Em 1945, como em 1933, não havia Parlamento
funcionando. Inicialmente, a Lei Constitucional n°
9, editada em fevereiro de 45, por Getúlio, determi-
nou que se fixasse em 90 dias a data das eleições
previstas na Carta de 1937 e até então não realiza-
das. No preâmbulo da lei, admitia-se que a Assem-
bléia poderia reformar a Constituição, seguindo o
processo nela estabelecido. Em nenhum momento,
dava-se objetivamente a ela a função constituinte.
Para afastar essa dúvida, outra Lei Constitucional, a
de número 13, de 12 de novembro — portanto já sob
o Governo Linhares — esclareceu que os que seriam
eleitos a 2 de dezembro se reuniriam em Asembléia
Constituinte, a fim de votarem com poderes ilimita-
dos a Constituição. Outra Lei Constitucional confe-
riu ao Presidente da República a competência ordi-

nária do Poder Legislativo, permitindo que ele
legislasse por decreto-leis até que fosse promulgadaa nova Constituição. Além disso, deu à Constituinte
o poder de fixar o mandato presidencial, embora jáestivesse previsto para seis anos — exatamente
como agora.

Hoje, detalhes da história se repetem, mas a
natureza do processo é diferente. A idéia de prepa-rar antecipadamente um modelo de Constituição
para oferecê-lo como ponto de partida aos consti-
tuintes é cópia do que se fez em 1889 e 1933. Em 33,
foi Afrânio de Melo Franco quem presidiu a Subco-
missão do Itamarati, designada pelo Ministro da
Justiça, Antunes Maciel, para preparar um antepro-
jeto de Constituição. Tinha nomes de peso: Themis-
tocles Cavalcanti, Oswaldo Aranha, Antônio Carlos
de Andrada, João Mangabeira, entre outros. Hoje,
pouco mais de meio século depois, o filho de
Afrânio de Melo Franco, Afonso Arinos, é lembra-
do para comissão semelhante.

Mas como agora o País tem uma ordem jurídicaconstituída, só há uma maneira correta de se convo-
car a Constituinte: a apresentação de emenda à
Constituição, iniciativa que tanto pode ser do Exe-
cutivo como do Legislativo. Nesse particular, Afon-
so Arinos e Miguel Reale, que já divergiram sobre a
idéia de transformar o atual Congresso em Consti-
tuinte, estão de acordo. A emenda deverá ser
acrescentada às Disposições Transitórias da Consti-
tuição, como também concordam Arinos e Reale, e
será aprovada pelo Congresso tão facilmente como
foi a das eleições diretas, há uma semana.

Há, entretanto, duas questões aliadas à convo-
cação da Constituinte que poderão despertar diver-
gências. Reale acha que o ato convocatório deve
estabelecer condições para o trabalho dos consti-
tuintes, fixando, por exemplo, o quorum de aprova-
ção das matérias em plenário. Em sua opinião, a
Constituinte se regerá pelo ato de convocação e não
pela Constituição que está reformando. São palavrassuas: "Uma vez reunida, a Constituinte é soberana,
atua à margem da Constituição. Pode até restabele-
cer a monarquia e extinguir a Federação. Mas não é
arbitrária. Deve ser vinculada ao ato convocatório".
Arinos discorda: a própria Constituinte deve elabo-
rar o seu regimento interno.

O outro tema que provocará polêmica é o de se
saber com quem ficarão as funções ordinárias do
Legislativo, enquanto o Congresso estiver atuando
como Constituinte. Há correntes que desejam vê-las
transferidas para o Presidente da República, como
em 1946. E outras que preferem mantê-las no
próprio Legislativo, que de manhã funcionaria como
Constituinte e à tarde como poder ordinário.

Nada disso, entretanto, nem tampouco a dis-
tância de um ano e meio da eleição, impede quefloresça o debate sobre o assunto. Se o Executivo
não tomar cuidado, a iniciativa pode surgir do
Congresso. E, então, outro obscuro parlamentar,depois de Dante de Oliveira e Navarro Vieira,
surgirá como pai de uma grande idéia.

MARCELO PONTES
Editor de Política do JORNAL DO BRASIL

Jornal é maior veículo

de 
propaganda 

nos EUA

NOS 
Estados Unidos, os donos de jornais pareciam ter

boas razões para estar satisfeitos, ao encerrar sua
convenção anual em Miami Beach, na semana passada.

E que no ano passado, os jornais continuaram a ser o
maior veículo de propaganda no país, colocando-se à frente
da televisão, das revistas e da mala direta. As vendas de
anúncios em jornais cresceram cerca de 16% durante o ano,
atingindo o valor aproximado de 24 bilhões de dólares.
Segundo as projeções, deverão aumentar 9% no correr deste
ano. A circulação dos jornais diários cresceu 1%. chegando a
um total de mais de 63 milhões de exemplares.

Em épocas passadas, resultados desse tipo teriam criado
uma atmosfera festiva na reunião anual da Associação dos
Proprietários de Jornais dos EUA. Mas, neste ano. o
encontro transcorreu em clima bem mais sóbrio. O tom sério
da reunião foi um reflexo da transformação sofrida pelaindústria jornalística, que passou da condição de um grupo de
proprietários individuais, relativamente satisfeitos, para o
status de sociedades anônimas ou empresas pertencentes a
grupos, com as conseqüentes pressões dos acionistas, queexigem maiores lucros.

A forte concorrência da televisão e de firmas queremetem circulares de propaganda pelo correio obrina os
jornais a trabalharem em conjunto, buscando soluções para
problemas que os proprietários individuais desconheciam.

Grande parte da atenção dos participantes da convenção
centrou-se no problema da melhora das cores, da qualidadede impressão, bem como nos meios de facilitar a colocação de
anúncios em bases regionais ou ate nacionais — em suma. na
enaçao de grande* ledes de anúncios em jornais.

Essas redes permitiriam ao anunciante comprar um
anúncio totalmente em cores, com garantia de qualidade de
cor, em 100 mercados, — e receber apenas uma fatura.

Encorajados com o progresso atingido no ano passado
na tentativa de padronizar os tamanhos dos anúncios de
jornal, muitos proprietários mostram-se mais otimistas do que
nunca, conforme afirmaram, quanto às perspectivas de solu-
ção para outros problemas complexos da indústria em con-
junto.

A Gannett Co., a maior cadeia de jornais dos EUA, está
organizando uma rede de anúncios aberta a qualquer jornal
que tenha condições de atingir um bom padrão de reprodução
em cores. Já participam da rede 95 jornais, representando
uma circulação de 9,4 milhões de exemplares.

Muitos proprietários de jornais acompanham com gran-
de interesse os testes de uma nova técnica de impressão que
vêm sendo realizados no Fort Lauderdale News, da Flórida,
no Miami Herald e em alguns outros periódicos. Esta técnica
emprega tinta à base de água. e não de óleo. usada mais
comumente.

Na reunião, também se discutiu a preocupação de
muitos proprietários de jornais com o alto custo da defesa nos
processos de calúnia e com o efeito que isso poderia ter sobre
a disposição dos jornais de abordarem assuntos controver-
tidos.

ALEX S. JONES
The New York Times
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Taxa para regularizar

ampliação de imóveis

dobra dia Io de julho
Os proprietários que fizeram acréscimos de áreas em seus

imóveis, mas nâo regularizaram as obras, devem fazê-lo até 30
de junho, se não quiserem pagar no segundo semestre o dobro
da taxa de mais-valia que.está sendo cobrada agora. O alerta é
do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Luís
Edmundo Costa Leite.

A taxa de mais-valia foi reajustada na segunda-feira,
através de decreto do Prefeito Marcelo ALencar, e vai aumen-
tar a partir de lu de julho para desestimular os acréscimos
irregulares a construções — Cômodos, andares, coberturas,
puxados — que já são objeto de 150 processos na Secretaria.

Uma comissão especial definirá o valor da mais-valia caso
por caso. Os proprietários de imóveis em áreas pobres ou nos
subúrbios e Zona Oeste poderão regularizar suas construções
sem pagar a taxa caso não tenham infringido o Código de
Obras.

Os que desejarem aproveitar o prazo de 45 dias para
regularizar obras que fizeram sem licença deverão entrar com
requerimento nesse sentido dirigido ao prefeito, na Diretoria de
Edificações do seu bairro — são 18 e funcionam, em geral, na
sede da região administrativa.

Esses proprietários devem anexar ao requerimento cópia
heliográfica do projeto original do imóvel, acrescido da área
que pretendem, legalizar, assinado por um engenheiro ou
arquiteto. Mesmo os que estão liberados da mais-valia precisa-
rão gastar dinheiro com a legalização, pois é necessária a
encomenda de novo projeto específico.

Além da planta com os acréscimos, também deverão ser
entregues cópias do título de propriedade do imóvel e de outros
documentos que comprovem a propriedade. Correrá então, um
processo dentro da Secretaria de Obras para a definição do
valor da mais-valia devida.

Embargo
O Secretário Luís Edmundo é contra a legalização de

acréscimo que contrariam o Código de Obras, como as cobertu-
ras que ultrapassam o gabarito de construção em algumas áreas.
Mas o Decreto-Lei federal 8 720/46 permite a regularização
mesmo nesses casos, bastando pagar a mais-valia.

Por isso, um edifício que está sendo construído na Lagoa,
com cinco andares e mais um já preparado para receber uma
cobertura acima do. gabarito, vai ser liberado do embargo que
lhe impôs a Prefeitura. Segundo o Secretário, no entanto, "seria
mais coerente mandar demolir, porque foi feito em desacordo
com a legislação".

A solução encontrada para desestimular esses abusos é
aumentar a taxa de mais-valia trimestralmente, com base nas
correções da Unidade Fiscal do Município.

Porta de serviço — O Secretário de Justiça, Vivaldo
Barbosa, anunciou a intenção do Governo do Estado de exercer
influência junto às empresas de construção civil, no sentido de
modificar as concepções arquitetônicas dos interiores dos pré-
dios, relativas às entradas de serviço e quartos de empregados,
hoje tratados como depósito.  
Vivaldo falou diante da Comissão Especial do Conselho de
Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, constituída
para examinar a situação do empregado doméstico no Estado
do Rio de Janeiro. Ele disse que a discriminação imposta aos
empregados nos condomínios onde trabalham "atenta contra o
direito de ir e vir e constitui verdadeira ilegalidade em face da
Constituição e das leis do país".
Ressaca — A Comlurb retirou das Avenidas Atlântica e
Delfim Moreira 629 toneladas de areia que a cabeça-d'agua
ocorrida na manhã de domingo jogou sobre as pistas. O serviço
foi feito por 84 garis que trabalharam até a madrugada de ontem
usando sete caminhões, duas pás mecânicas e dois carros-pipa.
Este foi um dos maiores trabalhos do gênero até hoje realizados
pela Comlurb, que só costuma retirar semelhante tonelagem de
areia após as enchentes que periodicamente atingem a cidade.
Tonelagens menores costumam ser recolhidas pela empresa
durante o carnaval, nos dias de Ano Novo, no Centro e nas
praias, e quando há mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de
Freitas.
Câmara X Alencar — O vereador Hélio Fernandes
Filho (PTB) pediu ao presidente da Câmara, Kleber Borba
(PDT), que envie ofício ao Prefeito Marcelo Alencar,, para que
este confirme ou desminta afirmações a ele atribuídas de que a
Câmara "é a vergonha do Legislativo e a desgraça do PDT".
Caso o prefeito confirme, Hélio Fernandes Filho considera"questão de honra" que a Câmara o processe "por calúnia e
difamação".
O vereador Wilson Leite Passos j(PDS), referindo-se à briga
entre Kleber Borba e o líder do PDT, na semana passada, disse
que a Câmara "tem aspectos mais lastimáveis, que, de uma
certa forma, justificam a afirmação do prefeito", embora ache
que isso não deva servir "de biombo para os escândalos e a
incompetência do Executivo municipal".
Hepatite — O Brasil dispõe de tecnologia, de profissionais
capacitados para produzir a vacina contra a hepatite B (custa
100 dólares nos Estados Unidos) e da matéria-prima, que é o
plasma, "o que falta são recursos externos e uma decisão
política", afirmou o chefe do Departamento de Virologia da
Fundação Osvaldo Cruz, Hermann Schatzmayr. A doença já
atinge proporções de saúde pública no Amazonas.
Hermann Schtzmayr está participando do 2o Simpósio Interna-
cional sobre Hepatite, que termina na sexta-feira, na Santa Casa
de Misericórdia. O coordenador da Unidade de Epidemiologia
da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), Ronald St.
John, afirmou que o Brasil tem todas as condições para produzir
a vacina, e que a entidade vai colaborar para tanto.
Sarampo — A Campanha de vacinação contra o sarampo

¦ no Rio será realizada no dia 15 de junho, junto com a vacinação
contra a poliomielite. As crianças que não foram vacinadas no
dia 11, nos outros municípios do Estado (10%), também serão
atendidas, nos diversos postos. Segundo o diretor de Departa-
mento de Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde,
Cláudio Amaral, a reserva de 1 milhão de doses corresponde ao
dobro da necessidade do município, para a vacinação de
crianças entre nove meses e cinco anos de idade. Cerca de 2 mil
postos atenderão à população no dia 15. Além dos postos de
saúde e dos hospitais das redes estadual e municipal, escolas,
centros comunitários e igrejas auxiliarão a campanha. De
acordo com à previsão da Secretaria de Saúde, os locais de
vacinação serão os mesmos do ano passado.
Diabéticos — Crianças estão fazendo teste de glicosúria,
medindo a quantidade de açúcar na urina, em quem for
procurar o Hospital do INAMPS de Bonsucesso até amanhã,
com a intenção de saber se estão diabéticos, entre as 8h30min e
o meio-dia. E como são crianças diabéticas, poderão ensinar aos
adultos aflitos com a notícia como fazer para conviver com o
mal. Elas participam da 4a Feira dos Diabéticos do Hospital de
Bonsucesso, promovida justamente pelo Grupo de mais de 100
crianças diabéticas pacientes daquele hospital. São três estandes
funcionando sob a orientação da médica Neuza Braga, coorde-
nadora do Grupo. A Feira começou ontem, e, na realização do
teste, de 33 amostras testadas, uma foi positiva.
CIEPs — A assistência médico-escolar às crianças e adoles-
centes que estudarão nos CIEPs (Centros Integrados de Educa-
çáo Pública) já está garantida. O Vice-Governador Darcy
Ribeiro — coordenador da Comissão Especial de Educação —
assinou ontem convênio com as Secretarias Estadual e Munici-
pai de Saúde para a implantação dos serviços médicos nos 60
CIEPs a serem inaugurados nos próximos dois meses, que
também terão assistência odontológica, oftalmológica e educa-
ção de saúde.
Incêndio — O incêndio que, na madrugada de ontem,
destruiu o velho prédio da Solar Tintas, na esquina das Ruas
São Luís Gonzaga e São Januário, no Largo da Cancela, atingiu
pelo menos três outras lojas, exigindo o trabalho de equipes de
bombeiros de Benfica, Praça da Bandeira. Caju e Quartel
Central, em meio a explosões de galões de tinta, óleo e
querosene. O fogo começou por volta das 2h e às 3hl5min o
andar superior ruiu. provocando susto e correria, mas ninguém
leou ferido. Às 4h a situação estava controlada, com os
í»ombeiros usando água de cinco carros-pipa e de hidrantes.
Uma escada Magirus também foi usada para que o fogo fosse
atacado por cima.

Arraial do Cabo/RJ — Foto de Carlos Hungria

Brizoía anunciou que vai reter o ICM da Álcalis até que a emancipação se conclua

Arraial do Cabo reúne 5 mil

na 
festa 

de sua emancipação

Entre fogos de artifício, aplausos e a
alegria estampada na face de cada um dos
cerca de 5 mil cabistas que foram i festa-
comício na Praça da Independência, em
Arraial do Cabo, o Governador Leonel
Brizola sancionou ontem a lei que cria o
66° município do Estado do Rio de
Janeiro e que deixou de ser o 4o Distrito
de Cabo Frio.

Aprovado por unanimidade pela As-
sembléia Legislativa, semana passada, o
projeto de lei de emancipação de Arraial
do Cabo foi resultado de um movimento
iniciado há 23 anos. Brizola disse que a
cota do ICM de Arraial (cerca de Cr$ 400
milhões pagos pela Companhia Nacional
de Álcalis) será retida pela Secretaria de
Fazenda até a instalação do município.

O Prefeito de Cabo Frio, Alair Cor-
reia (PMDB), protestou, considerando a
retenção, pelo Estado, uma "atitude ar-
bitrária e violenta" e decretou para o
próximo dia 22 um feriado municipal, a
fim de que a população do Cabo Frio vá
às ruas protestar contra a retenção da
cota devida a Arraial do Cabo.

Reação
— Brizola conseguiu reunir cinco mil

e nós vamos botar 20 mil pessoas nas ruas
para contestar a retenção do ICM, nessa
fase de instalação do município de Ar-
raiai do Cabo. Afinal, todas as despesas
de manutenção de Arraial, até 1986,
ainda são de responsabilidade da Prefei-
tura de Cabo Frio — afirmou o Prefeito
Alair Correia, que justificou sua ausência
da festa de Arraial do Cabo: "Não havia
clima."

Em conseqüência da retenção da cota
de Arraial — assinalou o prefeito de
Cabo Frio — será afetado o pagamentodo funcionalismo, prejudicando os servi-
ços públicos, escolas e postos de saúde. O
Prefeito Alair Correia disse que não é
contra a emancipação de Arraial do Ca-
bo, mas defende a manutenção da cota
do ICM do ex-distrito — que representa
60% da arrecadação de Cabo Frio — até
que sejam criadas novas fontes de re-
ceita.

Cabo Frio Vai Parar para não Falir
foi o slogan escolhido pela Prefeitura,
para a manifestação popular prevista pa-ra o dia 22.

Recebido pelos 21 membros da Co-

missão Pró-Emancipação de Arraial do
Cabo — entidade popular que articulava
o movimento desde 1962 — além de
parlamentares e lideranças comunitárias,
o Governador Leonel Brizola chegou ao
meio-dia — com uma hora e meia de
atraso — num helicóptero do DER.
acompanhado do Secretário de Estado de
Justiça e Interior, Vivaldo Barbosa. Bri-
zola pousou no campo de futebol do
Estádio Hermenegildo Barcelos e foi
ovacionado pòr cerca de cinco mil ca-
bistas.

Aos gritos de "Brizola, Brizola" —
marcados por uiíia bateria de bloco car-
navalesco — o Governador deixotTcT
estádio, cercado por centenas de popula-
res, e percorreu a pé 800 metros da
Avenida Pedro I até a Praça da Indepen-
dência, com a Bandeira Nacional à fren-
te. Na praça, o trio-elétrico de Arruda
Câmara, ex-prefeito de São Pedro D'Al-
deia, com 2 mil 800 watts de som, ao
máximo, recebeu a comitiva de Brizola.
O povo, na praça, festejava: aplausos,
gritos e fogos de artifício.

A festa-comício durou duas horas de
discursos inflamados e o mais emociona-
do era o presidente da Comissão Pró-
Emancipação, Valter Soares Cardoso,
que chorava enquanto lembrava "as lutas
pela autonomia política e administratva
de Arraial do Cabo". Segundo ele, os
cabistas viveram ontem "maior e mais
glorioso dia de nossa história", desde que
o navegador Américo Vespucio desço-
briu a atual Praia dos Anjos, então Praia
do Cabo da Rama, em 1503.

A História do Povo
Enquanto o Secretário Vivaldo Bar-

bosa preferiu destacar "a demonstração
de civismo" da população de Arraial do
Cabo — desde a luta pela emancipação à
festa de ontem — o Governador Leonel
Brizola assinalou que "não pode haver
energia maior do que o povo unido e
mobilizado":

— Quando ocorre isso, o povo, nós
todos fazemos história — contou o Go-
vernador, lembrando que ocorreu assim
na Independência do Brasil e na Procla-
mação dà República. Em seu discurso —
bastante interrompido pelos aplausos e
gritos de "Brizola pra Presidente" — o
Governador garantiu que o Estado será

responsável pelos serviços de Arraial do
Cabo, nesta fase intermediária, até que
seja instalado como município, através
das eleições para Prefeito e vereadores,
em novembro próximo.

Ainda falando aos cabistas, Brizola
mencionou as notícias de que a Compa-
nhia Nacional de Álcalis seria transferida
para o Rio do Grande Norte, prejudican-do o novo município. "Nem imaginamos
nem podemos considerar que algum tec-
nocrata ou quem quer que seja esteja
pensando em tal medida e, se chegarem a
pensar, vão ver que o povo fluminense-nãe-é-manso", ameaçou Brizola, alegan-
do que "seria um atentato aos nossos
direitos". Mais aplausos recebeu da po-
pulação que, desde cedo, concentrou-se
na praça, entre faixas com slogans eman-
cipacionistas.

Novo município
Apesar da alegria e emoção vividas

ontem pelos cabistas, a dependência de
Cabo Frio deve durar, ainda, algum tem-
po, talvez um ano. Um dos exemplos
mais evidentes está na área de Saúde:
embora tenham conquistado a autonomia
política, os cabistas ainda continuarão a
nascer cabo-frienses, já que o único am-
bulatório existente no ex-distrito não está
equipado para fazer partos. Atualmente,
a população de Arraial é de 30 mil
pessoas, dos quais 15 mil são eleitores.

Há também dificuldades de espaço e
apenas dois prédios constituem o único
espaço municipal que Arraial do Cabo
recebera de herança de Cabo Frio. A
Companhia Nacional de Álcalis tem, en-
tretanto, dois terrenos que deverão ser
concedidos ao novo município. Ontem,
contudo, o Juiz da Comarca, Leomil
Antunes Pinheiro, revelou que ainda não
tinha a menor idéia de onde poderia se
localizar o Judiciário em Arraial.

Segundo o Comandante da Ia Com-
panhia Independente da PM, Major Jo-
sias — lotado em Cabo Frio — a seguran-
ça deverá dobrar em pouco tempo em
Àrraial, mas ele não revela o número
atual do único destacamento do ex-
distrito. A emancipação traz também
sinais de organização da sociedade civil e
os cabistas começam a fundar associações
de classe.

Preocupado com o "descaso" da Pre-
feitura de Cabo Frio com Búzios, 3o
distrito do município, o Vereador Otávio
Raja Gabaglia (PMDB), único represen-
tante do distrito na Câmara Municipal,
está iniciando um movimento emancipa-
cionista de Búzios semelhante ao de Àr-
raiai do Cabo, que conseguiu ontem a
emancipação política. Raja Gabaglia afir-
mou que "Búzios não tem nada e é
ignorado pelo Prefeito Alair Corrêa, que

Vereador deseja emancipar Búzios
•já não tem mais a maioria política na
Câmara", onde dos 15 vereadores dez
são do PMDB, partido de Corrêa, e cinco
do PDS. O vereador de Búzios garante
que o distrito tem de 8 mil a 10 mil
habitantes — o censo de 1980 — indicou
6 mil — e possui arrecadação tributária
suficiente para conquistar a emancipação
política. "Desconheço os números por-
que a Prefeitura vem sonegando esta

informação mesmo para mim, que sou
vereador", disse Raja Gabaglia.

Segundo a Lei Complementar Fede-
ral n" 1, de 9/11/67, e a Lei Complemen-
tar Estadual n° 1, de 17/11/75, uma
localidade que pretende se emancipar
deve ter população superior a 10 mil
habitantes com eleitorado de 10% desta
população, centro urbano de no mínimo
200 casas e arrecadaçaõ de cinco milési-
mos da receita municipal de impostos.

Baltazar diz 
que 

Rio cresceu

mais durante 
fusão que 

hoje

A taxa média de crescimento real da
economia do Estado do Rio de Janeiro
no quadriênio da Fusão (75-79) foi de
7,8% ao ano, índice superior à taxa anual
de 6,4% que a economia nacional regis-
trou no período. Além disso a renda
interna do novo Estado, em 78, cresceu
pelo menos 35% em relação ao resultado
obtido pelos dos ex-Estados juntos, em
74, ano anterior à fusão.

Os números foram lembrados ontem
pelo Secretário de Governo da fusão,
Comandante Carlos Baltazar da Silveira,
que contestou o Deputado federal Jorge
Leite (PMDB) numa entrevista publicada
dia 12 último pelo JORNAL DO BRA-
SIL. Segundo Jorge Leite, a Fusão "foi
um desastre que transformou um Estado
rico, a Guanabara, num município pobre,o Rio de Janeiro. Nossa cidade virou um
laboratório de experiências do Governo
federal. A Fusão esvaziou nossa econo-
mia. diluiu nossas forças políticas, sociais
e culturais", afirmou ele.

Diluição de forças

Candidato a candidato à. Prefeitura
do Rio pelo PMDB. Jorge Leite fez uma
análise da atual situação do Município do
Rio de Janeiro, lembrando que. ate 75. a
antiga Guanabara estava conseguindo

equilibrar-se economicamente, depois de
ter perdido a capital federal, em 1960.

Segundo o Comandante Baltazar da
Silveira, o "ilustre Deputado Jorge Leite
muito honrou o governo da fusão com
seu apoio irrestrito", e. por isso. repete
agora sua admiração pelo laboratório de
experiências do Governo federal, queforneceu dois Secretários (Ronaldo Costa
Couto e Luiz Rogério Mitraud de Castro
Leite) ao Governo Tancredo Neves, de
Minas Gerais. Ele lembrou também quea diluição de forças políticas, se ocorreu,
não foi "por culpa" do Governo Faria
Lima.'

— Em princípios de 78, desejando a
continuação da obra da fusão. Faria Li-
ma. com a concordância do Presidente
Geisel. procurou Amaral Peixoto e Cha-
gas Freitas, rompidos na época. Vários
encontros foram realizados e deles sou
testemunha. O consenso indicava o nome
de Marcos Tamoio para o Governo esta-
dual quando a bancada da Arena resol-
veu abandonar o prefeito e apoiar Chagas
Freitas. Não fomos nos. portanto, os
culpados pela diluição — disse o coman-
dante.

E continuou: "Dizem os entendidos
que o melhor termômetro da economia é
o desempenho dos bancos. 1'ois bem. O

BD-Rio teve seu capital aumentado de
Cr$ 20 milhões em 75 para Cr$ 1 bilhão
em 78, sendo que o volume de aplicações
cresceu de Cr$ 564 milhões para Cr$ 4,6
bilhões no período. Os depósitos do Ba-
nerj em dezembro de 78 foram 5,4 vezes
maiores que a soma dos depósitos do
mesmo mês em 74, do BEG e BERJ".

Ao iniciar sua vida em 15 de março
de 75, o Município do Rio de Janeiro,
segundo Baltazar da Silveira, "não devia
um só centavo e não possuía um único
pensionista. O novo Estado absorveu
todas as dividas do soi-disant rico Estado
da Guanabara".

— E para ficarmos apenas com a
principal — prosseguiu — vale lembrar
que o Governo Faria Lima realizou nada
menos que 5 mil 6<X) obras nos 64 munici-
pios do Estado. Delas, 4 mil 200 diziam
respeito à educação, cultura e desporto,
entre elas a recuperação dos teatros João
Caetano. Municipal. Sala Cecília Meirel-
les. construção do Teatro Vila-Lobos.
reforma dos museus e de bibliotecas e
conclusão do campus da UERJ."Contra
fatos não há argumentos", concluiu Bal-
tazar da Silveira. O passado a Deus
pertence, e o futuro cabe a nos construí-
Io sem ódio e sem primaremos contesta-
tòrios".

Metrô garante que

vai voltar a operar

com todos os trens
O presidente do Metrô, Álvaro Santos, disse que, com a

verba de que dispõe — Cr$ 14 bilhões 500 milhões — "todos os
trens voltarão a rodar, restabelecendo-se assim a normalidade
do sistema". Descartou a possibilidade de descarrilamento
causado pelo desgaste prematuro dos dormentes e afirmou que
o diretor de operações da empresa, Paulo Sérgio Fialho, será
afastado "pela incompetência revelada em seu depoimento na
CPI da Assembléia".

Acrescentou ainda Álvaro Santos que, no tocante à sua
convicção de que os perigos de descarrilamento estão afastados,
tomou por base os laudos fornecidos por técnicos japoneses e
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, queconsideram "a manutenção adequada, descartando a ocorrência
de riscos". Para o Secretário de Transportes, Brandão Montei-
ro, "é estranho que um diretor anuncie não ter compromissos
com o Estado e faça gestões junto à Secretaria e a deputados
para manter-se no cargo".

Sem riscos
De acordo com o presidente do Metrô as equipes da via

permanente, responsáveis pela manutenção das linhas, percor-rem diariamente toda a extensão do metrô a fim de identificardormentes que apresentem problemas de quebra ou desgaste.Nestes casos, a substituição é imediatamente providenciada,evitando-se assim os riscos dc acidentes. Além disso, a empresa
já investiu Cr$ 270 milhões num trabalho de pesquisa cujo
objetivo é descobrir um novo tipo de cimento capaz de suportar
o movimento de circulação dos trens.

Segundo Álvaro Santos, com os Cr$ 14 bilhões Cr$ 500milhões — verba de emergência que dobrou o orçamento
previsto para o metrô este ano — a diretoria de Operações
passou a receber a maior dotação financeira de todos os setoresda empresa, "superando inclusive as despesas com a administra-
ção e a folha de pagamento". Ele revelou que estes recursosserão investidos na compra de peças de reposição, na recupera-
ção de equipamentos de manutenção e no restabelecimento dascondições de tráfego dos trens.

O depoimento do Paulo Sérgio Fialho foi um verdadei-
ro samba do crioulo doido. Num momento, ele diz que a
situação é crítica, mas logo depois garante não ter deixado
nunca um trem sair sem segurança. Ele denuncia insegurança,
mas diz que suas filhas e sua mulher todo o dia andam de metrô.
E há nisso uma contradição. Parece que o objetivo foi criar uma
situação que tornasse inevitável sua permanência no cargo —
comentou o presidente.

Álvaro Santos destaca ainda que, ao pedir a contratação de
novos pilotos, bilheteiros e agentes de segurança, o diretor de
operações não levou em consideração o concurso realizado pelaempresa para a contratação de 75 pilotos, nem os editais
internos que, já publicados, garantem a efetivação de mais 85
bilheteiros e 200 seguranças a curto prazo, "um número quesupera até mesmo o que foi reivindicado pelo sindicato na
última greve".

De acordo com o presidente, a perda de 100 mil passagei-ros pelo metrô, nos últimos anos, nâo foi conseqüência de
problemas técnicos constantes, mas resultado apenas do esva-
ziamento do Centro da cidade, com o desemprego e a crise
econômica que "levou ao fechamento pelo menos 45 das
empresas que ali atuavam". Para Álvaro Santos, o metrô, porser um transporte de classe média, foi o sistema mais prejudica-do por essa crise, "que, entretanto, também afetou os ônibus e' táxis, que tiveram o movimento reduzido".

O metrô não perdeu passageiros por causa do preço das
tarifas. Há alguns meses, nosso preço era equivalente ao do
metrô de São Paulo. Com o último aumento, passamos para Cr$
650, enquanto lá já está se cobrando Cr$ 900 — concluiu.

Sindicato considera

denúncias confirmadas
Para o diretor do Sindicato dos metroviários do Rio,

Rosalvo Costa, as declarações do diretor de operações Paulo
Sérgio Fialho, na Assembléia Legislativa, comprovam as denún-
cias feitas pela categoria, nos últimos meses, alertando a
população e o Governo do Estado sobre as condições precárias
e a falta de segurança na operação do metrô. "As coisas agora
começam a ficar claras, a CPI foi uma providência correta quevai mostrar a realidade da empresa".

Rosalvo Costa considera que, ao contrário das afirmações
do presidente do metrô, Álvaro Santos, "o mandato de Paulo
Sérgio Fialho, por ter sido ele eleito pela categoria, não tem
prazos determinados para se encerrar, cabendo esta decisão,
exclusivamente, à assembléia geral dos metroviários". O diretor
assegura que, se o afastamento do diretor de operações for
confirmado, são dois os caminhos a serem seguidos pelosindicato, depois de consultar a categoria: exigir a permanênciade Fialho, ou lutar para que seu substituto também seja eleito
pela classe.

Cumprindo uma promessa de campanha do então candida-
to Leonel Brizola, o primeiro Secretário de Transportes do seu
Governo, José Colagrossi, reservou para um representante dos
funcionários da empresa o cargo de diretor de operações do
Metrô. Em eleições livres e diretas, organizadas pelo sindicato,
os metroviários indicaram Paulo Sérgio Fialho, um técnico em
administração, mas com grande conhecimento de toda a estru-
tura operacional do sistema.

O Secretário Estadual de Transportes, Brandão Monteiro,
afirmou que a situação da diretoria de operações só será
decidida após a definição do afastamento de Fialho. Para o
presidente do Metrô, entretanto, uma forma de participação
dos funcionários deverá ser assegurada no processo, "talvez não
mais com a escolha de um único nome, mas com a constituição
de uma lista de indicações a ser analisada pela direção".

Indústria atesta que
caiu compra de peças

São Paulo — O Metrô do Rio diminuiu substancialmente,
nos últimos meses, as encomendas de peças de reposição junto à
indústria paulista, deixando apreensivos os fabricantes. Estes jáse ressentiam dos problemas causados pelo não cumprimento
dos contratos para a aquisição de carros para o metrô e o pré-metrô.

Esse descumprimento provocou atrasos de pagamento da
ordem de CrS 115 bilhões junto às indústrias, que tiveram querefazer, também, suas projeções de vendas de peças de reposi-
ção. Ao prestar as informações, o presidente em exercício da
Abifer (Ássociação Brasileira da Indústria Ferroviária), Duarte
Francisco dc Moraes, lamentou a decisão do Metrô carioca de
reduzir o número de composições em função da falta de
recursos.

— E pena que um metrô tão maravilhoso como o do Rio
de Janeiro tenha que deixar de prestar bons serviços á popula-
ção — comentou Duarte.

Segundo ele. um metrô só pode funcionar bem "se tiver
um bom serviço de assistência técnica, incluindo o prontoabastecimento de peças de reposição". Observou que a degra-
dação dos serviços de manutenção poderá gerar novos problc-mas, pois quando houver recursos os custos dos reparos serão
muito maiores. Alem disso, levarão mais tempo para serem
feitos.

O primeiro contrato de compra de trens pelo Metrô
carioca foram assinados em 1975 com a Mafersa. prevendo a
fabricação de 270 carros para a linha 1. dos quais apenas 146

, foram entregues até hoje. Restam, pois. 124 a serem montados,
de um contrato total de 20(1 milhões de dólares. A linha 2 (pre-
metrô) contratou 68 carros a Cobrasma e mais oito de uma
firma belga, mas ate agora só foram entregues IX unidades. Esse
contrato é de 22 milhões 3(KJ mil dólares.

O presidente da Abifer lembra, porém, que náo e só o
Metrô do Rio que deve ás indústrias. Praticamente, todos as
empresas estatais que compram do setor, com algumas poucasexceções, atrasam seus respectivos pagamentos. Hoje, os atra-
sos somam cerca de CrS 307 bilhões, quantia bem maior do quea dívida das empresas do sistema Eletrobrás as indústrias de
bens de capital.

U
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O museu franco-brasileiro será instalado no antigo prédio do Tribunal do Júri

Rio terá em 1986 museu

da influência francesa

na cultura brasileira

Imagem de cobre de

5 quilos é roubada do

Cemitério do Catumbi
Uma imagem de cobre do Sagrado Coração de Jesus,

pesando cerca de cinco quilos, foi furtada na madrugada de
ontem, no Cemitério do Catumbi. Outras três imagens, pesando
em média 50 quilos, foram arrancadas.das sepulturas, mas os
ladrões não suportaram o peso e as abandonaram num canto do
cemitério.

O administrador do cemitério, Aramis Gralha, que foi
registrar o furto na 6o DP, disse que os ladrões mudaram de
tática: antes eles roubavam pequenos pedaços das grades de
cobre e pequenas imagens, "mas como a cotação do metal no
ferro-velho subiu para cerca de Cr$ 5 mil por quilo, eles estão
atacando as imagens maiores". Para Aramis é preciso que a
polícia ajude a vigiar o cemitério, "que é muito grande e
permite fácil acesso pela favela do mono do Querosene".

Novo golpe
Os policiais da 3a DP alertam a população para um novo

golpe que vem sendo aplicado na porta dos bancos e estabeleci-
mentos financeiros, no Centro: é o "golpe da tremedeira". Eles
explicaram que o golpista, após se certificar de que o otário
retirou algum dinheiro do banco, espera a vítima sair e finge que
está tremendo, passando mal. Pede então que a pessoa deixe
tudo o que tem na mão e vá buscar ajuda. O golpe parece mal
feito, mas fez uma vítima ontem. A doméstica Maria dos Anjos
Franco Macedo, moradora do Méier, saiu da agência da Caixa
Econômica Federal, na Av. Nilo Peçanha. Alguns metros à
frente, uma mulher "passando mal", pediu que ela deixasse a
bolsa e fosse buscar ajuda. Nervosa, Maria largou a bolsa e foi
buscar socorro, quando voltou não encontrou a golpista. Perdeu
Cr$ 300 mil, dois carnês de pensão do INPS, documentos e um
guarda-chuva.

Outros assaltos
Maria Alice Paes Barreto — Mora nas Laranjeiras, 31 anos,
jornalista. Estacionou seu Passat XS 2S0S, na rua Almirante
Tamandaré, no Flamengo. Ao regressar, notou que o carro
tinha sido arrombado e que seu rádio foi furtado. A queixa foi
registrada na 9" DP.
Vera Regina da Cruz Mattos — Mora em Niterói. Passava pela
Av. Presidente Antônio Carlos, em frente ao Jockey Club,
quando üm homem arrancou seu relógio Champion e fugiu.
Eric Lethbridge — mora em Santa Teresa, 35 anos, inglês. Seus
documentos e cinco cheques foram furtados do interior de seu
carro, que estava estacionado na Av. Almirante Barroso,
Centro.
Antônio Henrique Ribeiro da Paixão — Mora em São João de
Meriti, é vigilante da Segurança Aurora, que presta serviço ao
Banco Bamerindus, na Av. Nilo Peçanha. Dois homens arma-
dos invadiram o banco e roubaram seu revólver calibre 38 e a
maleta de ferramentas do funcionário da Olivetti, Walter
Fonseca Ramos. O alarme foi acionado é os ladrões fugiram,
sem assaltar o banco.
Luís Felipe de Lima — Mora no Catete, 19 anos. Estava no
ponto final do ônibus 322 (Zumbi-Castelo),quando seis homens
— um deles armado o renderam e, ameaçando matá-lo,
roubaram seu relógio Cásio.
Hioyruky Hata — Mora no Flamengo, japonês. Teve o toca-
fitas de seu Santana UQ 8353 furtado na rua do Passeio, em
frente à Mesbla.
Lea Marques Cardoso Silva — Mora na Tijuca. Um homem
arrancou seu relógio Champion, na saída da estação Cinelândia
do Metrô, e saiu correndo.
Sueli Matos — Mora, em Guadalupe. Viajava no ônibus C 3
(Estrada de Ferro-Castelo), quando, sem perceber, teve sua
bolsa aberta. Perdeu um talão de cheques e documentos.
Maria de Fátima Petris — Mora na Ilha do Governador. Sua
bolsa foi furtada no interior do ônibus 127 (Rodoviária-
Copacabana). Ficou sem Cr$ 15 mil e documentos.
Edmar Murilo Paiva — Mora no Flamengo. Teve dois pneus de
seu Volks XX 9026 furtados no estacionamento do Edifício-
Garagem Menezes Cortes.
Hdenita França Moura — Mora no Leblon. Foi à 14a DP
registrar o furto de várias ferramentas do interior de uma das
salas da Escola Municipal Santos Anjos, da qual é diretora.
Acusou o estafador desempregado Jorge Oliveira Motta, 21
anos, que foi preso e confessou o furto.
James Ayres Ferry — Ladrões arramboram sua Fiat QW 8283,
pelo vidro quebra-vento, e levaram o toca-fitas. O carro estava
estacionado na Rua Professor Artur Ramos esquina com
General Urquiza, no Leblon. Não foi registrada queixa.
Maria da Glória de Farias Leal — Seu carro Fiat XS 3738 foi
arrombado e os ladrões levaram o rádio Phillips. O carro estava
estacionado na mesma esquina do roubo anterior.

O JORNAL DO BRASIL põe o telefone 264-4422
(ramais 415 e 485) à disposição das vítimas de

assalto. Confirmada sue autenticidade, a informação
será publicada sem qualquer ônus.

Polícia prende três

suspeitos de assaltar

contínuos em edifícios
Detetives' da Delegacia de Vigilância/Centro prenderam

três homens acusados de assaltarem office-boys cm edifícios
comerciais. Ontem, José Roberto Specht, 31 anos, funcionário
da Jatobá Engenharia, reconheceu um dos três detidos, como
aquele que lhe roubou Cr$ 1 milhão 310 mil no 3o andar do
prédio n° 10 da Praça Tiradentes, sexta-feira passada. Neste
lotai três viaturas da Delegacia de Roubos e Furtos e dois
patamos do 13" BPM ceicararn o prédio para prender o
assaltante mas sem suiesso

A prisão de Leandro Lafite 24 anos. Walter Moreira da
Silva 28 e Moisés da Costa 20 feita pelos detetives Fontoura,
estilai t Calabioi aconteceu anteontem no Largo da Carioca,
nroximo à estação do metrô Também foi preso onte Giovan
Maitin Pereira acusado de roubos de cordões e relógios. Os
três primeiros foram autuados por vadiagem, porte de arma
(liois deles estavam com duas pistolas 38) e falsificação de
documentos.

As quadras de tênis e de futebol construídas por Marcos Tamoyo estão afundando

Lagoa está

retomando o

Se você quiser saber alguma coisa sobre o pintor Jean
Renoir, conhecer a literatura de Jean-Paul Sartre ou qualquer
outro detalhe da cultura francesa, poderá se comunicar, a partir
de setembro de 1986, com o Centro Georges Pompidou, em
Paris —: por telex ou satélite. Esse será um dos atrativos do
Museu das Matrizes Francesas da Cultura Brasileira, a ser
inaugurado nessa data no prédio do II Tribunal do Juri,
desativado desde 1977.

A escolha do prédio, na Rua Visconde de Itaboraí, 78,'não
foi casual. Trata-se da única obra pública do arquiteto francês
Grandjean de Montigny, edificada em 1820 e considerada o
monumento arquitetônico mais importante de sua época. O
projeto de museografia, a cargo do francês Pierre-Ives Catei,
estará pronto em um prazo máximo de qatro meses, segundo
informou o diretor do Departamento de Cultura da Secretaria
de Ciência e Cultura, ítalo Campofiorito.

Missão francesa
ítalo Campofiorito viaja sexta-feira para Paris, onde irá

cuidar desse projeto que o entusiasma. Participam a Secretaria
de Ciência e Cultura, através do Departamento de Cultura e da
Funarj, e o Ministério da Cultura. O Governo francês está
pagando ao seu Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS)
para desenvolver as pesquisas sobre o que poderá ser o museu.
Os dados serão processados em computador e fornecidos por
um terminal aqui no Brasil.

A idéia é de 1937, quando o então diretor do IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional), Rodrigo
Mello Franco de Andrade, evitou que o prédio fosse demolido
para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Ele imaginava
fazer naquele lugar o museu da missão artística francesa, que
trouxe ao Brasil o arquiteto Grandjean de Montigny. O projeto
ganhou corpo com a visita ao Brasil do Ministro da Cultura da
França, Jack Lang, em 1983; foi ele quem designou o museógra-
fo Pierre-Ivel Catei para desenvolvê-lo.

Como explicou ítalo Campofiorito, o projeto se divide em
três fases: a restauração do prédio, a museografia e a informáti-
ca. A primeira, a julgar pelo estado de abandono do II
Tribunal, não será fácil. O reboco externo está cheio de
buracos, por onde se pode ver a sólida estrutura de pedra,
provavelmente fixada por óleo de baleia. O mato nasce no
telhado, e a cúpula, com uma clarabóia central, só não desabou
porque está sustentada por suportes de madeira maciça. O piso
interno de cantaria cedeu durante a construção da Avenida
Perimetral, mas os ladrilhos hidráulicos que o entremeiam estão
em razoável estado de conservação.

Açougue Real
ítalo disse que o subsolo do prédio está sendo analisado,

para se verificar a necessidade ou não de obras na estrutura. O
arquiteto Marcos Zanini está examinando o telhado, e ainda
não se sabe se o madeiramento terá de ser trocado:

Essas pesquisas definirão o preço final da obra, porque
o projeto é fingimento de mármore, comum na época, o que
barateia muito. Grandjean acompanhou toda a construção do
prédio, que foi concluído em apenas um ano.

Sobre a parte de museografia, ítalo Campofiorito não tem
muito a adiantar, já que o projeto ainda está sendo idealizado.
Mas a comunicação direta com o Centro Georges Pompidou —
mais conhecido pelos franceses como Beaubourg, o maior
centro cultural do mundo — já é fato consumado, seja por
satélite ou por telex:

O museu é um pantheon, e ver a arquitetura recupera-
da já será um atrativo. Terá quatro salas para exposições
temporárias e será um museu espetáculo, com som, imagem,
fitas e dois computadores para consulta pública. De fixo,
mesmo, só o estilo neoclássico. Não vai ser um museu colonia-
lista', porque a visão colonial será examinada com olho crítico.
Ele navegará entre Villegaignon e Sartre — observou.

O prédio foi construído a pedido de D. João VI, para
atender à expansão do comércio iniciada com a abertura dos
portos em 1808. "Era a bolsa da época", conta ítalo, um ano
depois da inauguração abandonado por seus ocupantes em
protesto contra a invasão do local pelas tropas portuguesas em
abril de 1921, quando ali se reunia o colégio eleitoral que
elegeria o representante da Corte de Lisboa. O episódio deixou
marcada na fachada, em piche, a inscrição: "Açougue Real".

O II Tribunal, hoje cercado por um estacionamento, já foi
alfândega, e tornou-se um dos primeiros prédios tombados no.
País em 1938. Passou à jurisdição do Poder Judiciário em 1956.

Secretaria começa a

contratar professores

para a rede estadual
Começou ontem, no Maracanãzinho, a contratação dos 8

mil 853 classificados no recente concurso para o magistério dos
os Io e 2" graus das escolas da rede estadual. A chamada está
sendo feita de acordo com uma escala da Secretaria Estadual de
Administração, iniciada pelos que lecionarão no 2° grau do Rio.

Como os professores eram atendidos por ordem de chega-
da no Maracanãzinho, esperavam a vez sentados nas cadeiras do
estádio.

Segundo a escala hoje serão contratados os de supletivo,
pré-escolar. Educação Física e Educação Musical das escolas do
Rio e todos os classificados para Angra dos Reis e São João de
Meriti. Nos demais dias serão atendidos os classificados par i os
seguintes municípios:

Amanhã — São Gonçalo. Dia 17 — Duque de Caxias,
Magé, Paracambi e Nova Friburgo; dia 20 — Nova Iguaçu. Dia
21 — Nilópolis. Itaguaí. Niterói, Itaboraí. Maricá, Petrópolis e
Mangaratiba. Dia 22 — Parati, Barra do Piraí, Paulo de Frontin,
Mendes, Miguel Pereira. Piraí. Rio das Flores. Valença,
Vassouras, Teresópolis, Carmo, Barra Mansa e Resende.

Dia 23 — Rio Claro. Volta Redonda, Cabo Frio, Ararua-
ma, São Pedro da Aldeia, Saquarema. Três Rios. Paraíba do
Sul, Sapucaia e Campos Dia IA — Cambuci. São Fidélis, São
João da Barra. Rio Bonito, Cachoeiras do Macacu. Casemiro
de Abreu. Silva Jardim, Boin Jardim, Cordeiio, Duas Barras,
Itaocara e Santa Maria Madalena.

Dia 27 — Cantagalo. São Sebastião do Alto. Sumidouro,
Itaperuna. Bom Jesus do Itabapoana. Laje de Muriaé. Mirace-
ma. Natividade. Porciúncula. Santo Antônio de Pádua. Macaé,
Conceição do Macabu e Trajano de Moraes. Dia 28 —
professores que perderem o dia da contratação.

Ufólogo fala

dos pés de

ser espacial
Um grupo de ufologistas en-

contra-se no Rio e pretende .
demonstrar, através de 300 fo-
tografias, que seres "de aspec-
to humano" visitaram a Terra
há muitos anos e deixaram pe-
gadas. Eram pés calçados —
garante Marco Antônio Petit,
presidente da Associação Flu-
minensé de Estudos Ufoló-
gicòs.

Além dessas pegadas encon-
tradas em Antelope Springs,
Nevada, EUA, o pesquisador
vai exibir fotografias da NA-
SA, que, do seu ponto de vista,
comprovam que o planeta Mar-
te "hospedou uma civilização
eminentemente técnica". Mar-
co Antônio Petit é o responsá-
vel pelo ciclo de ufologia avan-
çada que começa no sábado, no
IBAM, Humaitá.
INTERESSE

Mais de 400 pessoas partici-
param do último seminário, em
fins do ano passado, promovi-
do pelo ELO — Grupo de
Pesquisas e Estudos Exológicos
(um neologismo criado pelos
pesquisadores de OVNIS —
objetos voadores não identifi-
cados). Naquela época o fato
mais importante era o acopla-
mento da nave soviética Soyuz
com a norte-americana Apoio
18, fotografado por uma outra
nave extraterrestre. Foi o caso
Eduardo Meyer, na Suíça.

— Agora — disse Vanda
Campos, que preside o ELO —
vamos procurar estabelecer
uma relação entre os terrestres
que receberam informações
ufológicas e os achados arqueo-
lógicos, antropológicos e pa-
leontológicos.

ram
ORATÓRIA (INIBIÇÀO)
Prof. Simon Wain-
traub T. 236-5223.

Sindicância conclui

que Subsecretário de

Transportes é inocente
Apesar da comprovação de que Sebastião Nogueira

Filho, sócio da empresa Sanitas, foi seu fiador na compra de
um carro e das acusações de que manipulava a Sinalplac
Indústria "para ganhar concorrências maiores e sonegar
impostos", a comissão de sindicância que apurou irregularida-
des presumivelmente cometidas pelo Subsecretário de Trans-
portes, Carlos Menezes de Mello, concluiu que "são improce-
dentes as denúncias contra ele".

Segundo as denúncias, havia vinculação ou favorecimen-
to de Menezes ao empresário e à empresa. De acordo com o
presidente da comissão, Geraldo Martins, a sindicância anali-
sou todos os processos de licitação do Detran, de agosto a
dezembro do ano passado, comparou empenhos, notas fiscais
e o material que deu entrada no almoxarifado, mas nada
encontrou que comprovasse favorecimento praticado pelo
subsecretário.

Menezes — que no mês passado se afastou do cargo para
permitir "maior liberdade" na apuração das denúncias contra
ele — responsabilizou antigos funcionários do Detran demiti-
dos quando dirigia o Departamento Administrativo da insti-
tuição "pela campanha de denúncias sistemáticas e calunio-
sas". Segundo Menezes, sua passagem pelo Detran "foi
voltada para a moralização interna".

Disse que o aval do empresário Sebastião Nogueira para
a compra de seu carro Escort, em 28 de novembro do ano
passado, foi conseguido por acaso — "sem que eu tomasse
conhecimento antecipado" — pelo funcionário do Detran
Ivan Bittencourt Dchm, então trabalhando como seu assessor
na Diretoria Administrativa da instituição.

No dia marcado para que retirasse o carro, na Mesbla
Veículos, fiquei esperando o Ivan, que não apareceu na hora.
Quando ele chegou à agência eu já tinha saído. Mesmo assim,
Ivan assinou os documentos como meu fiador, constatando
que, por seu salário, não poderia fazê-lo sozinho. Então,
pediu ao Sebastião, que por acaso lhe dera uma carona até lá,
para que assinasse como segundo fiador. Só depois soube que
o negócio estava fechado — revelou.

Legal
As concorrências vencidas pela Sanitas, de acordo com o

presidente da comissão de sindicância, foram abertas em 17 de
outubro e concluídas em 7 de dezembro. No seu parecer,
Geraldo Martins afirma que "nas circunstâncias explicadas, o
aval não constitui prova alguma de favorecimento, já que tal
favorecimento não houve e não foi comprado". Argumenta
ainda que nenhuma das 12 empresas que apresentaram
propostas de venda recorreu do resultado, "demonstrando
que houve lisura".

Os fornecimentos efetuados pelas empresas Sanitas e
Sinalplac precederam de concorrência, em processos regulares
de licitação, tramitados nos termos de legislação e normas
administrativas vingentes. Carlos Menezes não poderia favo-
recer a fornecedora alguma, para vender ao Detran fosse o
que fosse, pois um processo de licitação nem sequer se inicia
sem prévia autorização do ordenador de despesas.

que perdeu
A Lagoa Rodrigo de Freitas

está retomando o terreno que
perdeu em 1979 com o aterro
feito para a construção do Par-
que do Cantagalo, 145 mil 500
m* com quadras de tênis e
futebol, brinquedos, árvores e
gramados.

O diretor do Departamento
de Parques, Sérgio Tabet, disse
que, a pedido do Prefeito Mar-
ceio Alencar, está fazendo há
seis meses um estudo sobre a
acomodação do terreno do par-
que, que já atingiu l,5m em
alguns pontos, e que até o fim
deste mês já se saberá que tipo
de obra deve ser feita para
corrigir o afundamento.
MENDIGOS E CRATERAS

Cerca de 10 metros da ciclo-
via estão inundados e, em ou-
tros trechos, a areia substitui o
asfalto, que cedeu, criando
enormes crateras. Parte de
uma das quadras de tênis, um
dos campos de futebol e os
gramados do play ground estão
sob água.

Metade do estacionamento,
previsto para 343 automóveis,
está inutilizada devido às ra-
chaduras e desnivelamento do
asfalto. As 1 mil 430 árvores
plantadas servem de abrigo a
grupo de mendigos, que fazem
lenha de seus galhos e esten-
dem varais entre elas, segundo
conta Marcos Jorge, de 21
anos, empregado do Departa-
mento de Parques encarregado
da manutenção de toda a orla
da lagoa. Ele acha que a Prefei-
tura deveria tirar os mendigos
de lá, porque "eles bebem,
fumam, sujam tudo por aqui."

Maechthild Steingruber, 35
anos, suíça há quatro anos no
Brasil, acha o lugar muito boni-
to, "mas sujo e perigoso." En-
quanto fala, seu filho, Michael,
de seis anos, aventura-se com
uma bicicleta pela ciclovia, di-
vertindo-se em cruzar a enor-
me poça d'água: "Minha bici-
cleta sabe nadar."

I i j Lm 1 a f u | T * 
1 I 

A V

I n I I O I lH I w-rt

I' m Hoje, às 22 horas

REDE MANCHETE
Tefev/sáo de primeira ciasse.

>• Í ii •

Brasil x Colômbia

Comentários especiais de João Saldanha

¦

si

n



14 ? Io caderno ? quarta-feira, 15/5/85 Internacional JORNAL DO BRASIL

Democracia cristã

festeja em Roma a

vitória sobre o PC
Roma — A reconquista da primazia em Roma, depois de

10 anos de domínio do Partido Comunista, é o resultado mais
festejado pela Democracia Cristã, mais do que com a apuração
dos votos das eleições administrativas italianas.

Na Capital do país, mais do que em outras cidades, a
vitória da Democracia Cristã não foi só política ou moral,
devida a uma discreta inversão de tendência, com a contenção
de perdas que se vinham acentuando nas últimas eleições
nacionais e regionais do País para o velho partido católico
moderado da Itália. Em Roma, na verdade, a Democracia
Cristã aumentou mais de quatro pontos percentuais, passando
dos 29, 6 obtidos nas eleições administrativas de 1980 para os
33,8 de agora. Avanço que superou inclusive a perda de 3
pontos do Partido Comunista.

Pela estabilidade
As tentativas de explicar e interpretar causas e efeitos

políticos dos resultados das últimas eleições, marcadas por uma
discreta mas inesperada flexão do Partido Comunista em toda a
Itália, não divergem. Todos afirmam que o eleitor italiano deu
uitt voto majoritário pela estabilidade do atual Governo de
coalizão pentapartidária.

Da mesma forma, muitos identificam no voto de domingo
e segunda-feira uma opção por uma linha política de centro.
Opção que hoje seria comum a quase toda a Europa Ocidental.

No caso de Roma, porém, os vários e eloqüentes analistas
políticos da Itália ainda não deram a ênfase necessária ao
importante papel que o Papa e uma grande parte do clero
italiano (liderado pelo Cardeal Vigário de Roma, Ugo Poletti)
desempenharam desde o início até o final da campanha eleito-
ral. Papel que, entretanto, foi recordado e enfatizado pela
autocrítica já em curso do PCI.

Vaticano e anticomunismo
' Essa aberta e determinante tomada de posição — antico-

munista — da alta hierarquia da Igreja Católica provavelmente
não ficará como episódio isolado. Desmente também tantos que
asseguravam que o Vaticano renunciara ao hábito de participar
ativamente das decisões políticas italianas, inclusive sem querer
expor-se ao risco de submeter sua força a provas perigosas.

Em Roma, particularmente, a campanha anticomunista foi.
a mais enérgica e maciça. Mobilizou todos os recursos e aliados
imagináveis c possíveis. Recorreu inclusive a fórmulas e slogans
que pareciam antiquados e superados. Até mesmo no dia da
eleição, quando João Paulo II enfrentava a contestação holan-
desa, o Cardeal Vigário de Roma — ainda copvalescente de
uma operação cirúrgica — não quis silenciar: renovou um
dramático apelo para varrer qs comunistas da Cidade Eterna e
símbolo do cristianismo.

Mas se esse apelo surtiu efeito e pode ter estimulado a
reconquista de Roma pela Democracia Cristã que a governou —
e desastrosamente — durante 30 anos, o mesmo não se pode
dizer a propósito de Turim e Milão, outras grandes cidades que
parecem irremediavelmente perdidas pelos comunistas ita-
lianos.

Embora em Turim e Milão o PCI continue partido
majoritário, será muito difícil, quase impossível, que possa
continuar a chefiar ou a ser força preponderante de seus
governos. Mesmo assim, em Milão e Turim, cidades de tradi-
ções mais laicas, sempre menos influenciadas pela Igreja e pelo
Vaticano, a Democracia Cristã continuou perdendo votos e
lugares nos conselhos regionais e municipais.

A grande campanha anticomunista mais provavelmente
terá sido realizada e bem-sucedida por erros políticos e adminis-
trativos dos próprios comunistas que conduziram ou formaram
as administrações de esquerda de Milão e Turim nos últimos 10
anos.

ARAÚJO NETTO
Correspondente

Um terço dos católicos

irlandeses deseja a

união com Grã-Bretanha
Belfast — Um em cada três católicos na Irlanda do Norte

deseja que a conturbada província continue como parte inte-
grante da Grã-Bretanha, segundo pesquisa de opinião realizada
pela BBC. O resultado contradiz o conceito geralmente aceito
de que a esmagadora maioria dos católicos apóia a unificação
com a República da Irlanda, predominantemente católica.

Entre os ouvidos da minoria católica, 47% disseram se
opor à ligação com a Inglaterra mas 34% são favoráveis. Entre
os protestantes, que superam os católicos na proporção de dois
por um, 93% são favoráveis à união com a Inglaterra.

Eleição
As eleições municipais de hoje na Irlanda do Norte são

consideradas o maior teste de popularidade a que se submeteu
até hoje o Exército Republicano Irlandês (IRA).

Pela primeira vez, o Sinn Fein (Só Nós), braço político do
IRA, apresentou candidatos. Isso dá à minoria católica uma
oportunidade de expressar sua posição sobre o conflito político
e ideológico que já dura 16 anos. Os resultados também
influenciarão os Governos da Inglaterra e da Irlanda, que
tentam um novo esforço para achar uma solução para o que
muitos europeus chamam de "a última guerra religiosa da
Europa".

Embora as eleições sejam para as Câmaras de Vereadores
de 26 cidades, as questões municipais ficarão num segundo
plano. A atenção se centra em assuntos políticos de mais peso,
como o futuro constitucional da Irlanda do Norte e o comporta-
mento da polícia e dos tribunais na guerra contra o IRA.

Maastricht — Foto da Reuters

João Paulo II saúda os fiéis em um bairro da capital do catolicismo holandês

Papa exalta a família

denunciada e ataca permissividadeVarsóvia — O Governo do- X

Ação contra

Walesa é

Varsóvia — O Governo po
lonês denunciou a existência de
um complô para assassinar o
líder dissidente Lech Walesa e
anunciou a prisão de Jozef
Szczpanski, um assassino já
conffenado e em liberdade pro-visória, que deveria executar o
crime. Entretanto, o advogado
de Walesa acusou a polícia de
organizar o complô.

Anunciou-se também que
Miroslav Milevski, considerado
principal expoente da linha du-
ra no PC polonês, renunciou a
seus cargos no Politburo e no
Comitê Central do Partido.
Responsável até então pelo Mi-
nistério do Interior — ao qual
está subordinada a polícia poli-
tica — ele era considerado sus-
peito de haver inspirado o as-
sassinato do padre Jerzy Popie-
lusko, crime pelo qual foram
condenados à prisão quatro ofi-
ciais da polícia.
ASSASSINO

Szczepanski foi condenado a
11 anos de prisão, pela morte"não intencional" de um poli-
ciai, em 1981. O Governo o
acusou de manter contatos com
uma organização clandestina,
com o objetivo de matar Wa-
lesa.

Numa carta enviada ao Pro-
motor de Gdanski, o advogado
de Walesa, Jacek Taylor, disse,
no entanto, que Szczepanski é
simpatizante do Solidariedade
e que havia procurado Walesa,
para contar que lhe haviam
dito que teria sua sentença re-
duzida se matasse o líder sindi-
cal e, quando preso, testemu-
nhasse que os Estados Unidos
haviam ordenado o crime. O
assassinato ocorreria na esta-
ção ferroviária da cidade de
Stara Jani, onde Szczepanski
seria preso.— Eu deveria dizer que um
homem da Embaixada ameri-
cana era o instigador do assas-
sinato — afirmou.

Segundo fontes do Solidarie-
dade, ele receberia dólares e
uma pistola americana para co-
meter o crime. Walesa decla-
rou-se em Gdansk preocupado
com a ameaça à sua vida.

A agência noticiosa oficial
PAP anunciou que o Comitê
Central aceitará a renúncia de
Milevski, solicitada "por moti-
vos pessoais".

A nudez de Magda Cotrofe

Fotos provocantes da sucessora
de Luíza Brunet.

Na revista PLAYBOY

A loura que ficou nua
na ponte aérea

Ela repete a dose com mais ousadia.

Na revista PLAYBOY

Deliciosa: Maria Lúcia Dahl
A grande atriz

continua irresistível.

Na revista PLAYBOY

Casal de repórteres no swing
Eles revelam o que viram num

clube de campo para troca de casais.

Na revista PLAYBOY

Ex-ministro fala do anti-golpe
Ministro da Marinha de Figueiredo

numa entrevista bomba.

Na revista PLAYBOY

Xuxa e Simone Carvalho nuas
Num superposter duplo.

Na revista PLAYBOY

Maastricht e Amersfoort, Holanda — No
primeiro dia sem maiores incidentes de sua
viagem à Holanda, o Papa João Paulo II fez o
elogio da família, como catalizadora de um
aprendizado da verdadeira liberdade, em mis-
sa para mais de 40 mil fiéis no aeroporto de
Beek, em Maastricht. Mais tarde, falando a
jovens em Amersfoort, convocou-os a segui-
rem sendo a "consciência crítica" da socieda-
de, com bases na premissa de que a indulgên-
cia e a permissividade não fazem ninguém
feliz, e afastando uma falsa imagem de um
Cristo que tudo tolera.

Após as manifestações de protesto nas
ruas e os discursos contestadores de católicos
leigos e protestantes em Den Bosch, Utrecht e
Haia, o Papa — que chegou de carro, com
uma hora de atraso, por causa da chuva — foi
recebido nas ruas de Maastricht, a maior
diocese católica holandesa, no extremo Sul,
por milhares de fiéis que o saudaram alegre-
mente. Duas horas antes de sua chegada ao
aeroporto, para a única missa ao ar livre
durante esta peregrinação, o terminal de em-
barque foi esvaziado porque cães da polícia
farejaram uma bomba que, afinal, não existia.

Tradição e responsabilidade
João Paulo II esteve primeiro na Iregja de

São Gervásio — primeiro bispo missionário
holandês, no século VI —, que elevou à
categoria de basílica. Um grupo de cerca de
100 jovens com casacos de couro começou a
vaiá-lo, ao que o Papa respondeu sorrindo e os
abençoando, e três foram detidos antes de
atirar-lhe tomates. O Papa referiu-se ao santo
como "um brilhante exemplo ainda nos dias de
hoje", referindo-se à sua luta contra as here-
sias nos primórdios da Igreja. Esteve, em
seguida, na Igreja de Stella Maris.

No aeroporto, a acolhida foi generosa,
embora os organizadores esperassem 100 mil
fiéis. A diocese de Roermond, onde fica
Maastricht, é chefiada pelo bispo Jan Gijsen,
nomeado por João Paulo II e considerado
ultraconservador. Milhares vieram das regiões
limítrofes da Bélgica e da Alemanha Oci-
dental.

Depois de concelebrar a missa com 10
bispos e 400 sacerdotes, o Papa exaltou os

Gromyko exige

acordo duplo

para desarme

Viena — O Ministro do Exterior soviético.
Andrei Gromiko, disse a seu colega americano
George Shultz, num encontro de seis horas em
Viena, que só poderá haver entendimento nas
negociações de desarme de Genebra se houver
um acordo duplo que limite mísseis nucleares e
que afaste a militarização do espaço, segundo
o porta-voz russo Wladimir Lomeiko. Funcio-
nários dos dois lados se recusaram a informar
se um encontro de cúpula EUA-URSS esteve
incluído na pauta como se esperava.

Shultz afirmou que a conversa tratou de
assuntos bilaterais em que algum progresso é
possível, e classificou o encontro de útil,
abrangente, detalhado e importante. Ele disse
que boa parte tratou da primeira rodada das
conversações de desarme em Genebra e que
também se discutiram problemas regionais e
direitos humanos.

Indagado sobre o assunto, um porta-voz
soviético disse que funcionários soviéticos não
costumam discutir assuntos internos do Kre-
mlin com ninguém. Gromyko manteve o silên-
cio costumeiro, soltando apenas algumas fra-
ses sem substância: indagado, antes da reu-
niáo, como seria o encontro, respondeu quehaveria uma "troca de pontos-de-vista" c,
quando lhe perguntaram se trataria da reunião
de cúpula, deu uma gargalhada, acenou com
uma das mãos e foi embora.

Pacifistas da organização inglesa Green-
peace-colocaram uma grua em frente à Embai-
xada soviética, local do encontro, segurando
com as garras da máquina um cartaz: "Ações,
e não palavras. Parem os testes atômicos".
Três ativistas se trancaram dentro da cabina da
grua e a polícia não conseguiu retirá-los de lá,
esperando que saíssem para prendê-los.O encontro Gromyko-Shultz roubou um
pouco a festa dos austríacos, que comemoram
hoje os 30 anos do tratado que consagrou a
neutralidade do país em 1955. Estados Uni-
dos. União Soviética. França c rã-Bretanha
— os aliados — concordaram cm sc retirar do
território austríaco desde que fosse mantida
neutralidade territorial, o que Viena acatou
através de um tratado. Onze países enviaram
seus Ministros do Exterior para as comemora-
ções.

Em Estocolmo, recomeçou a Conferência
para o Desarmamento da Europa, com um
discurso du Primeiro-Mimstro espanhol. Feli-
pe Gonzálcz. em visita oficial a Suécia

valores de "uma saudável ética familiar, de
acordo com a tradição católica", na qualrepresentam papel fundamental "a paternida-
de e a maternidade responsáveis". Reconhe-
cendo que para muitos a instituição está desa-
creditada, ele invocou a encíclica Humanae
Vitae — publicada em 1968 por Paulo VI, e
que proíbe o uso de contraceptivos — para
considerar tanto maior a necessidade de frisar
sua importância, assim como o caráter indisso-
lúvel do matrimônio e a natureza sublime do
amor.

E na família que aprendemos a enfren-
tar os problemas da vida, para lutar contra as
fraquezas humanas, em vez de escolher cami-
nhos fáceis como o do divórcio. Gostaria de
expressar o desejo de que a política do Gover-
no holandês em relação à família cada vez mais
a respeite e estimule como fundamento da
sociedade — disse o Papa.

Ser cristão
Viajando pela primeira vez de trem, João

Paulo II chegou a Amersfoort para encontrar-
se com 4 mil jovens no colégio da irmandade
de Eemland. Ouviu, inicialmente, um deles
dirigir-lhe uma série de perguntas sobre guer-
ra, armamentismo, pobreza e meio-ambiente.
E começou:

Vocês têm ainda muitos preconceitos e
suspeitas em relação à Igreja, fizeram-me
saber que a consideram uma instituição que só
promulga leis e ergue barreiras nos terrenos da
sexualidade, do papel da mulher na Igreja.
Mas a Igreja deve conservar íntegros seus
ideais, ainda sob o risco de que pareça desafiar
a opinião corrente.

João Paulo II admitiu a boa-fé dos jovens
em seus anseios, mas, lembrando que ser
cristão nunca foi nem será uma escolha fácil e
tranqüila, perguntou sc a idéia que fazem do
Cristo corresponde à realidade de sua pessoa e
do que pregou:Seria realista imaginar um Cristo con-
descendente em questões de amor matrimo-
nial, aborto, relações sexuais antes ou fora do
casamento e homossexualidade? O Evangelho
nos mostra antes um Cristo exigente.

O Papa reuniu-se à noite com a Conferên-
cia Episcopal Holandesa.

Elogio de Kohl

a Reagan causa

debate áspero
Bonn — Políticos da situação e da oposi-

ção trocaram insultos num áspero debate so-
bre as relações da Alemanha Ocidental com os
Estados Unidos, depois que o Chanceler Hei-
mut Kohl foi duramente criticado por agrade-

, cer ao Presidente Ronald Reagan ter visitado
o cemitério militar de Bitburg.

Numa declaração no Parlamento, inter-
rompida por vaias, Kohl disse que Reagan
merecia o respeito e a gratidão da grandemaioria do povo alemão, por não ter se
dobrado às pressões. Em resposta, a oposição
acusou Kohl de reabrir velhas feridas, ao
insistir em depositar flores em Bitburg, e de
prejudicar os interesses externos da Alemanha
Ocidental, pelo modo como dirigiu a visita do
Presidente americano.

Confiança
O debate foi considerado o mais violento

já realizado no Parlamento de Bonn desde queKohl chegou ao poder em 1982 e pareceurefletir uma nova confiança entre os sociais-
democratas da oposição, depois da grandevitória que alcançaram domingo na eleição
estadual do RenoWestfália.

Suíça descobre

sinal digital

de Mengele
Frankfurt — Uma impressão digital do

criminoso de guerra Josef Mengele foi achada
num arquivo da Cruz Vermelha em Genebra,
informou o jornal alemão Frankfurter Runds-
chau. Segundo a publicação, a impressão do
polegar direito do nazista estava num formula-
rio que ele preencheu em 1949 e é a única
conhecida. Há raras fotos de Mengele. acusa-
do de cumplicidade na morte de 4(H) mil
pessoas.

O formulário foi preenchido cm Gênova,
Itália, para ele ohter um passaporte em nome
de Helmut Gregor. Pesquisas revelaram que
Mengele exerceu a medicina em Buenos Aires
com o nome de Helmut Gregor-Gregori. antes
de fugir em para o Paraguai, onde se
acredita que ele esteja vivendo.

Américas *
Explosões no Chile — Sete bombas explodiram ontem"
no Chile, matando duas mulheres e ferindo pelo menos 2T~
pessoas, entre elas várias crianças. Na Capital houve duas
explosões: uma na Prefeitura de El Prado, onde ficaram feridos,,
10 adultos e algumas crianças de uma escola contígua ao imóvel,
e outra num prédio municipal do subúrbio de Conchali. em que'
ficaram feridas oito pessoas. Quatro bombas dafinificaram
seriamente a linha férrea que liga Santiago a Valparaíso.
segunda maior cidade do país, forçando a interrupção do-
tráfego. Outra explosão, a 90 quilômetros da Capital, paralisou
os trens que a ligam ao Sul do país. O Movimento de Esquerda
Revolucionária (MIR) se responsabilizou pela sabotagem ferro-
viária e a Frente Patriótica Manuel Rodríguez por uma das
outras explosões.
Refúgio Terrorista — O Ministro do Interior do Peru.
General Oscar Brush, suspeita que integrantes do Sendero
Luminoso e do Movimento Revolucionário Tupac Amaru,
valendo-se da autonomia e da inviolabilidade das universidades
peruanas estão se infiltrando nás instituições de ensino superior
para disseminar sua propaganda revolucionária. A revista
Caretas se ocupa do tema em seu último número e diz que os
subversivos ensinam abertamente os estudantes a preparar
explosivos, além dé incitá-los à luta armada. Outra revista,
Oiga, diz que a autonomia universitária levou à falsa noção de..,
que os campi são santuários, territórios estrangeiros sobre os
quais as forças policiais não podem jamais pôr por pés, do que.
estariam se aproveitando os subversivos.

Bolívia queima cocaína — a polícia boliviana
queimou 1 mil 161 quilos de cocaína apreendidos há um mês
dentro de um avião Douglas C-47 num aeroporto clandestino
perto de Cochabamba. As autoridades informaram que ainda
há 5 mil 400 quilos de cocaína para serem incinerados e que o
valor do lote é de 3 bilhões 500 milhões de dólares no mercado
americano.
Europa

Fuzileiro enlouquece — Um fuzileiro americano,
integrante da guarda da Embaixada dos Estados Unidos na
Noruega, recusou-se a abandonar seu posto de vigilância à
prova de balas ao fim de seu turno e durante 15 horas manteve
afastadas as pessoas do prédio, bloqueando a entrada. Por fim
se entregou pacificamente. O Governo americano revelou que
durante todo o tempo o fuzileiro esteve acompanhado de uma
norueguesa mas que ela não era refém. Não foram revelados os
nomes da mulher ou do militar, classificado como "um jovem
que recentemente passou por grande tensão emocional". O
fuzileiro foi recambiado para sua casa, nos Estados Unidos.
Segredos de Estado — Uma Corte de Justiça de Paris
determinou ontem que sejam suprimidas nove das 200 páginas
do livro de memórias do deposto Imperador centro-africano
Jean-Bedel Bokassa, por conterem referências ao ex-Presidente
da França, Valery Giscard D'Estaing. O advogado do ex-
Presidente considerou as referências a seu cliente "extravagan-
tes, loucas e até grotescas". Desde que foi deposto, em 1979,
Bokassa vive nos arredores de Paris. Giscard foi derrotado nás
eleições presidenciais de 1981, aparentemente por ter aceito
diamantes doados por Bokassa.

Ásia
Massacre soviético — Soldados soviéticos mataram
mais de 1 mil civis, na Província de Laghman, no Afeganistão,...
informaram diplomatas ocidentais em Nova Déli. Os informanr,,,
tes disseram que, normalmente, soldados afegãos participam,>.
das operações no interior, mas, desta vez, os soviéticos recusa-,
ram sua presença atuando sozinhos. Com cerca de 200 tanques e
caminhões de transporte, as tropas soviéticas invadiram cerca
de 10 aldeias na região, a Leste de Cabul. matando civis
"indiscriminadamente". A informação não pôde ser confirmada'
por fontes independentes porque não é permitida a entrada de
jornalistas nas áreas ocupadas do Afeganistão.

Prostituição infantil — A Polícia prendeu 550 crianças
com idades de 7 a 16 anos — que viviam de prostituição no 1
bairro de Ermita, área preferida dos turistas em Manila. A
campanha contra a prostituição infantil começou em janeiro,
depois que a revista americana Hustler qualificou as Filipinas de •
"capital mundial do pecado". Um porta-voz da Polícia disse que ,
as crianças se entregavam a adultos por preços que iam de Cr$ .
25 mil a Cr$ 150 mil. O crescente número de crianças na vida,
noturna de Manila levara o Cardeal Jaime Sin a afirmar que o i
país se transformara nas "Sodoma e Gomorra da Ásia . ,

Água milagrosa — Cientistas chineses produziram o que :
está sendo considerado o mais eficiente desodorante bucal, i
capaz de apagar, em 10 segundos, até o mais forte cheiro de J
alho. Segundo os cientistas, o medicamento é indicado para •
qualquer tipo de mau hálito e não tem contra-indicação. Bastam \
algumas gotas diluídas num copo dágua e o efeito é imediato. O
produto está sendo vendido na China ao equivalente a Cr$ 3 mil,
o vidro de 830 ml.
Vietnamitas ao mar — Os navios franceses Victor •
Schloelecher e Jean Charcot levaram para as Filipinas 139'
refugiados vietnamitas que recolheram no Mar do Sul da China, ¦
em pequenas embarcações. O grupo foi levado para o Centro de ,
Distribuição de Refugiados, na Ilha de Palawan. Outros 23;
vietnamitas foram recolhidos por um petroleiro japonês e,
levados para Tóquio. O Japão já recebeu este ano 129 refugia-
dos vietnamitas.
O decJínio dos pandas — O Vice-Ministro para
Assuntos Florestais da China, Dong Zhiyong. anunciou a ,
proibição a que sejam doados ursos pandas como presentes a
países amigos. A decisão foi tomada em razão da grande ,
mortalidade que se registra entre a espécie, acrcditando-se que
só existam 1 mil em todo o país. Os pandas, que habitam..
principalmente, as montanhas das Províncias de Sichuan e >
Shaanxi, alimentam-se de uma espécie de broto de bambu, que
também está desaparecendo da região.

África
Mais gente, mais comida — a produção agrícola
mundial terá de crescer 60% para manter alimentada a popula-|
ção que, no ano 2000, deve chegar a 6 bilhões de habitantes.
Oitenta e seis por cento deste total viverão no Terceiro Mundo.
A recomendação consta de relatório do Conselho de Adminis-,
tração do Programa das Nações Unidas sobre o Meio-
Ambiente, com sede em Nairóbi, Quênia.
Velório e mais mortes — Enquanto cerca de 5 mil
pessoas velavam o corpo do dirigente sindical Andries Raditse-
la, na localidade de Tsakane, a Polícia informava que, em Kwa-
Thema, também nos arredores de Johannesburgo, quatro
negros morreram no hospital, em conseqüência de tiros que
receberam no sábado, num conflito com policiais. Na mesma
localidade foram encontrados os corpos de outros dois negros.
A violência racial na África do Sul se estendeu também á cidade
branca de Brakpan, onde explodiram três bombas. Raditsela
estava preso e foi libertado para ser internado num hospital,
com ferimentos na cabeça.

Oriente Médio
Ajuda a Palestinos — A Agência das Nações Unidas de
Assistência aos Refugiados Palestinos informou que reduzirá os
serviços educacionais aos dois milhões de refugiados palestinos
que estão sob seus cuidados, a menos que receba mais ajuda
financeira. A Agência enfrenta um déficit de 67 milhões 2LHI mil
dólares porque do orçamento previsto de 231 milhões 60(1 mil
dólares para 1985 as contribuições só totalizaram 164 milhões
400 mil dólares. Desde 1950 a Agência proporciona educação,
serviços médicos e habitação a dois milhões de refugiados
palestinos na Jordânia, Síria. Líbano e na Cisjordânia e Faixa de
Gaza. ambos territórios árabes ocupados pelos israelenses
desde a guerra de 1967.
Armas Químicas — O Irá voltou a acusar o Iraque de
usar armas químicas (gás de mostarda) contra as localidades
iranianas de Fakkeh e Sardasht. semana passada. Pediu ainda as
Nações Unidas que enviem representantes ás duas cidades, para
averiguarem as provas da utilização de armamentos químicos,
proibidos pelo Protocolo de Genebra assinado em 1925. Essa foi
a primeira denúncia de uso de armas químicas pelo Iraque desde
que o Conselho de Segurança da ONU. no dia 25 de abril,
condenou seu emprego contra torças iranianas.

jm i
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Democracia cristã

festeja em Roma a

vitória sobre o PC
Roma — A reconquista da primazia em Roma, depois de

10 anos de dominio do Partido Comunista, é o resultado mais
festejado pela Democracia Cristã, mais do que com a apuração
dos votos das eleições administrativas italianas.

Na Capital do país, mais do que em outras cidades, a
vitoria da Democracia Cristã não foi só política ou moral,
devida a uma discreta inversão de tendência, com a contenção
de' perdas que se vinham acentuando nas últimas eleições
nacionais e regionais do País para o velho partido católico
tnoderado da Itália. Em Roma, na verdade, a Democracia
Cristã aumentou mais de quatro pontos percentuais, passando
do$ 29, 6 obtidos nas eleições administrativas de 1980 para os
33,8 de agora. Avanço que superou inclusive a perda de 3
pontos do Partido Comunista.

Pela estabilidade
As tentativas de explicar e interpretar causas e efeitos

políticos dos resultados das últimas eleições, marcadas por uma
discreta mas inesperada flexão do Partido Comunista em toda a
Itália, não divergem. Todos afirmam que o eleitor italiano deu
um voto majoritário pela estabilidade do atual Governo de
coalizão pentapartidária.

Da mesma forma, muitos identificam no voto de domingo
e segunda-feira uma opção por uma linha política de centro.
Opção que hoje seria comum a quase toda a Europa Ocidental.

No caso de Roma, porém, os vários e eloqüentes analistas
políticos da Itália ainda não deram a ênfase necessária ao
importante papel que o Papa e uma grande parte do clero
italiano (liderado pelo Cardeal Vigário de Roma, Ugo Poletti)
desempenharam desde o início até o final da campanha eleito-
ral. Papel que, entretanto, foi recordado e enfatizado pela
autocrítica já em curso do PCI.

Vaticano e anticomunismo
Essa aberta e determinante tomada de posição — antico-

munista — da alta hierarquia da Igreja Católica provavelmente
não ficará como episódio isolado. Desmente também tantos que
asseguravam que o Vaticano renunciara ao hábito de participar
ativamente das decisões políticas italianas, inclusive sem querer
expor-se ao risco de submeter sua força a provas perigosas.

Em Roma, particularmente, a campanha anticomunista foi
a mais enérgica e maciça. Mobilizou todos os recursos e aliados
imagináveis e possíveis. Recorreu inclusive a fórmulas e slogans
que pareciam antiquados e superados. Até mesmo no dia da
eleição, quando João Paulo II enfrentava a contestação holan-
desa, o Cardeal Vigário de Roma — ainda convalescente de
uma operação cirúrgica — não quis silenciar: renovou um
dramático apelo para varrer os comunistas da Cidade Eterna e
símbolo do cristianismo..

Mas se esse apelo surtiu efeito e pode ter estimulado a
reconquista de Roma pela Democracia Cristã que a governou —
e desastrosamente — durante 30 ançs, o mesmo não se pode
dizer a propósito de Turim e Milão, outras grandes cidades que
parecem irremediavelmente perdidas pelos comunistas ita-
lianos.

Embora em Turim e Milão o PCI continue partido
majoritário, será muito difícil, quase impossível, que possa
continuar a chefiar ou a ser força preponderante de seus
governos. Mesmo assim, em Milão e Turim, cidades de tradi-
çoes mais laicas, sempre menos influenciadas pela Igreja e pelo
Váticano, a Democracia Cristã continuou perdendo votos e
lugares nos conselhos regionais ç municipais.' A grande campanha anticomunista mais provavelmente
terá sido realizada e bem-sucedida por erros políticos e adminis-
trativos dos próprios comunistas que conduziram ou formaram
as administrações de esquerda de Milão e Turim nos últimos 10
anos. y

ARAÚJO NETTO
Correspondente «

Um terço dos católicos

irlandeses deseja a

união com Grã-Bretanha
Belfast — Um em cada três católicos na Irlanda do Norte

deseja que a conturbada província continue como parte inte-
grante da Grã-Bretanha, segundo pesquisa de opinião realizada
pela BBC. O resultado contradiz o conceito geralmente aceito
de. que a esmagadora maioria dos católicos apóia a unificação
cç>m a República da Irlanda, predominantemente católica.

Entre os ouvidos da minoria católica, 47% disseram se
opor à ligação com a Inglaterra mas 34% são favoráveis. Entre
os protestantes, que superam os católicos na proporção de dois
por um, 93% são favoráveis à união com a Inglaterra.

Eleição
As eleições municipais de hoje na Irlanda do Norte são

consideradas o maior teste de popularidade a que se submeteu
até hoje o Exército Republicano Irlandês (IRA).

Pela prímeira vez, o Sinn Fein (Só Nós), braço político do
IRA, apresentou candidatos. Isso dá à minoria católica uma
oportunidade de expressar sua posição sobre o conflito político
e" ideológico que já dura .16 anos. Os resultados também
influenciarão os Governos da Inglaterra e da Irlanda, que
tâitam um novo esforço para achar uma solução para o que
itfuitos europeus chamam de "a última guerra religiosa da
Europa".

Embora as eleições sejam para as Câmaras de Vereadores
de 26 cidades, as questões municipais ficarão num segundo
plano. A atenção se centra em assuntos políticos de mais peso,
cómo o futuro constitucional da Irlanda do Norte e o comporta-
mento da polícia e dos tribunais na guerra contra o IRA.

Maastricht — Foto da Reuters

João Paulo II saúda os fiéis em um bairro da capital do catolicismo holandês

Papa exalta a família

denunciada e ataca permissividadeVarsóvia — O Governo do- X

Ação contra

Walesa é

Varsóvia — O Governo po-
lonês denunciou a existência de
um complô para assassinar o
líder dissidente Lech Walesa e
anunciou a prisão de Jozef
Szczpanski, um assassino já
condenado e em liberdade pro-
visória, que deveria executar o
crime. Entretanto, o advogado
de Walesa acusou a polícia de
organizar o complô.

Anunciou-se também que
Miroslav Milevski, considerado
principal expoente da linha du-
ra no PC polonês, renunciou a
seys cargos no Politburo e no* Comitê Central do Partido.
Responsável at&entào pelo Mi-
nistério do Interior — ao qual
está subordinada a polícia poli-
tica — ele era considerado sus-
peito de haver inspirado o as-
sassinato do padre Jerzy Popie-
lusko, crime pelo qual foram
condenados à prisão quatro ofi-
ciais da polícia.
ASSASSINO

Szczepanski foi condenado a
11 anos de prisão, pela morte"não intencional" de um poli-
ciai, em 1981. O Governo o
acusou de manter contatos com
uma organização clandestina,
com o objetivo de matar Wa-
lesa.

Numa carta enviada ao Pro-
motor de Gdanski, o advogado
de Walesa, Jacek Taylor, disse,
no entanto, que Szczepanski é
simpatizante do Solidariedade
e que havia procurado Walesa,
para coittar que lhe haviam
dito que teria sua sentença re-
duzida se matasse o líder sindi-
cal e, quando preso, testemu-
nhasse que os Estados Unidos
haviam ordenado o crime. O
assassinato ocorreria na esta-
ção ferroviária da cidade de
Stara Jani, onde Szczepanski
seria preso.— Eu deveria dizer que um
homem da Embaixada ameri-
cana era o instigador do assas-
sinato — afirmou.

Segundo fontes do Solidarie-
dade, ele receberia dólares e
uma pistola americana para co-
meter o crime. Walesa decla-
rou-se em Gdansk preocupado
com a ameaça à sua vida.

A agência noticiosa oficial
PAP anunciou que o Comitê
Central aceitará a renúncia de
Milevski, solicitada "por moti-
vos pessoais".

A nudez de Magda Cotrofe

Fotos provocantes da sucessora
de Luíza Brunet.

Na revista PLAYBOY

A loura que ficou nua
na ponte aérea

Ela repete a dose com mais ousadia.

Na revista PLAYBOY

: Maria Lúcia Dahl
A grande atriz

continua irresistível.

Na revista PLAYBOY

Casal de repórteres no swing
Eles revelam o que viram num

clube de campo para troca de casais.

Na revista PLAYBOY

Ex-ministro tala do anti-golpe
Ministro da Marinha de Figueiredo

numa entrevista bomba.

Na revista PLAYBOY

Xuxa e Simone Carvalho nuas
Num superposter duplo.

Na revista PLAYBOY

Maastricht e Amersfoort, Holanda — No
primeiro dia sem maiores incidentes de sua
viagem à Holanda, o Papa João Paulo II fez o
elogio da família, como catalizadora de um
aprendizado da verdadeira liberdade, em mis-
sa para mais de 40 mil fiéis no aeroporto de
Beek, em Maastricht. Mais tarde, falando a

, jovens em Amersfoort, convocou-os a segui-
rem sendo a "consciência crítica" da socieda-
de, com bases na premissa de que a induigên-
cia e a permissividade não fazem ninguém
feliz, e afastando uma falsa imagem de um
Cristo que tudo tolera.

Após as manifestações de protesto nas
ruas e os discursos contestadores de católicos
leigos e protestantes em Den Bosch, Utrecht e
Haia, o Papa — que chegou de carro, com
uma hora de atraso, por causa da chuva — foi
recebido nas ruas de Maastricht, a maior
diocese católica holandesa, no extremo Sul,
por milhares de fiéis que o saudaram alegre-
mente. Duas horas antes de sua chegada ao
aeroporto, para a única missa ao ar livre
durante esta peregrinação, o terminal de em-
barque foi esvaziado porque cães da polícia
farejaram uma bomba que, afinal, não existia.

Tradição e responsabilidade
João Paulo II esteve primeiro na Iregja de

São Gervásio — primeiro bispo missionário
holandês, no século VI —, que elevou à
categoria de basílica. Um grupo de cerca de
100 jovens com casacos de couro começou a
vaiá-lo, ao que o Papa respondeu sorrindo e os
abençoando, e três foram detidos antes de
atirar-lhe tomates. O Papa referiu-se ao santo
jcomo "um brilhante exemplo ainda nos dias de
hoje", referindo-se à sua luta contra as here-
sias nos primórdios da Igreja. Esteve, em
seguida, na Igreja de Stella Maris.

No aeroporto, a acolhida foi generosa,
embora os organizadores esperassem 100 mil
fiéis. A diocese de Roermond, onde fica
Maastricht, é chefiada pelo bispo Jan Gijsen,
nomeado por João Paulo II e considerado
ultraconservador. Milhares vieram das regiões
limítrofes da Bélgica e da Alemanha Oci-
dental.

Depois de concelebrar a missa com 10
bispos e 400 sacerdotes, o Papa exaltou os

Gromyko exige

acordo duplo

para desarme

Viena — O Ministro do Exterior soviético,
Andrei Gromiko, disse a seu colega americano
George Shtiltz, num encontro de seis horas em
Viena, que só poderá haver entendimento nas
negociações de desarme de Genebra se houver
um acordo duplo que limite mísseis nucleares e
que afaste a militarização do espaço, segundo
o porta-voz russo Wladimir Lomeiko. Funcio-
nários dos dois lados se recusaram a informar
se um encontro de cúpula EUA-URSS esteve
incluído na pauta como se esperava.

Shultz afirmou que a conversa tratou de
assuntos bilaterais em que algum progresso é
possível, e classificou o encontro de útil,
abrangente, detalhado e importante. Ele disse
que boa parte tratou da primeira rodada das
conversações de desarme em Genebra e quetambém se discutiram problemas regionais e
direitos humanos.

Indagado sobre o assunto, um porta-voz
soviético disse que funcionários soviéticos não
costumam discutir assuntos internos do Kre-
mlin com ninguém. Gromyko manteve o silên-
cio costumeiro, soltando apenas algumas fra-
ses sem substância: indagado, antes da reu-
nião, como seria o encontro, respondeu quehaveria uma "troca de pontos-de-vista" e,
quando lhe perguntaram se trataria da reunião
de cúpula, deu uma gargalhada, acenou com
uma das mãos e foi embora.

Pacifistas da organização inglesa Green-
peace colocaram uma grua em frente à Embai-
xada soviética, local do encontro, segurando
com as garras da máquina um cartaz: "Ações,
e não palavras. Parem os testes atômicos".
Três ativistas se trancaram dentro da cabina da
grua e a polícia não conseguiu retirá-los de lá,
esperando que saíssem para prendê-los.

O encontro Gromyko-Shultz roubou um
pouco a festa dos austríacos, que comemoram
hoje os 30 anos do tratado que consagrou a
neutralidade do país em 1955. Estados Uni-
dos. União S<jyiética. França e Grã-Bretanha— os aliados — concordaram em se retirar do
território austríaco desde que fosse mantida
neutralidade territorial, o que Viena acatou
através de um tratado. Onze países enviaram
seus Ministros do Exterior para as comemora-
çóes.

Em Estocolmo, recomeçou a Conferência
para o Desarmamento da Europa, com um
discurso do Primeiro-Ministro espanhol. Feli-
pe González, em visita oficial à Suécia.

valores de "uma saudável ética familiar, de
acordo com a tradição católica", na qual
representam papel fundamental "a paternida-
de e a maternidade responsáveis", Reconhe-
cendo que para muitos a instituição está desa-
creditada, ele invocou a encíclica Humanae
Vitae — publicada em 1968 por Paulo VI, e
que proíbe o uso de contraceptivos — para
considerar tanto maior a necessidade de frisar
sua importância, assim como o caráter indisso-
lúvel do matrimônio e a natureza sublime do
amor.

E na família que aprendemos a enfren-
tar os problemas da vida, para lutar contra as
fraquezas humanas, em vez de escolher cami-
nhos fáceis como o do divórcio. Gostaria de
expressar o desejo de que a política do Gover-
no holandês em relação à família cada vez mais
a respeite e estimule como. fundamento da
sociedade — disse o Papa.

Ser cristão
Viajando pela primeira vez de trem, João

Paulo II chegou a Amersfoort para encontrar-
se com 4 mil jovens no colégio da irmandade
de Eemland. Ouviu, inicialmente, um deles
dirigir-lhe uma série de perguntas sobre guer-
ra, armamentismo, pobreza e meio-ambiente.
E começou:

Vocês têm ainda muitos preconceitos e
suspeitas em relação à Igreja, fizeram-me_
saber que a consideram uma instituição que só
promulga leis e ergue barreiras nos terrenos da
sexualidade, dp papel da mulher na Igreja.
Mas a Igreja deve conservar íntegros seus
ideais, ainda sob o risco de que pareça desafiar
a opinião corrente.' João Paulo II admitiu a boa-fé dos jovens
em seus anseios, mas, lembrando que ser
cristão nunca foi nem será uma escolha fácil e
tranqüila, perguntou se a idéia que fazem do
Cristo corresponde à realidade de sua pessoa e
do que pregou:Seria realista imaginar um Cristo con-
descendente em questões de àmor matrimo-
nial, aborto, relações sexuais antes ou fora do
casamento e homossexualidade? O Evangelho
nos mostra antes um Cristo exigente.

O Papa reuniu-se à noite com a Conferên-
cia Episcopal Holandesa.

Elogio de Kohl

a Reagan causa

debate áspero
Bonn — Políticos da situação e da oposi-

ção trocaram insultos num áspero debate so-
bre as relações da Alemanha Ocidental com os
Estados Unidos, depois que o Chanceler Hei-
mut Kohl foi duramente criticado por agrade-
cer ao Presidente Ronald Reagan ter visitado
o cemitério militar de Bitburg.

Numa declaração no Parlamento, inter-
rompida por vaias, Kohl disse que Reagan
merecia o respeito e a gratidão da grande
maioria do povo alemão, por não ter se
dobrado às pressões. Em resposta, a oposição
acusou Kohl de reabrir velhas feridas, ao
insistir em depositar flores em Bitburg, e de
prejudicar os interesses externos da Alemanha
Ocidental, pelo modo como dirigiu a visita do
Presidente americano.

Confiança
O debate foi considerado o mais violento

já realizado no Parlamento de Bonn desde que
Kohl chegou ao poder em 1982 e pareceurefletir uma nova confiança entre os sociais-
democratas da oposição, depois da grandevitória que alcançaram domingo na eleição
estadual do RenoWeStfália.

Suíça descobre

sinal digital

de Mengele
Frankfurt — Uma impressão digital do

criminoso de guerra Josef Mengele foi achada
num arquivo da Cruz Vermelha em Genebra,
informou o jornal alemão Frankfurter Runds-
chau. Segundo a publicação, a impressão do
polegar direito do nazista estava num formulá-
rio que ele preencheu em 1949 e é a única
conhecida. Há laras fotos de Mengele. acusa-
do de cumplicidade na morte de 400 mil
pessoas.

O formulário foi preenchido em Gênova,
Itália, para ele obter um passaporte em nome
de Helmut Gregor. Pesquisas revelaram que
Mengele exerceu a medicina em Buenos Aires
com o nome de Helmut Gregor-Gregori. antes
de fugir em 1956 para o Paraguai, onde se
acredita que ele esteja vivendo.

Américas
Reuters e UPI — A agência inglesa Reuters deverá
formular esta semana uma proposta para a compra da agência
americana UPI (United Press International), que enfrenta uma
séria crise financeira. A Reuters já adquiriu em abril o serviço
fotográfico da UPI e agora entra na concorrência para adquirir a
agência toda. A agência espanhola Efe semana passada já havia
feito prqposta para adquirir apenas o serviço em espanhol da
UPI e o grupo editorial Fortune 500, americano, também
manifestou interesse pela agência em crise.
Assassinos de freiras — Foram condenados a 30 anos
de prisão os cinco ex-guardas nacionais de El Salvador acusados
de assassinar três freiras e uma religiosa leiga americanas a 2 de
dezembro de 1980, próximo do aeroporto de San Salvador. As

. religiosas foram violentadas após serem presas e eliminadas
para não delatarem seus captores. Na zona Leste do país, mais
dois prefeitos foram seqüestrados por integrantes da Frente
Farabundo Marti de Libertação Nacional (FMLN). Agora sobe
a cinco o número de prefeitos capturados pela guerrilha, quenão aceita mandatários oficiais em zonas sob seu controle.
Explosões no Chile — Sete bombas explodiram ontem
no Chile, matando duas mulheres e ferindo pelo menos 23
pessoas, entre elas várias crianças. Na Capital houve duas
explosões: uma na Prefeitura de El Prado, onde ficaram feridos
10 adultos e algumas crianças de uma escoia contígua ao imóvel,
e outra num prédio municipal do subúrbio de Conchali, em queficaram feridas oito pessoas. Quatro bombas dafinificaram
seriamente a linha férrea que liga Santiago a Valparaíso,
segunda maior cidade do país, forçando a interrupção do
tráfego. Outra explosão, a 90 quilômetros da Capital, paralisouos trens que a ligam ao Sul do país. O Movimento de Esquerda
Revolucionária (MIR) se responsabilizou pela sabotagem ferro-
viária e a Frente Patriótica Manuel Rodríguez por uma das
outras explosões.
Refúgio Terrorista — O Ministro do Interior do Peru,
Gejieral Oscar Brush, suspeita que integrantes do Sendero
Luminoso e do Movimento Revolucionário Tupac Amam,
valendo-se da autonomia e da inviolabilidade das universidades
peruanas estão se infiltrando nas instituições de ensino superior
para disseminar sua propaganda revolucionária. A revista
Caretas se ocupa do tema em seu último número e diz que os
subversivos ensinam abertamente os estudantes a prepararexplosivos, além de incitá-los à luta armada. Outra revista,
Oiga, diz que a autonomia universitária levou à falsa noção de
que os campi são santuários, territórios estrangeiros sobre os
quais as forças policiais não podem jamais pôr por pés, do queestariam se aproveitando os subversivos.
Bolívia queima cocaína — a polícia boliviana
queimou 1 mil 161 quilos de cocaína apreendidos há um mês
dentro de um avião Douglas C-47 num aeroporto clandestino
perto de Cochabamba. As autoridades informaram que ainda
há 5 mil 400 quilos de cocaína para serem incinerados e que o
Valor do lote é de 3 bilhões 500 milhões de dólares no mercado
americano.
Europa

Fuzileiro enlouquece — Um fuzileiro americano,
integrante da guarda da Embaixada dos Estados Unidos na
Noruega, recusou-se a abandonar seu posto de vigilância à
prova de balas ao fim de seu turno e durante 15 horas manteve

. afastadas as pessoas do prédio, bloqueando a entrada. Por fim
se entregou pacificamente. O Governo americano revelou quedurante todo o tempo o fuzileiro esteve acompanhado de uma
norueguesa mas que ela não era refém. Não foram revelados os
nomes da mulher ou do militar, classificado como "um jovem
que recentemente passou por grande tensão emocional". O
fuzileiro foi recambiado para sua casa, nos Estados Unidos.
Segredos de Estado — Uma Corte de Justiça de Paris
determinou ontem que sejam suprimidas nove das 200 páginas
do livro de memórias do deposto Imperador centro-africano
Jean-Bedel Bokassa, por conterem referências ao ex-Presidente
da França, Valery Giscard D'Estaing. O advogado do ex-
Presidente considerou as referências a seu cliente "extravagan-
tes, loucas e até grotescas". Desde que foi deposto, em 1979,
Bokassa vive-nos^arredores de Paris. Giscard foi derrotado.nas
eleições presidenciãlTdé" 1981r-aparentemente por ter aceito
diamantes doados por Bokassa.

Ásia

Massacre soviético — Soldados soviéticos mataram
mais de 1 mil civis, na Província de Laghman, no Afeganistão,
informaram diplomatas ocidentais em Nova Déli. Os informan-
tes disseram que, normalmente, solçlados afegãos participam
das operações no interior, mas, desta vez, os soviéticos recusa-
ram sua presença atuando sozinhos. Com cerca de 200 tanques e
caminhões de transporte, as tropas soviéticas invadiram cerca
de 10 aldeias na região, a Leste de Cabul, matando civis"indiscriminadamente". A informação não pôde ser confirmada
por fontes independentes porque não é permitida a entrada de
jornalistas nas áreas ocupadas do Afeganistão.
Prostituição infantil — A Poiicia prendeu 550 crianças
com idades de 7 a 16 anos — que viviam de prostituição no
bairro de Ermita, área preferida dos turistas em Manila. A
campanha contra a prostituição infantil começou em janeiro,
depois que a revista americana Hustler qualificou as Filipinas de"capital mundial do pecado". Um porta-voz da Polícia disse que
as crianças, se entregavam a adultos por preços que iam de Cr$
25 mil a Cr$ 150 mil. O crescente número de crianças na vida
noturna de Manila levara o Cardeal Jaime Sin a afirmar que o
país se transformara nas "Sodoma e Gomorra da Ásia".
Água milagrosa — Cientistas chineses produziram o que
está sendo considerado o mais eficiente desodorante bucal,
capaz de apagar, em 10 segundos,vaté o mais forte cheiro de
alho. Segundo os cientistas, o medicamento é indicado para
qualquer tipo de mau hálito e não tem contra-indicação. Bastam
algumas gotas diluídas num copo dágua e o efeito é imediato. O
produto está sendo vendido na China ao equivalente a CrS 3 mil
o vidro de 830 ml.
Vietnamitas ao mar — Os navios franceses Victor
Schloelecher e Jean Charcot levaram para as Filipinas 139
refugiados vietnamitas que recolheram no Mar do Sul da China,
em pequenas embarcações. O grupo foi levado para o Centro de
Distribuição de Refugiados, na Ilha de Palawan. Outros 23
vietnamitas foram recolhidos por um petroleiro japonês e
levados para Tóquio. O Japão já recebeu este ano 129 refugia-,
dos vietnamitas.

África

Mais gente, mais comida — a produção agrícola
mundial terá de crescer 60% para manter alimentada a popula-
ção que, no ano 2000, deve chegar a 6 bilhões de habitantes.
Oitenta e seis por cento deste total viverão no Terceiro Mundo.
A recomendação consta de relatório do Conselho de Adminis-
tração do Programa das Nações Unidas sobre o Meio-
Ambiente, com sede em Nairóbi, Quênia.
Velório e mais mortes — Enquanto cerca de 5 mil
pessoas velavam o corpo do dirigente sindical Andries Raditse-
Ia, na localidade de Tsakane, a Polícia informava que, em Kwa-
Thema, também nos arredores de Johannesburgo, quatro
negros morreram no hospital, em conseqüência de tiros que
receberam no sábado, num conflito com policiais. Na mesma
localidade foram encontrados os corpos de outros dois negros.
A violência racial-na África do Sul se estendeu também à cidade
branca de Brakpan, onde explodiram três bombas. Raditsela
estava preso e foi libertado para ser internado num hospital,
com ferimentos na cabeça.

Oriente Médio
Ajuda a Palestinos — A Agência das Nações Unidas de
Assistência aos Refugiados Palestinos informou que reduzirá os
serviços educacionais aos dois milhões de refugiados palestinos
que estão sob seus cuidados, a menos que receba mais ajuda
financeira. A Agência enfrenta um déficit de 67 milhões 200 mil
dólares porque do orçamento previsto de 231 milhões 600 mil
dólares para 1985 as contribuições só totalizaram 164 milhões
400 mil dólares. Desde 1950 a Agência proporciona educação,
serviços médicos e habitação a dois milhões de refugiados
palestinos na Jordânia. Síria. Líbano e na Cisjordânia e Faixa de
Gaza, ambos territórios árabes ocupados pelos israelenses
desde a euerra de 1967.
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Síria manda enforcar
Nova Iorque — Uma ação de despejo movida pela

polícia de Filadélfia contra um grupo de militantes negros
radicais acabou provocando o incêndio de 60 casas, com
centenas de desabrigados, pelo menos cinco mortos (três
adultos e duas crianças) e — ao que parece — um sério
arranhão no prestígio do primeiro Prefeito negro daquela
cidade, Wilson Goode.

* O incêndio, que de%'astou dois quarteirões, começou
depois que um helicóptero da polícia sobrevoou a casa onde
os militantes do Move resistiam a tiros. O helicóptero jogou
uma bomba de C-4, poderoso explosivo semelhante ao que
entrou na composição da bomba do Riocentro. O objetivo
era destruir uma casamata construída no teto da casa dos
radicais, onde parecia haver gasolina, que acabou provocan-
do o incêndio.

Ratos e baratas
A ação policial começou no domingo à noite com a

retirada dos moradores da Avenida Osage, num bairro de
baixa classe média, com população predominantemente
negra. Os próprios residentes haviam pedido a intervenção
da polícia após quatro anos de convívio com os militantes do
Move, movimento negro que prega uma volta à natureza,
desprezando modernidades como a luz elétrica, o sabão e a
coleta de lixo.

Os vizinhos não suportavam mais a constante pregação
do Move, que, apesar de seu ódio à eletricidade, não
hesitava em usar potentes alto-falantes instalados no telhado
da sua sede, transformada em verdadeira fortaleza — além
dos freqüentes conflitos dos militantes com moradores e,
principalmente, a prática de atirar o lixo e os restos de
comida diretamente nos jardins e calçadas, por acreditarem
que o lixo deve ser reciclado pela natureza. O resultado,
reclamavam os vizinhos, é que a sede do movimento e as
suas casas começaram a ficar infestadas por ratos e baratas.

Quando a polícia chegou com uma ordem de despejo, a
vizinhança respirou aliviada, mas assim que manifestaram
suas intenções os policiais foram recebidos a bala. O cerco
esfabeleceu-se, e os moradores foram afastados. Durante o
incêndio da casa, uma mulher e duas crianças escaparam das
chamas. Um dos menores está internado com queimaduras
de segundo grau por todo o corpo, enquanto a mulher,
Romona Johnson África, foi presa e teve sua fiança fixada
em nada menos que 3 milhões de dólares.

Assim que o fogo começou, os bombeiros não puderam
chegar perto porque o tiroteiro continuava. A polícia clcula
que pelo menos três homens fortemente armados resistiam e
poderiam esS 1 lapar usando uma suposta rede de túneis que
existiria sob as ruas do bairro. Ainda ontem, em meio aos
escombros fumegantes das casas, que lembravam uma
cidade bombardeada, os policiais continuavam à procura.de
corpos ou dos túneis.

Prefeito assume
A reação dos moradores, a princípio perplexa, trans-

formou-se em raiva durante a noite de ontem. Os policiais
ouviam griuitos moradores denunciaram que em nenhum
momento a polícia tentou invadir a casa onde os membros
do Move alojavam-se, preferindo usar a bomba que causou
o incêndio. Outros moradores, apesar de terem perdido suas
casas e todos os seus bens, justificaram a ação da polícia,
argumentando que os radicais havim tornado o bairro um
lugar de "terror".

O pior é que o seguro não cobre ações desse tipo, e os
moradores vão ter que confiar na palavra do prefeito — que
defendeu a ação da polícia e assumiu total responsabilidade
pejo Goode já disse que cobrirá os prejuízos.

FORTUNA COMERCIAL LTDA.

NOVO TELEFONE

264-5522

GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR

Centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. — CELESC
SANTA CATARINA

CENTRAIS ELETRICAS DE

SANTA CATARINA S/A — CELESC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/85

- A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A — CE-
LESC, com sede à Rua Trajano n° 18 — Edifício

¦•Berenhauser, em Florianópolis-SC, inscrita no CGC1 MF sob n° 83.878.892/0001-55, torna público aos
•interessados que realizará a Concorrência Pública n°
007/85. com vencimento original marcado para às
17:30 (dezessete e trinta) horas do dia 17 de junho
de 1985, destinada à aquisição de "02 (dois) transfor-
madores de força, com comutação automática na
alta tensão, potências nominais 25/33 MVA (LN/VF),
alta tensão 138 KV, média tensão 13.8 KV, com
enrolamento terciário ligado em Delta, 4.16 KV",
destinados à SE Ilha-Centro. Os interessados pode-
rão retirar o Edital e seus anexos constituídos de 01
(um) só volume, no Departamento de Suprimentos
— Coordenadoria de Compras da CELESC. à Rua
Álvaro de Carvalho n° 15 — 1o andar — Edifício Ana
Paula, no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às

.17:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante
apresentação do comprovante do pagamento da
.quantia não reembolsável de Cr$ 200.000 (duzentos

..mil cruzeiros); Efetuado única e exclusivamente na
tesouraria da empresa, instalada à Rua Trajano, n°

.18-7° andar — Edifício Berenhauser, em Florianópo-
lis-SC. Somente firmas devidamente inscritas no
Cadastro Geral de Fornecedores da CELESC. para o

. exercício de 1984/1985, poderão tomar parte nesta
Concorrência Pública.
As firmas interessadas em participar desta Licitação
e que ainda não sejam inscritas no Cadastro Geral de
Fornecedores da CELESC, deverão apresentar, até
10 (dez) dias antes da data de vencimento da
Licitação, a documentação completa, exigida para tal
finalidade.

Hélio Darcy Breda
Diretor Administrativo
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O Move (que ironiccamente pode significar "mude-se",
em inglês) foi iundado em 1972 por Vincent Leaphart, um
negro que abandonou a escola no terceiro priimário, e por
um professor universitário (branco), Donald Glassey, com
pós-graduação em Serviços Sociais. Produto típico da con-
tracultura, o Move prega a volta à natureza. Seus membros,
a maioria negros, adotam o sobrenome África.

Não é a primeira vez que o Move envolve-se com a lei.
Em 1978, a cinco quilômetros do local do incêncio de
ontem, a polícia cercou durante 50 dias uma casa onde
membros do grupo se refugiaram. O cerco só terminou
depois que, atendendo a uma ordem judicial, os militantes
concordaram cm entregar suas armas e render-se. Três

-meses depois, estavam de volta e, num tiroteio, um policial
foi morto. Nove membros do movimento foram presos e
condenados a penas de até 300 anos. Em 1981, Vincent
Leaphart. usando o nome de John África, foi preso e
condenado por ações terroristas, mas foi posteriormente
solto e nunca mais foi visto em público.

Filadélfia, EUA — Fotos da AP
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Um. helicóptero da polícia da Filadélfia jogou uma bomba na sede do grupo negro
Move, que tinha recebido os policiais com tiros. O fogo destruiu 60 casas e 2 quarteirões

Craxi 
garante 

a Ortega 
que 

o

embargo não afetará relações
Roma — A Nicarágua e o Grupo de Contadora contam

com o apoio e a solidariedade da Itália, afirmou, em Roma. o
Presidente nicaragüense Daniel Ortega, após visita à Espanha e
à França. Segundo Ortega. o Presidente e o Premier Bettino
Craxi lhe garantiram que "as relações normais entre os dois
países não mudarão" com o embargo comercial decretado pelosEstados Unidos a 1" de maio. O líder nicaragüense visitará
ainda a Finlândia e a Suécia em busca de apoio político e
econômico.

Craxi se disse preocupado com o agravamento da situação
ha América Central, "caracterizada por grave polarização das
respectivas posições", e alertou para que não se transforme a
crise centro-americana num "elemento de confronto Leste-
Oeste". Em Washington, o enviado do Presidente Ronald
Reagan para a América Central, Harry Shlaudeman. afirmou
que os Estados Unidos estão dispostos a retomar negociações
diretas com a Nicarágua, mas só se "os sandistas agirem com
seriedade" e as negociações servirem "a um propósito real".

Respeito recíproco
Tanto Ortega quanto o padre Miguel ITEscoto, Ministro

do Exterior da Nicarágua, disseram que gostariam de se
encontrar com o Papa João Paulo II. atualmente na Holanda.
D'Escoto é um dos quatro padres que se mantiveram em cargos
no Governo sundista, contrariando as ordens do Vaticano.

Segundo Ortega, a Nicarágua espera que a Comunidade
Econômica Européia (CEE). presidida no momento pela Itália,
mantenha "relações dinâmicas" com a América Central. Ele
disse também que o líder soviético Mikhail Gorbachev. com
quem esteve em Moscou no dia 29 de abril, apoia o diálogo
entre os Estados Unidos e a Nicarágua.

— Gostaríamos de ter com os Estados Unidos o mesmo
tipo de relações que temos com a União Soviética, baseadas no
respeito recíproco sem condições — comentou Ortega.

Em entrevista publicada ontem pelo jornal mexicano
Excelsior. o Presidente nicaragüense afirmou que os Estados
Unidos só têm duas opções: lançar suas tropas contra a

Tenente argentino

seqüestrado sofre

torturas e é solto

JORNAL DO BRASIL

Buenos Aires — O Exército argentino informou que um
jovem oficial foi seqüestrado segunda-feira por um grupo de
desconhecidos perto da cidade de Córdoba e ficou detido
durante 15 horas, sendo interrogado e torturado. Segundo o
comunicado do Exército, o Primeiro-Tenente Ricardo Daniel
Bolinaga. de 31 anos. reapareceu com"ferimentos no corpo e
queimaduras no rosto, infligidos durante interrogatório realiza-
do por seus caplores".

Bolinaga disse que foi atacado por quatro homens que o
colocaram num carro e vendaram seus olhos. Depois, foi levado
a uma casa muito precária onde foi interrogado, sob torturas,
sobre as atividades na unidade do Exército à qual pertence. Foi
deixado pelos seqüestradores numa estrada a 75 quilômetros de
Córdoba. onde esiá açora internado num hospital militar.

O seqüestro ocorreu na quarta semana do julgamento, em
Buenos Aires, de nove ex-comandantes militares argentinos. Na
audiência de segunda-teira á noite, o ex-Presidenle argentino
Alejandro Lanasse acusou seus camaradas militares de com^n-
dar uma repressão antiterrorista ilegal e responsabilizou o
governo do General Jorge Videla pelo desaparecimento do
jornalista Edgardo Sajon. em 11'77. Lanusse toi Presidente
argentino no inicio da década de 70 Acusou especificamente os
Generais Ramon Camps e Ibérico Saint Hean pelo seqüestro e
presumível assassínio de Sajon.

Nicarágua ou "negociar seriamente, porque a revolução sandi-
nista não pode ser derrotada pela via militar". Na entrevista,
feita quando ainda estava em Madri. Ortega acusa Washingtoh
de se envolver numa "escalada de agressões militares e econô-
micas" contra Manágua.

Em Caracas, numa reunião especial do Conselho do SELA
(Sistema Econômico Latino-Americano). o presidente do Ban-
co Central nicaragüense, Joaquín Cuadra Chamorro. pediu a
solidariedade da América Latina para que a Nicarágua possaenfrentar as sanções econômicas impostas pelos Estados
Unidos.

Invasão militar
— Há o perigo real de que este bloqueio econômico seja

uma medida preliminar para uma invasão militar a nosso país —
disse Cuadra Chamorro, em discurso para representantes de 24
países latino-americanos.

Nos últimos quatro anos, o Governo americano cancelou
190 milhões de dólares de ajuda financeira à Nicarágua e
bloqueou empréstimos do Banco Mundial c do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento no valor de 40(1 milhões de dólares,
acrescentou Chamorro. Ele lembrou também que, em 1983,
Washington cortou a importação de açúcar da Nicarágua em
90%. reduzindo-a a apenas 6 mil toneladas anuais.

O secretário do SELA. Sebastian Alegrelt. que já havia
classificado de ilegais as sanções à Nicarágua, afirmou que o
embargo "compromete a segurança econômica da região".

Na Cidade do Panamá, vice-chanceleres e representantes
dos quatro países do Grupo de Côntadora e cinco países centro-
americanos começaram um encontro que deve ser dominado
pela controvérsia em torno do embargo. El Salvador e Hondu-
ras. os dois mais fortes aliados americanos na região, já se
pronunciaram a favor das sanções.

Em Genebra, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
aprovou resolução que deplora sanções econômicas, sem citar
os Estados Unidos. Israel c EUA votaram contra. 59 países a
favor e 37 se abstiveram.

Salvadorenhos vão

cumprir 30 anos por

matarem 4 freiras
San Salvador — Foram condenados a 30 anos de prisão os

cinco ex-guardas nacionais de El Salvador que eram acusados de
assassinar três freiras e uma religiosa leiga americanas, a 2 de
dezembro de 1980. próximo do aeroporto da Capital, informou
o Procurador-Gera! da República. José FranciscoGuerrero. As
religiosas foram violentadas apôs sua detenção e eliminadas
para que não delatasse os culpados.

Mais dois prefeitos foram seqüestrados por integrantes da
Frente Farabundo Marti Para a Libertação Nacional (FMLN):
Juan Francisco Garcia Amava, de Gualacocoti, Departamento
de Cabanás. e Nelson Ayaia. de Tecapán, Departamento de
Usulután.

Cinco reféns
Agora sobe a cinco o número de prefeitos em poder de

guerrilha, depois da libertação de Loren/o Arevalo Díaz.
preleito de San Rafael Oriente, e da morte de Valmore
Valenzuela. de San Jorge, quando tentava fuuir pela secunda
vez.

Prosseguem os combates entre guerrilheiros e tropas do
Exercito salvadorenho cm \.irios pontos tio pais. Ao Sul da
Província de I suluian. as tropas tem luio dificuldade em
avançar devido as minas colocadas pelos rcheldes. Fonte
guerrilheira informou que 13 minas explodiram nas ultimas
horas nos arredores de Jucuaran. Província de Lsulután,
lerindo gravemente cinco soldados.

em praça acusados de ,

espionar para Israel
Damasco, Beirute e Tel Aviv — Três sírios, acusados de

fazer espionagem em favor de Israel, foram enforcados na Praça
dos Abasidas, na entrada Leste de Damasco. Segundo fontes
militares, foram condenados por "passar informações secretas
ao inimigo israelense, colocando em perigo a segurança dò '
Estado".

No Líbano, os ex-Presidentes Suleiman Frangieh e Camille '
Chamoun (cristãos maronitas) pediram a intervenção da Síria
para pôr fim às hostilidades entre as facções político-religiosas.,,rivais. A Síria — que exerce considerável influência política e 

"
militar no Líbano — mantém cerca de 30 mil soldados no Leste
e no Norte do território libanês.

Cessar-fogo
Os combates entre milicianos cristãos e muçulmanos.,

diminuíram de intensidade em Beirute depois da entrada em
vigor de mais um cessar-fogo. Pelo menos quatro pessoasmorreram e 17 ficaram feridas nas 24 horas que antecederam a
trégua. Em duas semanas de lutas, cerca de 90 pessoasmorreram e mais de 470 ficaram feridas.

Uma ambulância do Exército israelense que trafegava poruma estrada junto à fronteira de Israel com o Líbano foi
atingida por tiros de armas automáticas disparados do ladpjjj
libanês, no primeiro episódio do gênero desde que o Exército
israelense invadiu o Líbano, em junho de 1982. Não houve,!,
vítimas.

O Partido Trabalhista israelense obteve avanços considera-u
veis sobre seu rival, o Partido Likud (conservador), na eleição
de segunda-feira para a Histadrut (central sindical), considerada
um barômetro da força das duas maiores agremiações políticasde Israel. Os trabalhistas conquistaram 66% dos votos, contra
22% do Likud (62% e 26%, respectivamente, na eleição de
1981).

O Primeiro-Ministro israelense, Shimon Peres (trabalhis-ta), ameaçou renunciar se a Knesset (Parlamento) não aprovar
legislação sobre novos impostos e a redução de 1 bilhão de
dólares nos gastos oficiais.

Támis invadem cidade

sagrada metralhando

mais de 500 nas ruas
Colombo — A Polícia calcula que o número de mortos «>

superior a 200 e, no único hospital local, mais de 300 estão
sendo atendidos por médicos que seguiram de Colombo com
medicamentos e equipamentos. São vítimas do maior massacre,
da história da guerra racial entre os separatistas tamis e a
maioria cingalesa, budista. Um comando tamil invadiu a cidade
religiosa de Anuradhapura — 210 km ao norte da capital — na
manhã de ontem, e metralhou centenas de pessoas pelas ruas.

O ataque, aparentemente, foi em represália à morte de
mais de 100 tamis, nas localidades de Point Pedro e Valvcttitu-
rai por soldados do Exército que, por sua vez, pretendiam'vingar um oficial morto por uma granada atirada por militante
tamil. O Ministro da Segurança Nacional, Lalith Athulathmu-
dali, desmentiu que tivesse ocorrido a matança pelos soldados.

De ônibus
Anuradhapura, de 38 mil habitantes, a cidade mais sagrada

para os budistas cingaleses, fica exatamente na fronteira entre o
Sul, cingalês, e o Norte, mais habitado por tamis, que queremtornar sua região independente do Governo de Colombo.
Construída há 24 séculos, a cidade já foi capital de Sri Lanka
(então Ceilão), no século V antes de Cristo. s

Os separatistas chegaram à cidade por volta das 8 horas,
seqüestraram um ônibus e passaram a metralhar as pessoas queesperavam condução nas calçadas. Seguiram para a parte velha-
da cidade onde estão os principais templos budistas e a árvore
sagrada Bo, considerada a mais velha do mundo. Segundo a
lenda, a Sri Mahabodhi é originária de um broto da árvore sob á;
qual Buda alcançou a iluminação, na localidade indiana de
Buddhagava, há 2 mil 500 anos. Grande número de fiéis foi
atingido pelas rajadas.

De Anuradhapura, os terroristas foram para Puttalam, na
costa noroeste, onde feriram .um policial, e continuaram para'Wilpattu, sempre metralhando quem encontrassem. O Presi-
dente Junius Jayewardene convocou uma reunião extraordiná-
ria do Gabinete, decretou toque de recolher de 18 horas em
Anuradhapura e ordenou que forças da Polícia e do Exército
iniciassem a caçada dos terroristas nas selvas da região.

FBI pede ajuda para

localizar 2 sikhs do

complô contra Gandhi
Washington O Governo dos Estados Unidos está pedindo

ajuda às agências internacionais de Polícia e advertindo outros
governos para a captura dos sikhs Lal e Amrtiand Singh,-
acusados de integrar um comando que pretendia assassinar o
Primeiro-Ministro da índia Rajiv Gandhi, na visita que fará ao1
país mês que vem. O Subdiretor do Departamento Federal de
Investigações (FBI), Oliver Revell, informou que os dois,
aparentemente, fugiram de território americano.

Na véspera, o FBI anunciara que os dois e outros cinco
sikhs residentes nos Estados Unidos planejavam assassinar
Rajiv. o Governador do Estado de Harvana, Bhajan Lai — queestá em tratamento médico cm Nova Orlcans — e promove^
uma série de atos terroristas na índia, incluindo atentado contra
uma usina nuclear, pontes, hotéis e edifícios públicos, RevelL
acredita que os fugitivos tenham ido para o Canadá, França ou<
Grà-Gretanha, onde há grandes comunidades sikhs. p

Em Nova Déli, o Ministério do Exterior emitiu nots»
agradecendo ao FBI a descoberta do complô e o Primeiro^
Ministro Rajiv Gandhi confirmou sua viagem aos Estados»
Unidos, embora o Parlamento o aconselhasse a cancelar â'
visita. O Governo determinou o fechamento dos 800 quilôme-1"tros de fronteira com o Nepal para impedir a fuga de terroristá§f
sikhs para aquele país e os jornais da capital denunciaram qoeum militante sikh, preso no domingo, morreu na prisão, vítimij.
de espancamento. *

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL

— 7a REGIÃO FISCAL
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL NO AEROPORTO

INTERNACIONAL DO 'RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 04/85

OBJETIVO. Pedras sintéticas, ferramentas, circui-
tos integrados, baterias, peças metálicas,
telefones sem fio, bebidas, equipamentos e
outros.

REALIZAÇÃO: Dia 13 de junho do corrente ano, às
13:00 h., na Sala de Reuniões — SUCAR —
2o andar, no Terminal de Carga Aérea (TECA)— Ilha do Governador.

EDITAIS: Encontram-se a disposição dos interessa-
dos no Setor de Perdimento da Inspetoria da
Receita Federal no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro e na Divisão de Atividades
Especiais da Superintendência Regional da
Receita Federal — 7a RF. Av Presidente
Antonio Carlos. n° 375 — gr I 129.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1985.
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Filadélfia. EUA — Fotos da AP
Polícia dos EUA usa bomba ao despejar negros e mata 6

Síria manda enforcar

em praça acusados de

espionar para Israel

Nova Iorque — Uma ação de despejo movida pela
polícia de Filadélfia contra um grupo de militantes negros
radicais acabou provocando o incêndio de 60 casas, com
centenas de desabrigados, pelo menos-seis mortos (quatro
adultos e duas crianças) e — ao que parece — um sério
arranhão no prestígio do primeiro Prefeito negro daquela
cidade, Wilson Goode.

O incêndio, que devastou dois quarteirões, começou
depois que um helicóptero da polícia sobrevoou a casa onde
os militantes do Move resistiam a tiros. O helicóptero jogou
uma bomba de C-4, poderoso explosivo semelhante ao que
entrou na composição da bomba do Riocentro. O objetivo
,era destruir uma casamata construída no teto da casa dos
radicais, onde parecia haver gasolina, que acabou provocan-
do o incêndio.

Ratos e baratas
A ação policial começou no domingo à noite com a

retirada dos moradores da Avenida Osage, num bairro de
.baixa classe média, com população predominantemente
negra. Os próprios residentes haviam pedido a intervenção
da polícia após quatro anos de convívio com os militantes do
Move, movimento negro que prega uma volta à natureza,
desprezando modernidades como a luz elétrica, o sabão e a
coleta de lixo.

Os vizinhos não suportavam mais a constante pregação
do Move, que, apesar de seu ódio à eletricidade, não
hesitava em usar potentes alto-falantes instalados no telhado
da sua sede, transformada em verdadeira fortaleza — além
dos freqüentes conflitos dos militantes com.moradores e,
principalmente, a prática de atirar o lixo e os restos de
comida diretamente nos jardins e calçadas, por acreditarem
que o lixo deve ser reciclado pela natureza. O resultado,
reclamavam os vizinhos, é que a sede do movimento e as
suás casas começaram a ficar infestadas por ratos e baratas.

Quando a polícia chegou com uma ordem de despejo, a
vizinhança respirou aliviada, mas assim que manifestaram
suas intenções os policiais foram recebidos a bala. O cerco
estabeleceu-se, e os moradores foram afastados. Durante o
incêndio da casa, uma mulher e duas crianças escaparam das
chamas; Um dos menores está internado com queimaduras
de segundo grau por todo o corpo, enquanto a mulher,
Romona Johnson África, foi presa e teve sua fiança fixada
em nada menos que 3 milhões de dólares.

Assim que o fogo começou, os bombeiros não puderam
chegar perto porque o tiroteio continuava. A polícia calcula
que pelo menos três homens fortemente armados resistiam e
poderiam escapar usando uma suposta rede de túneis que
existiria sob as ruas do bairro. Ainda ontem, em meio aos
escombros fumegantes das casas, que lembravam uma
cidade bombardeada, os policiais continuavam à procura-Je
corpos ou dos túneis.

Prefeito assume
A reação dos moradores, a princípio perplexa, trans-

formou-se em raiva durante a noite de ontem. Os policiais
ouviam gritos de "assassinos" e "incendiários". Muitos
moradores denunciaram que em nenhum momento a polícia
tentou invadir a casa onde os membros do Move alojavam-
se, preferindo usar a bomba que causou o incêndio. Outros
moradores, apesar de terem perdido suas casas e todos os
seus bens, justificaram a ação da polícia, argumentando que
os radicais havim tornado o bairro um lugar de "terror".

O pior é que o seguro não cobre ações desse tipo, e os
moradores vão ter que confiar na palavra do prefeito—que
defendeu a ação da polícia e assumiu total responsabilidade
pelo episódio.

FORTUNA COMERCIAL LTDA.

NOVO TELEFONE

264-5522

GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR

Centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. — CELESC
SANTA CATARINA

O Move (que ironicamente pode significar "mude-se
em inglês) foi fundado em 1972 'por Vincent Leaphart, um
negro que abandonou a escola no terceiro priimário, e por
um professor universitário (branco), Donald Glassey, com
pós-graduação em Serviços Sociais. Produto típico ,da con-
tracultura, o Move prega a volta à natureza. Seus membros,
a maioria negros, adotam o sobrenome África.

Não é a primeira vez que o Move envolve-se com a lei.
Em 1978, a cinco quilômetros do local do incêncio de
ontem, a polícia cercou durante 50 dias uma casa onde
membros do grupo se refugiaram. O cerco áf> terminou
depois que, atendendo a uma ordem judicial, os militantes
concordaram em entregar suas armas e render-se. Três

-meses depois, estavam de volta e, num tiroteio, um policial
foi morto. Nove membros do movimento foram presos e
condenados a penas de até 300 anos. Em 1981, Vincent
Leaphart, usando o nome de John África, foi preso e
condenado por ações terroristas, mas foi posteriormente
solto e nunca mais foi visto em público.

FRITZ UTZERI
Correspondente

CENTRAIS ELÉTRICAS DE

SANTA CATARINA S/A — CELESC
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/85
A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A — CE-
LESC, com sede à Rua Trajano n° 18 — Edifício
Berenhauser, em Florianópolis-SC, inscrita no CGC
MF sob n° 83.878.892/0001-55, torna público aos
interessados que realizará a Concorrência Pública n°
007/85, com vencimento original marcado para às
17:30 (dezessete e trinta) horas do dia 17 de junho
de 1985, destinada à aquisição de "02 (dois) transfor-
madores de força, com comutação automática na
alta tensão, potências nominais 25/33 MVA (LN/VF),
alta tensão 138 KV, média tensão 13.8 KV, com
enrolamento terciário ligado em Delta, 4.16 KV",
destinados à SE Ilha-Centro. Os interessados pode-
rão retirar o Edital e seus anexos constituídos de 01
(um) só volume, no Departamento de Suprimentos
— Coordenadoria de Compras da CELESC, à Rua
Álvaro de Carvalho n° 15 — 1o andar — Edifício'Ana
Paula, no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante
apresentação do comprovante do pagamento da
quantia não reembolsável de Cr$ 200.000 (duzentos
mil cruzeiros); Efetuado única e exclusivamente na
tesouraria da empresa, instalada à Rua Trajano, n°
18-7° andar — Edifício Berenhauser, em Florianópo-
lis-SC. Somente firmas devidamente inscritas no
Cadastro Geral de Fornecedores da CELESC, para o
exercício de 1984/1985, poderão tomar parte nesta
Concorrência Pública.
As firmas interessadas em participar desta Licitação
e que ainda não sejam inscritas no Cadastro Geral de
Fornecedores da CELESC, deverão apresentar, até
10 (dez) dias antes da data de vencimento da
Licitação, a documentação completa, exigidepara tal
finalidade.

Hélio Darcy Breda
Diretor Administrativo
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Um helicóptero da polícia da Filadélfia jogou uma bomba na sede do grupo negro
Move, que tinha recebido os policiais com tiros. O fogo destruiu 60 casas e 2 quarteirões

t

Craxi 
garante 

a Ortega 
que 

o

embargo não afetará relações

Roma — A Nicarágua e o Grupo de Contadora contam
com o apoio e a solidariedade da Itália, afirmou, em Roma, o
Presidente nicaragüense Daniel Ortega, após visita à Espanha e
à França. Segundo Ortega, o Presidente e o Premier Bettino
Craxi lhe garantiram que "as relações normais entre os dois
países não mudarão" com o embargo comercial decretado pelos
Estados Unidos a Io de maio. O líder nicaragüense visitará
ainda a Finlândia e a Suécia em busca de apoio político e
econômico.

Craxi se disse preocupado com o agravamento da situação
. na América Central, "caracterizada por grave polarização das

respectivas posições", e alertou para que não se transforme a
crise centro-americana num "elemento de confronto Leste-
Oeste". Em Washington, o enviado do'Presidente R.onald
Reagan para a América Central, Harry Shlaudeman, afirmou
que os Estados Unidos estão dispostos a retomar negociações
diretas com a Nicarágua, mas só se "os sandistas agirem com

• seriedade" e as negociações servirem "a um propósito real".
Respeito recíproco

Tanto Ortega quanto o padre Miguel D'Escoto, Ministro
do Exterior da Nicarágua, disseram que gostariam de se
encontrar com o Papa João Paulo II, atualmente na Holanda.
D'Escoto é um dos quatro padres que se mantiveram em cargos
no Governo sandista, contrariando as ordens do Vaticano.

Segundo Ortega, a Nicarágua espera que a Comunidade
Econômica Européia (CEE), presidida no momento pela Itália,
mantenha "relações dinâmicas" com a América Central. Ele
disse também que o líder soviético Mikhail Gorbachev, com
quem esteve em Moscou no dia 29 de abril, apóia o diálogo
entre os Estados Unidos e a Nicarágua.

— Gostaríamos de ter com os Estados Unidos o mesmo
tipo de relações que temos com a União Soviética, baseadas no
respeito recíproco sem condições — comentou Ortega.

Em entrevista publicada ontem pelo jornal mexicano
Excelsior, o Presidente nicaragüense afirmou que os Estados
Unidos só têm duas opções: lançar suas tropas contra a

Tenente argentino

seqüestrado sofre

torturas e
/
e solto

JORNAL DO BRASIL

Buenos Aires — O Exército argentino informou que um
jovem oficial foi seqüestrado segunda-feira por um grupo de
desconhecidos perto da cidade de Córdoba e ficou detido
durante 15 horas, sendo interrogado e torturado. Segundo o' comunicado do Exército, o Primeiro-Tenente Ricardo Daniel
Bolinaga, de 31 anos, reapareceu com"ferimentos no corpo e
queimaduras no rosto, infligidos durante interrogatório realiza-
do por seus captores".

Bolinaga disse que foi atacado por quatro homens que o
colocaram num carro e vendaram seus olhos. Depois, foi levado
a uma casa muito precária onde foi interrogado, sob torturas,
sobre as atividades na unidade do Exército à qual pertence. Foi
deixado pelos seqüestradores numa estrada a 75 quilômetros de
Córdoba, onde está agora internado num hospital militar.

O seqüestro ocorreu na quarta semana do julgamento, em
Buenos Aires, de nove ex-comandantes militares argentinos. Na
audiência de segunda-feira à noite, o ex-Presidente argentino
Alejandro Lanusse acusou seus camaradas militares de coman-
dar uma repressão antiterrorista ilegal e responsabilizou o
governo do General Jorge Videla pelo desaparecimento do
jornalista Edgardo Sajon, em 1977. Lanusse foi Presidente
argentino no início da década de 70. Acusou especificamente os
Generais Ramon Camps e Ibérico Saint Hean pelo seqüestro e
presumível assassínio de Sajon.
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Nicarágua ou "negociar seriamente, porque a revolução sandi-
nista não pode ser derrotada pela via militar". Na entrevista,
feita quando ainda estava em Madri, Ortega acusa Washington
de se envolver numa "escalada de agressões militares e econô-
micas" contra Manágua.

Em Caracas, numa reunião especial do Conselho do SELA
(Sistema Econômico Latino-Americano), o presidente do Ban-
co Central nicaragüense, Joaquín Cuadra Chamorro, pediu a
solidariedade da América Latina para que a Nicarágua possa
enfrentar as sanções econômicas impostas pelos Estados
Unidos.

Invasão militar
— Há o perigo real de que este bloqueio econômico seja

uma medida preliminar para uma invasão militar a nosso país —
disse Cuadra Chamorro, em discurso para representantes de 24
países latino-americanos.

Nos últimos quatro anos, o Governo americano cancelou
190 milhões de dólares de ajuda financeira à Nicarágua e
bloqueou empréstimos do Banco Mundial e do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento no valor de 400 milhões de dólares,
acrescentou Chamorro. Ele lembrou também que, em 1983.
Washington cortou a importação de açúcar da Nicarágua em
90%, Teduzindo-a a apenas 6 mil toneladas anuais.

O secretário do SELA, Sebastian Alegre», que já havia
classificado de ilegais as sanções à Nicarágua, afirmou que o
embargo "compromete a segurança econômica da região".

Na Cidade do Panamá, vice-chancelercs'e representantes
dos quatro países do Grupo de Contadora e cinco países centro-
americanos começaram um encontro que deve ser dominado
pela controvérsia em torno do embargo. El Salvador e Hondu-
ras, os dois mais fortes aliados americanos na região, já se
pronunciaram a favor das sanções.

Em Genebra, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
aprovou resolução que deplora sanções econômicas, sem citar
os Estados Unidos. Israel e EUA votaram contra, 59 países a
favor e 37 se abstiveram.

Maior ato público

contra Stroessner

reúne 8 mil pessoas
Assunção — Cerca de 8 mil pessoas participaram de um ato

público na Praça Itália, em Assunção, na maior manifestação de
rua contra o regime militar do General Alfredo Stroessner
desde 1954, quando ele tomou o poder. A manifestação foi
convocada pelo Acordo Nacional, uma coalizão oposicionista
formada pelos partidos Liberal Radical Autêntico, Revolucio-
nário febreirista, Democrata-cristão e Movimento Popular
Colorado (Mopoco), um setor dissidente do Partido oficial, o
Colorado.

A multidão, em sua maioria formada por camponeses,
ouviu muitos discursos duros e repletos de críticas ao Governo
militar, ao que respondeu com slogans como "Pinochet, Stroess-
ner e Somoza são a mesma coisa". Euclides Acevedo. dirigente
febreirista. disse que chegou a "época de caírem as ditaduras",
numa alusão aos regimes argentino, uruguaio e brasileiro,
enquanto Waldino Ramon Lovera, do Mopoco, criticou o
"canibalismo político de Stroessner".

Todos os oradores qualificaram sem meias palavras o
Governo de Stroessner como uma "ditadura perversa e corrup-
ta" e várias vezes os manifestantes entoaram o slogan "Stroess-
ner assassino de camponeses" em idioma guarani. O febreirista
Acevedo num momento de seu discurso lembrou a recente
peregrinação de partidários dc Stroessner para pedir pela sua
saúde à Virgem de Cacupe. dizendo que um "santuário sagrado
foi transformado em sala de terapia intensiva da ditadura".

Damasco, Beirute e Tel Aviv — Três sírios, acusados dc
fazer espionagem em favor de Israel, foram enforcados na Praça
dos Abasidas, na entrada Leste de Damasco. Segundo fontes
militares, foram condenados por "passar informações secretas
ao inimigo israelense, colocando em perigo a segurança do
Estado".

No Líbano, os ex-Presidentes Suleiman Frangieh e Camillé ""
Chamoun (cristãos maronitas) pediram a intervenção da Síria
para pôr fim às hostilidades entre as facções político-religiosas" '
rivais. A Síria — que exerce considerável influência política è'
militar no Líbano — mantém cerca.de 30 mil soldados no Lestè'
e no Norte dó território libanês.

Cessar-fogq
Os combates entre milicianos cristãos e muçulmanos \h

diminuíram de intensidade em Beirute depois da entrada enj ,,
vigor de mais um cessar-fogo. Pelo menos quatro pessoas
morreram e 17 ficaram feridas nas 24 horas que antecederam
trégua. Em duas semanas de lutas, cerca de 90 pessoas
morreram e mais de 470 ficaram feridas.

Uma ambulância do Exército israelense que trafegava por
uma estrada junto à fronteira de Israel com o Líbano foi-
atingida por tiros de armas automáticas disparados do lado
íibanês, no primeiro episódio do gênero desde que^o Exército"1'
israelense invadiu o Líbano, em junho de 1982. Não houvé'
vítimas.

O Partido Trabalhista israelense obteve avanços considera'-
veis sobre seu rival, o Partido Likud (conservador), na eleição ' '
de segunda-feira para a Histadrut (central sindical), considerada'"
um barômetro da força das duas maiores agremiações políticas
de Israel. Os trabalhistas conquistaram 66% dos votos, contra
22% dó Likud (62% e 26%, respectivamente, na eleição de
1981).

O Primeiro-Ministro israelense, Shimon Peres (trabalhis-
ta), ameaçou renunciar se a Knesset (Parlamento) não aprovar
legislação sobre novos impostos e a redução de 1 bilhão de '"
dólares nos gastos oficiais.1 '"J

Tamis invadem cidade ;:
jiMI

sagrada metralhando

mais de 500 nas ruas
Colombo — A Polícia calcula que o número de mortos é

superior a 200 e, no único hospital local, mais de 300 estão
sendo atendidos por médicos que seguiram de Colombo com
medicamentos e equipamentos. São vítimas do maior massacre '
da história da guerra raêial entre os separatistas tamis e a';
maioria cingalesa, budista. Um comando tamil invadiu a cidade |
religiosa de Anuradhapura — 210 km ao norte da capital — na
manhã de ontem, e metralhou centenas de pessoas pelas ruasu. ,n

O ataque, aparentemente, foi em represália à morte de,,
mais de 100 tamis, nas localidades de Point Pedro e Valvettitu.-.,,
rai por soldados do Exército que, por sua vez, pretendiam.-
vingar um oficial morto por uma granada atirada por militante >
tamil. O Ministro da Segurança Nacional, Lalith Athulathmu-
dali, desmentiu que tivesse ocorrido a matança pelos soldados.

De ônibus
Anuradhapura, de 38 mil habitantes, a cidade mais sagrada

para os budistas cingaleses, fica exatamente na fronteira entre ó:
Sul, cingalês, e o Norte, mais habitado por tamis, que querem
tornar sua região independente do Governo de Colombo.
Construída há 24 séculos, a cidade já foi capital de Sri Lanka
(então Ceilão), no século V antes de Cristo.

Os separatistas chegaram à cidade por volta das 8 horas,;
seqüestraram um ônibus e passaram a metralhar as pessoas que5
esperavam condução nas calçadas. Seguiram para a parte velha
da cidade onde estão os principais templos budistas e a árvore ^
sagrada Bo, considerada a mais velha do mundo. Segundo -a*
lenda, a Sri Mahabodhi é originária de um broto da árvore sob a
qual Buda alcançou a iluminação, na localidade indiana de1
Buddhagaya, há 2 mil 500 anos. Grande número de fiéis fõf
atingido pelas rajadas.

De Anuradhapura, os terroristas foram para Puttalam, riã''
costa noroeste, onde feriram um policial, e continuaram para'
Wilpattu, sempre metralhando quem encontrassem. O Presi-"
dente Junius Ja'yewardene convocou uma reunião extraordiná-
ria do Gabinete, decretou toque de recolher de 18 horas em
Anuradhapura e ordenou que forças da Polícia e do Exército
iniciassem a caçada dos terroristas nas selvas da região.

FBI pede ajuda para

localizar 2 sikhs do

complô contra Gandhi
Washington O Governo dos Estados Unidos está pedindo

ajuda às agências internacionais de Polícia e advertindo outros
governos para a captura dos sikhs Lal e Amniand Singh,
acusados de integrar um comando que pretendia assassinar o
Primeiro-Ministro da índia Rajiv Gandhi, na visita que fará ao
país mês que vem. O Subdiretor do Departamento Federal de-
Investigações (FBI), Oliver Revell, informou que os dois,
aparentemente, fugiram de território americano.

Na véspera, o FBI anunciara que os dois e outros cinco,
sikhs residentes nos Estados Unidos planejavam assassinar,
Rajiv, o Governador do Estado de Harvana, Bhajan Lai — que,
está em tratamento médico em Nova Orleans — e promover
uma série de atos terroristas na índia, incluindo atentado contra,
uma usina nuclear, pontes, hotéis e edifícios públicos, Revçlb
acredita que os fugitivos tenham ido para o CSnadá, França ow
Grã-Gretanha, onde há grandes comunidades sikhs. "*l

Em Nova Déli, o Ministério do Exterior emitiu nota*
agradecendo ao FBI a descoberta do complô e o Primeirô88
Ministro Rajiv Gandhi confirmou sua viagem aos Estado?1
Unidos, embora o Parlamento o aconselhasse a cancelar^
visita. O Governo determinou o fechamento dos 800 quilôme^
tros de fronteira com o Nepal para impedir a fuga de terrorist|g
sikhs para aquele país e os jornais da capital denunciaram que,
um militante sikh, preso no domingo, morreu na prisão, vítinj^
de espancamento. «e

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL

— 7a REGIÃO FISCAL
INSPET0RIA DA RECEITA FEDERAL NO AEROPORTO

INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 04/85

OBJETIVO: Pedras sintéticas, ferraméntas, circui-
tos integrados, baterias, peças metálicas,
telefones sem fio, bebidas, equipamentos e
outros.

REALIZAÇÃO: Dia 13 de junho do corrente ano, às
13:00 h., na Sala de Reuniões — SUCAR —
2° andar, no Terminal de Carga Aérea (TECA)
— Ilha do Governador.

EDITAIS: Encontram-se à disposição dos interessa-
dos no Setor de Perdimento da Inspetoria da
Receita Federal no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro e na Divisão de Atividades
Especiais da Superintendência Regional da
Receita Federal — 7a RF: Av. Presidente
Antonio Carlos, n° 375 — gr. 1129.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1985.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Obituário

Rio de Janeiro
Maria Conceição Martins,

60, de derrame, no Hospital de
Bonsucesso. Carioca, casada
com Genecy Reis, tinha dois
filhos: Maria Aparecida e Már-
cia, morava em São Cristóvão.
Será sepultada às 9h no Cerni-
tério São Francisco Xavier.

Moacyr Gouvíia, 45, de in-
suficiência respiratória, no
Hospital Evangélico. Carioca,
comerciante aposentado. Casa-
do com Nazareth Gouvêia, ti-
nhj£ três filhos: Andréia, André
e Anderson. Morava em Vila
dapPenha. Será sepultada às 9h
noc Cemitério São Francisco
Xavier.

Antônio Regueira Gondim,
55;'de infarto, no Hospital Ser-
vidores do Estado. Baiano, ar-
tistp plástico aposentado. Sol-
teico, morava na Lapa.

Maria José de Banros Braga,
72,* de paráda cardíaca, no
Hospital Central do Exército.
Mineira, casada com Élio de
Campos Braga. Morava no
Bairro de Fátima.

<Beraardino Garcia de Almei-
da* 78, de arteriosclerose, no
Hospital São Benedito. Cario-
cayferreiro aposentado. Soltei-
ro?'morava nó Méier.

•ftuy Esmiralha, 67, de em-
bdfia pulmonar, no Hospital
Gãffrée Guinle. Gaúcho, deco-
rador aposentado. Viúvo de
Jiflema Radi Esmiralha, tinha
uri» filho: Luiz Carlos; três ne-
to8! Morava no Catete.

-Maria da Cdhçtição Abnur-"
túrAlbuquerque, 79, de parada
cafdiorrespiratória, na Rua do
Bispo. Portuguesa, casada com
Manoel Domingues Pereira, ti-
nha uma filha. Morava em Vila
Isabel.

Trancisco- Mendes Rodri-
gi#fs, 53, de broncoaspiração,
no Hospital Miguel Couto.
Cgarense, pedreiro. Casado
coçn Maria da Sulidade Rodri-
gl^s, tinha.cinco filhos. Mora-
va,na Estrada da Gávea.
vZulmira Fonseca Moura, 77,

infarto, na Rua Lúcia de
Mendonça. Mineira, viúva de -
Pedro Soares de Souza Moura,
tinha cinco filhos. Morava na
Tijuca. ¦

Mariana Alice Tavares Meli-
btu, 85, de parada cardíaca, no
Hospital de Laranjeiras. Portu-
guesa, viúva de Paulo Emilio
Melibeu, morava na Tijuca.
-Irma F. Schirch, 84, de arrit-

niia cardíaca, em casa, no Ro-
chá. Paulista, viúva de Paulo
Fftncisco Schirch. Tinha dois
'filhos: Rodolfo e Martha; dois
netos e dois bisnetos.

t {Maria Guilhermina, 52, de
pirada cardíaca, na Beneficên-
cfa Portuguesa. Portuguesa,
vfúva de José Manoel da Cruz.
linha dois filhos: Ana e Rosa;
cíbis netos. Morava no Mara-
cinã.

jj José da SUva Casa, 69, de
insuficiência respiratória, no

Sospital 
Pedro Ernesto. Cario-

, escriturário aposentado.
Jasado com Adélia Chaffin
lasa, tinha nove filhos; seis

rtfetos. Morava no Lins.
4 Lirio Rodrigues Marques,

<ji, de câncer, na Clínica São
Victor. Capixaba, comercian-
te. Casado com. Maria Fernan-
da Nogueira Marques, tinha
auatro filhos: Gracinda, Maria
de Lourdesy José Lirio e Fer-
liando Mário; três nétos. Mora-
vja na Tijuca.

J Bernadette Brandão Nader,
^0, de parada cardioRrespira-
teria, em casa, em Consolação.
Sergipana, viúva de Antônio
Nader, tinha três filhos.

! Paschoal Ferrone, 87, insufi-
qfência renal, na Rua Marechal
Jofre. Paulista, casado com
Átalina Pinheiro Ferrone. Ti-
rtha um filho, morava em Co-
[Sacabana.

i Orlando Camilo Alves, 39,
<Je pneumonia, em Cordovil.
éasado com Nilda Fuentes Al-
lies, tinha dois filhos. Morava
rta Rua dos,Córregos.
9
J Accacia Ibrahim, 75, de em-

tjolia, no Sblárda Tijuca. Capi-
jjaba, solteira. Morava na Es-
tada da Tijuca.

| Maria Lia da SÍiva Costa, 61,
<Je fibriíação" ventricular, ao
Pospital da Rua Mário Viana.
Carioca, casada com André
Ramos da Costa, tinha cinco
filhos. Morava em Niterói,
j Didimo dós Santos, 53, de
$epticemia,' na Rua São Fran-
qisco Xavier. Carioca, casado.
Morava em Irajá.

Roza de Castro, 76, de cho-
ue séptico, na Rua Mário Ri-
«iro. Carioca, solteira. Mora-

ya na Estrada do'Cantagalo.
I
« Exterior1
; Josephine Miles, 73, de
pneumonia, em Berkeley, Cali-
fórnia. Poetisa e professora
tmérita de inglês da Universi-
flade da Califórnia, recebeu de-
ienas de prêmios de poesia e
foi um dos três finalistas do
Prêmio Pulitzer no ano passa-
do. com seus Collected Poems,
b último de um total de 20
livros em 50 anos de carreira
literária como poetisa, crítica e
editora.

Ruth Escobar entrega a Sarney documento do Conselho da Mulher, observada por José Hugo

Ruth Escobar começa

a ver participação

feminina no Governo
Brasília — Aplaudida por uma Senadora, seis Deputadas

federais e oito estaduais, a presidente da comissão encarregada de
elaborar o projeto de criação do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, Deputada Ruth Escobar (PMDB-SP), reconheceu
que a iniciativa do Presidente José Sarney aliviava sua tristeza de
assistir à formação da Nova República sem que a mulher estivesse
representada nos centros de decisões políticas.

O Presidente José Sarney, presidindo a cerimônia de instala-
ção, declarou que conta com as lideranças femininas na caminha-
da democrática do País, mas não comentou o trecho do discurso
de Ruth Escobar no qual é proclamado "cúmplice na luta de todas
as mulheres".

Ruth Escobar lembrou que a luta iniciada na década de 20
pelas mulheres, tendo à frente Berta Lutz, em favor do voto
feminino. Referiu-se à próxima Constituinte, quando as mulheres
estarão presentes, ao lado dos homens, na tomada de decisões
que digam respeito "ao Brasil, ao seu povo e a nós mesmas, comb
é o caso da maternidade como função social, a maternidade
consciente, a educação diferenciada, a paridade no trabalho, a
igualdade na direção'do núcleo familiar".

O grupo era formado pelas Deputadas federais Cristina
Tavares (PMDB-PE), Júnia Marise (PMDB-MG), Mirtes Bevi-
lacqua (PMDB-ES), Rita Furtado (PDS-RO), Lúcia Viveiros
(PDS-PA), Irma Passoni (PT-SP), Beth Mendes (PT-SP, que não
compareceu); pelas Deputadas estaduais Abigail Feitosa (PMDB-
BA), Selma Bandeira (PMDB-AL), Irondi Pugliesi (PMDB-PR),
Leila Abreu (PMDB-PE), Lúcia Arruda (PT-RJ), Ecléia Fernan-
des (PMDB-RS), Rosalda Paim (PDT-RJ) e pela Senadora
Euriice Michiles (PDS-AM), além da própria Ruth Escobar.

Sarney conta com as

mulheres na política
Foi o seguinte o discurso do Presidente José Sarney ao

instalar a Comissão especial do Conselho Nacional de Defesa dos
Direitos da Mulher:"Mais do que as palavras, o Presidente da República deseja
transmitir, em nome do Governo, a sua confiança de que agora
teremos uma participação ativa da mulher na formulação de
nossas políticas. Eu disse mais do que as palavras, porque a
reunião que ora fazemos é um gesto. Um gesto que significa a
manifestação da importância com que vislumbramos a constitui-
ção desta comissão ertearregada de elaborar o anteprojeto de
criação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher."Não preciso de outra imagem senão aquela da oradora,
quando falou na magia da mudança. Realmente, todos nós temos
hoje mais do que a esperança, mas o dever dessa magia. Resgato,
aqui, um compromisso de campanha feito por todos nós na pessoado inolvidável Tancredo Neves. Espero cumprir com meu dever,
e só tenho esse objetivo que é realmente o de poder ser, neste
instante da História brasileira, o intérprete dessas aspirações e a
figura correta que soube encarar as responsabilidades que lhe
foram entregues em momento tão difícil."E para esse objetivo, espero contar com a presença efetiva,
dinâmica, participante das lideranças femininas deste país."

Comissão investiga em

São Paulo as fraudes

na Previdência Social
A comissão criada pelo MPAS (Ministério da Previdência e

Assistência Social) para apurar fraudes estará hoje em São Paulo
para examinar processos em andamento, agir para apressar
soluções judiciais e, conforme admitiu ontem um de seus mem-
bros, até tòmar depoimentos, se for do interesse das investiga-
ções.

Instalada há um mês, a comissão funciona no Rio mas tem
autoridade e poderes para agir em todo o país. Ontem, seu
presidente, procurador Alcides Martins, informou que a fase
inicial dos trabalhos foi de coleta de dados, e pediu que toda
irregularidade praticada em prejuízo da moralidade administrati-
va seja comunicada à comissão, instalada à Rua Pedro Lessa, 36—12° andar, Centro.

O primeiro contato formal da comissão com a imprensa foi
realizado ontem, com a distribuição do Comunicado número 1.
Nele, é prometido "combate sem tréguas" contra os ilícitos queatingem a Previdência, por determinação do Ministro; reiteram-
se um pedido aos segurados no sentido de que evitem intermediá-
rios e tratem diretamente de seus interesses; e pede-se denúncias
através de cartas à comissão.

Estavam presentes o presidente da comissão, procuradorAlcides Martins, procurador Antonio Fernando Xavier de Olivei-
ra (representante do Ministério) e o advogado Clóvis Ferro Costa— indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mesmo não
pertencendo à comissão, lá estava também um assessor do
Ministro, Henrique Lima, que anunciou a disposição de Waldir
Pires de manter a comissão em caráter permanente.

Em seu comunicado, a comissão informa que "inobstante a
abrangência e a intensidade do trabalho... já constatamos os
principais focós de irregularidades e estamos mantendo contatos
com vários órgãos de persecução penal, sobretudo o Ministério
Público Federal, na pessoa do Procurador Geral da República,
José Paulo Sepúlveda Pertence, que está acompanhando, pessoal
e atentamente', os trabalhos da comissão".

A comissão, que pretende promover suas investigações em
sigilo, revelou apenas que já tomou de oito a 10 depoimentos,
entre eles de presidentes em exercício e funcionários.

Em resposta a uma pergunta sobre a maior incidência de
fraudes, abrangendo pessoas jurídicas (empresas) ou pessoas
físicas (segurados), Alcides Martins disse que, nas duas situações,
as fraudes "são muito expressivas".

Nomeações
Brasília — O Ministro da Previdência Social, Waldir Pires,

anuncia hoje os nomes que vão compor seu segundo escalão,
depois que despachar com o Presidente José Sarney. Para a
presidência do INAMPS, vai o professor Ézio Cordeiro, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro: para o INPS, o ex-
Senador Arthur Virgílio; para o IAPAS, o ex-Deputado Paulo
Macarini; e para a Funabem o suplente de Deputado Nelson
Aguiar.

Os nomes não foram anunciados antes porque o PFL não os
aceitou, pois todos foram indicados pelo PMDB, — informou um
assessor do Ministro Waldir Pires.

Inquérito sobre morte

de estudante espancado

por PMs chega à Justiça
Já está na Justiça comum o primeiro inquérito sobre a

morte do estudante Ricardo Augusto da Silva Castanheiro,
agredido por integrantes da Polícia Militar em uma padaria,
no Lins, e no qual foram indiciados oito militares. O inquérito
policial militar, iniciado ontem, deverá ser enviado dentro de
30 dias à Justiça Militar. Como há conflito de competência, o
presidente do Tribunal de Justiça deverá decidir quem julgará
os acusados.

O delegado Wanderley José da Silveira, designado
especialmente para elucidar o crime, pediu exoneração,
dizendo que não quer mais ficar na 19a DP, mas antes mandou
abrir inquérito para apurar quem lançou pó químico, seme-
lhante ao gás lacrimogênio, na delegacia. Ele está "revoltado
e indignado com tudo que aconteceu".

O crime
Com relação à morte de Ricardo Castanheiro, disse o

delegado que ijo relatório enviado à Justiça está toda a
mecânica do crime. Ele espera que,o juiz acolha o processo
como sendo crime da Justiça comum. No relatório consta que
o estudante sofreu contusão do crânio, com hemorragia
subdural, provocada por ação contundente, registrando-se,
ainda, ferimentos internos e externos acentuados e generali-
zados. "Em conseqüência do crime" — diz a autoridade' —
"indicio nas penas do Artigo 121 do,Código Penal, o sargento
Maurício da Conceição Silva, o cabo Agilson Xavier Simonin
e os soldados Antonio José da Silva,.Márcio Salvador Romão,
Laércio da Silva Gomes, Luiz Çezar de Barros Bahia e Ivam
Trindade da Silva. Incurso nas penas do Artigo 66 da Lei das
Contravenções Penais, foi indiciado o soldado Rosemberg
Dias Bárbio"-.

"Tudo começou" — diz o delegado — "quando os
soldados Antônio José da Silva e Márcio Salvado Ramos
estavam no policiamento em frente à padaria, por volta das
20h30min, e constataram uma algazarra na Padaria Pelotense,
procurando dispersar a rapaziada. A maioria atendeu, mas a
vítima resolveu ponderar que sairia logo que terminasse a
cerveja que havia pago. Os policiais não aceitaram a pondera-
ção e houve um desentendimento. Vieram reforços e os nove
homens tiveram que usar de força para dominar Ricardo*'."Logo a seguir, veio a primeira etapa da demorada agressão
sofrida por Ricardo, a socos e pontapés, tendo inclusive ido
ao chão. Dominado, o rapaz foi levado para o camburão e, no
caminho, apanhou pela segunda vez. Colocado na Patamo,
sofreu nova agressão, conforme testemunhos diversos, do
sargento Maurício e do soldado Celso, que posteriormente se
matou no quartel."

Quanto à participação do detetive Firmino Francisco da
Silva, diz o relatório "que os soldados teriam ficado contraria-
dos porque o detetive recusou-se a receber o elemento
rebentado". Lamenta o delegado que os soldados não tives-
sem sido acareados com o policial, embora ele tenha perma-
necido na delegacia o tempo todo esperando por isso.

Descrevendo o local onde ocorreu o crime, o delegado
registra algumas alterações. Os moradores fizeram aníes do
crime um abaixo-assinado ao Comando-Geral da PM pedindo
policiamento para a padaria. Diz o abaixo assinado anexado
aos autos que "na Confeitaria Pelotense se concentram' muitos jovens que faltam com respeito aos moradores e
comerciantes das ruas Dona Romana e Pelotas. Na maioria,
são maconheiros que ficam com vadios à tarde, à noite e às
vezes até de madrugada, atrapalhando o bairro, que já teve
dois bancos fechados — o Boavista e o Real — e perturbando
o sossego". Atendendo ao pedido, o Coronel Nazaré Cer-
queira mandou colocar dois soldados, 24 horas por dia, "para
atender aos reclamos dos moradores".

Logo depois de entregar à Justiça o relatório com o
inquérito, o delegado Wanderley José da Silveira solicitou ao
Secretário de Polícia Civil, Arnaldo Campana, exoneração do
cargo de titular da 19a Delegacia Policial, na Tijuca.

No .Quartel General da Polícia Militar, teve início ontem
a investigação para o Inquérito Policial Militar sobre a morte
do estudante Ricardo Castanheiro, na esfera militar. O
sargento Maurício da Conceição foi ouvido pelo encarregado
do inquérito, Capitão Nelson Salmon. Os oito acusados estão
recolhidos ao Batalhão de Polícia de Choque.

A Polícia Militar afirma que, de acordo com o Código
Processo Penal Militar e com a Emenda Constitucional n° 7,
de 14 de abril de 1977, o crime é de natureza militar e por isso
deverá ser julgado por Auditoria Militar. O delegado Wan-
derley José da Silveira, porém, afirma que a competência
para julgar os militares é do Tribunal do Júri, "pois oficiais e
praças da PM, em função policial civil, não são considerados
militares para os efeitos penais".

+Elza Gomes

(1! Aniversário)
André Villon, Maria da
Filho e família convidam
versário de falecimento
que mandam celebrar a
às 18 horas, na Igreja
Líbano, Rua Conde de

Glória e Arthur Costa
para a missa de 1: ani-
de sua querida ELZA

manhã, 5! feira, dia 16,
de Nossa Senhora do
Bonfim, 638 - Tijuca.

FRANCISCO MARQUES MONTEIRO
(30 ANOS)

ARGEMIRA DE MIRANDA MONTEIRO

Venda de

disco ajuda

nordestino
O presidente da Caixa Eco-

nômica Federal, Marcos Frei-
re, o presidente do Sindicato
dos Músicos Profissionais do
Município do Rio de Janeiro,
Aquiles, do MPB-4, e vários
artistas participaram ontem, na
sede da empresa Multi-Studios,
na Barra da Tijuca, do lança-
mento oficial do disco Nordeste
Já, cuja renda reverterá em
benefício das comunidades ru-
rais carentes nordestinas, atra-
vés do Projeto Verde Teto, da
CEF.

O disco, com 500 mil cópias
na primeira tiragem, será dis-
tribuído em todas as agências
da Caixa Econômica Federal
no Brasil, a partir de junho, a
quem depositar Cr$ 10 mil nu-
ma conta especial para o fundo
de ajuda aos nordestinos, o
Projeto Verde Teto: "Os car-
ros-fortes da Caixa vão carre-
gar discos, milhares de discos,
ao invés de dinheiro e ouro",
disse Marcos Freire.

O compacto Nordeste Já,
que teve um custo industrial de
Cr$ 30 milhões, a serem pagos
com os próprios depósitos na
Caixa, possui duas faixas: Seca
D'Água e Chega de Mágoa. Os
compositores e intérpretes assi-
naram um documento doando
ao Projeto Verde Teto todos os
direitos autorais sobre as mú-
sicas.

Chico Buarque de Holanda,
um dos participantes do disco,
disse que a ajuda aos nordesti-
nos foi iniciativa do Sindicato
dos Músicos Profissionais do
Município do Rio de Janeiro e
cada área de lazer construída
nas comunidades do Projeto
Verde Teto com recursos pro-
venientes do Nordeste Já terão
nomes de artistas como Pixin-
guinha e Vinícius de Moraes.

O anúncio oficial do progra-
ma estava marcado para 16h,
mas antes os artistas foram à
sede da CEF, no Centro da
cidade, para assinar os termos
de cessão de direitos autorais.
Isso atrasou a solenidade na
Barra, que só começou depois
das 17h30min. Enquanto espe-
ravam o presidente da Caixa,
Marcos Freire, os artistas posa-
ram para fotografias num sofá.

Marcos Freire explicou que
o dinheiro arrecadado com o
disco será utilizado para a cons-
trução de praças, quadras poli-- valentes, teatrinhos e creches
nas áreas do Projeto Verde
Teto. Ele acredita que a pri-
meira tiragem, de 500 mil có-
pias, se esgotará rapidamente e
será necessária uma segunda
para atender ao interesse dos
brasileiros.

— Esta iniciativa é uma se-
mente para o futuro. Não é
apenas um gesto filantrópico
desses artistas, é algo que o
artista deu e vai ficar perpetua-
do. O homem sofrido do inte-
rior conseguirá um meio de
promoção social. E posso
anunciar aqui que a Abert me
prometeu conseguir que esse
disco toque, ao mesmo tempo,
em 3 mil emissoras de rádio de
todo o Brasil, logo apos o lan-
çamento, no início de junho.

Entre os artistas presentes
ao anúncio oficial do programa
de ajuda aos nordestinos esta--
vam Amelinha, Rosemary,
Chico Buarque de Holanda,
Alcione, Fagner, Erasmo Car-
los, Aquiles do MPB-4, Maurí-
cio Tapajós, Ednardo, Elba
Ramalho, Beth Carvalho, Mar-
Iene e Sílvio César, entre ou-
tros.

Suborno no

DER resulta

em prisão
O superintendente da York

Engenharia, Secbndino Tosca-
no de Brito, de 52 anos, está
preso na 34a DP (Bangu) por
determinação do Juiz Mário
Ernesto Ferreira, da 18a. Vara
Criminal, que julga o processo
da existência de uma Caixinha
no DER para financiamento de
campanha política do governo
do Estado.

Secundino foi preso na sede
da empresa, na Rua Itapeciri-
ca, 140, em Realengo, pelo
Oficial de Justiça Cláudio Vini-
cius de Camargo, da 18a Vara
Criminal, e por policiais da 34a
DP. O oficial cumpria manda-
do de prisão expedido pelo Juiz
na segunda-feira, com base no
artigo 333 do Código de Pro-
cesso Penal, que trata de cor-
rupção ativa — oferecer ou
prometer vantagens indevida a
funcionário público para detef-
miná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício.

O Deputado Sebastião Nery
revelou que, ao fazer a acusa-
ção ao diretor do DER, Ubira-
jara Muniz, disse que eram
vários empresários envolvidos.
Assim, ficou surpreso com o
aparecimento do nome de Se-
cundino, "que surgiu no curso
do inquérito policial, que tran-
correu sob sigilo."

Tempo

^1JS

A nova frente fria que aparece no Pacífico e já
penetra pelo Sul da Argentina, poderá intensificar a queestá na Bahia do Prata, o que deve influenciar o tempo no
Rio Grande do Sul. Na Região Sudeste predomina o
tempo bom, com nevoeiros pela manhã no Rio de Janeiro
e em São Paulo a temperatura se mantém elevada. Nas
«temais regiões do país, predomina o bom tempo exceto no
Amazonas e no Pará, onde ocorrem pancadas de chuvas.

No Rio e em Niterói:
O tempo estará claro ocasionalmen-te nublado com nevoeiros isoladosao amanhecer. A temperatura per-manecerá estável. A visibilidade seráboa, ocasionalmente reduzida. Osventos estarão no Quadrante Nortefracos a moderados rondando paraSudeste à tarde, cora possíveis raja-dai. Os termômetros registraram on-tem a temperatura máxima de 29,1°em Realengo e a mínima de 16,1° noAlto da Boa Vista.A* Chuvas — Precipitação em milí-metros nas últimas 24 horas; 0,0acumulada este mês: 52,8; normalmensal: 72,9; acumulada este ano:832,6; normal anual: l 075,8.O Mar: No Rio de Janeiro — Prea-mar: 00h4 1 min/1 , Om e12h 10min/l ,0m e Baixa-màr:06hl9min/0,4m e 18h50min/0,3m.Em Afigra dos Refc: Preamar:00h43min/l ,0m e 12h23min/0,9m eBaixa-mar: 06h36min/0,3m e18h34min/0,lm. Em Cabo Frio:Preamar: 00h40min/l ,0m e12hl5min/l,0m e Baixa-mar:06hÍ4min/0,4m e 18h31min/0,2m.O Salvamar informa que o mar estáagitado com banho de mar proibido.Águas a 22°.O Sol: Nascerá às 06hl8min e oocaso será às 17h49min.
A Lua
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Tempo nos Estados
Amazonas: nub. c/chvs. esp. temp:estável. 31/22.7; Pará; ene. a nub.c/chvs. esp. ao Norte demais áreasnub. c/chvs esp. temp: estável.31.4/22; Acre: nub. c/chvs. isol.temp: estável. 30.4/21; Rondônia:

nub. c/chvs. isol. temp: estável; Ro-raima: nub. temp: estável. 31.4/22;Amapá: ene. a nub. c/chvs. esp.temp: estável. 30.4/22.4; Maranháo:nub. c/chvs. isol. temp: estável.27/22.7; Piauí: nub. c/chvs. isol.temp: estável; Ceará e R. G. doNorte: nub. c/chvs. esp. temp: está-vel; ParaflM e Pernambuco: pte nub.a nub. c/chvs. isol. temp: estável.22.9/21.6; Alagow, Sergipe e Bahia:
pte nub. a nub. c/chvs. isol. noNoroeste demais áreas pte nub. nub.temp: estável. 28.6/24; M. G. doS«ü:claro a pte nub. temp: estável.31.0/17; Goiás: pte nub. a nub.c/chvs. isol. temp: estável. 31/17;Distrito Federal: claro a pte nub. aoeste nub. temp: estável. 25.6/15.6;Espírito Santo: nub. a claro névoaúmida p/manhâ. Temp: estável.21.4/11.3; Minas Gerais: nub. suj. achvs. isol. ao Norte e Nordeste doest. demais reg. claro oeste nub.c/névoa úmida c nevoeiros esp.
p/manhá. Temp: estável. 28/14.6;Paraná: claro a pte nub. c/nvos isol.e geada fres na reg. propicias. Temp:estável. 22.2/3.8; Sr Catarina: claroa pte nub. c/nvos isol. e geadas fresnas reg. propicias temp: estável.21.4/11.3; R. G. do Sul: claro a ptenub c/nvos isol. e geadas nas reg.
propicias. Temp: estável. 19.3/11.2;Mato Grano: pte nub. a nub. c/chvs.isol. e trvs ao Norte demais áreasclaro a pte nub. a oeste nub temp:estável. 31/17; Sáo Pasto: claro a ptenub c/nevoeiros isolados ao amanhe-cer. temp: estável. 23.8/12.4.

Tempo no Mundo
Amsterdã: 16, nublado; Atenas: 23,limpo; Berlim: 29, encoberto; Bruxe-Ias: 12, nublado; Chicago: 21, enco-berto; Dallas: 22, vento; Hooohilu:22, limpo; Montreal: 26, nublado;Moscou: 23, encoberto; Nassau: 26,encoberto; Nice: 17, limpo; NovaIorque: 28, limpo; Oslo: 28, limpo;Ottawa: 28, nublado: Paris: 13, nu-blado; Roma: 20, limpo; .São Fran-cisco: 11, limpo; Seul: 20, encoberto;Sófla: 24, encoberto; Sfdnti: 15, lim-
po; Tóquio: 18, chuva; Toronto: 24,nublado; Varsóvia: 28, limpo; * 'era:
26, nublado; Washington: 25, enco-berto; América Latina: Buenos Ai-res: 12, limpo; Havana: 23, limpo;Lima: 16, nublado; Santiago: 08,nublado.

GUILHERME COELHO DE SOUZA
(Mista de 7° Dia)

t 

Helena Coelho de Souza Ramos, Celso Coelho de
Souza, esposa, filhas, genro e netos, Samuel Coelho de
Souza e Senhora, agradecem as manifestações de
pesar recebidos por ocasião do falecimento de seu

querido irmão, cunhado, tio, tio-avô — GUILHERME — e
convidam os parentes e amigos para a Missa que será
celebrada, quinta-feira, dia 16, às dezoito horas, na Igreja São
José da Lagoa — Av. Borges de Medeiros, 2.735 — Jardim
Botânico.

JOÃO B. TEIXEIRA DA SILVA
(MISSA DE 7° DIA)

HAROLDO RIBEIRO BASTOS
MISSA DE 7° DIA

tDALILA 

RIBEIRO BASTOS, NELSON, HERAL-
DO, ELIZABETH, GENRO, NORA E NETOS
agradecem o carinho e as manifestações de
solidariedade recebidas na ocasião do faleci-

mento de seu querido e inesquecível HAROLDO. e
convidam para a Missa de 7° Dia a realizar-se 4' feira,
15 de maio, às 18:00 H na IGREJA DE N.S. DE
COPACABANA (CAPELA STA. ROSA DE LIMA), na
Rua Hilário de Gouveia n° 36 — Copacabana.

t

A família agradece as manifestações de pesar
e convida para a Missa de 7° Dia, a realizar-se
amanhã, dia 16, às 9 horas, na Igreja N. S. da
Piedade, à Rua Marquês de Abrantes, 215.

DESEMBARGADOR

JOAQUIM PORTELLA

DE ALMEIDA SANTOS
(1 ANO)

t 

Maria José Portella Santos, Luiz Gonzaga Portella
Santos, José Augusto Portella Santos, Antônio Car-
los Portella Santos, senhora e filhos. Sérgio Montei-
ro Portella Santos, senhora e filha convidam os
demais parentes e amigos para a Missa de 1o

Aniversário de Falecimento, que será celebrada-amanhã,
dia 16, quinta-feira, às 11:30h, na Igreja N. Sa do'Carmo, à
Rua 1o de Março.

t

MINISTRO LAURO SCHUCH
(MISSA DE 7o DIA)

O Escritório de Advocacia Lauro Schuch convida
clientes e amigos para a Missa em intenção de seu
ilustre Patrono a realizar-se neste sexta-feira, dia 17
às 11 horas, na Irmandade Santa Cruz dos Militares,
na rua 1" de Março 36.

t

(1 ANO)
Mana de Miranda Monteiro convida oaientes e amigos Dara a Missa Quemanda ceieorar por alma de seus oais. às 10 horas do d*a 18 de maio sábaaono altar-mór da igreia de São Francisco de Pauia. no Largo de Sào Francisco

MONICA DA GAMA LEONARDO PEREIRA
(FALECIMENTO)

t
A família consternada comunica o seu
Cemiterio do Caiu. as lOh

falecimento, saindo o feretro do

4
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0 déficit terá corte

em grandes parcelas
O déficit das estatais, segundo se informa

no Ministério do Planejamento, será cortado
em grandes fatias e não de forma homeopática
ou horizontal. Sayad está selecionando alguns
grandes projetos excessivamente deficitários
para interrompê-los sem apelação, buscando,
com isso, uma redução substancial no volume
de recursos que o Governo seria obrigado a
transferir às estatais em 1985 como socorro
financeiro.

Entre os candidatos ao corte estão alguns
segmentos da área nuclear, o cobre de Cama-
çari e a Usimec.

O déficit global das estatais federais foi
estimado pelo Ministro da Fazenda em Cr$ 20
trilhões, dos quais o Governo espera ,cortar
pelo menos a metade.

Trata-se, como se pode prever, de uma
decisão política, que terá seus interesses con-
trariados e não é improvável que o pessoal
envolvido nos projetos seja mobilizado para
ocupar o espaço até então dominado pelos
empregados do Banco Sul Brasileiro.

Tal como ocorreu no caso do Sul Brasilei-
ro, haverá concentração regional dos prejuízos
com a decisão. Resta saber em que medida a
Nova República cederá aos interesses regionais
prejudicados em decisão de conveniência na-
cional.

Haverá novos acampamentos em Brasília?

A bolha das expectativas
Em um quadro cheio de fórmulas matemáticas

e diante de uma platéia silenciosa e atenta às suas
equações, o professor Mário Henrique Simonsen
expôs ontem para os estudantes do Instituto de
Matemática Pura e Aplicada "a teoria da bolha".

Quando uma economia vive uma situação de
hiperinflação ou crise aguda, explicou Simonsen,
papéis são valorizados em determinados mercados
financeiros de forma crescente, com as cotações ou
preços"inchando como bolhas", apenas alimentadas
pelo ar das expectativas. Se essas expectativas se
frustram, de uma só vez, a bolha estoura. Foi o caso
da crise nas bolsas de valores em 1929 e também no
Brasil., no início dos anos 70.

As vezes as bolhas podem desinchar lentamen-
te, e aí o efeito no mercado é menos desastroso.

Trata-se, no entanto, no momento atual, de
mera teoria, porque Simonsen não detecta no país
nenhuma situação de "bolha" no mercado financei-
ro e acionário. O Brasil, segundo ele, está longe de
uma hiperinflação e em inflações médias os efeitos
das expectativas estão presentes, também, mas são
menos danosos.

O desnível do Nordeste
José Reinaldo Tavares é um maranhense tran-

qüilo, engenheiro pós-graduado no exterior, que
jamais acreditou na fatalidade da pobreza nordesti-
na. "Os problemas do Nordeste têm soluções técni-
cas" — é o seu lema. E entre essas soluções, José
Reinaldo acredita especialmente na irrigação.

Agora ele vai assumir a Superintendência da
Sudene e deve estar às voltas com os dados de seu
problema. As estatísticas sociais assumem o primei-
ro plano, mas há um número que pode merecer
alguma prioridade: a Região Nordeste tem um
déficit em cruzeiros equivalente a cerca de um
bilhão de dólares no seu intercâmbio comercial com
as demais regiões do País.

O maior volume de vendas do Nordeste para as
demais regiões do País se refere a produtos petro-
químicos, vendidos pelo pólo baiano às indústrias de
São Paulo.
Salvação para o Mauá

O Sindicato Nacional da Indústria da Constru-
ção Naval entregou ontem à Petrobrás o contrato de
garantia que os demais estaleiros estão oferecendo
ao Mauá, do grupo Ferraz. Segundo esse documen-
to, Ishikawajima, Verolme, Caneco e Emaq com-
prometem-se a terminar os navios que a Petrobrás
encomendar ao Mauá, em caso de insucesso desta
empresa. As embarcações em negociações são dois
petroleiros, com opção para mais um, no valor de 44
milhões de dólares cada. Sem esse contrato o
estaleiro reduzirá sua mão-de-obra de 3 mil 200 para
700 empregados.
Posses

O diretor executivo da J.I. Case do Brasil,
David B. Benadof, foi eleito presidente da Câmara
Americana de Comércio para o Brasil, e tomará
posse no próximo dia 24, para um mandato de um"
ano, em substituição a Enrique Sosa, presidente da
Dow Química. Engenheiro, Benadof veio para o
Brasil em 1975 para ocupar a Diretoria de Manufa-
turados da J.I. Case, e foi nomeado seu Diretor
Executivo em 1978. Desde 1982, também acumula a
vice-presidência da J.I. Case Company dos Estados
Unidos.

¦
Um arquiteto está assumindo a Diretoria de

Produção do Instituto Brasileiro do Café. Luiz
Vasconcelos, ex-chefe de Gabinete do Ministro
Camilo Pena, amigo do Ministro Aureliano Chaves
e funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele
tomará posse amanhã.

Petrobrás
O diretor financeiro da Petrobrás, Paulo Vieira

Belloti, que recentemente assumiu a presidência da
Petroquisa (principal subsidiária da estatal) está
desenvolvendo uma proposta de ampliação das
metas do Proálcool para cerca de 14 a 15 bilhões de
litros anuais (este ano está projetada em 11 bilhões
300 milhões de litros).

Sua tese, que está sendo analisada dentro da
Petrobrás, prevê que o aumento da produção de
álcool poderá reduzir ainda mais o consumo de
gasolina e elevar, em proporções semelhantes, a
produção da nafta para a indústria petroquímica —
um produto tradicionalmente subsidiado.

¦
O diretor comercial da Petrobrás, Carlos San-

t'Anna, informou que o contrato com o Irá para
importação de 45 mil barris diários de petróleo já se
encontia na fase final de negociação.

A negüciaçao prevê que o país importaria o
petróleo e em contrapartida, exportaria para o Irã o
equivalente a 500 milhões de dólares anuais em
manufaturados e semimanufaturados.

O maior leilão na história da dívida pública —180 milhões de
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional — foi totalmente
absorvido pelo mercado financeiro, que pagou Cr$ 6 trilhões 400
bilhões para ter um papel novo, de um ano de prazo, rendendo em
média 18,5% além da correção monetária anual. O diretor do
Banco Central, José Júlio Senna, considerou o resultado muito
bom e se disse surpreso com a demanda quatro vezes superior à
oferta — 725 milhões de títulos, ou Cr$ 25 trilhões 600 bilhões cm
propostas de compra.

O resultado da operação mostra, segundo José Jlio Senna,
que não há dificuldade para rolar a dívida pública interna — Cr$
152 trilhões — pois há coerência na política monetária em vigor e
confiança do mercado financeiro quanto "às regras do jogo". O
volume de propostas encaminhadas ao BC indica que a competi-
ção pelos títulos garantiu o menor custo possível, no panorama
atual, ao Tesouro Nacional, afirmou.

Hoje o Banco Central retira efetivamente de,circulação Cr$ 1
trilhão 600 bilhões: recebe Cr$ 6 trilhões 400 bilhões pelo leilão e
paga Cr$ 4 trilhões 800 bilhões no resgate de ORTN que vencem
hoje. Este ano a meta do Governo, divulgada pelo Ministro da
Fazenda, Francisco Dornelles, é de retirar, liquidamente, Cr$ 10
trilhões de circulação na economia. Em abril, para financiar parte
do déficit de caixa do Tesouro o Banco Central captou, com a
emissão de títulos públicos, Cr$ 4 trilhões 290 bilhões.

José Júlio Senna, diretor da Dívida Pública do BC, disse que
as propostas de compra recebidas ontem, no montante de Cr$ 25
trilhões 600 bilhões daria, se esse fosse o objetivo do leilão, para
financiar 25,5% do déficit público de cerca de Cr$ 85 trilhões
anunciados por Dornelles no Congresso Nacional, dia 8 de maio.

Esse leilão, de acordo com as novas regras do BC, permitiu
que instituições de menor porte disputassem os papéis em
condições de igualdade com grandes instituições. Anteriormente o
critério em vigor era do preço médio, beneficiando as grandes,
que faziam uma quantidade enorme de propostas visando um
preço médio conveniente, levando muitas vezes bem mais de 20%
do total ofertado. Agora o limite é de 20% do efetivamente
anunciado, pelo preço mais alto e com um máximo de cinco
propostas por instituição.

O Tesouro Nacional teve um déficit de caixa, acumulado de
janeiro a abril, de cerca de Cr$ 10 trilhões, sendo Cr$ 4 trilhões
907 bilhões no mês passado, de acordo com demonstrativo de
cabia do Governo federal, divulgado pelo Ministro Dornelles.
Além do financiamento, via colocação de títulos, foram emitidos
Cr$ 617 bilhões para fazer face ao déficit. Essa emissão contribuiu
para um aumento de 3,6% na base monetária (emissão primária
de moeda), quando em março houve contração de 1,8%. Esse
estouro deveu-se entre outros motivos (veja o quadro abaixo) à
compra de produtos agrícolas, pelo preço mínimo estipulado pela
Comissão de Financiamento da Produção, em um total de Cr$ 3
trilhões. Em maio as Aquisições do Governo federal (AGF) vêm
dificultando a política monetária.

Dornelles diz que
restitui Imposto

Brasília — O Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles,
garantiu que não haverá atraso na devolução dos cheques do
Imposto de Renda. Segundo ele, as restituições começarão
normalmente em junho. Um técnico da Receita Federal acrescen-
tou que, pelo cronograma, em fase final de elaboração, o primeiro
lote será enviado aos bancos no dia 11 de junho.

Quanto à elevação da carga tributária, o Ministro Dornelles
não descartou a possibilidade de aumentar a alíquota de 10% para
12% do Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos de open
market. O Ministro deixou claro que nenhuma alteração será feita
este ano com relação ao Imposto de Renda a ser devolvido a partir
de junho.

Chegou a ser cogitada a transformação do imposto retido em
empréstimo compulsório, mas Dornelles assinalou que qualquer
decisão na área tributária será discutida pelo Congresso Nacional."Qualquer alteração nesta área não será feita com o uso de
decreto-lei, apenas com projeto de lei."

As modificações que serão feitas na correção do Imposto de
Renda na fonte só começarão a ser definidas, segundo o Ministro
da Fazenda, em agosto ou setembro. A idéia, disse Dornelles, é
compensar, num determinado momento, a correção da tabela de
imposto na fonte (o tributo retido mês a mês) com a tabela do
imposto progressivo (o que é apurado na declaração de renda).

Esta mudança terá como principal objetivo neutralizar o
efeito da inflação sobre a arrecadação de imposto na fonte, assim
como as devoluções do imposto retido a mais. A mudança buscará
um ponto de equilíbrio em que a inflação não determine o
tamanho da carga tributária.

O Ministro da Fazenda não quis fornecer mais detalhes sobre
a mudança em impostos e, bem humorado, comentou: "Eu já fui
promovido a Ministro, não sou mais secretário da receita Fede-
ral". Ao ser indagado, pela última vez, se ele afastaria o aumento
da alíquota do open, Dornelles preferiu responder com um
sorriso, dizendo que o assunto é do Conselho Monetário Nacional.
O Conselho tem pleno poder para elevar esta alíquota, disse.

Nas próximas duas semanas a Secretaria da Receita Federal
fará a distribuição do lote simulado de restituições do Imposto de
Renda, que consiste num ensaio geral das devoluções de fato, para
verificar se o esquema envolvendo a Secretaria, os bancos e o
Correio está funcionando perfeitamente.

No processo de envio de notificações (de restituições ou de
imposto a pagar), a Secretaria da Receita Federal trabalha com
três tipos de informações. Notificações aos contribuintes (a pagar
ou a restituir) são enviadas aos Correios e ficam ali por três dias,
prazo no qual o leão envia aos bancos ordem de crédito ou de
pagamento, conforme a situação de cada contribuinte.

Demonstrativo de caixa do Governo Federal
(estimativa preliminar)

abril de 1985
Orçamento Fiscal (Tesouro)
Receita (1)
Despesa
A.2.1. Pessoal (salários e encargos sociais)
A.2.2. Outras despesas
A.2.3. Transferências a estados e municípios
Recursos do Orçamento Fiscal transferidos ao
Orçamento Monetário
Orçamento Monetário B.C. e B.B
Receitas (recursos do Tesouro)
Dispôndios
Encargos do Tesouro cobertos pelas autoridades
Monetárias
Conta-trigo
Conta-açücare álcool
Compra de produtos agrícolas para sustentação
De preços (AGF)
Estoques Reguladores (2)
Déficit do sistema previdenciário coberto pelo Banco do Brasil

Fluxos, em Cr$ bilhões
7.163
4.598
2.090
1.171
1.337
2.565
2.565
7.472
3.253

154
150

2.967-18
256

Encargos da dívida externa.de empresas estatais e governos estaduais e
municípios cobertos pelo Banco do Brasil 1 -815
Empréstimos do Banco do Brasil (3) 1-546
Encargos sobre depósitos em moeda estrangeira (4) 527
Encargos de "Projetos" (5) 1-172
Outras operações com o setor externo da economia (liquido) (6) 224
Outras contas (líquido) (7) -1.321
Déficit consolidado de caixa (8) 4.907
Financiamento do déficit de caixa 4.907
Dívida pública (9) 4.290
Emissão de moeda (10) 617
Notas:

Receita Fiscal do Tesouro.
em abril, o fluxo líquido indica venda liquida de produtos estocados.
empréstimos aos setores prioritários de agricultura e exportação, basica-

mente, a juros subsidiados.
juros e outros encargos, de depósitos de empresas estatais e bancos, junto

ao Banco Central.
encargos (juros e comissões) de recursos dos bancos internacionais

depositados no Banco Central decorrente das negociações da dívida externa.
inclui: obrigações diversas em moeda estrangeira, depósitos em moeda

estrangeira, depósitos e cotas de organismos financeiros internacio-
nais e outras contas diversas.

inclui: operações do Banco Central, outras operações do Banco do Brasil
(exceto empréstimos) e outras.

indica excesso de dispôndios (ou aplicações) sobre os recursos disponíveis
do Tesouro.

colocação de títulos da divida publica, liquida de amortizáçáo e de encargos
(juros, comissões etc).

CrS bilhões
Operações com o mercado financeiro 4 633
Operações extra-mercado (resgate liquido) - 343
Total 4 290
10 aumento da base monetária no môs

Bancos 
querem 

substituir crédito

por 
investimentos a longo 

prazo
São Paulo — Os banqueiros interna-

cionais não estão mais dispostos a conti-
nuar financiando o crescimento econômi-
co da América Latina através da conces-
são de novos empréstimos. Se a região
pretende crescer a uma taxa anual de 5%
precisará de uma injeção de "dinheiro
novo" de 47 bilhões de dólares por ano, o
que será negado pela comunidade finan-
ceira. Diante dessa recusa, os países
endividados terão que recorrer a soluções
criativas capazes de atrair capitais de
riscos de empresas multinacionais.

A análise foi feita ontem pelo Secre-
tário Assistente de Estado para Assuntos
Interamericanos, Anthony Motley, em
pronunciamento na reunião da Câmara
Americana de Comércio para o Brasil."Os países da América Latina não devem
opor resistência ao ingresso de investi-
mentos estrangeiros e precisam estudar
formas de retirar as atuais barreiras que
tornam desinteressante uma aplicação de
risco", garantiu Motley.

Como exemplo bem-sucedido busca-
do por ele, na história recente-da região e
que comprova a¦ sua argumentação, Mo-
tley citou o caso da indústria automobilís-
tica no Brasil, cuja instalação não provo-
cou endividamento.

Também mencionou os programas de
substituição de derivados de petróleo e a
construção de sólidas indústrias nacio-
nais, como a Engesa e a Embraer.

São Paulo — O diretor de divisão de
cabos da Pirelli, Victorio Pasturino, criti-
cou ontem a reserva de mercado para a
fabricação de fibras óticas a serem forne-
cidas ao Sistema Telebrás. Segundo ele, a
Pirelli já investiu 12 milhões de dólares
nessa tecnologia e se sente discriminada
por não poder participar dessa fatia de
mercado. a

A Lei de Informática, aprovada pelo
Congresso Nacionalno ano passado, foi
considerada por ele como "um entulho
autoritário" que deveria ser derrubado
pela Nova República. Segundo Pasturi-
no, a Lei de Informática cria empecilhos
na medida em que a transmissão digital
aproxima cada vez mais os setores de
telecomunicações e de informática.

— Se a reserva de mercado de fibras
óticas não acabar dentro do prazo previs-
to — disse ele — admitimos a associação
com uma empresa nacional, porque a
Pirelli não quer perder o mercado brasi-
leiro.

A Pirelli está produzindo 50 quilôme-
tros de fibras óticas por mês — transmis-
são de sinais digitais a partir de tubos de
vidros, que substituem os cabos conven-
cionais de metal — totalizando 600 quilô-
metros este ano.

PMDB propõe
linha dura

para negociar
Brasília — Um grupo de 35 depu-

tados da chamada esquerda do PMDB
vem trabalhando em documento a ser
entregue ao Presidente José Sarney, pro-
pondo uma posição mais dura na renego-
ciação da dívida externa brasileira com os
credores internacionais e com o Fundo
Monetário Internacional (FMI).

O trabalho ainda não está concluído,
mas deverá encampar a tese de capitaliza-
ção dos juros, por um período de quatro
anos, segundo confidenciou um dos parti-
cipantes do grupo que formula o do-
cumento. A idéia deles é de levar o
documento diretamente a Sarney, dis-
pensando a avaliação prévia do presiden-
te do Partido, Ulysses Guimarães e- de
seus Líderes, Pimenta da Veiga e Fernan-
do Henrique Cardoso.

O Ministro da Fazenda, Francisco
Dornelles, conhecido opositor da tese de
capitalização dos juros, voltou ontem a
criticar esta saída, "uma proposta folcló-
rica", disse ele. Foi além: "esta é a
opinião de qualquer pessoa que conheça
as regras do mercado financeiro interna-
cional".

Para Dornelles, idéia mais interes-
sante do que a capitalização dos juros
seria deixar em aberto a possibilidade de
o Brasil pedir dinheiro novo no mercado
financeiro internacional. A posição de
Dornelles é coincidente com a de seu
antecessor, Ernane Galvêas.

Dinheiro novo

não é excluído
Brasília — O Ministro da Fazenda,

Francisco Dornelles, revelou o tom das
negociações do Brasil com o Fundo Mo-
netário Internacional e com os bancos
privados. Disse que "toda a negociação
será aberta e do conhecimento de toda a
sociedade". O Congresso Nacional, disse
o Ministro, será informado sobre a nego-
ciação, mas não será consultado.

Segundo Dornelles, o Brasil não é'x-
cluirá do acordo a ser negociado com os
bancos privados, a possibilidade de vir a
precisar de dinheiro novo. "Não pode-
mos obrigar ninguém a emprestar dinhei-
ro novo, mas também não podemos im-
pedir esta possibilidade num acordo for-
mal", assinalou.

O ingrediente novo desta negociação
com a comunidade financeira internacio-
nal é o pedido de carência para o não
pagamento de amortizações. Esta carêri-
cia, disse o Ministro, irá situar-se entre
sete e nove anos. O prazo de rolagem, 16
anos, é o mesmo que o Governo anterior
tentou negociar com os bancos, sem o
pedido de carência.

O volume a ser negociado, disse
Dornelles, será acima de 43 bilhões de
dólares, e envolverá as amortizações que
vencerão a partir deste ano até 1991.
Enquanto este novo esquema não for
concluído, ficará valendo a rolagem auto-
mática dos débitos que vencerem nos
próximos .90 dias. Dornelles esclareceu
que o pedido de prorrogação desta rola-
gem já foi feito, e o comitê assessor, de
bancos foi receptivo. Mas a resposta
positiva e formal só ocorrerá depois do
dia 31 de maio, quando vence o prazo da
prorrogação atual.

Do total de 1 bilhão 200 milhões de
dólares que o Brasil receberá do FMI,
apenas 400 milhões de dólares entrarão
este ano no país. O restante, 800 milhões,
só será liberado no próximo ano. Esta
alteração no cronograma de liberação de
recursos deve-se à mudança do acordo
feito pelo Brasil junto ao FMI. Pelo
acordo anterior (crédito ampliado) a
maior parte destes recursos entraria este
ano.

Para Dornelles, foi vantajoso o Brasil
solicitar a mudança no acordo para evitar
uma profunda revisão da economia du-
rante o tempo em que o acordo ficou
interrompido (de janeiro a maio). E,
mais do que isso, para evitar que o Brasil
tivesse que pedir um novo waiver (per-
dão) das metas não cumpridas no último
semestre do ano passado.

A melhor passagem da sua

vida é aquela que leva você

até à Europa.

Para viajar por toda a Europa, comece pela Alemanha. Com a Lufthansa. A Lufthansa
tem conexões para qualquer parte da Europa com 4 vôos non stop por semana
Rio-Frankfurt-Rio. nos modernos Boeing 747 SL, aeromoças brasileiras a bordo, e uma
pontualidade que nem os ingleses têm. Você nunca mais vai esquecer esta passagem
da sua vida. Viaje com a Lufthansa.

LufthansaQ
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Mercado esperava Cr$ 12, mas Vale lucra Cr$ 8 em abril

O lucro por ação de Cr$ 8 da Vale do Rio Doce no
mcs de abril ficou abaixo da expectativa do mercado,
que trabalhava com uma estimativa em torno de Cr$
12. O resultado foi apurado sobre uma base acionária
de 30 bilhões 115 milhões de ações, representativas do
capital depois da última subscrição. O lucro por ação
acumulado no ano (de janeiro a abril) é de Cr$ 26,48.

O lucro líquido de abril foi de Cr$ 240 bilhões 861
milhões e o acumulado do ano passou para Cr$ 797
bilhões 398 milhões. Devido à mudanças na legislação,
a provisão para o Imposto de Renda (passou de 35%
parà 45% do lucro) sofreu uma correção retroativa ao
início do ano e reduziu em Cr$ 110 bilhões 414 milhões
o resultado líquido. As variações monetárias ativas e do
balanço apresentaram um saldo positivo de Cr$ 22
bilhões.

Do ponto de vista operacional, o mês passado foi
bom para a companhia, observa o diretor financeiro da
Vale, Luis do Amaral de França Pereira. O faturamen-
to bruto atingiu CrS 576 bilhões 716 milhões (contra
Cr$ 454 bilhões 821 milhões em março) e o ganho de
equivalência patrimonial (de investimentos feitos em
controladas e coligadas) somou CrS 115 bilhões e o
acumulado dos quatro primeiros meses do ano, CrS 302
bilhões.

O lucro operacional foi de CrS 342 bilhões 378
milhões, contra CrS 141 bilhões 135 milhões em março.
Em abril, a Vale exportou 4 mil 720 toneladas de
minério de ferro e pelotas e vendeu para o mercado
internacional 1 mil 936 toneladas, perfazendo uma
produção de 6 mil 656 toneladas. O lucro por ação foi
60% superior ao de março (CrS 5,06).

França Pereira revelou que está preocupado com
o vazamento de informações relevantes ao mercado, já
que ontem, durante o pregão da Bolsa do Rio, circula-
ram boatos de que o lucro por ação de abril da Vale
seria em torno de CrS 7.50, uma estimativa muito mais
próxima do valor real do que os CrS 12 com que a
maioria dos investidores vinha trabalhando. Comentou
que, até por uma questão de defesa, só toma conheci-
mento do resultado por volta das 18h, duas horas
depois do encerramento do telepregão, e que a orienta-
ção dada ao Departamento de Contabilidade — que
tem cerca de 20 funcionários — é que a consolidação
dos resultados de todas as controladas e coligadas só
seja feita depois do encerramento do pregão.

Bolsa se antecipa e ação cai

Informe Bánco Boavista:

O Banco Boavista é o caminho mais rápido e seguro para seus investimentos nas Bolsas do Rio e SãoPaulo.

O mercado de ações se antecipou à divulga-
ção dos resultados de abril da Vale. Ontem, os
preços das ações preferenciais, no mercado á
vista, caíram de forma vertiginosa, abrindo a
CrS 279 e fechando a CrS 261. Os boaíos de que
o lucro por ação seiia de CrS 7,50 tomaram
conta do pregão e das corretoras. As perdas dos
investidores comprados em opções foram esti-
madas em CrS 30 bilhões.

As ações da Vale tiveram um mercado
particular. Enquanto sofriam forte pressão ven-
dedora, os preços das demais ações do mercado
mantinham-se firmes, sem vendedores de lotes.
O 1BV indicou alta de 1,4%, mas fechou bem
mais fraco, sofrendo, nesse ponto, influência do
comportamento de Vale. No mercado de opções
as quedas foram muito violentas.

Na série CFA — de Vale PP, vencimento
em junho e preço de exercício de crS 290 — os
prêmios caíram de CrS 69 — máxima — para
CrS 57 — fechamento. Na CFC — a CrS 290
para junho —, a queda foi acelerada: de CrS 25

— máxima — para CrS 16. Na CFE — de CrS
320 — de CrS 10,50 para CrS 5; e na CFG — de
CrS 400 — de CrS 1,50 para CrS 0,65.

Para hoje. as previsões dos especialistas são
as mais variadas. Alguns — como um analista
diretor da Abamec — acham que o reajuste
continua e que Vale PP à vista cai para CrS 250.
Outros consideram que o que tinha que ser
reajustado já o foi e que não deverá haver mais
descontos e há ainda os que garantem que os
preços das ações da estatal de minério devem
reagir, "pois, afinal, o resultado é bom".

O fato é que tornou-se difícil qualquer
previsão sobre o comportamento do mercado, -
que passou a depender das estratégias dos
grandes especuladores. Como observou, com
uma linguagem do mercado, um corretor atuan-
te nesta modalidade especulativa" o filme dos
últimos vencimentos se repetiu, os mãos-fortes
(os grandes especuladores) levantaram os pre-
ços, criou-se uma expectativa favorável e eles
saíram derrubando".

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
O que vai pelo mercado

CottftatCi*) % •/ Ind. Cot*MCil} % a/ Ind.
Quant M*d. lucr. Qunrt ' MM. Uic«.

Tttuloi (mill Mi Mta Mn Mad O/int. Ano Tltukw (mil) F*h Mtx Mln M»d 0/ant. Ano
ACESITAOP 4800 1,75 1.99 1.74 1.76 - 2.22 59.06 FERBASAPPC— 650 11.00 11,20 11,00 11.08 - 0.81 155,40
ACESITAPP 150.356 1,66 1.85 1,65 1,74 -1,70 59.39 FERBASAPPE- 1674 10,00 10.75 10,00 10,73 2.00 155,73
AC0S VILLARES PP 730 4,70 4.70 4.70 4.70 - 113.53 FERRO BRASILEIRO PP 6.700 22,30 22,30 22,30 22,30 1,32 74,33
ANHAGUERAOP 1.800 6,10 6,10 6.00 6,06 1,00 65,80 FERROIIGASPP 1.600 6,50 6.50 6,50 6,50 4.84 152.94
ARACRUZON 30 325.00 325,00 325,00 325,00 8.33 108.33 FERTIBRAS PP 1 000 4.90 4.90 4,90 4.90 - 140,00
ARACRUZPBC- 15 175,00 175,00 175,00 175,00 EST 81.48 FERTIBRASPRTPP 25.216 5,00 5,00 5,00 5,00 5.71 185.19
ARACRUZPBE- 200 185.00 185,00 185,00 185.00 8,19 91.49 FERTISULPA 10200 4.00 4,00 3,95 3,98 3.11 117,06
ARTEFAMAPP 100 15,00 15,00 15,00 15,00 50,00 150.00 FERTISULPB 81 352 4,25 4,30 4,15 4.23 2.67 110.44AZEVEDOTPAVASSOSPP 4.600 5.00 5.20 5,00 5.07 12,42 70,61 FINORCI 774 4.50 4,51 4,50 4,51 - 186,36B.AMAZON IA ON 6.402 1.65 1,65 1,60 1,64 1,86 50,46 GUARARAPESOP 1000 900.00 900,00 900,00 900.00 - 360,00B.BAMERINDUS BRASH OS 3.000 3.00 3.00 3,00 3,00 EST 229.01 HERINGPP 500 3.50 3,50 3.50 3,50 - 101.45B BRASIL ON 2 957 115.00 115.00 106.00 112.02 1.98 152,18 I0CHPEOP 2000 5,30 5.30 5.30 5.30 - 0.94 97,61B BRASH PP 19 596 145.00 148,00 139.00 145.22 4.96 144.80 IOCHPEPP 1.000 5.e0 5.80 5,80 5.80 - 5.07 86.96BMERCANTIlBRASILPN 67 110,00 110.00 110.00 110,00 - 314,29 ITAUBANCOPS 1 000 7.00 7.00 7.00 7.00 - 182.77
BNACIONALON 1.080 2.66 2.66 2.65 2.66 1.14 1 27.88 KLABINOPE- 2 000 250.00 250.00 250.00 250.00 - 128.21
B.NACIONALPN 1.481 2.66 2,66 2,65 2,66 1,53 133,00 LABRAPS 1 000 0.30 0.90 0,90 0,90-10,00 100,00
BN0RDESTE0N 6 55.00 55.00 55.00 55.00 - 88.61 LOJAS AMERICAN AS OS . 155 152.00 152.01 150.00 151,37 - 179,16
BNORDESTEPP 50 65,00 65,00 65.00 65.00 EST 78.70 LUXMAPP 1 400 4.46 4.46 4,10 4.28 3.38 149,13
BANERJON 7 2.50 2.50 2,50 2.50 - 77.88 MANGELS PP 30000 1.11 1.15 1.10 1.11 -17.78 45.68
BANERJPP 500 3,10 3.10 3.10 3.10 EST 66.10 MANNESMANNOP 317.562 3.15 3.30 3.10 3.20 1.27 135.02
BANESPAON 2.258 2.05 2.05 2.00 2,02 - 121.69 MANNESMANNPP 106.021 2.55 2.85 2.45 2,52 -5.62 140.00
BANESPAPN 320 2.80 2.80 2,80 2,80 - 140,70 MENDES JUNIOR PA 20.918 9.40 9.50 9.00 9.22 - 2.64 196.17
BANESPAPP 13.775 3.15 3.20 3.00 3.07 0,99 122.31 MENDES JUNIOR PB 4.724 9.55 9.80 9.50 9.51 0.96 179.43
BARRETTOARAUJOPB 11.310 1.65 1.65 1.60 1,60 - 5,33 74.07 MESBLAOP 15 53,00 53.00 53.00 53.00' - 376.69
BELGOMINEIRAOPE-- 80.203 15,00 15,00 14,50 14.91 3.18 131.95 MESBLAPP 2780 53.00 53.00 49.00 49,94 1,92 166,08
BELGO MINEIRAPP E— 18.029 12.60 13.00 11.70 12,21 4.72 137.81 METISAPP 3.350 1,10 1,10 1.10 1.10 - 82,09BRADESCOOS 507 8,60 8,60 8,60 8,60 EST 246.42 MOINHOFLUMINENSEOP 100 35.00 35.00 35.00 35.00 1.95 158.59BRADESCOPS 2.847 8.50 8.50 8,50 8,50 EST 248,54 MONTREAL PP 33.298 19,50 19,90 18,50 19,21 -0,36 123,14
BRADESCOINVOS 2 8,50 8,50 8,50 8,50 EST 235,46 OLVEBRAPP 2.000 3,08 3,08 2,90 3,03 16,09 104.48
BRADESCOINVPS 244 8,50 8,50 8,50 8,50 EST 224,87 PARANAPANEMAPP 327 016 13,79 14,50 13,50 14,00 9,03 146,14
BRAHMAOP 8.221 7,00 7,00 7,00 7,00 EST 105,42 PETROBRASON 930 57,00 60,00 55,00 57.71 2,32 85.'2
BRAHMAPP 33.994 7,60 7,80 7.51 7,64 1,60 114,20 PETROBRASPN 93,00 93,00 93,00 93,00 EST 93.28
BRASIUUTAPA 4.900 1,00 1,00 1,00 1.00 EST 86,96 PETROBRASPPE-- 2314 110.00 115.00 110.00 112.61 2,29 76.07
CACIQUE CAFE PP 10.000 13,90 13,90 13,90 13,90 - 0,50 87,97 PETROLEOIPIRANGAOP 1 985 6,80 6,80 6,80 6,80 - 134,65
CAFE BRASILIAPP 158.710 2,60 2,60 2,40 2,44 -1.61 103.39 PETROLEOIPIRANGAPP 26195 7.60 7.61 7.60 7.60 EST 152.00
CATAGUASES LEOP. OP 50 1.00 1.00 1.00 1.00 - 111.11 PETTENATIPP 3.300 2.80 2.80 2.70 2.73 0.74 138.58
CATAGUASES LEOP. PA 31.079 1.50 1.50 1.45 1.47 2.80 102,80 PIRELLiOP 3.000 2.86 2.86 2.86 2.86 - 134.91
CEDROCACHOEIRAPB 20.000 2,30 2.30 2.30 2.30 - 100.44 RANDONPP 12.000 3,80 3,90 3.70 3,80 5,56 126.67
CEMIGON 10 0,50 0,50 0,50 0.50 - 9.09 71.43 RANDONNOV PP 2.215 3.45 3.45 3.35 3,38 - 150.22
CEMIGPP ,49.737 1,45 1.55 1.45 1.51 1,34 110,22 REFINARIA IPIRANGA PP 100 9.50 9,50 9,50 9.50 EST 161.02
CEVALPS 190.500 4.30 4.30 4.30 4.30 - 134,38 SAMITRIOP 24.412 48.00 49.00 48.00 48.45 1.51 164,57CITRO-PECTINAPRTPP 8.380 2,00 2,00 1,90 1,99 4.74 59.58 SERGENOPC- 1.400 5.70 5.80 5.50 5.59 -
C0BRASMAPP 250 42,30 43.00 42.30 42.44 - 173,22 SHARPPP 17.000 8,10 8.10 8,00 8.07 - 77.22C0RREA RIBEIRO PP 540 0.90 0,95 0,90 0.93 - 7,00 58.13 SIDINFORMATICAPP 360 14,95 14.95 14.95 14.95 .r-0.93 199,33COSIGUAPS 700 1.00 1.00 1.00 1.00 - 101,01 SOUZACRUZOP 66 420.00 420.00 410.15 414,60 1.10 185.52CURT PS 1 000 1.00 1.00 1.00 1.00 - SUPERGASBRASOP . 38 2,00 2.01 2.00 2.00 EST 25.00DISTR.IPIRANGAOP 2.153 5.00 5.50 5.00 5,39 - 149,72 SUPERGASBRAS PP 20 2.00 2.00 2.00 2.00 - 37;66DISTR.IPIRANGA PP 100 5,50 5,50 5,50 5,50 7.84 144,74 TEL.BORDACAMPOON 564 35.00 35.00 35.00 35.00 -
DOCASOP-C- 4.790 9.50 9,50 9,50 9,50 -1,25 107,59 TEL.BORDACAMPOPN 405 35,00 35,00 35,00 35,00 -
DOCASOP-E- 4.033 6,50 6,50 6,30 6,40 0,63 108,66 TELEPARPN 1.232 31.00 31.00 31.00 31.00 -
DOCASPP-C- 19.107 7.45 7.80 7,45 7.70 2.26 140.26 TELERJON 4 8,91 8.91 8,91 8.91 EST 179.64
D0CASPP-E- 6.103 5.00 5,00 4,80 4,93 -1,40 146,73 TELERJPN 2.704 23,01 23.01 23,00 23,00 - 183,56D0VAPP 11.000 5,50 5,50 5,50 5.50 - 81.12 TELESPON 299 40.00 40.00 40.00 40.00 -
ELEBRAPP 37.592 3,35 3.40 3.15 3,24 0,31 160,40 UNIPARPACC- 6050 7,50 8,00 7,30 7.40-12.63 151.02ELUMAPP 4.902 7.20 7,50 7.20 7.25 0.14 123.93 UNIPARPAEE- 7.351 2.00 2.15 2,00 2,09 - 0,48 180,17

Tltulot
CotaçôetlCif) % •/ Ind.

Quint Mtd. Lucf.
(mil) Nch Máx Min Mad D/wt. Ano

UNIPARPBCC-UNIPARPBEE-VALE RIO DOCE OP
VALE RIODOCEOP - -R
VALE RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP--R
VARIGPPVOTECPPWEMBLEY ROUPAS PP
WHITE MARTINS 0PCC -
WHITE MARTINS OPEE-
ZANINIPP

12908 10,0280.170 2.509.632 198,00266 185,00104.834 261,00100 265.007.300 8.30300 0.855.000 5.5024.262 6,50447.805 2.0128.350 0.64

10.21 10,00 10,16
2,65 2,50 2,56

205.00 195.00 199.56185.00 185,00 185,00
283,00 260,90 268,98265,00 265,00 265,00

8.30 8.20 8,280,85 0,85 0.85
5,50 5.50 5.506,50 6,35 6,45
2,07 1,98 2,020,65 0,61 0,62

-0,30 161,27-0,39 1 69,541,56 118.75
-1.18 116.081.02 -

0,73 197,61-1,16 101,1912,24 137.500.31 172.00
EST 180.36-1.59 88.57

Empresas em situação especial
IAP-FERTILIZANTES PS
SOLORRICO PPTÊXTIL G.CALFATPPTÊXTIL G.CALFATPRTPP

3000 5.90 6,00 5.90 5.93 - 102.24
300 3,12 3,12 3,12 3.12 -6.59 113.4519830 0.75 0.76 0.70 0.74 EST 33,64400 0,60 0,60 0,60 0,60 - 29.41

Mercado futuro

MANNESMANNOP RJN 10.000 3,52 3,52 3,52 3,52
VALE RIO DOCE PP RJN 69 400 283,00 296,00 280,00 288.16

Opções de compra
Prtço Quant Vokmw

SB) VCT Exwc (mil) tilt. Mid. MNMw

Acesila pp CFB jun 2,00 55.000 0,12 0.12 7CFF jun 1,60 251.000 0,30 0,30 76
B Brasil pp CFA jun 40,00 400 18,50 17,75 7

CFB jun 60,00 1 800 4.21 4,30 7
CFC jun 20.00 100 33.00 33.00 3

Belgo Mineira ope CFD jun 14,00 1.000 3,00 3.00 3
Pararapanema pp CFD jun 9.00 700 5.50 5,14 3
Samitri op CFC jun 45,00 1 500 6,80 6,93 10
Unipar pbee CFE |un 2.60 100.000 0,45 0,43 43
Vale Rio Doce op CFH jun 00.00 200 20,00 20.00 4
Vale Rio Doce pp CFA jun 230,00 96.700 57,00 63,18 6109

CFC |un 290,00 946.700 16,50 19.86 18 804
CFE jun 320,00 1631.100 5.50 7.36 12.010
CFF jun 360,00 500 3,00 3.00 1
CFG jun 400,00 2475.800 0,70 1.00 2.494
CFI jun 500.00 300.600 0.10 0.11 34

White Martins opee CFE jun 1.80 9.000 0.45 0.51 4
Total 39.625

Bolsa de Valores de São Paulo

Tltulot Mta Fèch Ok. Quant
<m»

ACESITAOP C03ACESITA PP C03ACOS VILL PP C35AC0S VILL PPADUBOS CRA PP C30ADUBOS TREVO PP COAGROCERES PP C07ALPARGATAS 0NALPARGATAS PNAMAZÔNIA ONAND CLAYTON OP C2ANHANGUERA OPANT QUEIROZ PNAPARECIDA PPBARACRUZ ONARACRUZ PPB 185ARNO PP C77ARTHUR LANGE OPATMA PP C02AUXILIAR ONAUXILIAR PNAVIPAL ON PAZEVEDO PPBAHEMA PP B/DBAMERIND BR ONBAMERIND FCI ONBANDEIR INV ON 18BANDEIRANTES ONBANDEIRANTES PPBANESPA ONBANESPA PNBANESPA PP C29BARDELLA PPBARRETTO PPBBELGO MINEIR OP'BELGO MINEIR PPBETA PNBBI0BRAS PPAB0MBRIL PNBORELLA PNBRADESCO 0NBRADESCO PNBRADESCO FIN ONBRADESCO FIN PNBRADESCO INV ONBRADESCO INV PNBRADESCO TUR ONBRADESCO TUR PNBRAHMA PP C13BRASIL ONBRASIL PP C30BRASMOTOR PP C15BUETTNER ONCACIQUE PPCAEMI OP DIVCAEMI OP C04CAF BRASÍLIA PPCAMACARI PPCAMBUCI PP PCASA J SILVA PPCASA MASS0N PP IN .CBV IND MEC PP DlCEDRO PPBCEMIG PP C41CESP PNCEVAI PN INTCHAPECO PPC11CIA HERING PP C54CICA PP C56CIM ARATU PPCCIM ITAU PPCIMEPAR PNACIMETAL OP C12CITROPECTINA PPCOBRASMA PP C13COEST C0NST OPCO EST CONST PPCOFAP PP C11COFAP PP PCOM E IND SP PNCONCRETEX PPCONFAB PPCONST BETER PPACONST BETER PPBCOPAS ONCOPAS PNCOPENE PPACOR RIBEIRO PPCORBETTA PNCOSIGUA ONCOSIGUA PNCREMER OP C30CRUZEIRO SUL PPCURT PND F VASCONC PPA CD F VASCONC PPB CDIST IPIRANG PP C1DOCAS FP BONDURATEX PP C77ECONOMICO PNELEBRA PP C01ELEKEIROZ PNELEVAD SUR PP C20ELIZIARIO PNELUMA 0PELUMA PPENGESA PPA C34ERICSSON OPESTRELA PP DIVEUCATEX 0PEUCATEX PPF N V PPAFAB C RENAUX PP ClFERBASA PP DIVftÜASAPPFtRRO BRAS PPFERRO LIGAS PP INFERRO LIGAS PP PFERTIBRAS PP 184FERTIBRAS PP P84• FERTISUL PPA C15

1.801.754.454.200.643.2524.00

1,851.794,714,630,673,30

1,851,854.804,800.703.30

1.85 +5.7 151.2001,80 +1.1 192.9694.60 - 2,5 49.4884.30 - 8.5 101.2460.67 - 4,2 86.8303,30 +2,824.47 25,00 24,50 - 3,9
91,00 94,86 95.00 91,0075,001.5066,005.5013.002.80

75.17 76.00 75,001.52 1,5568,26 69,995,95 6,0113,00 13,002,80 2,80

1,55 +3.369.00 + 5.35.5013,002,80
-8,3

305.00 305.00 305.00 305.00 /175,02 175,02 175,02 175,02 I90,00 90,00 90,00 90,000,66 0.70 0.72 0.66 - 5.7

1.2506.0707574.2326.90119.92025.401303.663

14,99 14,99 14,99 14,99 + 42,73.00 3,00 3,00 3,001,10 1,10 1,10 1,100.75 0.78 0.80 0,805,00 5,10 5.21 5.002.85 2.91 3.00 2.90 + 7.43.10 3,10 3.10 3,103,55' 3.55 3.55 3.55 +1.4
6,00 6.00 6,00 6,002,76 2.89 2.90 2,90 + 3,50.90 0,92 0,95 0,90 - 2.12,20 2,24 2,30 2,30 +15,03,00 3,01 3,01 3,01 *+7.5
3,15 3,34 3,40 3.15145.00 145.00 145.00 145,001,5914,4012,30 12,50

1,60 1,6314,95 15,01
0,511.414,650,658,60B.50

0,521.474.730.678,608,50

13,100,521.504,800,688,608,50

1,60 -3.015.00 +3.412,50 -3.80,52 /1,50 +7,1

3001.12014.85010016510.54980.900133.1261.3901.90450011.31814,7659.9201.4311.5 101.318150

4,650,658,608,50

-3.1-1.5

67.00 67.00 67,00 67.00 + 3,0
67,10 67,12 68.00 68.00 +1.4
8,70 8,70 8.70 8,708.50 8.53 8,60 8,60 +1.1
7,10 7,10 7,10 7.10 /7,10 7,10 7.10 7,108,20 8.22 8.30 8,20 + 0.6

116,00 120,58 125.00 116,00146,00 146,58 147,00 147.00 + 5.040.00 40.42 41.00 41.005.80 5.80 5.80 5,8013,90 14.29 14,50 14,09 +0,6
390.00 390,00 390,00 390,00390,00 390,00 390.00 390.00 + 36.8

2.65 2.67 2,80 2,65 +1.9
168.00 168.00 168.00 168.000.80 0,82 0,85 0,806.50 6,50 6.50 +3.10,45 0,50 0,506,500.4510,302.301.509.164.25

10,30 10,302,30 2.30
-1.9

1,509,334.4816,00 16,003,45 3,561.102,65 1.222,74

1,509,504,5516,003,601,302,80

75.73022.5169.5511963 30011.47952,94653 48359 9516256674.57011115.3073.96211.9023,2532.00086.6101.1931023.1701.0004.7531.0002.3005027.0002.4002.214

Tftuk* Win Mtd Mix F*ch Ok. Quant(mil)
FERTISUL PPB C15 4,00 4,05 4,11 4,11 +2.7 3670FIBAM PP BSD 6,90 7.06 8,00 7,00 - 7.8 9 550FIBAMPPC26 1.90 1.92 2,00 1.90 -13,6 22.900FLEXIDISK PN 5,19 5,23 5,49 5,19 - 3,8 3.050FORJA TAURUS PP 14,00 14,00 14.00 14.00 + 7.6 144FRANGOSUL PN 1.60 1,67 1,70 1,64 + 2,5 40.200FRIGOBRAS PN 1,90 2,00 2,00 2,00 + 2,5 5.707FUND TUPY PN 5,70 5.77 5,85 5,85 + 3.5 36 552GERMANI PP 55,00 55.00 55.00 55,00 +10,0 5GLASSLITE PP 81,00 84.13 85.00 85,00 640GRANOLEO PN 1.80 1,92 2,00 1,96 +13,9 7.211GRAZZIOTIN PP 2.55 2,55 2.55 2,55 +2,0 37.350GUARARAPES OP C28 809,00 815 92 860.00 860.00 + 7.5 412GURGEL PPB INT .0.57 0.57 0.60 0,60 + 5,2 3.400HERCULES PP DIV 1.80 1.80 1.80 1.80 9.078IGUACU CAFE PPA 14,60 14,60 14.60 14.60 - 2.6 1.200IGUACU CAFE PPB 14,00 14.00 14,00 14.00 + 7,6 100IGUACU CAFE PPB 14.50 14,58 14,60 14.50 + 0.6 6.000IMCOSUL PP C21 1,80 1,85 1.95 1 90 + 5,5 140.100IND VILLARES OP BO 2.90 2,90 2.90 2,90 10.727IND VILLARES PP B/ 3,20 3,30 3,40 3.25 -1.5 125.668INDS ROMI PP C05 70.00 70.00 70,00 70,00 100INVESPLAN PN 0,80 0,86 0,91 0,85 36,505IOCHPE PP 5.50 5,69 5,90 5,50 - 5.1 109.027IPLAC PN 1,00 1.01 1.08 1,08 + 6.9 8.000ITACOLOMY PNA 17,00 17,00 17.00 17,00 34ITAP PP 0.58 0.59 0,60 0,60 6 850ITAU BANCO ON 9,00 9,00 9.00 9,00 +11,1 510ITAUBANCO PN 6,80 6,95 7.00 6,80 - 2,8 88,034ITAUSA PN 25.00 25.00 25.50 25.00 20.026J H SANTOS PP 5,90 5,90 5,90 5,90 +1.0 6.000KLABIN OP C14 240.00 246,12 250.00 250.00 + 6.3 686
LA FONTE FEC PN 0,90 0,96 1,00 1,00 5.200LACTA PP SUB 2,80 2.80 2,80 2,80 + 3.7 500
LANIF SEHBE PP 0,40 0.40 0,40 0.40 100LIGHT ON 7.30 7.50 7.60 7.60 +1.3 3.825LOJAS AMERIC ON 150.50 150,50 150.50 150.50 + 0.3 17
LOJAS RENNER PPB 1.21 1.21 1.21 1,21 +0.8 5.250LUXMAPP C09 4.15 4,40 4.60 4,60 +12.1 32.380LUXMA PP P 3.90 3.90 3,90 3.90 +8.3 420MADEIRIT PNA 0.40 0.40 0,40 0.40 +14,2 20.000
MADEIRIT PNB 0.35 0.37 0.37 • 0,35 494.450
MADEIRIT ON 0.40 0.40 0,40 0.40 7.000MAGNESITA PPA C04 55,00 55.17 56.00 55.00 + 0.8 5.907
MAIO GALLO PP C12 1.20 1.20 1.21 1.21 +0.8 3.070MANAHPN 25,00 25.19 25,50 25,30 + 3,2 12.404
MANASA PN 0.45 0.45 0,46 0.46 + 2.2 9.542
MANGELS INDL PP 1.25 1.39 1,65 1,35 - 3.5 262.880
MANNESMANN OP 3.10 3.19 3.50 3,20 85.465MANNESMANN PP 2.50 2.69 2.70 2,70 +3,8 4.336MARCOPOIO PP DIV 2.50 2.51 2.60 2.50 - 3,8 17.841
MARCOPOLO PP P 2.40 2,40 2.40 2.40 +4.3 32.271MARCOPOLO PP 2.20 2,20 2.21 2,20 3.000MARIS0L PP - 3.20 3,20 3,20 3,20 5.500MASSEY PERK PNA 1,50 1,57 1,60 1.55 - 3,1 64,549
MEC PESADA OP 5.50 5.50 5.50 5.50 5MEC PESADA PP 7,00 7,05 7.20 7,20 + 2.8 16.841
MENDES JR PPA 9,39 9.48 9.60 9,51 +1.1 48.892MENDES JR PPB INT 9.40 9,55 9,80 9.50 51.224

150.00 150.00 150.00 150,0015,00 15.00 15,00 15.00

10,302.301,509.21 +0,54,50 +5,816,00 +14.2 7003,60 +5.8 229,5591,20 +4,32,65 -5.3

12,902,00 12,90 12,902,06 2,15 12,90 +7.52,00 -2.4
42,50 43,06 44.00 43,00 + 2.375,00 75,00 75.00 75,0028,00 28,00 28.00 28.00 +7,616.50 16,83 17,00 17.00 + 6.216,00 16,34 16,50 16,50 +13.73.40 3.40 3.40 -15.03,18 3,20 3.103,403.1054,000.850.905,304,6

55.42 57,00 54.00 - 5,20,850.905.304.72

0.900.955.304,80

0,850.905.304.60
51.00 52.29 53.05 53.00 + 4.90,870,600.761,0010,501,550.751.902.205,107.402.753.803.205.602.45

0,80.600.761.01

0,900,630.761.1510,50 10.501.61 1.70

0.87 +1.10,600,761,05 +1.9

190.19628.4501,92110020026.32512.8915.0006006.66880831.1201,25015.24714 36584420503430015 59785907 200

0.781.902.385,107.422.813,873,305.602.45

0.801,962.495.107.502,854.003.355.602.45

10.501.600.771.95 +2.62 39 + 0.45,10 -1,97.45 +1.32,81 +4.04.00 +5.23,355,602.45 -18.025.00 25.00 25.00 25,00 +13.6

131872168915304734 59045 61382919 82967 7744 1303,0 109499128001600
6.607.00 6.707.21 6.807.30 6.70 +3.07,00 -1.4 202524 345230.00 233.33 235.00 230,00 - 2.113,00 13.00 13.01 13.01 ^0.012,50 12.73 13.00 13.00 *4.0 6.26225,00 25,00 25.0030.00 30.00 30,00163 00 163,00 163,00 163.001.10 1.10 1.11 1.1111.00 11.28 11.3010,90 11.04 11.20

13.0025.0030.00

11,3011.00
21.006,356,004.805,003.75

21,55 23,00 22.00 +10.0
6,496.144.845.003.75

6.656.255,005.003.75

8251806134 9335306,35 -1.5 135 2726.005,00 +4,15,00 *1.03.75 +13.6

24 3283 2605003 657

Mn Med Máx Fteb Oac. Quant

MERC BRASIL ONMERC BRASIL PP ClMERC S PAULO PN INMESBLA PPMET BARBARA OPMET DUQUE PP C43MET GERDAU PNMETAL LEVE PP C31METISA PP C24MICHELETTO PP CIOMINUANO PN PMOINHO FLUM OP C1MOINHO LAPA PNMOINHO SANT OP C6MONTREAL OPMONTREAL PPMULLER PP C11MULTITEXTIL PP CONACIONAL ONNACIONAL PNNORDON MET OP C25NOROESTE ONNOROESTE PN
OLVEBRA PP C33ORION PPORNItX PNPARAIBUNA PPPARANAPANEMA OP C5PARANAPANEMA PP C5PAUL F LUZ ONPEIXE PP DlV
PERDIGÃO PNAPÉRSICO PNPET IPIRANGA PP C1PETROBRAS ONPETROBRAS PNPETROBRAS PP C32PETTENAT! PPPHEBO PNPIRELLI OP C59PiRELLI PP C59POUPROPILEN PPA DPROMETAL PPPROPASA PPQUIMlC GERAL PNDQüIMISlNOS PN PRANDON PP INTRANDON PP
REAL ONREAL PNREAL CIA INV ONREAL CIA INV PNREAL CONS PNB INTREAL CONS PND INTREAL CONS PNE INTREAL CONS PNF INTREAl. CONS ON INTREAL DE INV ONREAL DE INV PNREAL PART PNA INTi REAL PART PNB INT

55,45 55,45 55.45 55.45 /
150.00 150.00 150,00 150,00 + 25,0 2100

2,50 2.50 2,50 2,50 1584045.00 48.13 50,00 48.00 + 6.6 1.1174 30 4.50 4.60 .4.30 - 4,4 42.8641,18 1.18 1.18 1.18 - 5.6 35.8402,30 2.30 2,30 2.30 + 0,4 116
27,50 27,51 27.51 27.51 +1.8 38531,10 1.15 1.20 1.12 +0.9 21.4001.50 1.60 1.70 1,55 - 6.0 54.820
0.50 0.52 0.52 0.50 - 9.0 13.00030.00 30,06 30.07 30,00 4.4512,10 2.10 2.10 2.10 1 246

63.00 63,89 66.00 65.00 + 8.3 11.806 ¦
22.00 22.71 23,00 23.00 +9.5 17.50018.99 19.00 20.00 19.00 29.9110,75 0.76 0.80 0.75 4.1000,60 0,60 0.60 0.60 23.9802.65 2.65 2.65 2.65 +1.9 302.62 2,62 2,62 2.62 251.50 1.50 1,50 1.50 + 7,1 555
6.80 6.80 6,80 6.80 + 4.6 333
1.37 1.37 1.37 1,37 9 300
2,80 3.09 3,20 3,15 +12.5 80 59016.00 16,00 16,00 16.00 1010.85 0.87 0,90 0.85 - 5.5 11 600
1.70 1.75 1.80 1.80 30.22016.00 16.32 17.00 17.00 +13.3 9.42313.70 14.03 14,30 13.90 *0.7 2 326899
040 0.40 0,45 0.40 -11.1 2.9501.30 1.41 1.50 1.30 -13,3 186515
1.29 1.31 1.35 1 30 * 4.0 16 5000.59 0 60 0.60 0.60 *1.6 32 1907.65 7.65 7.65 7,65 1 53555 00 59 96 60.00 60.00 + 5.2 25 457

87.00 69,63 90.01 90,00 16105.00 109,57 110.00 110 00 * 4.7 85 5692.65 2 72 2.75 270 *1.8 16817120.00 120 00 120 00 120 00 6032,80 2.81 2,35 2.81 +03 67 2742.30 2.37 2.50 2.45 - 8,8 30 ^54
6 10 6 66 6.70 6.60 -1.4 34 9604.50 4,63 4 75 4,50 * 0 52 7171 70 1 78 1.90 1 80 - 2.8 68.7SU0.93 0 94 0,95 0.94 - 6.0 6 9221.55 1.58 1.60 1 60 130 0103.60 3 76 4.00 4.00 -111 49 0643.35 3 39 3.40 3.40 +1 7 33212.00 12.00 12.00 12.00 7611,00 11 20 1130 11.30 - 2.7 2 11632.00 32 00 32.00 32.00 1741 00 4 1 00 41.00 4100 -0,0 U2">913 00 13.00 13.00 13 00 - 8.3 1 70212,50 12,50 12 50 12 50 613.00 13.00 1300 13.00 - 4,0 1 63914.00 14 00 14,00 14 00 - 3.7 1 0013.00 13.00 13.00 13 00 1 5688 00 8.00 8 00 8.00 47.60 7.60 8.00 7.60 -11 4 11410.00 10.00 1000 10.00 - 4.1 41810.00 10.00 10,00 10 00 2 334

(mM)

REAL PART ON INT 10,00 10.00 10.00 10.00 1.692REF IPIRANGA PP CI 9.10 9,11 10.00 10.00 +9.8 29.807REFRIPAR PP 4.90 4,93 5,05 4,90 + 2.0 4.498RIPASA PP C01 2.50 2,52 2,60 2,50 + 6,3 251 204RODOVIARIA PN 2.00 2.11 2,25 2,25 +38,0 67.500SADIA AVICOL ON 2,00 2,00 2.00 2,00 50SADIA AVICOL PN 2,01 2,01 2.01 2.01 50SADIA CONCOR PN 2.45 2.46 2.50 2.50 26.999SADIA OESTE PNC 0.90 0.95 0,95 0,95 + 3,2 30.501SAMITRI OP 48.00 49.05 50.00 49.00 + 2.0 4 903SANSUY PP 185 5,50 5.76 5,80 5,80 +11,5 110.290SANSUY PP P84 5.70 6.08 6.50 6.00 + 9.0 5.460SANTACONSTAN PP IN 0.65 0.71 0,75 0,75 +15,3 46.600SANTANENSE PP 11,00 1L00 11,00 11,00 + 4,7 300
SCOPUS PN 6,00 6.20 6.50 6.50 +10.1 151 300SEARA INDL PN 1,90 1.97 2,00 1,90 9.735SECURIT PP 5.00 5.08 5,20 5,10 -1,9 1.000SHARP OP I84 5.40 5.50 5.60 5,50 +1,8 79.700SHARP OP P84 5,20 5,22 5,25 5.20 20 000SHARP PP !84 8.00 8.21 8.25 . 8,10 260.401SID ACONORTE PNA 3.00 3.11 3.20 3,05 -4.6 22.750SID GUAIRA PN 1.40 1,40 1.40 1,40 200SID INFORMAT PP CO 13.00 13,61 14,50 13,00 - 7.1 64 058SID RIOGRAND PN 2,12 2.39 2.40 2.40 +20.0 34.242SIFCO PP 184 5.10 5.32 5.40 5.40 + 5,8 1.880SIFCO PP P84 4,10 4.56 4,80 4,80 +17,0 760S0UZA CRUZ OP C02 420.00 422,99 425,00 425.00 +1.1 815SPRINGER PN 2.95 2.98 3.00 3.00 + 7.1 15 000STA MATILDE PP 140.00 159,50 179,00 179,00 + 8.4 2STAROUP PP 1.70 1,78 1,80 1,75 -2,7 61.785SUDAMERIS ON 0.90 0,90 0.95 0.95 31 878SUDAMERIS PN 0,80 0,81 0.81 0.80 -11.1 600SUZANO PPA 48,00 48.05 48.50 48.00 12.501
TECEL S JOSE PP 3.20 3,20 3,20 3,20 1.000TECHNOS REL ON 70.00 70.00 70,00 70,00 - 6.6 62TEKA PP C36 4,49 4.50 4.51 4,50 10 400
TELERJ ON 9.20 9.20 9.20 9.20 +2.1 3TELERJ PN 23.50 23.50 23,50 23,50 + 4.3 . 3TELESP OE 4500 45.00 45.00 45.00 8TELESPON 40 05 40.05 40.05 40,05 +0.0 3TELESP PE 55.00 55,00 55.00 55.00 + 0.0 50TELESP PN 45.52 45,52 45.5? 45.52 + 0.0 3TEX RENAUX PPC11 1.10 1.10 110 1.10 2416TIBRAS PEB 152.00 152.00 152.00 152.00 230TRAFO PN 2.00 2.19 2.20 • 2.00 8 500TRANSBRASIL PP C2 1.79 1.89 2.00 2,00 29.519TRANSPARANA PN 6.80 6.98 7.00 7.00 + 6.0 25.950TRICHES PP 1.15 1.19 1.20 1.20 +9.0 37.951
TROL PN INT 0,85 0.89 0.91 0.89 + 8.5 102 000TROL PN 0,80 0,80 0,80 O.dO 77.800UNIBANCO PNA INT 1.50 1.50 1.70 1.50 91.808UNIBANCO PNA 1,20 1,20 1.25 1.20 5.572UNIBANCO PNB INT 1,40 1.43 1,50 1,50 + 7.1 36 403
UNIBANCO PNB 1,20 1.20 1,20 1.20 881UNIBANCO ON INT 1.40 1.43 1,50 1,50 + 7.1 21 314UNIBANCO ON 1.20 1.20 1.25 1.20 588UNIPAR PPA C27 2.40 2.40 2.40 2.40 15 000UNIPAR PPB C27 2.60 2.61 2.65 2.60 64 050USIN C PINTO PP 0,60 0,65 0,65 0,60 + 3.4 481.350VALE R DOCE OP 198,00 198,33 205,00 200,00 + 2,5 1 304VALE R DOCE PP 265,00 273,66 279.00 268.00 - 2.5 9 694
VALMET OP C20 85.00 85,00 85.00 85,00 50VARGA FREIOS PN 3,10 3.14 3.20 3,20 +3.2 5.219VARIGPP 8,20 8,34 8,50 8,25 +06 273 750VIDR SMARINA OP B/ 62,00 62.11 63.00 63.00 +1.6 9 388VIGOR PP 1.70 1.75 1.80 1.75 +2.9 140 950VOTEC PP INT 0.86 0.86 0.86 0.86 +1.1 500VULCABRAS PP C41 2.40 2.47 2.50 2.50 7 675WHIT MARTINS OP 2.00 2,07 2.20 2.00 76 187
ZANINI OP 0.55 0.55 0,56 0.56 +1.8 8.560
ZANINI PP 0.60 0 64 0.65 0.65 + 6.5 72 050
ZIVI PP DIV 2,80 2.80 2.80 2.80 + 0,7 154.800

Bolsa do Rio — Operou em
alta, com o IBV apresentando
uma valorização média de
1,4%, ao se fixar em 614,38
pontos. O IBV de fechamento
subiu 0,1%, ao atingir 680,87
pontos. Das 37 ações do índice,
24 subiram, nove caíram e qua-
tro permaneceram estáveis.
Foram negociados 8 bilhões
771 milhões de títulos, no valor
de CrS 110 bilhões 644 milhões,
26% maior que o volume do
pregão anterior. Em opções,
foram negociados 5 bilhões 872
milhões de títulos, no valor de
Cr$ 39 bilhões 625 milhões,
25% maior do que o volume de
segunda-feira; no mercado fu-
turo, 79 milhões de ações,
equivalentes a Cr$ 20 bilhões
33 milhões, 97% maior; a vista,
2 bilhões 780 milhões de ações,
por CrS 50 bilhões 414 milhões,
0,1% a mais; e no mercado a
termo, 39 milhões de títulos,
no valor de CrS 563 milhões.
Entre os indicadores setoriais,
o de serviços públicos subiu
2,8%; mineração, 2,7%; finan-
ças c petróleo, 1,5%; química e
petroquímica, 1,4%; sidérúrgi-
ca e metalurgia, 1,2%; comer-
cio, 1%; e bens de consumo,
0,3%.

Bolsa de São Paulo — O
índice Bovespa fechou ontem
com um crescimento dç 1,3%
sobre o resultado de segunda-
feira, atingindo 16 mil 556 pon-
tos. O índice inédio, por sua
vez, se elevou em 3,2%, alcan-
çando a 16 mil 562 pontos. As
maiores altas de ontem ficaram
por conta de Atma PP (42%)
Rodoviária PN (38,0%) e Cae-
mi OP (36,8%). As maiores
baixas: Elevadores Sur PP
(18,0%), Com. e Ind. SP PN
(15.0%) e Fibam (13,6%). As
ações mais negociadas à vista:
Paranapanema PP, Cr$ 32 bi-
lhões 655 milhões; Petrobrás
PP, CrS 9 bilhões 408 milhões;
e Vale do Rio Doce PP, CrS 2
bilhões 652 milhões.

CONCORDATARIA3
ACO ALTONA PP 25,00 25.00 25,00 25.00 7BRINQ MIMO PP C20 20.00 20 00 20,00 20.00 524FAR0LPN 0.85 0.88 0,90 0,89 -1.1 10 380IAP0N 4,99 5.00 5.00 5,00 +1.0 510IAP PN 5.90 5.96 6,30 5.S0 +1.7 37 830SOLORRICO 0P 3,65 3.72 3.76 3.70 +1.3 13.650SOLORRICO PP 3,00 3.05 3.15 3,00 - 4.7 70 100TEX G CALFAT PP IN 0.71 0.76 0,81 0.75 +7.1 113680TEX G CALFAT PP 0.70 0.70 0.70 0.70 + 7,6 156 609VIGORELLI OP 0.56 0,57 0.60 0.57 11.800

Opções de compra
ISÀC PAULO)

Ctdlgo Mo-Obj. 5w Vane. Prafo Quant. Atxrt. MM UKE»ft. (mil) .
OAZ'4 A2E pP AGO 6 50 1 000 0 60 0.60 0
OA28 AZE co JUN 2.90 6 000 2,85 2.85 2
OCIr CIC PP C56 JUN 1.20 1 000 0.10 0.10 0
CCT2 COB P8 JUN 0.80 60 000 0.21 0.23 0
0=12? F3M PP C26 JUN 2 00 24 000 0,28 0.30 0
OMP5 MPLOPCIO JUN 26,00 3 000 7.80 7,80 7
0DM6 PMA PP C50 JUN 100 00 1 34 400 3,00 3 09 2
OPM15 PMA PP C57 JUN 10 00 1 069 900 6 00 4 76 4
OPM9 PMA PP CE7 JUN 12 00 1135 400 3 70 3 40 2
OPMIO PMA PP C57 JUN 14 00 801 500 2 20 2 34 1
OPM16 PMA PP C57 AGO 1800 12 000 2 50 2 50 2
OPW17 PMA PP C57 JUN 6 00 506 100 6.40 6 6 6
0»M!9 PMA PP C57 AGO '2.00 295 500 5 30 5 53 5
OFM23 PMAPPC57 AGO '4.00 24 000 4 10 4 51 4
0PM2 PMA PP C57 JUN 7 00 2 000 7 06 7
up;.'.31 PMA pp C57 AGO S.0C 453 000 6 50 8.23 8
0PM' PMA PP C57 OUT 14.00 817 400 7 10 6 89 6
OPM3 PMA PP C57 OuT 19 CO 2COO 4 00 4 00 4
OPM3 PMA PP C57 OuT 16 00 2 0
05*24 SHA PP 184 JUN 8.00 10 000 1.08 1 08 1
OSH12 SKA PP 184 JUN 7,00 132 000 1 70 1 67 1
05D14 SID PP C01 JUN 10 00 20 ICO 450 4,30 4
OV118 VGO PP JUN V60 90 000 0 38 0 38 0

Nova Iorque — As ações da
Bolsa de Nova Iorque estive-
ram em baixa ontem, com o
índice industrial Dow Jones
caindo 4,09 pontos, fechando a
1 mil 273 pontos. Na sessão
foram negociadas um total de
97 milhões de ações, com o
número de baixas superando as
altas, na proporção de 845 e
712.

Open market — O leilão de
venda de 180 milhões de Obri-
gações Reajustáveis do Tesou-
ro Nacional, no montante de
CrS 6 trilhões 400 bilhões, foi
totalmente colocado pelo Ban-
co Central e não influiu nos
financiamentos over night, que
foram feitos a uma taxa média
de juros de 15,69% ao mês.
Logo na abertura do mercado
aberto, o BC tomou dinheiro
emprestado, pagando uma taxa
de 15,80%. Mesmo assim, os

• juros cederam e as operações
entre instituições oscilaram de
15,61 a 15,74%. Hoje, o Banco
Central retira de circulação,
efetivamente, CrS 1 trilhão 600

Vale PP - BVRJ
fechamento à vista

(em Cr$)

271,00
280,00
,•

^^^1,00

6a feira 2" feira ontem
5»

bilhões (recebe CrS 6 trilhões
4(X) bilhões pela venda das I
ÜRTN e paga CrS 4 trilhões
800 bilhões em papéis que ven-,..
cem nessa quarta-feira).

Dólar no paralelo — O preço ...
do dólar manteve-se inalterado "
nas casas de câmbio do Rio.
Para compra, a moeda fechoua'
Cr$ 5 mil 900, e para venda a
CrS 6 mil 150.

AgOES DO IBV ; ••

Malora* altail%) Miloret b«lx«s(%l
Aqos Villnres PP 16.0b Corrfia Riboiro PP 7.00
Paranapanema PP 9.03 Mannesmann PP 5.62
Lojas Americanas OS 8,12 Acesiia OP 2.22
Banco do Brasil PP 4,96 Acesita PP 1.69
Telorj PN 4.55 Caf6 Brasilia PP 1.61

AÇÕES FORA DO IBV
Maiores «fta»(%)

Artefama PP 50,00
Olvebra PP 16,09
Azevedo Travassos PP 12,42
Wembley Roupas PP 12.24
Aracruz ON 8,33

Maiores baíxas(%)
Mangels PP
Unipar PAcc-
Labra PS
Cemig ONSolorrico PP

17,78
12.63
10,00
9.09

NEW G0LD METAIS PRECIOSOS LTDA

JwnETff GOLD
GARANTIA DE INVESTIMENTO

MATRIZ
Av. Rio Branco

N° 173/12°
Tels: 240-7460 e 240-7338

DEPTO. VENDAS
Shopping Cassino Atlântico
Av. Atlântica 4240. Loja 323

Tel.: 287-1242

ÍNDICES (em 14-06-85)

IHFUCkO (% ISP) kin lul t(n S«t Out «0» D«z Im Fe» lUr Ux Mil kmMental 9.2 10,1 10,6 10,5 12,6 9,9 10,5 12,6 10,2 12,7 7,2 —No ano 75.6 93,7 114.3 136.8 166,6 193 223,8 12,6 21,08 39,9 49,9 —Em 12 nwias 226,5 217.9 219,3 ' 212.9 211.0 215,1 223,8 232,1 225,9 231.1 228.8 —
r Indies lm»i) 12.667,2 13.974,3 15158,7 17,083.3 19.232,2 21.131,6 23.357,1 26.308,6 28.982,1 32.665.2 35.022,4 —
CUST0 OE VIM (%)Mantal 9.8 10,6 9,9 10,2 10,7 8,8 10,3 13,3 12,2 10.5 6.7 —No ano 73,4 91,8 110,7 132,3 157,1 179,8 208,7 13,3 27,1 40,4 49,8 —Em 12 ffiMM 195,2 190,2 191,6 195,7 198,4 204,4 208,7 218,3 223,1 225,5 220,0 —
N° Indies (mta) 10 145,2 11.220.4 12.328.7 13.590,6 15.042.0 13369.1 18.061,2 20.466.4 22.955,1 25.364.1 27.054.1 —
PREÇO POR ATACADO (%)ManulNo anoEm 12 rr»sMM° (ndicA (mês)

9.1 101 9,2 11,2 13.7 10,4 10,8 12,9 9,2 13,6 7,276,7 95,7 113,7 137,5 170 198 230,3 12.9 23.3 40,1 50,2243,6 232,5 229.8 220.5 215,2 220,1 230,3 238,5 230,3 240,7 233,414 522,3 16 083,5 17 562,5 19525,0 22.195,0 21.494,9 27 150,8 30.660,5 33.484.5 38.033.6 40.789,5
consnni;ik> civil (%iMantal 8 5,3 27.6 5.6 8.6 B,6 8,2 7,5 3,1 11,6 8,8 —
No ano 73.1 82.1 132.4 145,5 166,7 189,7 213,4 7.5 21,6 35.6 47.6 —Em 12 mans 190.2 186.4 212.8 703.3 213,6 204,1 213,4 218,1 195.6 201,6 214,4 —N° Intiica lm£l) 9.102,3 9 580,7 12.226.1 12.910,9 14 026,7 15.238.7 16.482,7 17.724,0 20.036,9 22.358,4 24.325, —
UPC (UimettKl) (%) 29.50 34,8 36.74 39.84 —
0NTH ICrf) 12 137,98 13.254,67 14.619,9016.169,61 17 867,4220 118,71 22.110,4624.432,06 27.510,50 3 0 316,57 34 166,77 38.208,46 42.031,56 "

coMREgko mgnetAria (%) su ioj iw ioii IM 93 il57 a6 ioi2 iu ill ioioi II
CMERNET* 0E P0IIPA*(« M44 9,746 10,851 1U5 11,52 13,163 10,449 11,052 016 1075 1326 i?35 ioi55
(rentabilidade)
IHPC (%)Mflntal 8.79 11.6 7,13 9,88 11,25 10,08 -10.23 13,95 9,87 11,85 9,49 —No ano 71.0 90.8 104,4 124,65 -149,93 175,12 203,27 13,95 25,19 40.02 53.32 —Em 12 mm 199,78 197.04 190.59 191,54 186,98 194,74 203,27 214,79 217,54 223,91 221,27 —Rsajusta Salarlal Ml. 66.2 68.4 71.0 73.8 71.0 71.0 72.7 75 77,3 81 85.7 89 86.02
A1IJ0 lltIS (%)_ Ralidanclal-snual 149.06 155.5? 159,82 157,63 152 47 153.23 149,58 155.79 162.62 171,83 174.03 179,13 177,66

Semertrtl 52.96 54 /2 56.8 59,04 56.80 57,04 58,16 60,00 61,86 64,80 68,56 71,2 68,85Coiwr.iais (ifual ICorr. Hon. m 12 mwfti) 187.32 191,05 194,52 200,22 202,9 210,98 219,92 223,77 232,03 225,82 233,82 234,63 —
CORRECAO CAMSIAL (%)Mensal 9,23 10,297 1 0.601 10,491 12.% 9,889 10,449 12,595 10.2 12,694 10 —
No ano 75.61 93,66 114,20 135,67 166,49 192.85 223,596 12.595 24,08 39,836 72.348 —Em 12 nwsas 225.49 211,39 213,92 223,60 211,33 215,402 227,950 231,814 225,08 239.724 246.886 —
dEmTparalelo (1) "Praco da Yanda (CrS) 1.730 1 780 1 990 2.510 2 880 2.860 3.290 3 800 3.950 4.900 5.150 5.650 —
D6LAR 0F1CIAI (1) 1.582 1 728 1 905 2.107 2.329 2.622 2.881 3.184 3.587 3.951 4 470 5 000 —
OURO (2) (Crt) 21 80 21 100 2 1 400 27 700 31 200 30.500 3 6 500 37.100 38.500 44 600 5 2 800 57.100 —
OVERNIGHT (%)(SOP) 9 71 11.05 10,00 11,26 12,93 10.40 10,26 12.73 17,15 12,30 11 87 —
COB 10,80 12.4 12.01 8.29 13,75 9,33 11,63 14,32 11,86 13,10 14.43 —
LETRA 0E CAWBIO (3) bM 5~88 377 6J2 M7 9M 187 6J6 12/0 1275 \2M —
BO ISA M RIO (IBV) ^52 3055 (LM 213 4^43 17 14 -4.17 13,05 -0.75 -0.23 ^
LJbor (5) 12J60 iTio 1230 1275 H75 1069 <M9 975 SK93 9 7 9l —
Prime-rate (5) 1150 iT00 ilOO lloo 1275 iT5o 1150 1075 iolo 1050 1050 1050
BASE VGMETARIA
Safco (Crt WIMes) 6 867 7 463 8.105 9,113 9.791 11.027 15,013 14.689 17 479 17,134 17.750 — *
_ntfs(%) 9,5 8 8.6 12 7.4 12,6 36 -2.2 19.0 -2 3.6 —_ no ano 57.2 70.9 85,6 108,7 124.2 152.5 243,8 -2.2 16.4 14,1 18,2 — -i.,*
— Em 12 mesas 142,7 138.8 172,6 167,2 175.0 183,5 243,8 219,9 266,6 253,1 207,1 —
MEIOS DE PAfiAMEMTOSSaldo (Crt bilhdes) 11.529 12.574 13.561 15,326 16.122 18.708 24,985 22,034 24,545 27 261 30 306 —_ mfts (%) 6,3 10,0 7,8 13,0 5.2 16,0 33,6 -11,8 11,4 U.l 11.2 —No ano 38.8 52,7 64,7 86.2 95,8 127.3 203,5 -11,8 -1.8 9.1 21,3 —Em 12 mews 119.8 140,4 147.0 150,4 143,3 106,3 203,5 173,5 199,0 205,1 195 —
(1) cotação no pnmeiro dia do mês Veia abaixo cotações diánas; (2) preço por grama para lingrtes de 250 gramas; (3) renda mensal; (4) prcjeçâo do mercado; (5)
ta>a do último dia do mês; (6) emissão pnmána da moeda; (7) papel moeda em poder do púfelico mais depósitos à vista no BB e bancos comerciais.

Outros Indicadores

JV>l»r - Compra: CrS 5160; Venda: CrS 5180
IXMor paralelo — Compra: CrS 5900; Venda: CrS 6150 ,
Overnighi — Rendimento do dia. 15,69**. rendimento acumulado na semana 1.05; rendimento acumulado no mes: 5.44%
Médias SDP: No dia: 15.699c; semana antenor: 11.50%
MVR (Nlalor Valor de Referência) — CrS 167106.70
UFERJ (Untdade Fiscal do Rio de Janeiro) — e UNIF (Unidade Fiscal do Município do Rio de Janeiro) — 79.810
Salário Mínimo: CrS 333120.
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Empresário diz 
que 

subsídio a trigo só favorece elite

Cacex muda incentivo ao transporte

Brasília — O subsídio ao trigo é um instru-
mento elitista que náo favorece a população de
baixa renda. Em São Paulo, quem garrha até um
salário mínimo dispende 4% com a aquisição de
produtos derivados do trigo, enquanto a faixa
populacional com renda de até 10 salários mini-
mos gasta 5,5% com esses produtos.No Nordeste, a situação de disparidade
ainda é maior. A população com renda de até
um salário mínimo gasta até 3,5% de seus
ganhoscom a aquisição de produtos de trigo; as
faixas com renda superior a 10 salários mínimos
gastam 7,5%.

A revelação é do diretor superintendente do
Moinho Pacífico, de São Paulo, Lawrence Pih,
em depoimento que fez na Comissão de Econo-
mia da Câmara dos Deputados ontem pelamanhã. Segundo o empresário, o subsídio ao
trigo favorece as classes de maior poder aquisiti-
vo, beneficia as empresas multinacionais queoperam no setor, contribui para a especulação
financeira e gera empregos no exterior.

A retirada do subsídio do trigo se destina a
reduzir o déficit do Governo, que gasta atual-
mente com o trigo cerca de Cr$ 4 trilhões 600
bilhões. A principal pressão de déficit vem das
empresas públicas, com Cr$ 20 trilhões.

Distorções
Segundo Lawrence Pih, a atual política do

trigo gera distorções, na medida em que contri-
bui para emissão primária de papel moeda (de
modo a permitir ao Governo manter o subsídio
ao produto). Para ele, a queda no subsídio teria
um impacto pequeno no processo inflacionário,
gerando um efeito de 0,23% no índice do Custo
de Vida e de 0,61% no índice de Preços por
Atacàdo causando um impacto de 0,84% na
inflação. ¦

Lawrencé Pih disse que as cotas de trigo em
grão dos moinhos representam hoje um valor
próximo a 600 milhões de dólares. Partindo
dessa'1 estimativa, Pih calcula que "o crédito
subsidiado para o financiamento na aquisição do
trigo" a preços vigentes representa, a juros de
mercado, um benefício financeiro da ordem de

310 milhões de dólares anuais. Desta forma, o
crédito subsidiado se transforma num estímulo
que o Governo proporciona com recursos infla-
cionários para o sustento da especulação finan-
ceira do setor".

O empresário chamou atenção para o fato
de que os balanços das empresas do setor
demonstram que 80% do lucro é proveniente de
receitas financeiras oriundas de recursos forneci-
dos pelo Governo.

Dentro dessa seqüência de manobras, "te-
mos um benefício direto proporcionado pelo
Governo ao setor tritícola de 910 milhões de
dólares".

Explicou que o mercado cativo e sem con-
corrência permite o surgimento de graves distor-
ções que geram vantagens de natureza ilegal.
Lawrence Pih afirmou que "com a falta de
matéria-prima o mercado se molda à vontade do
vendedor. Uma grande maioria de empresas
moageiras impõe ágios que tornam o preço
tabelado uma ficção, um preço-fantasma. Além
de cobrar fretes excessivos para o transporte da
mercadoria, faz exigências de pagamentos ante-
cipados".

O empresário revelou ainda que são pratica-
das fraudes tais como sub pesagem, adulteração
do produto que se efetua com a venda de farinha
comum pelo preço da farinha especial e contin-
genciamento na venda.

"Estas vantagens, numa estimativa primá-ria, se traduz em até 30% do faturamento acima
dos níveis tabelados, impondo um prejuízo aoconsumidor que pode atingir a Cr$ 1 trilhão e500 bilhões por ano", disse.

Em São Paulo, o presidente da Associação
das Indústrias de Panificação, Frederico Maia,afirmou que o fim do subsídio significará umaumento de preços de tal ordem que tornará oconsumo de pão praticamente inacessível à po-pulação mais carente. A Associação vai encami-
nhar ao Presidente José Samey .um projeto delei propondo a concessão de um subsídio seleti-vo para o consumo do pão e do leite pelapopulação mais pobre.

Padarias querem pão 30% mais caro
São Paulo — Até o final do més, o preço do pãodeverá aumentar cerca de 30%, adiantou ontem o

presidente da Associação das Indústrias de Panificação
de São Paulo, Frederico Maia. Se aprovado oficialmen-
te esse percentual de aumento, o pãozinho de 50
gramas subirá de Cr$ 175 para Cr$ 230, provocando um
impacto de 0,43 pontos percentuais na taxa inflacioná-
ria, de acordo com cálculos feitos pelo ecoiwmista
Wilson Rabahy, da Ordem dos Economistas ae São
Paulo.

Possivelmente, a Sunab só deverá autorizar os
novos preços depois do dia 25. Assim, o impacto do
aumento recairá apenas sobre a inflação de junho, já
que o cálculo da taxa inflacionária é feito com base nos
preços coletados até o dia 25 de cada mês. O pãozinho

é um item importante no cálculo da inflação. O pão dos
tipos francês e bengala contribui com 1,47% no total de
gastos da classe média com renda de 2 a 6 salários
mínimos. No grupo de alimentação — que representa
41% dos gastos totais — o pão pesa 3,59%, observou
Wilson Rabahy.

O último aumento no preço do pão — também de
30% — foi em março, lembrou Frederico Maia. O
próximo aumento decorre das elevações dos custos de
produção dos panificadores: os salários foram elevados
a partir de 1° de maio e houve aumentos também nos
preços de outros insumos, como o fermento e embala-
gens. Esses aumentos estão sendo avaliados pelo De-
partamento Econômico de Pesquisas de Mercado, da
Sunab.

Bolsa Brasileira de Futuros—Mercado de Ouro
FECHAMENTO POSHfllSMlS DC VtNCIMINTO MAXIMA MINIMA. VOIUMI IM AMMOANTERIOR DIA VARIACAO \ 3.05.65

Vista 250 G — — 61.500 62.000 + 500 —Vista 1 KG — — — 61.500 —Vista 100 G — — 62.400 62.400 —Junho/85 * — — 62.450 62.500 +50 14Agos to/85 76.400 76.400 80.000 76.400 -600 _Outubro/85 104.200 102.700 102.700 102.760 +60 57 34Dezembro/85 131.500 130.000 129.500 130.190 +690 26 33
Volume total 85

Metais Câmbio

Cotações dos Metais em LONDRES, ontem:Mkumraud visfi£ 876 877trfes m«ses 899 899,50CHUfcl?0a Vista- 297.50 298.50tr6s sttses 300 300.50
COBRKGathodes)a vista- 1220 1222tr6s msses 1207,50 1208
EST ANNO (Standart)£ vista 9410 9420trds meses 9400 9405
ESTANHO (Highgrade)d vista 9425 9430tr§s meses 9410 9415
NIQUEL£ vista 4415 4425trfts meses 4385 4390
PRATAa vista 521 523
tr&s meses 537.50 539
Z1NC0£ vista 710 712tr6s meses 700 702
Nota: Alumínio, Cobra, Estanho, Níquel • Zin-
co — em libras por Toneladas
PRATA — Em pense por troy (31.103grs.)

Ouro
Telefone Compra VendaCrS CiSGoldmine 240-6030 60500 63300New Gold 240-7460 60500 63200Gold Invest 262-3588 61000 64000Jahl 224-8497 60300 63300

Reserva 224-7757 60000 63500Degussa 224-7757 60000 63500Auxiliar 224-9844 61000 64000Commd 296-2020 60500 63500Safra 233-2829 60500 63500Ounnvest 285-6800 61300 63500Amazdnia 61700 63700Thousand 60500 63500Invest D'or 224-6338 60200 63200

As taxas publicadas foram divulgadas ontem pelo Banco Central, às 16h30min.Compra Venda Compra VendaDdlar 1,0000 1,0000 5160,00 5180,00Coroa Dinamarquesa 10,928 10,982 469,86 474,01Coroa Norueguesa 8,8273 8,8727 581,56 586,82Coroa Sueca 8,8523 8,8978 579,92 585,16Ctolar Australia 0,69511 0,69890 3586,77 3620,30D6lar Canadense 1,3718 1,3778 3745,10 3776,06Escudo 172.65 175.35 29.427 30,003Florin 3,4381 3,4549 1493,53 1506,65Franco Belga 61,357 61,653 83,694 84,424Franco Frances 9,3014 9,3487 551.95 556.91Franco Sui'qo 2.5619 2.5771 2002,25 2021,94lene 249.75 250,85 20,570 20.741
Libra 1,2650 1,2710 6527.40 6583.78Lira 1936.1 1946,9 2.6504 2.6755Marco 3,0449 3,0591 1686.77 1701,21Peseta 170,91 172,09 29,984 30,308Xelim 21.457 21.643 238.41 241,41Taxas obtidas no mercado de cimbio de Nova lorque.Moedas D6UrM Dtviutpor

pordhrius ddUrwOntem 2* Mrs Ontam 2° feiraArgentina 0.0020 0,0020 500,00 500,00Brasil 0,000194 0,000194 5140.00 5140.00Ingraterra 1.2685 1.2605 0,7883 0.7933Canada 0.7280 0.7276 1,3737 3,3743Chile 0.0067 0,0067 148.84 148.84Colombia 0.0076 0,0076 132,27 132.27Dinamarca 0.0911 0,0899 10.9750 11,1275Franga 0.1075 0.1072 9,3000 9.3250Holanda 0,2901 0,2864 3,4465 3,4915Hong Kong 0,1288 0,1282 7,7650 7,7985Italia 0,000515 0.000513 1943.00 1950.00Japdo 0,003999 0,003990 250,05 250,60M6xico 0,00398 0.00407 251.00 246,00Peru 0,000110 0,000110 9056,59 9056,59Portugal 0,0058 0,0057 173,00 175.00Espanha 0,005824 0.005737 171.70 174,30Su6cia 0.1130 0,1120 8,8500 8,9325Sui?a 0,3896 0.3882 2,5670 2,5760Uruguai 0,0110 0,0110 90,75 90,75Venezuela 0.0794 0.0779 12.6000 12.8500Alemanha Oco 0,3283 0,3272 3,0460 3,0560

Dólar ao dia em maio

Libor
Ontem Dia Anterior7 dias 8 3/16- 8 1/16 8 3/16-8 1/161 rrôs 8 3/16-8 1/16 8 3/16—8 1/163 meses 8 5/16 - 8 3/16 8 3rô — 8 1/46 meses 8 9/16-8 7/16 8 11/16—8 9/16lano 9 3/16- 9 1/16 9 1/4—813/16Pn me- Rate

10.25% a 10.50%

De sexta-feira até ontem, o
preço do ouro já subiu 6,3% na
Bolsa de Mercadorias de São
Pau|o, ao encerrar as negocia-
ções a Cr$ 62 mil 700, contra
Cr$ 61 mil 600 na véspera.
Muitas empresas exportadoras
retomaram seus investimentos
em ouro, o que vem colaboran-
do para as sucessivas altas do
metal que já acumula 9,23% de
ganho este mês.

CMA COMPRA VENDA VARIA DtA COMPRA VENDA VARIA
1%) (%)02 4.980 5.000 0.40 17 5 220 5.240 0.38

03 5.000 5.020 0.40 20 5.250 5.270 0.57
5.030 5.050 0.60 21 5.270 5.290 0,38

07 5.050 5.70 0,40 22 5.290 5.310 0,38
08 5.070 5.090 0.40 23 5.320 5.340 0.57
09 5.090 5.110 0.39 24 5.340 5.360 0,38
10 5.110 5.130 0.39 27 5.370 5.390 0.56
13 5.140 5.160 0.59 28 5.390 5.410 0.37
14 5.160 5.180 0,39 29 5.410 5.430 0.37
15 5.180 5.200 0,39 30 5.430 5.450 0.37
16 5.200 5.220 0.39 31 5.460 5.480 0,55

Mercadorias de São Paulo

CAFt
»« yu r—>¦inVtn mu wn, recnMai - 575.000
Jul 718 000 712 000 712.000Set 865.000 852.000 853.000Dez 1.310 000 1.293.000 1,294.000Mar 1.910 000 1 900.000 1.910 000Mai - N/C
Cotaçào em CrS/saca de 60 kq — mercado

OURO
Jun 65.500 65 500 65 500Ago 81 600 80.800 80 800Out 104500 102500 102900Dez 131.600 130 300 130 380

Fev 165.000 162.500 164.030Abr 205000 202.500 203.240Jun - 268 700
BOt QORDO

Meses Mdx. Min. Fech.Jun 51.000 50 950 50.990Ago 72.800 72.100 72.490Out 110.500 107.800 110400Dez 118.000 115000 117.800Fev 130.200 126.000 v 130.000Abr 145 500 140 000 145500Jun 168.310 164 000 168 310CotacSo em Cr$/15 Kq. — Mercado
SQJA

Cotac^o em CrS/60 Kg. — Mercado

Mercadorias no Exterior
Future*

Marctdori* Unid. F«ch»mtnto
Mrio Jun. Jul. Ago. S«t. Out. Nov. On. Jin. M»r.

Apjcar c/Lb 3,10 3.22 3.35 3,65 4.19
Ckmi S/t 24 30 21.65 21.33 20.95 20.97
Clft cilb 144.00 143.87 144.46 143.71 143,01Algodfc) o'Lb 64.90 63,87 64,05 65.15
Sojllgriol SB 584 583 584 584 592 602 612
Soil |f»rak>) in 123.70 128.40 131.40 134.30 142.40 144 70 149,10
Soil |6l«o) oLD 31.25 29.68 28,82 2810 27.32 26.58 26,27 26,03Milho SfB 281 277 267 264 272 278
Suco d« Isranjl c'Lb 156 00 153 85 151 60 149 80 149 05 149 1 5
Tngo SB 342 321 321 332 337
Cobra S--OIV trov 64.20 64,50 65.50 66.10 —
Ouro S/onga troy 324 60 325,80 329.80 334 10 338.60 343.50
Pnta SonQa trov 657 30 664.0 673.0 — 667.0 692.50 702.50
Lb = UDra Pese - 0.45392Kg
0 = 27 22kg

t - tonelada
onça troy = 31 I03gr Fonte = • 9oisas de Nova Iorque e Chicago

AL pede que
EUA comprem

mais açúcar
Washington — O Grupo de

Países Latino-Americanos e do
Caribe Exportadores de
Açúcar (Geplacea) pediu aos
Estados Unidos que liberem
sua política para o setor, já que
as quotas de importação para
proteger os produtores inter-
nos prejudicam a região. Os
EUA controlam o acesso do
açúcar ao seu mercado através
de quotas e têm preços subsi-
diados, superiores aos do mer-
cado internacional.

A receita procedente das
vendas dos países do Geplacea
aos Estados Unidos caiu de 1
bilhão 37 milhões de dólares
em 1981 para 690 milhões de
dólares em 1984 e deverá che-
gar a menos de 600 milhões em
1985.

Em países como Brasil e Ar-
gentina a perda com as receitas
de exportação é total, pois não
recebem um centavo de ajuda
econômica, afirmou o secretá-
rio do Geplacea, Eduardo La-
torre. Ele está mantendo ges-
tões junto ao Governo e ao
Congresso dos EUA para a
liberalização da política açuca-
reira na nova legislação agríco-
la para 1985.

Venda de

soja no RS

está parada
Porto Alegre — A comercia-

lização da soja foi suspensa a
partir de ontem em todo o Rio
Grande do Sul devido aos bai-
xos preços do mercado — Cr$
48 mil a saca, quando só o
custo de produção está orçado
em Cr$ 62 mil. A decisão foi
tomada ontem por 40 coopera-
tivas filiadas à Fecotrigo e 30
sindicatos rurais na cidade de
Carazinho. As cooperativas re-
presentam 80% da produção
gaúcha de soja, que este ano
será de 5 milhões 700 mil tone-
ladas.

Segundo o presidente da Fe-
cotrigo, Jarbas Machado, nun-
ca, como agora, o mercado da
soja esteve numa situação de
depreciação e de baixa. Se os
agricultores venderem a soja
pelo preço de Cr$ 48 mil, terão
elevados prejuízos e náo pode-
rão pagar seus financiamentos.
A medida será mantida pelo
menos até sexta-feira, quando
será realizada uma reunião em
Porto Alegre, na sede da Feco-
trigo, para debater os rumos da
mobilização. Afora a suspen-
são da comercialização já deci-
dida, os agricultores estudam
pedir a prorrogação dos prazos
dos empréstimos de custeio da
lavoura e a suspensão da co-
brança de juros nos emprésti-
mos bancários que vencem no
mês de junho, além de uma
moratória de 60 a 90 dias para
seus compromissos.

O presidente da Federação
de Agricultura do Estado de
São Paulo, Fábio Meirelles,
alertou que o setor de soja em
São Paulo corre o risco de não
saldar seus débitos com entida-
des financeiras e "sequer plan-tar a nova safra". A entidade
enviou ontem ao Governo fe-
deral uma série de propostas
para tentar solucionar os pro-blemas dos plantadores de
soja.

As medidas sugeridas pela
Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo incluem
atualização do preço mínimo
da soja, saco de 60 quilos, para
Cr$ 65 mil, aquisição pelo Go-
verno federal do produto arma-
zenado nos silos das indústrias
moageiras, 100% de EGF refe-
rente ao preço mínimo.

Cotação da

laranja cai

no atacado
O preço da laranja chegou a

cair até 40% no mercado ataca-
dista da Ceasa-RJ ontem, devi-
do à maior procura pela tange-
rina, cuja colheita se intensifi-
cou, e à queda de temperatura
nas regiões produtoras, tanto
no Rio de Janeiro quanto em
São Paulo, o que está afetando
a qualidade da fruta.

A laranja natal baixou de
Cr$ 30 mil para Cr$ 18 mil a
caixa, com uma queda de 40%;
a laranja lima caiu de Cr$ 20
mil para Cr$ 18 mil (-20%) e a
laranja seleta teve seu preço
reduzido em 20%, de Cr$ 25
mil para Cr$ 20 mil.

Outras frutas também tive-
ram baixas ontem: a uva itália
caiu de Cr$ 45 mil para 3ü mil e
o mamão havaí baixou de Cr$
12 mil para CrS 11 mil. Em
compensação, subiram vários
legumes: a batata aumentou
7%, ao passar de CrS 2S mil
para CrS 30 mil; o preço do
pepino passou de CrS 25 mil
para CrS 3(1 mil. com alta de
20%; e o pimentão aumentou
de CrS 45 mil para CrS 55 mil a
caixa (+ 22%).

A Cacex alterou os critérios para
concessão de subsídios às exportações
por transporte marítimo. O Comitê Exe-
cutivo das Linhas Pioneiras (Celip) foi
extinto, surgindo em seu lugar o Comitê
Executivo de Transporte na Exportação,
com funções mais abrangentes que atinge
até o transporte aéreo e não só, como era
antes, o transporte marítimo.

Nos estudos que fez sobre os fretes

marítimos das chamadas linhas pioneiras,
a Cacex detectou diversas distorções.
Uma delas é que muitas linhas considera-
das pioneiras já são atendidas normal-
mente e não deveriam estar mais nessa
classificação. Outra: o sistema Celip sub-
sidiava qualquer produto, porque quem
recebia o incentivo era a empresa trans-
portadora. Somente três empresas eram
beneficiadas: Lloyd Brasileiro, Cia Pau-

lista de Comércio Marítimo e Empresa de
Navegação da Amazônia.

A intenção da Cacex agora é estimu-
lar diretamente o produto a ser exporta-
do, naturalmente, dependendo do merca-
do onde será vendido. Assim, se for
necessário conceder subsídio para o ¦
transporte aéreo (ou qualquer outro ti-
po), isso será feito. A proposta da Cacex
é deixar ali mesmo a coordenação do
novo programa.
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0 investimento vitoriosa.

Se você é um investidor Flexlnvest, você tem tudo para sentir-se vitorioso. Afinal, você
derrotou a inflação por 13,05% x 11,8%. E isto não foi só em abril. Nos 4 primeiros
meses de 1985, a vitória foi maior ainda: 60,84% x 49,91%. Nos últimos 12 meses,

então nem se fala: 279,16% X228&%. Mas se você ainda não é um investidor
Flexlnvest, não perca tempo. Procure já um de nossos gerentes e faça um ótimo

negócio: combine a alta.rentabilidade do Flexlnvest com a solidez e a experiência
internacional do Chase Manhattan Bank.

Tudo isso livre de imposto de renda. E mais: você pode aplicar e resgatar
a qualquer momento. Até por telefone.

Rio de Janeiro: Central ¦ Rio: Rua doOuvidor, 98 • Tel.: 216-6112 • São Paulo: Central - São Paulo: Rua Álvares Penteado. 131 •
Tel. 239-0633 • Belém: Rua 15 de Novembro, 241 - Tel.: 225-3366 • Belo Horizonte: Rua Espírito Santo, 900 - Tel.: 212-1766 • Blumenau:Rua Sete de Setembro, 979 - Tel.: 22-9411 • Brasília: Conj. Comercial do Hotel Nacional, loja 25 • Tel.: 226-2811 • Campo Grande:Av. Afonso Pena. 3146 • Tel.: 383-6166 • Cuiabá: Rua Campo Grande. 234-Tel.: 322-1022 «Curitiba: Rua Marechal Deodoro, 421 -

Tel,: 232-5133 • Dourados: Rua João Rosa Góes. 392 • Tel.: 421-1190 • Fortaleza: Rua Barão do Rio Branco, 1189 - Tel.: 231-7633 • Goiânia:Av. Goiás. 628 - Tel.: 224-7188 • Itumblara: Rua Marechal Deodoro, 48 - Tel.: 431-0420 • Juiz de Fora: Hua Barão do Rio Branco, 2250 -
Tel.: 213-3671 • Londrina: Alameda Miguel Blasi, 76 - Tel.: 23-0808 • Manaus: Rua José Paranaguá, 186 - Tel.: 234-0766 • Porto Alegre:Rua dos Andradas, 1111 - Tel.: 24-5522 • Recife: Praça da Independência, 29 - Tel.: 224-9222 • Salvador: Av. Estados Unidos, 50 •

Tel.: 243-5055 • São Ulis: Rua da Paz, 133 - Tel.: 222-1339 • Vitória: Av. Governador Bley, 137 • Tel.: 223-7333.
Flexlnvest • Fundo de Investimento Lar Brasileiro O texto do regulamento do Fundo e as demais informações determinadas pela regulamentação em vigor estáo àdisposição dos condôminos na sede e dependências do administrador, Banco de Investimentos Lar Brasileiro S. A.

APPLES COMPATÍVEIS — 8 BITES

¦hi

wHH

UNITRON
CPU 48k interface de dnve. 2 disk-drivesmonitor lnstrum 16 mhz. mtertace
paralela R impressora ELEBRA MONICA
80/ i32 colunas - CrS 13.937.000
CRATT II — Multitunçâo'
CRU 45k mtertace de dnve 2 disk-
dnve? monitor compo 10 mhz mtertace
paralela e impressora ELEBRA MONICA
SC 132 colunas - CrS 13.S78.000
CCE — Exato 4000 Fio
CF'J 4Sk interlace de dnve ! disk-dnve
e 1 monitor lnstrum — CrS 7.628.OOO

DISMAC - Apple 8105
CPU 48k. interlace de drive. 1 disk-dnveCrS 4.990.000
Idem c/ placa PAL/M-CrSS.490.000
SM - COMPATÍVEL - 16 BITES
SCOPUS • 256k de memória RAM, clock
de 8' video 2 drives 5'/« dupla lace.vídeo Scopus MU ÍOI

CrS 32.925.000
SCOPUS — Mesma configuração c/
impressora ELEBRA 8035 160 CPS/132
colunas serial — CrS 46.725.000

Na Clappy, vocô encontra aten-
dimento especializado, assistén-
cia técnica perleita e as condições
de preço e pagamento que para-
ram no tempo da aritmética. E a
entrega é imediata. Passe na
ClappY. Se não, quem vai parar no
tempo é vocô.

Caappy
O lado gente da máquina

Centro:
Av, Rio Branco. 12 • loja e sobreloja
Tel: (021) 253-3395
Copacabana.
Rua Pompeu Loureiro, 99
Tel.: (021) 236-7175 257-4398

SCOPUS — idem + impressora ELEBRA9051 c/ 250 CPS/132 colunas —
CrS 47.500.000
SUPRIMENTOS
Disquetes 5U SF/ dupla der.sidade —
unidade — CrS 18.000
Disquetes 5 !í DF/ dupla densidade —
unidade — CrS 24.000
Formulário SO colunas :>sc — milheito- CrS 47.000
Fita Elebra - unidade — CrS IO.OOO
TRS 30 - COMPATÍVEIS
Digitus
DGT ÍOOO — CrS 2.792.OOO

Visite r :;as ou solicite 3 visita de urr. tepresen! :r.v ¦ Entregamos em todo o irias.", pei; Reembolso j
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CMN facilita 
garantias para 

assistência a bancos

Lei do Colarinho Branco

terá hoje redação 
final

Brasflia — A Câmara aprova hoje a
redação final do projeto de lei que define
crimes contra o sistema financeiro nacio-
nal, conhecidos como "crimes de colari-
jiho branco", prevê a decretação de pri-
são preventiva e a prisão administrativa
— pelo Ministro da Fazenda, tão logo
tome conhecimento dos ilícitos — e esta-
belece punições aos seus autores com
penas de reclusão que variam de um a
doze anos.

Ó projeto foi aprovado segunda-feira
pela Câmara através do voto de liderança
e ainda hoje, após aprovação da redação
final, será encaminhado ao Senado, on-
de, como na Câmara, deverá tramitar em
regime de urgência, como informou o
líder do Governo no Senado, Humberto
Lucena. Segundo ele "é do interesse
geral instrumentalizar o Governo para
que puna exemplarmente os responsáveis
pelos crimes contra o sistema financeiro
nacional".

O projeto original foi elaborado pelo
Deputado Nilson Gíbson (PFL-PE), mas
o substitutivo aprovado e que foi apre-

sentado pelo Deputado João Herculino
(PMDB-MG) é de autoria do Procura-
dor-Geral da República, Sepúlveda Per-
tence.

A diferença principal entre o substi-
tutivo e o texto de Nilson Gíbson (origi-nal) é que este previa como punição a
detenção dos criminosos, enquanto que o
da Procuradoria-Geral impõe penas de
reclusão. Isto representa, na prática,maior rigor das penas, uma vez que a
reclusão não permite que os condenados
se beneficiem da Lei Fleury — que possi-bilita a réus primários o cumprimento da
pena em liberdade. '

O projeto define como crime' contra
o sistema financeiro nacional"praticar,
na gestão de instituição financeira atos
fraudulentos ou temerários que as levem
à insolvência, intervenção ou liquidação
extrajudicial".

Prevê ainda o projeto que "O Minis-
tro da Fazenda poderá decretar a prisão
dos administradores das instituições fi-
nanceiras, por prazo não superior a seis
meses nem inferior a três".

Governo punirá corruptos

b li
r.\

Brasflia — A política de impunidade
de crimes contra o patrimônio da União
não tem lugar na Nova República. Essa
política permitiu que diversos escândalos
ocorressem nas administrações anterio-
res. A afirmação foi feita ontem pelo
Ministro da Agricultura, Pedro Simon,
durante a solenidade de posse do presi-
dente do IBDF, Marcelo Palmério.

¦ O Ministro Pedro Simon referia-se às
medidas processuais que o Governo to-
mará, acatando a decisão da CPI da
Câmara dos Deputados para o caso Ca-
pemi, contra o ex-Ministro da Agrícultu-
ra, Amaury Stábile, e um ex-funcionário
do IBDF, Roberto Amaral, envolvidos
em irregularidades constatadas pela CPI.

A Secretaria de Controle Interno
(Secin), do Ministério do Planejamento,
já está de posse de documentação sobre a
utilização de verbas durante a administra-
ção do ex-Ministro Amaury Stábile em-
pregadas em campanhas visando o plan-tio de safras ("Plante que o João garan-te"). Segundo fontes governamentais, a
Secin está procedendo a uma auditoria
para verificar denúncias sobre irregulari-
dades praticadas no pagamento da cam-
panha do plantio 83-84. Os indícios das
irregularidades começaram a ser detecta-
dos por ocasião dó inquérito instaurado
no Banco Nacional de Crédito Cooperati-
vo (BNCC) por determinação do ex-
Presidente João Figueiredo.

CVM multa infratores

Pela quarta vez, os administradores
da Empreendimentos Cavalcante Ltda.,
Rivaldo Luis Cavalcante e Paulo Roberto
Cavalcante, foram punidos com multa
pela Comissão de Valores Mobiliários —
CVM. Eles não têm registro na entidade
como agenciadores autônomos de valores
mobiliários e se especializaram no golpe
de colocar no mercado ações frias de
hospitais do interior paulista.

Mais uma vez, receberam a multa
máxima prevista por lei, no valor de 500
ORTN, por colocação irregular de 37 mil
700 ações do Hospital Júlia Pinto Caldei-
ra, da cidade de Bebedouro (SP). O
hospital e seus administradores foram

advertidos. Em outro inquérito, o Cole-
giado da CVM multou, com 500 ORTN,
a Alipasa — Alimentos Industriais da
Paraíba (João Pessoa-PB), atual Acais
S/A-Agropecuária São Paulo, com sede
em São Paulo.

A Alipasa não tem registro na CVM
nem no Banco Central e todas as pessoas
envolvidas na operação de venda de 9
milhões 767 mil ações da empresa foram
punidas: Douglas Pedrosa de Mendonça
e Kennedy Augusto de Andrade (em 500
ORTN), Amilcar de Moraes Lyra e Abe-
lardo Alfredo Batista (300 ORTN) e
Adaulto Passos Júnior e Claro Bustaman-
te Guil (50 ORTN).

Auxiliar diz ser

vítima de boatos
Brasflia — O presidente-executivo do

Banco Auxiliar, Eduardo de Carvalho,
garantiu que a onda de boatos sobre uma
crise de liquidez na instituição faz parte
de uma "campanha organizada contra
todo o sistema financeiro privado". Ele
não entrou em detalhes, mas afirmou que
viu um documento que prova a sua de-
núncia. "Não estou inventando nada. Eu
peguei um papel e li. Existe uma campa-
nha contra os bancos privados e o Auxi-
liar é apenas parte nessa onda de boa-
tos", declarou."Entretanto, o problema é muito
maior do que este. Atingindo o Auxiliar,
querem, na verdade, atingir todo o siste-
ma financeiro privado nacional, pois é
muito mais fácil, numa fase posterior,
estatizar algumas poucas instituições, ao
contrário das muitas que hoje disputam o
mercado", frisou Eduardo de Carvalho.

Ontem, a partir de 17 horas, Eduar-
do de Carvalho e um assessor da Direto-
ria do Banco Auxiliar estiveram reunidos
com o Chefe do Departamento de Opera-
ções Bancárias (Deban) do Banco Cen-
trai, José CCosta, até por volta das 20
horas, discutindo pormenores do relacio-
namento entre a instituição e o Banco
Central."A nossa situação está tranqüila e
não consigo imaginar por que o Auxiliar
está sendo vitima dessa boataria. Temos
fechado normalmente nossas posições e
hoje (ontem), conseguimos, inclusive,
aumentar nossa média de captação", ex-
plicou.

Segundo uma fonte credenciada do
Banco Central, Eduardo de Carvalho já
estivera, entre 20h30min e 24 horas da
última segunda-feira, em reunião com o
mesmo chefe do Deban. Ontem, uma
hora depois de ele já estar discutindo a
situação no Auxiliar, José Costa dirigiu-
se ao gabinete do Diretor da Área Bancá-
ria, Alberto Furuguem, onde permane-
ceu por 15 minutos.

Meia hora depois, abandonando a
reunião com José Costa e o corpo de
assessores do Deban, o presidente execu-
tivo do Banco Auxiliar coiffirmou que a
instituição está praticando um programa
de austeridade, demitindo funcionários e
fechando agências deficitárias."Estamos optando por uma nova
postura no mercado financeiro. A partir
de agora, vamos deixar o varejo e dedicar
nossos esforços ao segmento do mercado
mais especializado, que é aquele vincula-
do às grandes cidades", afirmou o presi-
dente executivo do Auxiliar.

E acrescentou: "O Banco Auxiliar
sempre foi uma instituição sólida, bem
capitalizada e administrada de forma mo-
derna e eficiente. De repente, passamos a
ser vítimas de um zumzum danado, mas
cujas origens já conseguimos descobrir."
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<^>CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S/A
(Companhia Aberta!

C.G.C. 25.869.736/0001-21
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO .
Conselho de Administração convida o* Senhores Acionistas a

reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 24 de
maio de 1985, às 14:00 horas, em primeira convocaçSo, e, em
segunda, com qualquer número, ás 15:00 horas, na sede social,
nesta cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, à Fazenda
do Penedo, s/n?, para deliberarem sobre o seguinte: a) Re-rati-
ficaçSo e homologação das deliberações constantes das Assem-
bléias Gerais de Acionistas de 21/02/85 (AGE) e de 26/04/85
(AGO/AGE). b) Aumento do capital social e das quantidades
de açOes com os valores de: — Cr$ 18.396.141.498 correspon-
dente a 9.198.070.749 eçOes decorrentes da subscriçSo pública
deliberada na AGE de 21/02/85, nesta data totalmente subscrita,
e, consequentemente, a ser homologada; — Cr$31.368.827.946
correspondente a 19.418.149.359 açOes como boriificaçflo de
100%, decorrente da-incorporaç&o de reservas de correção mo-
netâria e de lucros acumulados, abrangendo inclusive os subs-
critores da subscriçSo pública constante da deliberação da AGE
de 21/02/85, conforme já decidido na AGO/AGE de 26/04/85.
c) Alteração do artigo 59 do estatuto, em conseqüência do au-
manto do capital social de CrS 12.972.686.448 para Cr$
62.737.655.892. d) Outros assuntos de
interesse da companhia.

Varginha (MG), 14 de maio de 1985
RUY BARRETO nossai*ÇÔM

Diretor Presidente ws «ouSot vilousJ

&

( BANCO DO BRASIL S.A.

Carteira de Comércio Exterior
AVISO-CIRCULAR CACEX/FINEX

N° 85/2
EXPORTAÇAO FINANCIADA DE BENS E SER-
VIÇOS — A Carteira de Comércio Exterior
(CÀCEX) do Banco do Brasil S.A. comunica, com
base no item 6.10 do documento adiante referido,
a inclusão de alinea "h" ao item 5.4 da Circular
CACEX/FINEX n° 10, de 21-9-82, com a seguinte
redação:"5.4 — Pedido de pagamento de equalização e

comissões
h) deverão ser apresentados no mais

tardar até o dia 20 (vinte) os pedidos
de pagamento cujos vencimentos dos
períodos de equalização ocorram até o
último dia de cada mês. Aqueles apre-
sentados depois do dia 20 (vinte) se-
rão liberados no mês subseqüente."

Rio de Janeiro, RJ, 15 de maio de 1985

Marcos Pereira Vianna, Diretor

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

, COMPANHIA ABERTA - CGC 17.155.730/0001-64
Extrato da ata da 1549 reuniSo do Conselho de Administração
Data, hora e local: 12.04.85, às 11:00 horas, na sede social,

à Av. Barbacena, 1200 • 189 andar, em
Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente — Guy Maria Villela Paschoal
Secretário - Altino Mota dos Santos

Sumário dos fatos ocorridos:
— O Conselho aprovou:

a ata da reunião anterior;
o seguinte contrato de financiamento: 1 - Bank of A-
merica National Trust and Savings Association e Ou-
tros; 1.1 - Valor: US$30,000,000; 1.2 - Finalidade:
capital de giro e financiamento de parte das obras de
expansão do sistema de distribuição;
voto de pesar pelo afastamento do Dr. Mario Penna

Bhering da Diretoria da Empresa e, ao mesmo tem-
po, de regozijo pela sua nomeação para o cargo de
Presidente da ELETROBRAS;
voto de pronto restabelecimento da saúde do Dr.

Tancredo Neves, Presidente da República.
II - O Sr. Presidente, os Conselheiros Guilherme Machado e

Geraldo Freire da Silva e o Diretor Luiz Aníbal de Li-
ma Fernandes teceram considerações sobre assuntos de
interesse da Sociedade.

Presenças: Conselheiros Guy Maria Villela Paschoal, Antô-
nio Pedro Braga, José Coriolando Beraldo, Gui-
lherme Machado, Geraldo Freira da Silva, Theo-
dulo Pereira, José Marcondes Brito de Carvalho e
Lucas Lopes, Diretor Luiz Aníbal de Lima Fer-
nandes e Altino Mota dos Santos, Secretário.

Altino Mota dos Santos — OAB 7228

JUCEMG 674.976= /= 85 06 maio 1985.
Junta Comercial do Estado de Minas Ge-
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mm
Companhia de

Eletricidade doEstado da Bahia

AVISO DÉ CONVOCAÇÃO
TOAAADAS DE PREÇOS

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA —
COELBA através da sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO — CPL. torna público, para conhecimento das firmas interessa-
das. que se acham abertas as tomadas de preços abaixo discrimi-
nadas:

RECEBIMENTO
DE PM POSTAS

T.P.tr OBJETO MTMtOXÀRIO/ CMJÇfcXCr})
048/GBID Leitoras para microfichas

052/GBID

14.06.85
às

09:30 h
14.06.85

às
14:30 h

1.000.000

2.000.000Equipamentos para trabalho emlinha viva (cobertura isõlante para
postes, cmietas e condutores; esti-
cador para linha viva. corda de
fibra sintética, grampo de torção
para by-pass, manga e luva de
borracha, etc.)

As propostas serào recebidas e abertas nas datas e horários acima
indicados, na sala de reuniões da CPL o Bloco II, 3o andar — Ala "C"
do Edifício sede da COELBA, situado à Avenida Edgar Santos n°
300, na Cidade de Salvador-BA.
A aquisição será custeada com recursos do empréstimo n° 645/SF-BR, do BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
(BID), objeto do contrato celebrado em 05 de abril de 1981 .As características e especificações dos equipamentos, para elabora-
çáo de propostas, bem como o critério que será utilizado no
julgamento da licitação, constam do edital respectivo, que seráfornecido aos interessados, ao preço de Cr$ 100.000 (CEM MILCRUZEIROS) no endereço acima indicado.
Para apresentação de propostas serão exigidas, a nível de cadalicitação, caução nos valores mínimos acima estipulados.Salvador. 09 de maio de 1985

RQMARIO DE OLIVEIRA BATISTA
Chefe da

Comissão Permanente de Licitação (CPLI

Secretaria das Minas e Energia
GOVERMO

JOÃO DURVAL

O
Onde hi Batam, há Ir f IB#M r dmnwhnntrito

Brasília — O Conselho Mo-
netário Nacional foi convocado
ontem, inesperadamente, para
aprovar uma Resolução (n°
1013) que possibilita maior agi-
lidade, nos mecanismos de as-
sistència financeira às institui-
ções bancárias em dificuldades.

Foram aumentadas as garan-
tias que poderão ser oferecidas
ao Banco Central, para respal-
dar as linhas de assistência fi-
nanceira concedidas aos bancos
privados. Além da caução dos
direitos creditítcios emergentes
das operações ativas, os bancos
poderão oferecer caução de
bens, títulos e quaisquer outros
valores mobiliários, além de
imóveis desde que não hipote-
cados, constantes ou não dos
seus respectivos ativos, além de
avais e fianças.

Através de outra Resolução
(n° 1012) foi elevado de 90
para 100% o percentual fixado
na Resolução n° 1010, objeti-
vando o refinanciamento das
dívidas do setor público. Se-
gundo o Banco Centrai, o per-
centual anterior "estava geran-
do dificuldades operacionais na
sua implementação. O Conse-
lho Monetário Nacional enten-
deu que a simples rolagem da
dívida, sem novos acréscimos,
já representa considerável es-
forço de contenção do endivi-
damento público".

De acordo com uma nota
oficial distribuída no início da
noite, o Banco Central assina-
lou que "a maior agilização da
Resolução n° 11)08 tem por me-
ta manter o fortalecimento do
sistema financeiro nacional. Os
novos mecanismos previstos
nas Resoluções 1008 e 1013
possibilitam ao Banco Central
influenciar diretamente nos
processos de recuperação e de
ajustamento de instituições fi-
nanceiras, quando estes se fize-
rem necessários".

Além do presidente do Ban-
co Central, Antonio Carlos
Lemgruber, participaram da
reunião do CMN os Ministros
da Fazenda, do Planejamento,
da Agricultura, do Interior, da
Indústria e do Comércio e o
presidente do Banco do Brasil,
Camilo Calazans. representan-
do o setor governamental. As
instituições privadas foram re-
presentadas por Amador
Aguiar, do Bradesco, e Ângelo
Calmon de Sá, do Banco Eco-
nômico.

Problemas foram
causa da reunião

Brasília — A convocação do
Conselho Monetário Nacional
foi feita na tarde de segunda-
feira, por determinação do Mi-
nistro da Fazenda, Francisco
Dornelles. A decisão do Minis-
tro foi em decorrência de uma
informação recebida do presi-
dente do Banco Central, Anto-
nio Carlos Lemgruber, de que
o Banco Comind havia ultra-
passado o limite de assistência
de liqüidez em Cr$ 1 trilhão e o
Banco Auxiliar havia ultrapas-
sado a marca dos Cr$ 400 bi-
Ihões.

Francisco Dornelles achou
melhor discutir a situação das
duas instituições no Conselho
Monetário Nacional, dentro do
que estabelece a Lei Bancária
(4595). Foi convocado o menor
número de conselheiros que a
lei permite, isto é, seis repre-
sentantes do Governo e três da
iniciativa privada.

O detalhe é que, ao contrá-
rio das outras reuniões do
CMN, os conselheiros não fo-
ram autorizados a levar asses-
sores. Na reunião não estavam
presentes nem diretores do
Banco Central.

As alterações aprovadas on-
tem nas Resoluções 1008 e
1010 do Banco Central foram
para ajudar a resolver o proble-
ma do Comind, do Auxiliar e
de outras instituições financei-
ras que estejam nas mesmas
condições.

Duas altas fontes da área
econômica esclareceram que as
medidas aprovadas pelo Con-
selho Monetário Nacional têm
como principal objetivo dar
mais flexibilidade às autorida-
des monetárias no processo de
aceitação de garantias forneci-
das pelas instituições financei-
ras quando recorrerem ao Ban-
co Central nos empréstimos de
liqüidez ou nos programas de
saneamento financeiro.

Com as Resoluções de on-
tem. segundo essas duas autori-
dades da área econômica, fo-
ram criadas as condições ope-
racionais para que se viabili-
zem os programas de restaura-
ção de instituições financeiras.

Esse mecanismo só será
aceito pelo Banco Central caso
fique comprovado pelas autori-
dades da área econômica que
os programas de recuperação
propostos pelas instituições são
viáveis em termos econômico-
financeiros, de mercado e dos
interesses do contribuinte. Se-
gundo uma alta fonte da área
econômica, as medidas adota-
das ontem pelo CMN permiti-
rão viabilizar soluções de mer-
cado. a fim de que não ocorram
soluções traumáticas.

Leia editorial"Auditorias Necessarias"

Brasília — Foto de Luciano Andrade

João Carlos Palhares (E) e Virgílio Távora na CPI da Sunamam

Palhares não conhecia o

protocolo 
com estaleiros

Brasília — O ex-diretor financeiro da
Sunamam, Comandante Luiz Rodolfo de Cas-
tro, assinou, por sua iniciativa e sem o conhe-
cimento do superintendente da autarquia, pro-
tocolo que retroagia para o mês de março de
1979 os efeitos da Resolução n° 6.043, publica-
da em julho xlesse mesmo ano. Essa resolução
regulava o pagamento dos eventos da constru-
ção naval e a questão das duplicatas emitidas
pelos estaleiros, como aceite da Sunamam, e
negociadas com os bancos.

A afirmação foi feita ontem pelo ex-
superintendente da Sunamam, Comandante
João Carlos Palhares (1979/1981), em depoi-
mento na CPI do Senado que investiga as
irregularidades na concessão de financiamen-
tos aos estaleiros pela autarquia do Ministério
dos Transportes. "Eu desconhecia a existência
do protocolo e só tomei conhecimento dele
após deixar o cargo de superintendente da
Sunamam", afirmou o Comandante João Car-
los Palhares.

Questão polêmica
Todos os créditos concedidos pela Suna-

mam aos estaleiros, com base nesse documen-
to, foram glosados pela Comissão de Tomada
de Contas, criada pelo Ministério dos Trans-
portes para levantar as dívidas da autarquia e
da indústria de construção naval. Essa questão
tem sido uma das mais polêmicas na CPI do
Çenado.

O protocolo, segundo o Comandante João
Carlos Palhares, não tem data e foi anexado ao
processo da Resolução n° 6.043, sem nenhum
aditamento explicativo. Amanhã, o ex-diretor
financeiro da Sunamam, Luiz Rodolfo de
Castro, prestará depoimento à CPI do Senado
Federal, explicando as razões que o motiva-
ram a assinar com os representantes dos esta-
leiros Ishikawajima, Verolme, CCN — Com-
panhia Comércio e Navegação (estaleiro
Mauá), Caneco, Só, Emaq e Mac Laren, esse
documento sem o conhecimento superior da
Sunamam

Quanto ao episódio da saída da Sunamam
do Comandante Luiz Rodolfo de Castro, o ex-
superintendente João Carlos Palhares explicou
que ele pediu demissão, após ouvir o ex-
Ministro Mário Andreazza, seu amigo. "O
Comandante Rodolfo não gostava de ser con-
testado nos seus atos na diretoria financeira,
onde estava há quase 11 anos, mas o ex-
Ministro dos Transportes, Eliseu Resende,
preocupado com a situação financeira da Su-
namam, sempre nos convocava para pedir
informações e esclarecimentos, príncipalmen-
te com relação à dívida das duplicatas, que foi
autorizada pelo ex-diretor financeiro."

Anistia
Para evitar a estatização ou a desnacionali-

zaçáo da frota de graneleiros, a Sunamam
examina a possibilidade de recomendar ao
Governo uma espécie de anistia financeira aos
armadores, em substituição à moratória, que
termina em julho. A idéia é usar recursos do
Fundo de Marinha Mercante para reduzir de
34 milhões de dólares (o preço pago ao estalei-
ro) para 14 milhões de dólares o valor do
financiamento de um graneleiro de 50 mil
toneladas de porte bruto, um subsídio de 20
milhões de dólares.

— A privatização tem seu custo. Outras
saídas, para os graneleiros, são entregá-los às
estatais ou exportá-los a preço de banana, algo
em torno de 7 milhões de dólares — afirmou,
ontem, no Rio, o superintendente da Marinha
Mercante, Comandante Murilo Rubens Hab-
bema. Ele admitiu que mais de, 30 navios
construídos para o transporte de granéis sóli-
dos (carvão, trigo, fertilizantes) beneficiam-se,
há 30 meses, de moratória concedida pelo
Governo, com seus proprietários deixando de
pagar prestações que, somadas, chegam a casa
dos 150 milhões de dólares. Além deles,
outros 14 graneleiros que estão ficando pron-
tos, em estaleiros nacionais, passam ao Fundo
de Marinha Mercante.
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Sunamam. de Marinha Mercante.

Nuclebrás 
precisa 

este

ano de CrS 5 trilhões
Dívida total de 2,4 bilhões de dólares; Licício Seabra admite que-o Ministério dDívida total de 2,4 bilhões de dólares;

compromissos internos vencidos com emprei-
teiros, fornecedores e instituições financeiras
da ordem de CrS 390 bilhões; taxas e impostos
atrasados de CrS 160 bilhões; gastos de 300
milhões de dólares para rolar a dívida este
ano; e necessidade de CrS 5 trilhões em 85
para prosseguir as obras de Angra 2 e 3,
enfrentar os gastos de custeio e pagar os
débitos que estão vencendo.

Esse o panorama que o novo presidente da
Nuclebrás, Licínio Seabra, encontrou ao assu-
mir a empresa, com duas prioridades: sanea-
mento financeiro e viabilizar a construção de
Angra 2 e 3, onde já foram investidos 2,6
bilhões de dólares. As duas usinas precisam de
mais 1,8 bilhão de dólares para entrar em
operação, a primeira em 1992 e a segunda um
ano e meio depois.

Seabra pretende concluir em 30 ou 45 dias
um diagnóstico da situação da empresa, para
submeter ao Ministério das Minas e Energia,
no qual considerará as hipóteses de paralisar
as demais atividades, procurar os sócios ale-
mães para transformar uma parte das dívidas
em capitai de risco e mesmo renegociar o
acordo nuclear, para dilatar os prazos de
operação das usinas.

Tuma explica

busca em firma

do Brasilinvest
São Paulo — "A diligência e a apreensão

de documentos na firma Muriaé Sociedade de
Comércio Ltda. vinculada ao Grupo Brasilin-
vest, foram determinadas pelo Procurador-
Chefe da República no Estado de São Paulo,
Manoel Paulino Filho", informou, ontem, o
Superintendente Regional da Polícia Federal,
delegado Romeu Tuma, negando que os agen-
tes e delegados do DPF tenham cometido
qualquer arbitrariedade conforme denúncia
formulada pelos advogados dos diretores da
empresa.

Em sua denúncia, os advogados diziam
que a Polícia Federal havia invadido o escritó-
rio da firma em busca de documentos e entrou
com uma petição na Justiça Federal solicitan-
do explicações do delegado Romeu Tuma a
respeito da ação do DPF.

O delegado Tuma informou que a Polícia
Federal somente atendeu a um pedido da
Procuradoria, destacando que os policiais agi-
ram de acordo com a lei ao entrarem na última
sexta-feira no escritório da Muriaé Sociedade
de Comércio Ltda.. de Antonio Pavesi. Segun-
do Tuma. o Procurador-Chefe Manoel Paulino
Filho tinha informações de que "importantes
doumentos" relacionados ao escândalo do
Brasilinvest seriam retirados do escritório da
empresa durante o final de semana".

Licício Seabra admite que-o Ministério da
Fazenda poderá não liberar o total de recursos
que está reivindicando e que o Ministério das
Minas e Energia deverá examinar a opção
nuclear entre as diversas alternativas para
aumentar a oferta de energia nas Regiões
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, ameaçadas de
racionamento já em 1986, segundo denúncia
do novo presidente de Furnas, Camilo Pena.

A companhia, segundo Licínio, ainda está
pagando em dia o pessoal, mas tem dificulda-
des para manter o quadro de técnicos e está
atrasando o pagamento do IAPAS e de im-
postos.

Licínio acredita que os alemães estariam
dispostos a estudar a dilatação dos prazos, o
aumento de sua participação financeira e mes-
mo a renegociação dos compromissos sobre
transferência de tecnologia. Ele entende que
os alemães poderiam elevar sua atual partici-
pação de 3% na Nuclep (Fábrica de Compo-
nentes Pesados).

Os CrS 5 trilhões de que precisa a Nucle-
brás este ano seriam suficientes para cobrir os
gastos do Tesouro com o subsídio ao trigo
(preço do pão), ao açúcar e álcool (formação
de estoques e ajuda às usinas) e o próprio
déficit do orçamento fiscal.

Sarney discute

Sul Brasileiro

com senadores
Brasília — Os líderes da Aliança Demo-

crática no Congresso reúnem-se hoje, nova-
mente, com o Presidente José Sarney e armam
a estratégia a ser usada no Senado para evitar
que o projeto do Sul Brasileiro seja aprovado
tal como saiu da Câmara dos Deputados.

Ontem, durante reunião do Conselho Poli-
tico, no Palácio do Planalto, este tema foi
exaustivamente discutido. Ao final da reunião,
os líderes conversaram com o Ministro da
Fazenda. Francisco Dornelles, que lhes pro-
meteu enviar um técnico para detalhar as
conseqüências da aprovação do projeto.

Realmente, à tarde, o líder do PMDB,
Senador Humberto Lucena, e seu colega do
PFL. Carlos Chiarclli, fecharam-se na sala da
liderança do PMDB por mais de uma hora.
Eles ouviram do assessor especial de Dornel-
les, Luiz Carlos Piva, os desdobramentos eco-
nômicos e administrativos que o projeto pro-
vocaria, se aprovado no Senado na mesma
forma em que o foi na Câmara dos Deputados.

Luís Carlos Piva, ao sair da reunião,
considerou-a preliminar, mas adiantou que o
Ministério da Fazenda acha impossível a inclu-
são das três empresas de crédito imobiliário,
pertencentes aos dois conglomerados, no pro-
jeto de recuperação, isto, segundo ele, :iu-
mentaria a necessidade de recursos oficiais em
CrS 300 bilhões. Ou seja. a injeção de recursos
no Sul Brasileiro e Habitasul passaria dos CrS
9ÍK) bilhões inicialmente previstos para CrS 1
trilhão 2lXI bilhões. O Governo não esta dis-
posto a bancar esta fatura.
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Anfavea diz 
que 

controle de 
preços 

contradiz regime

Montadoras propõem trégua Savad discute com economistas

Brasília — Os diretores da
Anfavea — Associação Nacio-
aal dos Fabricantes de Veículos
Automotores — manifestaram
ao Presidente José Sarney sua
opinião em relação ao controle
de preços: "É uma contradição
com o regime democrático e
cria dificuldades ainda maio-
res." Aos ministros-chefes do
Gabinete Civil, José Hugo Cas-
telo Branco, e do SNI, Ivan
Mendes, os empresários disse-
ram: "No sentido político, o
regime democrático é salutar,
mas as greves de natureza poli-
tica trazem sempre complica-
ções de ordem política."

A informação foi dada pelo
vice-presidente da Anfavea,
Mauro Marcondes Machado,

r^TÍepois das audiências no Palá-
cio do Planalto. Em entrevista

.. coletiva, entretanto, o presi-
dente da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores, André Beer, ga-
rantiu que o motivo da visita
foi a apresentação da entidade
ao novo Presidente da Repúbli-
ca. Mas admitiu que abordou
com o Presidente José Sarney o
problema do controle de pre-r:;-ços. 'Para os repórteres, fez
questão de minimizar a partici-
pação do Governo na interme-
diação do impasse.

De acordo com Beer, os em-
presários dependem da "luz
verde do Governo na conces-
são da trimestralidade", para" 
progredir nas negociações com
os empregados. Ele insistiu, no

_,,.,,,,pntanto, que na audiência com
, o Presidente Sarney limitou-se

a fazer uma exposição: "Não
viemos aqui pedir para o Presi-
dente gerenciar a greve", disse.

O presidente da Anfavea
elogiou, com discrição, a nota

... oficial do Governo, tratando
.... de maneira liberal a questão da

greve. "A greve faz parte da
,.democracia" — afirmou Beer.

' "Mas tem naturais limitações.
Não pode cercear o trabalho a

. quem quer trabalhar." De
acordo com ele, na maioria do

.1 ^.movimento as reivindicações
são trabalhistas e econômicas,

mas alguns fatos extrapolaram
esse sentido como, por exem-

' pio, a greve da General Mo-
f tors, em São José dos Campos.

O presidente da Anfavea
disse que atualmente empresá-

> < rios e trabalhadores vivem um
¦»« 'impasse. Segundo ele, os em-
" • "presários nãoconcordam com a

"¦ redução da jornada de trabalho' -'de 48 para 40 horas. Aceitam" ' ' apenas uma redução gradual"'" 
para 45 horas. Os empregados,

| 
" !por sua vez, não abrem mão

disso.

Automóveis não
J. sobem este mês

Brasília — Os preços dos
automóveis, cimento, alumí-

^ pio, implementos agrícolas e
transformados de cobre conti-

jouarão sem alteração até o fim
do mês. Isto ficou decidido em
reunião do Conselho Intermi-

. nisterial de Preços (CIP), que
aprovou aumentos no extrato

. .de tomate (12%), maizena
(6,3%), pneus (15%) e nas ge-

buiK.Jadeiras (13,97%) e fogões da
n- Brastemp (8,34%).

Segundo o secretário de pre-"'''""ços industriais da Secretaria"Especial de Abastecimento e
Preços (SEAP), Luís Roberto
.Cunha, os aumentos aprovados
não representam sequer um
ponto percentual na taxa de
inflação, até mesmo porque,

.' conforme explicou, esses pre-
ços somente chegarão ao con-
sumidor em junho.

Na reunião foram também
- estudados os preços de cerca de

- • 11 "'50 novos produtos, entre eles a
r=*~' nova linha de caminhões Car-

go, da Ford. Esses caminhões' " . terão os mesmos preços dos
veículos de igual porte produzi-
dos pela Mercedes Benz, se-
gundo informou Luís Roberto
Cunha.

O que mais influenciou a
decisão do CIP foi o aumento
das matérias-primas, na com-
posição do preço do produto
industrial. Não houve repasse

 de custo fixo e a mão-de-obra
só foi computada quando de-

w»<v> corrido um prazo mínimo de 30
dias após o dissídio da catego-
ria. A trimestralidade dos rea-

¦ justes salariais não foi cogitada
,n1 ' pelos integrantes do CIP, nem

por qualquer setor industrial.
A expectativa de Luís Ro-

' berto Cunha é que os preços
não sejam repassados imedia-
tamente para o consumidor,
não devendo refletir no aumen-

Ku M', ,0 d° cus,° v'da 116 ma'°-
Ele exemplifica com o caso dos

-uiiio fogões e geladeiras Brastemp,
. chamando atenção do consumi-

,j dor para não aceitar aumento
imediato nu preço desses pro-¦>'«».. dutos poi paiit dt vaiejistas,""" uma vek. qiit os produtos comos novos preços aintla não fo-

, ram sequei taiuidUos
"Estamos .uelhuiando o sis-

•ema dt intui magoes üa Sunab,
para evitai abusos poi pai te do
comércio, mas quem tem que
dai punição é o consumidor",
disse Luís Roberto Cunha.

Montadoras propõem 
trégua

e cancelam novas demissões
São Paulo — Uma proposta de "trégua", discutida ontem

por mais de duas horas entre líderes sindicais e empresários,
poderá levar à suspensão da greve dos metalúrgicos de São
Bernardo a partir de hoje. Ontem mesmo, a indústria
automobilística começou a cumprir sua parte neste entendi-
mento, cancelando as novas demissões de empregados, que
até então vinham ocorrendo todos os dias, especialmente na
Volkswagen do Brasil. A greve ainda atingia, ontem, 52 mil
metalúrgicos de São Bernardo.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Jair Mene-
guelli, afirmou ontem, após reunião no Hotel Holliday Inn,
que a trégua, realmente foi discutida com os empresários da
indústria automobilística e de autopeças, mas não confirmou
nem desmentiu que irá aceitá-la, disse, apenas, que a proposta
seria levada à reunião da diretoria. do Sindicato, iniciada
ontem à noite.

Negociações
A trégua, se aprovada, não significará um acordo, mas

permitirá a continuidade das negociações salariais entre o
Sindicado e os empresários em novas bases, isto é, sem greves
e sem demissões. Só em São Bernardo,«já houve 2 mil 21
demissões nas últimas duas semanas. As negociações salariais
serão retomadas amanhã, às 14h, quando a indústria já terá
uma nova posição do Governo a respeito do principal proble-
ma que enfrenta para fechar um acordo: o repasse dos
reajustes trimestrais e dos aumentos reais ao preço final de
seus produtos.

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo,
Luís Eulálio de Bueno Vidígal Filho, estará hoje em Brasília
para discutir com o Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles
uma maior flexibilidade do CIP (Conselho Interministerial de
Preços) com relação aos preços cobrados pela indústria. O
presidente da FIESP deverá estar acompanhado do presidente
da Associçáo Nacional dos Fabricantes de Veculos Automoto-
res (Anfavea), André Beer.

Luís Eulálio vai entregar a Dornelles um documento
mostrando que o controle rígido sobre os preços industriais
por parte do Governo,"está causando a descapitalização do
setor, com graves conseqüências, como a paralisação de
planos de investimentos". O estudo que a FIESP entregará ao
Ministro foi preparado com assessoria do economista José
Milton Daliari, ex-secretário especial de Abastecimento e
Preços do Governo Figueiredo.

Segundo Luiz Scheuer, um dos representantes da Anfa-
vea, um acordo definitivo deverá ser fechado com o Sindicato
até o final desta semana. A principal preocupação dos
empresários, no momento, é a de assegurar um acordo que
não represente uma clara derrota do Sindicato dos Metalúrgi-
cos. "Seria muito preocupante que as negociações terminas-
sem num velório. Elas devêm terminar, sim, mas com festa.
Eu não admito rendição nas relações entre o capital e o
trabalho", disse Scheuer.

A greve dos metalúrgicos, que já dura 34 dias, continua-
va ontem na Volkswagen Automóveis, Perkins, Mercedes
Benz, Forjaria São Bernardo, Brasinca e Brastemp, em São
Bernardo. Em São Caetano, estava parada a ZF do Brasil.

Não pule

de curso em curso!

Faça VOFF, e pronto!

É preciso acabar com a Via Crucis.de quem
quer aprender Inglês e vive pulando de curso em
curso sem nunca falar. A receita é vir para a VOFF
onde você vai pagar um pouco mais e vai falar
Inglês de uma vez por todas.

Na VOFF você aprende a pensar direta e
automaticamente em Inglês.
Na VOFF você fala Inglês desde a primeira aula
— você fala 50% do tempo e ouve 50% do
tempo em diálogo constante com os profes-
sores.
Na VOFF você tem aulas individuais com uma
equipe rotativa de professores se revezando
constantemente, o que lhe possibilita entender
qualquer pronúncia, sotaque, etc.
Na VOFF você determina em quanto tempo
você quer falar Inglês — em algumas semanas
ou alguns meses.
Na VOFF você faz seu horário — entre 7:20 e
21:20 — e quando não puder vir à aula basta
telefonar cancelando.

Venha falar conosco.

IffifíF
Idiomas Ltda.

Rua Nascimento Silva, 478 — Ipanema
Tel: 239-8895

Maioria já fez
acordo no ABC

A maior parte das indústrias
do ABC paulista já fechou
acordo com os grevistas, acei-
tando a redução da jornada de'
trabalho para 44 horas sema-
nais, em média, a aplicação de
reajustes trimestrais e um au-
mento real de 5%. Apenas as
empresas cujos produtos estão
sob controle do Conselho In-
terministerial de Preços — CIP
(automobilísticas, autopeças e
eletrodomésticos) e impedidas,
portanto, de repassar os au-
mentos salariais para os preços,
estão ainda resistindo, de acor-
do com o vice-presidente da
Bardella, Thompson Motta.

O vice-presidente do Grupo
Villares, Carlos Villares, infor-
mou que, desde a quarta-feira
passada, a Equipamentos Vil-
lares, localizada em São Ber-
nardo do Campo, assinou um
acordo com o Sindicato dos
Metalúrgicos, sendo acompa-
nhada pela grande maioria das
empresas do ABC.

Segundo ele, o acordo prevê
o reajuste de 100% do INPC e
um aumento real de 5%, in-
cluindo também a redução da
jornada semanal para 44 horas,
em média (em alguns casos
pode chegar a 45 horas). In-
cluiu também um acerto atra-
vés do qual os metalúrgicos
terão direito a dois outros rea-
justes, além dos já consagrados
pela legislação trabalhista. As-
sim, na prática, os metalúrgicos
conquistaram — pelo menos
provisoriamente — o reajuste
trimestral.

Carlos Villares, que partici-
pou ontem no Rio de um deba-
te sobre a nova política de
propriedade industrial, junta-
mente com outros empresários
do Rio, de São Paulo e Minas
Gerais, e o presidente do Insti-
tuto Nacional de Propriedade
Industrial, Mauro Arruda, ex-
plicou, no entanto, que não
ficou consolidado o princípio
dos reajustes trimestrais per-
manentes. Segundo ele, o acor-
do estabelece apenas que, além
dos reajustes já programados
para abril e outubro (data-base
e reajuste automático), serão
realizados também dois outros,
sendo um em julho próximo e
outro em janeiro de 86.

Ficaram acertados dois
novos reajustes, nos meses de
julho e janeiro próximos, o que
não quer dizer que tenha ficado
consolidado o mecanismo do
reajuste trimestral — comen-
tou Carlos Villares.

O vice-presidente do Grupo
Villares se identificou também
com declarações do Ministro
do Planejamento, João Sayad,
domingo passado em um pro-
grama de televisão, quando de-
finiu entre as prioridades da
política econômica os investi-
mentos nas áreas de agricultu-
ra, saúde, habitação e outras.

Concordo com o princí-
pio, embora ainda haja muito
por fazer no setor de bens de
capital, especificamente na
área de energia elétrica. O que
não se pode repetir mais são as
loucuras do passado — disse
Carlos Villares, referindo-se
aos "projetos faraônicos" da
Velha República, especialmen-
te ao da Ferrovia do Aço.

Durante o encontro dos em-
presários com"o presidente do
INPI, foram assinados seis con-
vênios, através dos quais o ór-
gão fornecerá às empresas to-
das as informações disponíveis
sobre registros de patentes no
país e no mundo.

Leia editorial
Desafio sem Resposta

NOSSAS AÇÕESSÃO NEGOCIADASNAS BOiSAS Dl VAIOKS

SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA
Inscr. C.G .C.-M.F.-33.000.571 /0001 -85

RELATÓRIO FINAL DO AGENTE FIDUClARIO
1. A Sociedade emitente, durante o exercício encerrado em 31 /12/1984, continuou a
cumprir todat as sua* obrigações e prestou, em tempo hábil, todas as informações que
lhe foram solicitadas.
Nas datas previstas foram providenciados os depósitos das importâncias necessárias ao
pagamento dos juros, ficando estes è disposição dos Srs. Debenturistas no Banco Itaú
S.A., agente emissor de certificados.
2. O pagamento das 18a, 19a e 20a parcelas dos juros pactuados ocorreu, de forma
regular, nos dias 01.03.84 e 01.06.84 e 01.08.84.
3. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 1984 foram elaboradas conforme as disposições da Lei no 6.404/76, tendo sido
submetidas à análise dos auditores externos Arthur Andersen S/C, os quais atestaram
a sua regularidade. O passivo exigfvel da Companhia naquela data era de Cr$
22.835.694.628 e o Patrimônio Líquido se situou em Cr$539.604.848.434.
O capital social foi aumentado de Cr$55.255.648.663 para Cr$ 166.747.981.038, em
.decorrência da capitalização de lucros e reservas diversas, em Assembléias Gerais
realizadas em 04.04.84, 13.08.84 e 26.09.84.
4. Os recursos captados através da emissffo de debêntures foram, de acordo com as
informações prestadas pelos administradores, integralmente aplicados nos fins a que
se destinaram.
5. O prazo de vencimento das debêntures objeto da presente emissío venceu-se em 31
de agosto de 1984.
Foram resgatadas até a presente data 77.602 debêntures.
As demais 032 encontram-se no Banco Itaú S.A., Pça. Pio X.99 - 8? andar, à disposi-
ç§o dos Senhores Debenturistas, para resgate.
6. NSo tendo ocorrido motivo para convocaçSo, nSo se realizou, no exercício em
questSo, nenhuma Assembléia dos Debenturistas.
7. Por oportuno, agradeço a honra de ter merecido, como Agente Fiduciário, a
confiança do» Srs. Debenturistas, a quem terei o prazer de prestar qualquer esclareci-
mento, em meu escritório à Av. Graça Aranha, 206, grupo 310.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1985
SIMAO ISAAC BENJÓ

Agente Fiduciário

Sayad discute com economistas

critérios 
que 

orientam o PND

Brasília — Equilíbrio financeiro do
setor público a curto prazo; aumento dos
impostos; redefinição do sistema orça-
mentário do país e a adoção de uma
política estável de redução das taxas de
juros são os quatro pontos fundamentais
que nortearão o Governo na elaboração
do IV Plano Nacional de Desenvolvimen-
to (PND). Esses critérios foram anuncia-
dos pelo Ministro do Planejamento, Joaõ
Sayad, durante o primeiro debate público
sobre o PND, ontem pela manhã, peran-
te um grupo de 50 economistas.

Sayad aproveitou a oportunidade pa-
ra anunciar a adoção de uma nova políti-
ca de desenvolvimento industrial, cujo
ênfase será o aperfeiçoamento tecnológi-
co em setores como os de informática e
química fina. Com isso, segundo o Minis-
tro, será possível alocar todos os recursos
financeiros disponíveis dentro do setor
público para áreas como as de alimenta-
ção, saúde, habitação, segurança pública
e saneamento básico.

Presente também aos debates, o se-
cretário-geral do Ministério do Planeja-
mento, Andréa Sandro Calabi, defendeu
uma recomposição da carga tributária
brasileira, através da identificação dos
setores da economia e as classes , sociais
que, eventualmente, suportarão uma ele-
vaçáo dos impostos.

, Para o Ministro Sayad, reforçando a
tese de seu colaborador, é impossível
obter-se equilíbrio financeiro do setor
público sem uma elevação da carga tribu-
tária. Segundo explicou, o Governo Sar-
ney vai negociar com o setor privado e o
Congresso Nacional uma fórmula capaz
de solucionar o problema, "porque atra-
vés apenas dos cortes de gastos será
impossível a obtenção dò reequilíbrio das
finanças públicas".

O aumento dos impostos, segundo
ainda as explicações de Sayad, será a
segunda etapa da estratégia de estabiliza-
ção econômica do Governo Sarney, a ser
inserida no IV PND. A primeira opção,
no entanto, será o corte de despesas do
Governo. Numa versão preliminar feita
pelo Instituto de Planejamento (IPLAN)
do Ministério do Planejamento está deci-
dido que os grandes projetos, sob respon-
sabilidade das empi2sas estatais, não
continuarão a ser desenvolvidos. A exce-
ção ficará para aquelas áreas diretamente
ligadas ao processo de desenvolvimento
regional, em especial no caso das regiões
Norte e Nordeste.

O Ministro Sayad falou também de

Brasília — Foto de A. Dorgivan
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uma outra preocupação governamental, a
de redefinir a atual política de incentivos
fiscais. Mesmo sem entrar em detalhes
sobre a matéria (uma comissão encarre-
gada de estudar o assunto fez apenas duas
reuniões até agora), Sayad revelou que o
atual Governo detectou dois problemas
sérios no setor: uma grande evasão dos
recursos e má gestão das verbas em seus

• respectivos projetos.
Nesse sentido também vai ser condu-

zida a política industrial do Governo
Sarney. Segundo o Ministro do Planeja-
mento, o "Executivo não pode mais ban-
car o crescimento industrial com base em
uma política de preços desajustada da
realidade e nem através de gastos fiscais,
o crônico desequilíbrio financeiro do se-
tor público". — Assim, diz ele — a
recuperação da atividade industrial e do
próprio nível de emprego terá de ser feita
a médio e longo prazos, via recuperação
do salário médio real do trabalhador.

O setor agrícola vai funcionar como
um dos principais propulsores da melho-
ria dos salários na economia brasileira,,
acho o Ministro. Assim, o Governo Sar-
ney adotará, como instrumento de apoio
ao setor agrícola, preços remuneradores
ao produtor e garantia de crédito rural.

O secretário geral do Ministério do
Planejamento, Andréa Calabi, descreveu
um quadro sombrio das contas públicas,
particularmente quanto à participação
dos gastos públicos no total das despesas

do Orçamento Fiscal. Nesse particular, o
Ministro Sayad manifestou grande preo-
cupação ao destacar que o Governo está"correndo sério risco de perder o contro-
le das despesas com pessoal, tendo em
vista os generosos reajustes concedidos
ao servidor público ao final do Governo
Figueiredo". '

O IV PND em resumo
O roteiro para a elaboração do IV

PND obedecerá aos seguintes critérios:
Finanças Públicas — o critério básico é

fazer cortes seletivos nos orçamentos fis-
cal e das estatais, como forma de reequili-
brar as contas do setor público. Os cortes
não serão impostos, pois o setor privado
.e o Congresso serão chamados a opinar e
a participar dessa política de restrição aos
gastos públicos. O objetivo é buscar
maior eficiência e produtividade do setor
estatal da economia. '

Aumento de Impostos — também não
se pretende aumentos indiscriminados do
Imposto de Renda, seja sobre as pessoas
físicas ou as jurídicas. De qualquer mo-
do, tanto empresários quanto os traba-
lhadores serão informados de'que, inevi-
tavelmente, a estabilização financeira
passa pelo remédio amargo do aumento
dos impostos.

Redução das Taxas de Juros — esta é
uma tese muito familiar aò Ministro João
Sayad. Desde que assumiu sua Pasta ele
vem defendendo uma queda real das
taxas de juros como forma de viabilizar a
reativação econômica e a sobreviência da
indústria privada nacional. O seu Secre-
tário-Geral, porém, foi claro ao dizer aos
economistas que não há como o Brasil
desvincular suas taxas de juros internas
das taxas praticadas no mercado interna-
Cional. A equação de Sayad, talvez, fosse
melhor explicada dizendo que a Nova
República quer uma estabilização das
taxas de juros e uma queda no curto
prazo.

Novas Prioridades Orçamentárias — O
Governo deixa, de atuar nos grandes
projetos de infra-estrutura e passa a dar
prioridade total aos setores como educa-
ção, saúde, agricultura, segurança públi-
ca e saneamento básico.

Nova Política Industrial — isso se dará
através da reformulação da política de
incentivos fiscais e através da adoção de
uma política agressiva de pesquisa no
setor industrial. O Governo Sarney vai
acabar com a atitude paternalista do
Estado perante o setor privado, deixando
risco por conta do empresário.

Os 10 mandamentos do Plano

Brasília — Os dez mandamentos do 1 Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND) da Nova
República, segundo a expressão utilizada pelo
Presidente José Sarney em conversa com o
Ministro do Planejamento, João Sayad, res-
ponsável pela elaboração e coordenação dos
trabalhos, foram assim cunhados pelo Instituto
de Planejamento (Iplan):

— Não repetir os erros dos programas
elaborados nos regimes militares pós-64, onde
os planos plurianuais de desenvolvimento ser-
viam apenas para o cumprimento de um precei-
to constitucional. •

II — Evitar a quantificação excessiva de
metas. Essa, segundo o Iplan, foi a razão
principal do distanciamento da sociedade em
relação aos programas de Governo. A socieda-
de brasileira não podia estar interessada pelo
destino de planos aos quais nunca foi chamada
a discutir ou participar.

III — Combater o centralismo das deci-
sóes. A forma de organizar o PND sempre foi
de cima para baixo, numa atitude autoritária
dos responsáveis pcia condução da políticaeconômica.

IV — Tornar o PND mais representativo
da sociedade brasileira, submetendo-o à dicus-
são junto aos sindicatos patronais de trabalha-
dores, além de levá-lo à apreciação dos parti-dos políticos através de uma discussão aberta
dentro do Congresso.

— As metas e prioridades do PND
devem ser o resultado de um amplo consenso
nacional e não o fruto de um trabalho isolado
de Gabinete, que geralmente não traduz a
realidade social e econômica do pais.

VI — O PND não deve ser um documento
burocrático e laudatório, mas o resultado de
uma visão de curto, médio e longo prazos.

VII — Buscar a legitimidade dos objetivos
a serem defendidos pelo PND, procurando
conciliar os interesses de natureza econômica
com a realidade social do Brasil.

VIII — O PND deve ser continuamente
reavaliado pela sociedade, inclusive pelas for-
ças políticas existentes no Congresso, deixan-
do-se de lado metas rígidas de trabalho.

IX — A responsabilidade pelo êxito ou o
fracasso do PND deve ser de toda a sociedade e
não apenas do Executivo.

— Procurar atualizar os conflitos quesurgem entre o social e o econômico numa
estratégia de planejamento.

Com estes dez itens, o Iplan entende ser
possível conciliar os interesses do Estado com
as reivindicações da sociedade, configurando
assim um modelo de planejamento num paísaberto e democrático.

TIRE DE LETRA

SEUS PROBLEMAS

COM NÚMEROS
Nn Clappy você tem atendimento especializado

assistência técnica perfeita e as melhores condiçoes
de pagamento da cidade.

Passe na Clappy. Você vai tirar a sua calculadora
de letra.

CALCULADORAS
P/ESCRITÓRIO COM VISOR
E FITA
Texas 5142 m
Dismac 2112
Dismac 122
Dismac 341

CrS 948.000
CrS 539.000
CrS 799.000

CrS 1.649.000

CIENTIFICAS
TI 30 SLR
TI 30III
TI 35 Galaxie
TI 40 LCD
TI 53

CrS 149.990
CrS 169.990
CrS 241.990
CrS 129.990
CrS 178.990

CIENTIFICAS PROGRAMAVEIS
TI 51 in CrS 339.990
TI 57 LCD CrS 248.990
TI 66 CrS 594.990

* I ' > Q0 )1

FINANCEIRAS
TI BA II executiva
TI BA 55

CrS 397.990
CrS 497.990

CALCULADORAS
P/ESCRITÓRIO COM VISOR
Texas 5022
Texas 5200
Dismac 13M

CrS 334.000
CrS 441.000
CrS 453.000

TEXAS INSTRUMENTS
LANÇAMENTO
TEXAS TI 5310
Calculadora financeira de mesa
com fita impressora, para
corretores de valores, câmbio,
bancos etc.
Tem 12 dígitos representativos e
programas para taxa, prazo, valor
presente, valor futuro, taxas
postecipadas e antecipadas.
CrS 1.799.000

SHARP
RP-1211
Funciona como
computador de bolso. CrS 990.000

HEWLETT PACKARD

Na compra de uma calculadora
Hewlett Packard nova, a sua
calculadora usada vale dinheiro.
Se for Hewlett Packard vale até
CrS 475.000
Se for de outra marca vale até
Cr$ 200.000
HP11C CrS 845.750
HP 12C CrS 1.438.500
HP 41 CV CrS 2.541.500

Clappy
O lado gente da máquina

Centro:
R Sete de Setembro. 88 Lj. O (galeria)
Tel (021) 222-5517i 222-5721
São Cristóvão:
R Antunes Maciel. 25 t
Tel : (021)264-2096
Copacabana: í
R. Pompeu Loureiro. 99
Tel (021) 236-7175 257 4398
Visite nossas lojas ou solicite a visita de
um representante
Entregamos em todo o Brasil pelo
Reembolso V/arig.
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Salto do soviético não é mais 2o do mundo

li 
?

Arquivo, 12/5/1985

; MARATONA DO RIO
i

Prazo das inscrições

para os cariocas é

dilatado até 6a-feira
' O prazo das inscrições para a Maratona do Rio que se

encerraria hoje à tarde para os cariocas, foi adiado até
sexta-feira, nas agências do JORNAL DO BRASIL —
Centro (Avenida Rio Branco com Sete de Setembro),
Tijuca (Rua General Roca, 810, loja B) e Copacabana
(Avenida N.S. Copacabana, 610, loja C) — e até sábado às
15h na Clínica da Maratona, no Leme.

, Para os corredores de outros Estados o prazo será
dilatado em quantos dias durar a greve dos Correios. As
dijas decisões foram anunciadas ontem pela direção da
Viva Promoções Esportiva, considerando que muitos cor-
redores seriam prejudicados com o atraso na entrega das
cartas.

Estrangeiros1 Há.um mês do maior evento do atletismo brasileiro, a
Maratona do Rio, organizada pela Viva Propioções Espor-
tiyas e patrocinada pela Coca-Cola, aumenta o número de
inscrições de corredores estrangeiros. Ontem foi a vez do
nprte-americano Jeffrey Ruth, 26 anos, que participará
pela primeira vez de uma maratona na América do Sul.

, Natural de Washington, ele está no Rio há dois meses
para se adaptar melhor ao clima. Hoje devem ser confir-
madas as inscrições de maratonistas argentinos e para-
guaios. Outro pedido a chegar ontem à Viva Promoções
Esportivas foi feito por um clube de maratonistas da cidade
de Mouscron, na Bélgica. Eles querem reservar as inseri-
çóes para a próxima temporada, a Maratona do Rio de 86.

Golfe
Isabel Lopes, com 67 net, conquistou ontem a Meda-

lt^a Mensal do Gávea Golfe Clube, na categoria 0 a 24 de
handicap, superando Kathy Stewart, que marcou um
cartão de 70 strokes. Gilda Amaral foi a vencedora na
categoria 25 a 40, com 67 net, seguida de Lígia Porto, com
70. As 18 primeiras colocadas no torneio disputarão um
Pro-Am amanhã, a partir das 8 horas.

i Sábado e domingo mais de 150 jogadores, de 40
equipes, disputam a Taça Dom Eudes/PanAm, no campo
do Gávea.

CANTER

PQueribus, um filho de Walmeister em Hula Hoop,
portanto irmão materno de Pallazzi (Millenium em
Hula Hoop), é a melhor estréia da semana no
Hipódromo da Gávea. O pensionista de Wilson
pereira Lavor já esteve no prado carioca e impres-
sionou vivamente no exercício de 1 mil 400 metros
em Imin30s2, ganhando por vários corpos de outro
companheiro inédito.
¦O bridão José Aurélio está em dúvida quanto às
duas montadas que tem para o Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul. Em princípio montaria Atlantic
City, defensor do Haras Santa Ana do Rio Grande,
mas no entanto, ficou entusiasmado com a atuação
de Ingratz no Grande Prêmio Taça de Ouro, quando
finalizou em terceiro lugar, muito perto de Grisson e

Se 
Pallazzi.

ICoryntho (Depressa em Babulinka), pensionista
de Zilmar Duarte Guedes produziu excelente atua-
ção num Handicap Extraordinário disputado nos
Estados Unidos. O cavalo nacional arrematou em
quarto lugar, muito próximo dos que chegaram a

Sa 
frente.
freio Edson Ferreira será o jóquei de Sothe-

bay's, inscrita no Grande Prêmio Diana, que será
disputado domingo no Hipódromo da Gávea. O
jóquei está otimista e espera uma boa atuação de
sua conduzida.
POs profissionais da Gávea (treinadores e jóqueis)
têm reclamado muito dos preços do bar do padoque
e pedem à diretoria do Jóquei Clube, que tome
providências no sentido de que as coisas melhorem.
t)e manhã, nos trabalhos matinais, o bar é funda-
mental para os profissionais, e muitos deles, sobre-
tudo os cavalariços, não podem pagar os altos
preços atuais.
I Resolução da Comissão de Corridas julgando as
reuniões da última semana:

1) Suspender, por infração do artigo 153 do
Código de Corridas (falta de empenho), desde o dia
13 do corrente, o jóquei Rogério Macedo (Jan-Jan),
por 180 dias;

2) Advertir, por balda dos pensionistas, os
treinadores de Demosthinho e King;

3) Multar, por infração do artigo 158 do
Código de Corridas (desvio de linha), o jóquei
Francisco Pereira Filho (Quarteron, Pinus Tree e
Pallazi), em Cr$ 5 mil;
... 4) Multar, por infração do artigo 160 do
Código de Corridas (não comunicar ocorrência no
respectivo livro), o jóquei José Moita (Meet My
Friend), em Cr$ 15 mil;

5) Multar, por infração do artigo 170 do
Código de Corridas (excesso de peso na repesa-
gem), o jóquei Jorge Ricardo (Goldstone), em Cr$ 5
mil;

6) Adiar para quinta-feira, dia 16, o julgamen-
to da reunião do dia 12 do corrente; e

7) Ordenar o pagamento dos prêmios das
corridas dos dias 1,4, 5, e 6 de maio de 1985.
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Os 17,64m de Protsenko não serão homologados por causa do vento

Wilander elimina Cássio em Roma
Roma — Cássio Motta não passou da

primeira rodada do Campeonato Aberto de
Tênis da Itália, mas deu bastante trabalho ao
favorito e cabeça-de-chave número 1, o sue-
co Mats Wilander, que precisou de seis
match-points para superar o brasileiro por
7/6 (7/5), e 6/3.

— É sempre difícil enfrentar o Motta.
Ele aproveita todas as oportunidades e qual-

quer pequeno erro do adversário pode mu-
dar o marcador a seu favor — comentou
Wilander.* Givaldo Barbosa e Ivan Kley também
foram eliminados na primeira rodada do
Grand Prix de Madri, válido pelo Circuito
Nabisco. Givaldo perdeu para o espanhol
Gabriel Urpi por 7/6 e 6/3, e Kley para o
espanhol Juan Avendado, por 6/3 e 7/6 (7/1).

Ricardo espera a vitória

de Hasta La Vista amanhã

Jorge Ricardo, tricampeão
da estatística de jóqueis na Gá-
vea, está muito otimista em
relação às suas montadas para
a corrida de amanhã à noite no
Hipódromo da Gávea. O jó-
quei destaca Hasta La Vista,
inscrita na quarta prova, como
sua melhor oportunidade, mas
acredita que também possa lu-
tar pelo primeiro lugar em ou-
tras carreiras:

— Hasta La Vista é muito
ligeira e tem corrido sempre
bem. O páreo não tem nenhu-
ma força destacada e espero
que ela faça prevalecer seu óti-
mo retrospecto.

No primeiro páreo, em 1 mil
600 metros, Ricardo monta La-
goon, pensionista de Rubens
Carrapito. Embora reconheça
o favoritismo de Pat's Fael,
defensor do Haras Santa Maria
de Araras, o líder da estatística
acha que poderá surpreender o
alazão treinado por Wilson La-
vor nos metros finais, já que

José Camilo da Silva
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Jorge Ricardo

seu conduzido atropela forte na
reta.
GANHOU FÁCIL

Na segunda prova da reu-
nião, em 1 mil 100 metros, mais
uma boa chance para o bridão
através de Lucillo, que venceu

recentemente com ele na turma
de baixo. Ricardo espera uma
boa atuação, mas considera a
distância curta um grande obs-
táculo:

Lucillo ganhou com so-
bras e pode repetir. O maior
problema é a distância, que
talvez seja curta para que ele
engrene sua atropelada.

Hipértese, pensionista de
Roberto Nahid e uma das for-
ças do sexto páreo, é outra boa
montaria do líder, que no en-
tanto preferia que a corrida
fosse realizada na grama, onde
sua conduzida rende mais.
Mesmo assim, como o páreo
está fraco, ele acredita que ela
chegue entre as primeiras. No
sétimo e oitavo páreo, Ricardo
monta Mogno e Abassay, res-
pectivamente:Mogno ganhou dispara-
do, mas o páreo ficou forte. E
um bom azar na carreira.
Abassay está em excelente es-
tado e acho minha segunda
melhor montaria. Espero ven-
cer com ele e com Hasta La
Vista.

Allons Enfant faz 800m em 51s
Allons Enfant, montado por

Juvenal Machado da Silva,
mostrou boa forma em seu
apronto para atüar na corrida
de amanhã à noite no Hipódro-
mo da Gávea. Passou os 800
metros em Sls cravados, lar-
gando com velocidade e finali-
zando com sobras pelo centro
da pista em raia ruim.

Outro .bom exercício foi o de
Orbite, que fez duas partidas
curtas de 360 metros. Na pri-
meira fez 22s2 com excelente
ação e na outra aumentou para
23s cravados controlado por
Mauro Andrade. Está em fase
de progressos este pensionista
de Paulo Salas.

Para o terceiro páreo da reu-
nião, Djago, pensionista de
Luiz Duarte Guedes, mostrou
progressos e aprontou 37s nos
600 metros, arrematando com
reservas pelo centro da pista.

Plusia, com o redeador A. S.
Oliveira, agradou muito no"exercício de 600 metros em 37s
cravados, evidenciando gran-
des progressos, pois normal-
mente não anima nos matinais.

Quinzia de Roma, com o
aprendiz Arilson Andrade,
realizou um bom apronto de
600 metros em 37s2, depois de
largar com velocidade e arre-
matar com expressiva ação
final.

Axe, estreante aos cuidados

de Alcides Morales, aprontou
anteontem sob a luz dos refle-
tores e foi bem ao assinalar 38s
escassos nos 600 metros na di-
reção de Adail Oliveira.

Hipertese, com o líder da
estatística Jorge Ricardo, agra-
dou em seu exercício de 600
metros em 39s, suave, sem ser
exigido por seu piloto.

Bourdelle, com Paulo Vig-
nolas, fez uma partida curta de
400 metros em 24s2, impressio-
nando pela sua disposição nos
metros finais.

Don Budge, com Friton Fer-
reira, não precisou ser apurado
em todas as suas reservas para
marcar 37s nos 600 metros.

São Paulo — A marca de 17,64m no salto
triplo, pelo soviético Olyeg Protsenko, no mee-
ting internacional Sears-Ford, domingo último,
no estádio do Ibirapuera, não poderá ser homo-
logada pela Federação Internacional de Atletis-
mo, como a segunda melhor do mundo, porque
foi estabelecida com ventos soprando a uma
velocidade de 3,2 metros por segundo, quando a
regra do atletismo estabelece 2,0 metros por
segundo, no máximo.

A melhor marca mundial do salto triplo
continua pertencendo ao brasileiro João Carlos
de Oliveira, o João do Pulo, de 17,89m, registra-
da em 1975, durante os Jogos Pan-Americanos
no México. A segunda melhor marca mundial,
portanto, continua sendo do norte-americano
Willie Banks, de 29 anos, com 17,56, e foi obtida
em Sacramento, Estados Unidos.

Sem homologação
Os organizadores do meeting explicaram

que a marca de Protsenko valeu na competição,
dando-lhe a vitória, mas não poderá ser homolo-
gada internacionalmente. Dos três saltos dados
por Protsenko, apenas o primeiro, de 16,47m,
poderia ser homologado, quando a medição do
vento indicou 1,8 metro por segundo. Essa
marca, no entanto, é muito fraca.

Willie Banks (Estados Unidos), de , seus

cinco saltos, também só teria direito a homolo-.
gar um, de 16,89m quando o vento soprava a
l,6m por segundo. Ele saltou ainda 17,55m com
vento a 2,6m por segundo e ficou em segundo
colocado na prova.

Zdzislaw Hoffmann, terceiro colocado no
meeting, estabeleceu novo recorde polonês, com
17,48m (0,6 metros por segundo). Kristo Mar- •
kov, da Bulgária, por sua vez, estabeleceu na
competição do Ibirapuera novo recorde juvenil,
de 17,46m (0,4 metros por segundo). A marca
anterior era de 17.42m

Soviéticos recebem
Os organizadores do meeting internacional

de atletismo do Ibirapuera (Torneio Sears-Ford)
informaram, ontem, que solucionaram o impas-
se com a delegação soviética, pagando, para
cada um de seus cinco integrantes, um reembol-,
so de 4 mil 300 dólares (Cr$ 25 milhões 800 mil),.
referente às passagens de ida e volta, de Moscou »
ao Brasil. Inicialmente, a organização queria
pagar 2 mil 6Ü0 dólares (Cr$ 15 milhões 600 mil).

Os soviéticos só viajaram na segunda-feira à
noite, depois que os organizadores aceitaram
pagar o que eles exigiam. A delegação da União
Soviética, que venceu todas as provas que dispu-
tou no meeting internacional, seguiu para Bue- -
nos Aires e daí para Moscou.

MEC admite 
que 

Tubino

é forte candidato ao CND
Brasília — O Ministro da Educação, Marco

Maciel, já tem prontos sobre sua mesa dois
decretos, um exonerando o General César Mon-
tagna da presidência do Conselho Nacional de
Desportos (CND), e outro, nomeando seu can-
didato ao cargo.

Manoel Tubino, decano da Universidade
Gama Filho, é um forte nome para substituir
Montagna —, admitiu o chefe de gabinete do
Ministro, Cláudio Lembo, informando que, "as-
sim que chegar a Brasília o telex de Montagna
pedindo demissão, o Ministro leva os decretos
ao Presidente José Sarney". Até ontem à noite o
telex não havia chegado.

Bruno confirma
Não sei se o General Montagna pediu

demissão. Pelo menos seu pedido não chegou a

Brasília —, reagiu o Secretário de Educação
Física e Desporto, Bruno Silveira, à notícia
veiculada ontem pela imprensa. Minutos depois,
Silveira se contradisse:

Montagna pediu demissão — disse Bru-
no, por telefone, a um interlocutor que lhe
telefonava de Boston, Estados Unidos. Dito
isso, calou-se por poucos segundos, para, sorrin-
do, dizer: "Sua demissão já está aceita".

No Rio, o CND tinha uma autonomia
inexplicável, de acordo com Cláudio Lembo.,"Em Brasília, vamos agregá-lo, colocando gente
nova lá".

Nosso objetivo é fazer com que o CND
comece a funcionar em Brasília o mais rapida-r»
mente possível. — Sei que ficará no mesmo-
prédio em que ficar o CFE e o CNSS, completou
Silveira.

Preços altos não motivam

Minas 
para jogo 

de vôlei

Belo Horizonte — A venda de ingressos
pára o amistoso de amanhã, entre as equi-
pes masculinas •de vôlei do Brasil e de
Cuba, no ginásio do Mineirinho, começou
ontem nesta Capital, mas a procura foi
fraca. Os preços cobrados pelos ingressos
— arquibancada a Cr$ 10 mil e cadeira a
Cr$ 20 mil — não estão motivando muito
os torcedores mineiros, que já são prejudi-
cados pela distância entre o Mineinnho e o
Centro.

Um público estimado entre 5 mil e 10
mil pessoas (a capacidade do ginásio é para
25 mil pessoas) deverá comparecer amanhã
ao Mineirinho. As presenças de Pelé e Zé
Eduardo na Seleção Brasileira, com boas
chances de jogarem um tempo maior, de
acordo com os planos do técnico José
Carlos Brunoro, motiva os torcedores, mas
não ao ponto de lotarem o ginásio.

As duas seleções chegam hoje, por

Jogadores cobram
dívidas do Vasco

Cansados das promessas que têm ouvido
desde a paralisação da Taça de Ouro, os
jogadores do Vasco novamente reclamam de
atraso nos pagamentos de luvas e dívidas
assumidas pelo Vasco, embora a diretoria
afirme que a situação está sob controle e
contornada. Alguns, como Cláudio Adão, têm
sido pressionados por gerentes de bancos por-
que não conseguem resgatar promissórias que
deixaram como garantias, já que não recebem.

Antônio Soares Calçada, presidente do
Vasco, garante que só deve a Roberto e não
admite dívidas de luvas. Mas muitos jogado-
res, alguns pedindo sigilo em torno de seus
nomes, protestam e lamentam os problemas
que estão enfrentando. Os funcionários mais
humildes não têm a quem procurar.

É neste clima que o time se prepara para
uma nova excursão que começa amanhã por
Tel-Aviv, onde joga dia 22 e pode conseguir
outro amistoso, dia 20; além de Austrália, com
partidas dias 29, 1° de junho, 5, 9, 12 • 15,
num quadrangular contra Udinese, Tottenham
« Seleção Australiana.

volta de 12 horas, ficando hospedadas no
Hotel Real, no Centro da cidade. À noite,
brasileiros e cubanos treinarão no Mineiri-
nho, para reconhecimento da quadra.

"Show" no campo
A Fundação Educacional de Montes

Claros, cidade do Norte de Minas, está
anunciando um grande espetáculo para ó
amistoso do próximo dia 21, entre as
equipes de vôlei masculino do Minas Tênis,
e da Bradesco.

O amistoso será disputado numa qua-
dra armada no centro do gramado do
estádio José Maria Melo, com iluminação,
especial. Este será o primeiro jogo entre
clubes, na história do vôlei, disputado num
campo de futebol. Os três realizados antes,
todos no Brasil, foram entre seleções —
Brasil x URSS, em 1983, no Maracanã, e
Brasil x EUA, ano passado, no Morumbi e
no Rei Pelé, em Maceió.

Flu vai procurar
Menotti outra vez

O Fluminense vai a Menotti, hoje ou
amanhã. E levará, segundo o vice-presidente
de futebol, Antônio Gil, que viajará acompa-
nhado pelo presidente Manoel Schwartz ou •
pelo vice de interesses legais, José Carlos'
Vilela, uma minuta do contrato com nova
proposta para ser duscutida pessoalmente, em
Buenos Aires.

Na minuta do contrato, segundo o dirigen- ,
te, constarão todos os detalhes sobre a partici- ,
pação financeira de Menotti nos títulos que ,
venham a ser conquistados, além de uma
quantia fixa, como garantia. Caso não acerte
com o treinador, o Fluminense recorrerá a
outra opção, também argentina: Pastoriza, 1
técnico que já levou o Independiente ao título
mundial de clubes.

O dirigente, porém, acredita tanto no
acerto com Menotti que já se preocupa com |
detalhes como o da sua chegada ao Rio para a
assinatura do contrato. Sua apresentação ofi-
ciai, caso venha mesmo, acontecerá durante
um grande coquetel. Em defesa do treinador,
Gil explicou que ele só deixou o Barcelona por
vontade própria.
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Salto do soviético não é mais 2o do mundo
Arquivo, 12/5/1985

MARATONA DO RIO

Prazo das inscrições

para os cariocas é

dilatado até 6a-feira
0 prazo das inscrições para a Maratona do Rio que se

encerraria hoje à tarde para os cariocas, foi adiado até
sexta-feira, nas agências do JORNAL DO BRASIL —
Centro (Avenida Rio Branco com Sete de Setembro),
Tijuca (Rua General Roca, 810, loja B) e Copacabana
(Avenida N.S. Copacabana, 610, loja C) — e até sábado às
15h na Clínica da Maratona, no Leme.

Para os corredores de outros Estados o prazo sèrá
dilatado em quantos dias durar a greve dos Correios. As
duas decisões foram anunciadas ontem pela direção da
Viva Promoções Esportiva, considerando que muitos cor-
redores seriam prejudicados com o atraso na entrega das
cartas.

Estrangeiros
Há um mês do maior evento do atletismo brasileiro, a

Maratona do Rio, organizada pela Viva Promoções Espor-
tivas e patrocinada pela Coca-Cola, aumenta o número de
inscrições de corredores estrangeiros. Ontem foi a vez do
norte-americano Jeffrey Ruth, 26 anos, que participará
pela primeira vez de uma maratona na América do Sul.

Natural de Washington, ele está no Rio há dois meses
para se adaptar melhor ao clima. Hoje devem ser confir-
madas as inscrições de maratonistas argentinos e para-
guaios. Outro pedido a chegar ontem à Viva Promoções
Esportivas foi feito por um clube de maratonistas da cidade
de Mouscron, na Bélgicá! Eles querem reservar as inseri-
ções para a próxima temporada, a Maratona do Rio de 86.

Golfe
Isabel Lopes, com 67 net, conquistou ontem a Meda-

lha Mensal do Gávea Golfe Clube, na categoria 0 a 24 de
handicap, superando Kathy Stewart, que marcou um
cartão de 70 strokes. Gilda Amaral foi a vencedora na
categoria 25 a 40, com 67 net, seguida de Lígia Porto, com
70. As 18 primeiras colocadas no torneio disputarão um
Pro-Am amanhã, a partir das 8 horas.

Sábado e domingo mais de 150 jogadores, de 40
equipes, disputam a Taça Dom Eudes/PanAm, no campo
do Gávea.

CANTER
¦Qiieribus, um filho de Walmeister em Hula Hoop,
portanto irmão materno de Pallazzi (Millenium em
Hula Hoop), é a melhor estréia da semana no
Hipódromo da Gávea. O pensionista de Wilson
Peneira Lavor já esteve no prado carioca e impres-
sionou vivamente no exercício de 1 mil 400 metros
em Imin30s2, ganhando por vários corpos de outro
companheiro inédito.
¦O bridão José Aurélio está em dúvida quanto às
duas montadas que tem para o Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul. Em princípio montaria Atlantic
City, defensor do Haras Santa Ana do Rio Grande,
mas no entanto, ficou entusiasmado com a atuação
de Ingratz no Grande Prêmio Taça de Ouro, quando
finalizou em terceiro lugar, muito perto de Grisson e
de Pallazzi. '11
¦Coryntho (Depressa em Babulinka), pensionista
de Zilmar Duarte Guedes produziu excelente atua-
çãj) num Handicap Extraordinário disputado nos
Estados Unidos. O cavalo nacional arrematou em
quarto lugar, muito próximo dos que chegaram a
sua frente.
¦O freio Edson Ferreira será o jóquei de Sothe-
bay's, inscrita no Grande Prêmio Diana, que será
disputado domingo no Hipódromo da Gávea. O
jóquei está otimista e espera uma boa atuação de
sua conduzida.
¦Os profissionais da Gávea (treinadores e jóqueis)
têm reclamado muito dos preços do bar do padoque
e pedem à diretoria do Jóquei Clube, que tome
providências no sentido de que as coisas melhorem.
De manhã, nos trabalhos matinais, o bar é funda-
mental para os profissionais, e muitos deles, sobre-
tudo os cavalariços, não podem pagar os altos
preços atuais.
¦ Resolução da Comissão de Corridas julgando as
reuniões da última semana:

1) Suspender, por infração do artigo 153 do
Código de Corridas (falta de empenho), desde o dia
13 do corrente, o jóquei Rogério Macedo (Jan-Jan),
por 180 dias;

2) Advertir, por balda dos pensionistas, os
treinadores de Demosthinho e King;

3) Multar, por infração do artigo 158 do
Código de Corridas (desvio de linha), o jóquei
Francisco Pereira Filho (Quarteron, Pinus Tree e
Pallazi), em Cr$ 5 mil;

4) Multar, por infração do artigo 160 do
Código de Corridas (não comunicar ocorrência no
respectivo livro), o jóquei José Moita (Meet My
Friend), em Cr$ 15 mil;

5) Multar, por infração do artigo 170 do
Código de Corridas (excesso de peso na repesa-
gem), o jóquei Jorge Ricardo (Goldstone), em Cr$ 5
mil;

6) Adiar para quinta-feira, dia 16, o julgamen-
to da reunião do dia 12 do corrente; e

7) Ordenar o pagamento dos prêmios das
corridas dos dias 1, 4, 5, e 6 de maio de 1985.

Os 17,64m de Protsenko não serão homologados por causa do vento

Wilander elimina Cássio em Roma
Roma — Cássio Motta não passou da

primeira rodada do Campeonato Aberto de
Tênis da Itália, mas deu bastante trabalho ao
favorito e cabeça-de-chave número 1, o sue-
co Mats Wilander, que precisou de seis
match-points para superar o brasileiro por
7/6 (7/5), e 6/3.

— É sempre difícil enfrentar o Motta.
Ele aproveita todas as oportunidades e qual-

quer pequeno erro do adversário pode mu-
dar o marcador a seu favor — comentou
Wilander.

Givaldo Barbosa e Ivan Kley também
foram eliminados na primeira rodada do
Grand Prix de Madri, válido pelo Circuito
Nabisco. Givaldo perdeu para o espanhol
Gabriel Urpi por 7/6 e 6/3, e Kley para o
espanhol Juan Avendado, por 6/3 e 7/6 (7/1).

Ricardo espera a vitória

de Hasta La Vista amanhã

Jorge Ricardo, tricampeão
da estatística de jóqueis na Gá-
vea, está muito otimista em
relação às suas montarias para
a corrida de amanhã à noite no
Hipódromo da Gávea. O jó-
quei destaca Hasta La Vista,
inscrita na quarta prova, como
sua melhor oportunidade, mas
acredita que também possa lu-
tar pelo primeiro lugar em ou-
tras carreiras:

— Hasta La Vista é muito
ligeira e tem corrido sempre
bem. O páreo não tem nenhu-
ma força destacada e espero
que ela faça prevalecer seu óti-
mo retrospecto.

No primeiro páreo, em 1 mil
600 metros, Ricardo monta La-
goon, pensionista de Rubens
Carrapito. Embora reconheça
o favoritismo de Pat's Fael,
defensor do Haras Santa Maria
de Araras, o líder da estatística
acha que poderá surpreender o
alazão treinado por Wilson La-
vor nos metros finais, já que

seu conduzido atropela forte na
reta.
GANHOU FÁCIL

Na segunda prova da reu-
nião, em 1 mil 100 metros, mais
uma boa chance para o "bridão
através de Lucillo, que venceu

recentemente com ele na turma
de baixo. Ricardo espera uma
boa atuação, mas considera a
distância curta um grande obs-
táculo:

Lucillo ganhou com so-
bras e pode repetir. O maior
problema é a distância, que
talvez seja curta para que ele
engrene sua atropelada.

Hipértese, pensionista de
Roberto Nahid e uma das for-
ças do sexto páreo, é outra boa
montaria do líder, que no en-
tanto preferia que a corrida
fosse realizada na grama, onde
sua conduzida rende mais.
Mesmo assim, como o páreo
está fraco, ele acredita que ela
chegue entre as primeiras. No
sétimo e oitavo páreo, Ricardo
monta Mogno e Abassay, res-
pectivamente:Mogno ganhou dispara-
do, mas o páreo ficou forte. E
um bom azar na carreira.
Abassay está em excelente es-
tado e acho minha segunda
melhor montaria. Espero ven-
cer com ele e com Hasta La
Vista.

Allons Enfant faz 800m em 51s
Allons Enfant, montado por

Juvenal Machado da Silva,
mostrou boa forma em seu
apronto para atuar na corrida
de amanhã à noite no Hipódro-
mo da Gávea. Passou os 800
metros em 51s cravados, lar-
gando com velocidade e finali-
zando com sobras pelo centro
da pista em raia mim.

Outro bom exercício foi o de
Orbite, que fez duas partidas
curtas de 360 metros. Na pri-
meira fez 22s2 com excelente
ação e na outra aumentou para
23s cravados controlado por
Mauro Andrade. Está em fase
de progressos este pensionista
de Paulo Salas.

Para o terceiro páreo da reu-
nião, Djago, pensionista de
Luiz Duarte Guedes, mostrou
progressos e aprontou 37s nos
600 metros, arrematando com
reservas pelo centro da pista.

Plusia, com o redeador A. S.
Oliveira, agradou muito no
exercício de 600 metros em 37s
cravados, evidenciando gran-
des progressos, pois normal-
mente não anima nos matinais.

Quinzia de Roma, com o
aprendiz Arilson Andrade,
realizou um bom apronto de
600 metros em 37s2, depois de
largar com velocidade e arre-
matar com expressiva ação
final.

Axe, estreante aos cuidados

São Paulo — A marca de 17,64m no salto
triplo, pelo soviético Olyeg Protsenko, no mee-
ting internacional Sears-Ford, domingo último,
no estádio do lbirapuera, não poderá ser homo-
logada pela Federação Internacional de Atletis-
mo, como a segunda melhor do mundo, porquefoi estabelecida com ventos soprando a uma
velocidade de 3,2 metros por segundo, quando a
regra do atletismo estabelece 2,0 metros porsegundo, no máximo.

A melhor marca mundial do salto triplo
continua pertencendo ao brasileiro João Carlos
de Oliveira, o João do Pulo, de 17,89m, registra-
da en\ 1975, durante os Jogos Pan-Americanos
no México. A segunda melhor marca mundial,
portanto, continua sendo do norte-americano
Willie Banks, de 29 anos, com 17,56, e foi obtida
em Sacramento, Estados Unidos.

Sem homologação
Os organizadores do meeting explicaram

que a marca de Protsenko valeu na competição,
dando-lhe a vitória, mas não poderá ser homolo-
gada internacionalmente. Dos três saltos dados
por Protsenko, apenas o primeiro, de 16,47m,
poderia ser homologado, quando a medição do
vento indicou 1,8 metro por segundo. Essa
marca, no entanto, é muito fraca.

Willie Banks (Estados Unidos), de seus

cinco saltos, também só teria direito a homolo-
gar um, de 16,89m quando o vento soprava a
l,6m por segundo. Ele saltou ainda 17,55m com
vento a 2,6m por segundo e ficou em segundo
colocado na prova.

Zdzislaw Hoffmann, terceiro colocado no
meeting, estabeleceu novo recorde polonês, com
17,48m (0,6 metros por segundo). Kristo Mar-
kov, da Bulgária, por sua vez, estabeleceu na
competição do lbirapuera novo recorde juvenil,
de 17,46m (0,4 metros por segundo). A marca
anterior era de 17.42m

Soviéticos recebem
Os organizadores do meeting internacional

de atletismo do lbirapuera (Torneio Sears-Ford)
informaram, ontem, que solucionaram o impas-
se com a delegação soviética, pagando, para
cada um de seus cinco integrantes, um reembol-
so de 4 mil 300 dólares (Cr$ 25 milhões 800 mil),
referente às passagens de ida e volta, de Moscou
ao Brasil. Inicialmente, a organização queria
pagar 2 mil 600 dólares (Cr$ 15 milhões 600 mil).

Os soviéticos só viajaram na segunda-feira à
noite, depois que os organizadores aceitaram
pagar o que eles exigiam. A delegação da União
Soviética, que venceu todas as provas que dispu-
tou no meeting internacional, seguiu para Bue-
nos Aires e daí para Moscou.

MEC admite que 
Tubino

é forte candidato ao CND
Brasília — O Ministro da Educação, Marco

Maciel, já tem prontos sobre sua mesa dois
decretos, um exonerando o General César Mon-
tagna da presidência do Conselho Nacional de
Desportos (CND), e outro, nomeando seu can-
didato ao cargo.

Manoel Tubino, decano da Universidade
Gama Filho, é um forte nome para substituir
Montagna —, admitiu o chefe de gabinete do
Ministro, Cláudio Lembo, informando que, "as-
sim que chegar a Brasília o telex de Montagna
pedindo demissão, o Ministro leva os decretos
ao Presidente José Sarney". Até ontem à noite o
telex não havia chegado.

Bruno confirma
Não sei se o General Montagna pediu

demissão. Pelo menos seu pedido não chegou a

Brasília —, reagiu o Secretário de Educação
Física e Desporto, Bruno Silveira, à notícia
veiculada ontem pela imprensa. Minutos depois,
Silveira se contradisse:

Montagna pediu demissão —¦ disse Bru-
no, por telefone, a um interlocutor que lhe
telefonava de Boston, Estados Unidos. Dito
isso, calou-se por poucos segundos, para, sorrin-
do, dizer: "Sua demissão já está aceita".

No Rio, o CND tinha uma autonomia
inexplicável, de acordo com Cláudio Lembo."Em Brasília, vamos agregá-lo, colocando gente
nova lá".

Nosso objetivo é fazer com que o CND
comece a funcionar em Brasília o mais rapida-
mente possível. — Sei que ficará no mesmo
prédio em que ficar o CFE e o CNSS, completou
Silveira.

São Paulo — Fernando Pereira

O Brasil venceu Cuba por 3 sets a 1, com parciais de 15/6; 15/4; 9/15
e 15/13. O bloqueio cubano não resistiu à cortada de Montanaro

de Alcides Morales, aprontou
anteontem sob a luz dos refle-
tores e foi bem ao assinalar 38s
escassos nos 600 metros na di-
reção de Adail Oliveira.

Hipertese, com o líder da
estatística Jorge Ricardo, agra-
dou em seu exercício de 600
metros em 39s, suave, sem ser
exigido por seu piloto.

Bourdelle, com Paulo Vig-
nolas, fez uma partida curta de
400 metros em 24s2, impressio-
nando pela sua disposição nos
metros finais.

Don Budge, com Friton Fer*
reira, não precisou ser apurado
em todas as suas reservas para
marcar 37s nos 600 metros.

Jogadores cobram
dívidas do Vasco

Cansados das promessas que têm ouvido
desde a paralisação da Taça de Ouro, os
jogadores do Vasco novamente reclamam de
atraso nos pagamentos de luvas e dívidas
assumidas pelo Vasco, embora a diretoria
afirme que a situação está sob controle e
contornada. Alguns, como Cláudio Adão, têm
sido pressionados por gerentes de bancos por-
que não conseguem resgatar promissórias que
deixaram como garantias, já que não recebem.

Antônio Soares Calçada, presidente do
Vasco, garante que só deve a Roberto e não
admite dívidas de luvas. Mas muitos jogado-
res, alguns pedindo sigilo em torno de seus
nomes, protestam e lamentam os problemas
que estão enfrentando. Os funcionários mais
humildes não têm a quem procurar.

É neste clima que o time se prepara para
uma nova excursão que começa amanhã por
Tel-Aviv, onde joga dia 22 e pode conseguir
outro amistoso, dia 20; além de Austrália, com
partidas dias 29, Io de junho, 5, 9, 12 e 15,
num quadrangular contra Udinese, Tottenham
e Seleção Australiana.

Flu vai procurar
Menotti outra vez

O Fluminense vai a Menotti, hoje ou
amanhã. E levará, segundo o vice-presidente
de futebol, Antônio Gil, que viajará acompa-
nhado pelo presidente Manoel Schwartz ou
pelo vice de interesses legais, José Carlos
Vilela, uma minuta do contrato com nova
proposta para ser duscutida pessoalmente, em
Buenos Aires.

Na minuta do contrato, segundo o dirigen-
te, constarão todos os detalhes sobre a partici-
pação financeira de Menotti nos títulos que
venham a ser conquistados, além de uma
quantia fixa, como garantia. Caso não acerte
com o treinador, o Fluminense recorrerá a
outra opção, também argentina: Pastoriza,
técnico que já levou o Independiente ao título
mundial de clubes.

O dirigente, porém, acredita tanto no
acerto com Menotti que já se preocupa com
detalhes como o da sua chegada ao Rio para a
assinatura do contrato. Sua apresentação ofi-
ciai, caso venha mesmo, acontecerá durante
um grande coquetel. Em defesa do treinador,
Gil explicou que ele só deixou o Barcelona por
vontade própria.
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Evaristo revela defeitos de Sócrates
Bogotá — Evaristo de Macedo fez uma

palestra de três horas para os jovens treina-
dores da Colômbia, no quinto andar da Fede-
ração Colombiana, que começou com um
depoimento sobre o futebol, seguindo-se um
debate com apresentação de gráficos para
ilustrar e esclarecer minuciosamente o ponto
de vista de Evaristo. A reunião terminou às
duas horas da madrugada do Brasil (meia-
noite aqui) e todos ficaram entusiasmados com
o técnico da Seleção, que foi aplaudido no fim
do encontro.

Evaristo começou falando sobre a sua
filosofia do futebol, a Seleção Brasileira, sua
carreira como técnico e jogador e explicou por
que Sócrates não está em seus planos, o que
atribuiu a"problema de armação tática". Afir-
mou que a grande virtude de um treinador é
saber aproveitar o máximo de cada jogador e
não pretender que cada um siga a filosofia de
jogo do técnico.

O craque e o tapa-buraco
Evaristo foi apresentado por Caiman San-

ches, ex-Goleiro da Seleção Colombiana e
responsável pelo desenvolvimento do futebol
na Colômbia. Na platéia, entre os treinadores,
encontrava-se Maravilha Gamboa, considera-
do o maior jogador da Colômbia das últimas
décadas.

De início, Evaristo disse que tudo começa
com o jovem e que o primeiro obstáculo
enfrentado pelo técnico é o pai, que chega no
clube e diz que seu filho é zagueiro ou ponta-
de-lança. Se o técnico não aproveitar o meni-
no, o pai começa a perturbar o trabalho do
treinador e até do próprio jogador.

O pai, em geral, acha que o filho joga em
todas as posições e, para mim, o jogador que
joga em todas é porque não consegue ser bom
em nenhuma. O craque ganha uma vaga e
ninguém quer vê-lo mais fora daquela posição.
Lembro Pelé, Garrincha, Didi e poderia citar
outros craques. Os que não se firmam ficam
sempre tapando buracos. Existem exceções,
quando se muda a posição de um jogador para
não desperdiçar seu potencial. Mas são casos
excepcionais, como Rivelino por exemplo, na
Copa de 70, que entrou na ponta esquerda,
mas fazia o seu mesmo trabalho de meia.
Quem não conquista uma posição certa no
futebol não é craque mesmo.

A descoberta e formação do craque, se-
gundo Evaristo, é muito mais importante do
que dirigir a própria Seleção:

Confesso a vocês que considero muito
importante os treinadores que fazem jogado-
res. São os que cuidam dos jovens. Vocês têm
um trabalho mais difícil do que o meu. Eu
observei a Taça de Ouro e escolhi os melhores
para a minha equipe. Qual a vantagem? O
mérito é dos que fizeram destes meninos os
bons jogadores de hoje. Também posso acres-
centar que o treinador ajuda a criar um
jogador, ensinando-o e corrigindo seus defei-
tos, chutar de esquerda ou de direita, cabecear
bem, dar passe preciso. Tudo isto se ensina a
um jogador. Mas um técnico ninguém faz. O
técnico é como um médico ou engenheiro.
Muitos se formam, mas nem todos são bons.
Um treinador tem que ser também psicólogo,
para sentir as reações de sua equipe. Tem que
ser líder, independente, respeitado pelos joga-
dores e dirigentes. Tem que saber desenvolver
o potencial de cada jogador, reconhecer quan-
do um jogador está bem ou não para um jogo.
Precisa definir as coisas sem medo. Tem que
convocar aquele em quem confia e não o
preferido de um diretor ou jornalista. Foi o
que fiz na Seleção. Chamei os que eu queria e
vou com eles porque confio em cada um deles.
Nò dia que sentir qu^ perdi a autoridade ou
sentir que os jogadores não confiam em mim
vóu embora. Seja nas eliminatórias ou ha
Copa do Mundo.

A força e o talento
O Brasil tem 150 milhões de técnicos, mas

só um assume a responsabilidade pelas derro-
tas, submete-se a todos os riscos e até a
ofensas, expressas em faixas ou em gritos. Mas
estes 150 milhões de brasileiros entenderiam
mesmo de futebol? Evaristo deu a resposta na
conferência aos treinadores colombianos:

O futebol é um esporte sensacional,
qüe todos acham que entendem. Mas não é

Gráficos de Evaristo de Macedo
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Os pontos principais dos gráficos desenhados por Evaristo indicam: no
triângulo (acima), as três pontas são ocupadas por Zico, Cerezo e
Falcão, com funções definidas, e a linha à esquerda, por Sócrates, sem
qualquer função; no círculo (abaixo) a quinta parte significa o jogador
convocado que agrada apenas à torcida de seu clube e que para
preencher todos os espaços precisa conquistar a confiança dos torcedo-
res de todos os clubes. Exemplificando: Dema preencheu apenas um
quinto do círculo (torcida do Santos), enquanto Casagrande e Bebeto,
inicialmente apoiados apenas pelos torcedores do Coríntians e Flamen-
go, começam a preencher os espaços, na opinião do próprio técnico da

Seleção Brasileira

bem assim. Eu vou ao cinema e ao teatro
desde menino e jamais serei capaz de dirigir
um filme ou uma peça. Ver é uma coisa, fazer
é outra. Posso dar ainda o exemplo que uso
para montar um time de futebol. Na atual
situação, o importante é ter um time cem por
cento técnica e fisicamente. No meu tempo,
bastava ter talento que tudo estava resolvido.
Hoje, o futebol exige mais velocidade e quem
não tem resistência e pique acaba denotado.
Confesso que prefiro ter um time com oitenta
por cento das duas virtudes do que uma equipe
excelente tecnicamente e com apenas 50 por
cento de capacidade física. No fim do primeiro
tempo, os meus craques, mal fisicamente, vão
cair de produção e aí os que lutam mais podem
até se aproveitar disso. A solução é dar força
física e resistência aos estilistas. Então eles
correrão os 90 minutos e quando necessitar do
talento, vão dar um banho. Cabe ao técnico
uma parcela importante na preparação da
equipe. A gente pode dar preparo físico ao
jogador que tem apenas a técnica. Mas ao
jogador que só tem a força física nenhum
técnico do mundo poderá dar a técnica. O
talento nasce com cada um. O treinador ape-
nas ajuda a desenvolvê-lo. Não se pode criar
um Zico, um Falcão, um Eder, um Bebeto.
Eles já nasceram craques. O importante é lhes
dar força para correr. Dos lutadores, só resta

aproveitar o máximo possível de garra e mais
nada.

Evaristo desenvplvia suas teses e citava
sempre exemplos. As vezes, era aplaudido, em
outros momentos tinha que repetir a declara-
ção, porque, mesmo falando sempre em espa-
nhol, lhe faltava a palavra correta para se fazer
entender. •

— Posso garantir a vocês que o futebol
brasileiro ainda é o melhor do mundo. Sabem
por quê? Porque temos mais jogadores do que
os outros. Se a Copa do Mundo fosse dispu-
tada por três times de cada país, o Brasil seria
sempre campeão. Se um time brasileiro per-
desse, o outro venceria. A Itália, Alemanha e
Inglaterra só podem fazer um time, assim
também como a França. Eles não terão uma
outra seleção do mesmo nível que a titular. No
Brasil, nós podemos formar três seleções do
mesmo nível, mudando apenas um ou outro
jogador, de acordo com a minha preferência.
Vejam que lá no Brasil deixamos de fora o
Leão, que é um excelente goleiro e que a cada
partida do seu clube consegue parar a bola em
suas mãos em média 15 minutos para garantir
a vitória. Isto mostra sua segurança e ele para
mim não serviu porque chamei outros três e
ainda havia o Acácio e mais alguns. Na defesa
acontece o mesmo. Andrade é ótimo e ficou
de fora. E outros que não foram chamados

mas que têm condições de entrar a qualquer
momento. Onde se encontra tantos e tão bons
jogadores? Sem ter gênios como antes, ainda
temos o melhor nível de craques do mundo.

Quanto a esquemas táticos, Evaristo expli-
cou que o único já superado é o quatro-dois-
quatro:— Esse esquema não pode mais ser usa-
do, porque o meio-campo hoje está congestio-
nado por quatro ou mais jogadores. Quem
colocar apenas dois ali não ganha de mais
ninguém. Hoje o certo é todo o time se
movimentar, com o ataque voltando para
marcar e não dar espaço ao adversário para
trabalhar. O esquema mais perfeito que vi foi
o da Holanda, quando usava dois zagueiros
atrás e o resto formava um bloco que tanto
atacava quanto defendia com uma regularida-
de espantosa. Os dois zagueiros faziam a tática
do impedimento e bastava daram um passo à
frente para neutralizar os contra-ataques. Mas
só a adota quem tem um grupo muito bem
treinado. Outra coisa. Só faz a linha do
impedimento zagueiro de QI elevado. Quem
não for inteligente, ou melhor, se houver
alguém na defesa de baixo QI, este homem vai
entregar o jogo, porque, ao invés de sair, vai
ficar parado e aí o esquema se desmorona. O
ideal ainda é a defesa partir em cima do
homem que vem com a bola dominada. Todos
ao mesmo tempo, porque, nesse momento, o
atacante que está parado, fica sozinho, impe-
dido.

Um craque sem vaga
Na análise tática, Evaristo acabou porrevelar o verdadeiro motivo da ausência de

Sócrates:
O que posso dizer ainda sobre esquema

defensivo é que quando um time usa as
arrancadas pelas pontas, se tem pontas velo-
zes, não existe sistema de defesa que não fique
em dificuldade na marcação. A entrada pelasextremas confunde todo o sistema defensivo
porque os zagueiros jorrem de lado e nunca
sabem para onde a bola vai, enquanto os
atacantes já estão vindo de frente para con-
cluir. Os holandeses faziam tudo isto certinho.
Na minha Seleção, ainda estamos escolhendo
os jogadores certos para, daqui para frente,
forçar no esquema tático, de defesa e ataque.
O que não vou é mudar o estilo de cada um. O
Eder é o titular e hoje vai jogar o Mário
Sérgio. Não vou mandá-lo fazer o mesmo
Eder. Tenho é que explorar sua habilidade e
espero que dê certo. O mesmo acontece, com
Geovani, estilista, clássico, elegante, bem di-
ferente da garra e do pique do Alemão. Não
vou mandar Geovani invadir o campo deles
como o Alemão faz, mas exigir que Casagran-
de e Careca aproveitem a arte desses dois queentram e que podem compensar a ausência dos
titulares.

Quando perguntaram porque ele não ha-
yia convocado Sócrates, depois de chamar
Zico, Cerezo, Júnior e Edinho, Evaristo vol-
!ou ao quadro e começou a desenhar um- triângulo.

— Vejam vocês que na Copa de 82, o Telê
formou um tripé com Cerezo, Falcão e Zico
para criar as jogadas e também buscar o gol.
Só que não havia um lugar para Sócrates e ele
acabou tendo que tirar um extrema a fim de
fazer com que Sócrates fosse escalado. Nosso
time acabou tendo alguns problemas de mar-
cação e até de jogadas pela direita, já queninguém do ataque caía para fazer o papel de
ponta, como o técnico queria, e também não
se cercava muito o adversário quando a bola
vinha contra nós, pela direita, ficando Lean-
dro sozinho para apoiar e voltar para marcar.
Agora, não quero ter este problema. Já tenho
Júnior, Cerezo e Zico e ainda conto com
jogadores como Alemão e Casagrande, queestão em condições de ajudar no trabalho no
meio de campo. Para colocar Sócrates, teria
que tirar ou Zico, ou Cerezo, ou Júnior e acho
que estes esfao me servindo mais agora. Não
há tempo de muito preparo e não posso ficar
sem um ponta para colocar um jogador quenão sabe atuar por aquele setor e só produz
bem no meio-campo — argumenta o treina-
dor, esclarecendo que pela primeira vez falava
sobre Sócrates, por ser um encontro entre
treinadores e desejava que tudo o que disse
ficasse restrito àquela sala.

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

II Á comentaristas deveras entusiasma-
dos com a Seleção Brasileira. Admi-

ro-lhes o patriotismo. Mas o curioso é que,
onde quer que se vá, nas ruas, nos bares,
nas esquinas e nos restaurantes, entre
amigos, parentes ou mesmo entre desço-
nhecidos, não se encontra um único torce-
dor satisfeito com a Seleção. A conclusão
a que eu chego é de que a torcida é mais
exigente do que a crítica, quando deveria
ocorrer justamente o contrário.

Eu, por mim, fico com a voz sábia da
multidão: a Seleção Brasileira ainda não
me satisfez nem um pouco. Essa constata-
ção está longe de significar que eu não
acredito na classificação da equipe para a
Copa. Sou capaz até de apostar que ela se
classificará. Mas não apostaria um níquel-
se, por acaso, a Seleção Brasileira estives-
se disputando qualquer um dos grupos da
Europa.

Acontece que as equipes sul-
americanas, que nós estamos vendo jogar
amistosos umas com as outras, são de nível
técnico muito baixo, a começar por esta
que a Seleção Brasileira enfrentará logo
mais. Nós já a vimos perder para a Seleção
de Evaristo no Mineirão (mesmo com a
Seleção de Evaristo jogando muito mal) e
nem precisaríamos vê-la para saber que é
fraca, pois não existe, em toda a história
do futebol, uma única Seleção Colombia-
na que não seja fraca, fraquíssima.

A Seleção Uruguaia, que também per-
deu para o Brasil, não era a Seleção
Uruguaia, pois estava desfalcada de nada
menos que oito titulares. A Seleção Ar-
gentina decepcionou .Estava desfalcada de
dois nomes importantes como Maradona e
Passarella. Maradona é um desses raros
criadores que ainda mantêm vivo o fute-
boi, mas acho que a Seleção Argentina
precisaria de mais dois ou três Maradonas
para se transformar numa grande equipe.
Mesmo assim chegou a exibir, no amistoso
em que foi derrotada pelo Brasil, um
toque de bola mais vistoso que o nosso.

Em meio a esse pobre panorama, que
se estende de alto a baixo da América do
Sul, o Brasil tem todas as possibilidades de
passar pelas eliminatórias, mesmo porque
Paraguai e Bolívia nunca foram de meter
medo em nenhuma Seleção séria. Quanto
à equipe que Evaristo diz estar definida
(ou quase), todos sabemos que não está:
ela começará a se definir à medida que
forem pousando no aeroporto os jogado-
res que vêm da Itália. Eles irão chegando,
entrando logo no time, assumindo suas
posições naturalmente, sem maiores bri-
gas. Desde, é claro, que estejam em boas
condições físicas. E disso até Evaristo
sabe.

A briosa população de Patos de Minas
se une em defesa da glória e da honra
ultrajada da cidade: não foi seu time que
perdeu de 9 a 1 para o Cruzeiro, domingo
passado, como saiu no JB, mas o de Pará
de Minas. A vez de Patos será neste
próximo fim de semana, quando receberá
a visita do Cruzeiro como parte das come-
morações da Festa Nacional do Milho.
Pelo menos até lá a honra de Patos de
Minas está lavada.

FERNANDO CALAZANS
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Holanda derrota a

Hungria classificada
Budapeste — A Holanda surpreendeu a Hungria (já classifi-

cada para a Copa do Mundo) ao derrotá-la por 1 a 0, gol de Wit,
aos 23 minutos do segundo tempo, e pode conseguir a classifica-
ção na repescagem. A Holanda encerrou sua participação com o
mesmo número de pontos da Áustria, que derrotou, também
ontem, o Chipre por 4 a 0, e se classificou em segundo lugar pelo
saldo de gols (6 contra 1).\

Esta foi a única derrota da Hungria nos seis jogos que
disputou pelo Grupo 5, totalizando 10 pontos. Holanda e Áustria
somaram sete e Chipre não obteve um só ponto. Assistiram ao
jogo de ontem em Budapeste cerca de 75 mil torcedores.

Everton decide a Recopa
Roterdã, Holanda — O Everton, da Inglaterra, e o

Rapid, de Viena, disputam hoje a partida decisiva pela
Recopa, um dos mais importantes torneios europeus. O
campeão da última temporada foi o Juventus, da Itália, que
venceu na final o Porto, por 1 a 0. O Anderlecht, da Bélgica,
e o Barcelona, da Espanha, conquistaram o título duas vezes,
enquanto Everton ou Rapid será campeão pela primeira vez.

O Everton é considerado favorito, mas o Rapid, desde
as primeiras rodadas, tem contrariado os prognósticos. Nas
oitavas-de-final, havia perdido de 3 a 0 para o Cèltic, em
Glasgow, jogo que foi anulado pela União Européia de
Futebol — UEFA —, em conseqüência da violência dos
torcedores escoceses. Na nova partida realizada em campo
neutro, em Manchester, o Rapid venceu por 1 a 0.

J- Foto de Almir Veiga
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Leandro espera com calma a vez na Seleção
Foto de Almir Veiga' 

¦— i i—II li 1 Leandro não se revoltou nem
atacou Evaristo de Macedo ao to-
mar conhecimento de que está fora
dos planos do técnico da Seleção
Brasileira. Mesmo porque acredita
que haverá ainda uma oportunida-
de nestas eliminatórias e não tem
dúvidas de que estará no México,
ano que vem, entre os 11 titulares.

O lateral chegou inclusive a
justificar a posição do treinador.

— Estive contundido e ele não
teve oportunidade de constatar mi-
nhas condições físicas. Sinceramen-
te, não me abalou. É claro que no
íntimo a gente sempre espera ser
chamado, mas sabia que seria di-
fícil.

Sua boa atuação em Cabo Frio,

quando atuou como zagueiro de
área, foi muito comentada na Gá-
vea. Mas, numa auto-análise,
Leandro tem consciência de que
poderia render ainda mais.

Fiquei muito tempo de fora
e não me soltei, preocupado com o
fôlego. Futebol a gente não esque-
ce, mas a forma física a gente perde
rapidinho.

Seu retorno à Seleção Brasilei-
ra é, para ele, uma questão de
tempo.

Pode ser até que quando o
pessoal da Itália vier eu também
seja chamado. Minha preocupação
no momento é voltar à melhor
forma física, pois futebol não preci-
so mostrar para ninguém.

DO JEITO QUE

VOCÊ GOSTA

BOLA PRA' FRENTE, BRASIL!!!

HOJE - 22 OO HS

Direto de Bogotá

COLÔMBIA x BRASIL

NARRAÇÃO E COMENTÁRIOS
SILVIO UJIZ e CIRO JOSE CANAL 9

A FORÇA DO ESPORTE

CO



JORNAL DO BRASIL Esportes S° Clichê ? quarta-feira, 15/5/85 ? Io caderno ? 83

Análise do futebol desfaz mistério

Evaristo revela defeitos de Sócrates
Bogotá — Evaristo de Macedo fez uma

palestra de três horas para os jovens treina-
dores da Colômbia, no quinto andar da Fede-
ração Colombiana, que começou com um
depoimento sobre o futebol, seguindo-se um
debate com apresentação de gráficos para
ilustrar e esclarecer minuciosamente o ponto
de vista de Evaristo. A reunião terminou às
duas horas da madrugada do Brasil (meia-
noite aqui) e todos ficaram entusiasmados com
o técnico da Seleção, que foi aplaudido no fim
do encontro.

Evaristo começou falando sobre a sua
filosofia do futebol, a Seleção Brasileira, sua
carreira como técnico e jogador e explicou por
que Sócrates não está em seus planos, o que
atribuiu a"problema de armação tática". Afir-
mou que a grande virtude de um treinador é
saber aproveitar o máximo de cada jogador e
não pretender que cada um siga a filosofia de
jogo do técnico.

O craque e o tapa-buraco
Evaristo foi apresentado por Caiman San-

ches, ex-Goleiro da Seleção Colombiana e
responsável pelo desenvolvimento do futebol
na Colômbia. Na platéia, entre os treinadores,
encontrava-se Maravilha Gamboa, considera-
do o maior jogador da Colômbia das últimas
décadas.

De início, Evaristo disse que tudo começa
com o jovem e que o primeiro obstáculo
enfrentado pelo técnico é o pai, que chega no
clube e diz que seu filho é zagueiro ou ponta-
de-lança. Se o técnico não aproveitar o meni-
no,- o pai começa a perturbar o trabalho do
treinador e até do próprio jogador.

O pai, em geral, acha que o filho joga em
todas as posições e, para mim, o jogador que
joga em todas é porque não consegue ser bom
em nenhuma. O craque ganha uma vaga e
ninguém quer vê-lo mais fora daquela posição.
Lembro Pele, Garrincha, Didi e poderia citar
outros craques. Os que não se firmam ficam
sempre tapando buracos. Existem exceções,
quando se muda a posição de um jogador para
não desperdiçar seu potencial. Mas são casos
excepcionais, como Rivelino por exemplo, na
Copa de 70, que entrou na ponta esquerda,
mas fazia o seu mesmo trabalho de meia.
Quem não conquista uma posição certa no
futebol não é craque mesmo.

A descoberta e formação do craque, se-
gundo Evaristo, é muito mais importante do
que dirigir a própria Seleção:

Confesso a vocês que considero muito
importante os treinadores que fazem jogado-
res. São os que cuidam dos jovens. Vocês têm
um' trabalho mais difícil do que o meu. Eu
observei a Taça de Ouro e escolhi os melhores
para a minha equipe. Qual a vantagem? O
mérito é dos que fizeram destes meninos os
bons jogadores de hoje. Também posso acres-
ccntar que o treinador ajuda a criar um
jogador, ensinando-o e corrigindo seus defei-
tos, chutar de esejuerda ou de direita, cabecear
bem, dar passe preciso. Tudo isto se ensina a
um jogador. Mas um técnico ninguém faz. O
técnico é como um médico ou engenheiro.
Muitos se formam, mas nem todos são bons.
Um treinador tem que ser também psicólogo,
para sentir as reações de sua equipe. Tem que
ser líder, independente, respeitado pelos joga-
dores e dirigentes. Tem que saber desenvolver
o potencial de cada jogador, reconhecer quan-
do um jogador está bem ou não para um jogo.
Precisa definir as coisas sem medo. Tem que
convocar aquele em quem confia e não o
preferido de um diretor ou jornalista. Foi o
que fiz na Seleção. Chamei os que eu queria e
vou com eles porque confio em cada um deles.
No dia que sentir que perdi a autoridade ou
sentir que os jogadores não confiam em mim
vou embora. Seja nas eliminatórias ou na
Copa do Mundo.

A força e o talento
O Brasil tem ISO milhões de técnicos, mas

só um assume a responsabilidade pelas derro-
tas, submete-se a todos os riscos e até a
ofensas, expressas em faixas ou em gritos. Mas
estes 150 milhões de brasileiros entenderiam
mesmo de futebol? Evaristo deu a resposta na
conferência aos treinadores colombianos:

O futebol é um esporte sensacional,
que todos acham que entendem. Mas não é

Gráficos de Evaristo de Macedo
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Os pontos principais dos gráficos desenhados por Evaristo indicam: no
triângulo (acima), as três pontas são ocupadas por Zico, Cerezo e
Falcão, com funções definidas, e a linha à esquerda, por Sócrates, sem
qualquer função; no círculo (abaixo) a quinta parte significa o jogador
convocado que agrada apenas à torcida de seu clube e que para
preencher todos os espaços precisa conquistar a confiança dos torcedo-
res de todos os clubes. Exemplificando: Dema preencheu apenas um
quinto do círculo (torcida do Santos), enquanto Casagrande e Bebeto,
inicialmente apoiados apenas pelos torcedores do Coríntians e Flamen-
go, começam a preencher os espaços, na opinião do próprio técnico da

Seleção Brasileira

bem assim. Eu vou ao cinema e ao teatro
desde menino e jamais serei capaz de dirigir
um filme ou uma peça. Ver é uma coisa, fazer
é outra. Posso dar ainda o exemplo que uso
para montar um time de futebol. Na atual
situação, o importante é ter um time cem por
cento técnica e fisicamente. No meu tempo,
bastava ter talento que tudo estava resolvido.
Hoje, o futebol exige mais velocidade e quem
não tem resistência e pique acaba derrotado.
Confesso que prefiro ter um time com oitenta
por cento das duas virtudes do que uma equipe
excelente tecnicamente e com apenas 50 por
cento de capacidade física. No fim do primeiro-
tempo, os meus craques, mal fisicamente, vão
cair de produção e aí os que lutam mais podem
até se aproveitar disso. A solução é dar força
física e resistência aos estilistas. Então eles
correrão os 90 minutos e quando necessitar do
talento, vão dar um banho. Cabe ao técnico
uma parcela importante na preparação da
equipe. A gente pode dar preparo físico ao
jogador que tem apenas a técnica. Mas ao
jogador que só tem a força física nenhum
técnico do mundo poderá dar a técnica. O
talento nasce com cada um. O treinador ape-
nas ajuda a desenvolvê-lo. Não se pode criar
um Zico, um Falcão, um Eder, um Bebeto.
Eles já nasceram craques. O importante é lhes
dar força para correr. Dos lutadores, só resta

aproveitar o máximo possível de garrae mais
nada.

Evaristo desenvolvia suas teses e citava
sempre exemplos. As vezes, era aplaudido, em
outros momentos tinha que repetir a declara-
ção, porque, mesmo falando sempre em espa-
nhol, lhe faltava a palavra correta para se fazer
entender.

— Posso garantir a vocês que o futebol
brasileiro ainda é o melhor do mundo. Sabem
por quê? Porque temos mais jogadores do que
os outros. Se a Copa do Mundo fosse dispu-
tada por três times de cada país, o Brasil seria
sempre campeão. Se um time brasileiro per-
desse, o outro venceria. A Itália, Alemanha e
Inglaterra só podem fazer um time, assim
também como a França. Eles não terão uma
outra seleção do mesmo nível que a titular. No
Brasil, nós podemos formar três seleções do
mesmo nível, mudando apenas um ou outro
jogador, de acordo com a minha preferência.
Vejam que lá no Brasil deixamos de fora o
Leão, que é um excelente goleiro e que a cada
partida do seu clube consegue parar a bola em
suas mãos em média 15 minutos para garantir
a vitória. Isto mostra sua segurança e ele para
mim não serviu porque chamei outros três e
ainda havia o Acácio e mais alguns. Na defesa
acontece o mesmo. Andrade é ótimo e ficou
de fora. E outros que não foram chamados

mas que têm condições de entrar a qualquer
momento. Onde se encontra tantos e tão bons
jogadores? Sem ter gênios como antes, ainda
temos o melhor nível de craques do mundo.

Quanto a esquemas táticos, Evaristo expli-
cou que o único já superado é o quatro-dois-
quatro:— Esse esquema não pode mais ser usa-
do, porque o meio-campo hoje está congestio-
nado por quatro ou mais jogadores. Quem
colocar apenas dois ali não ganha de mais
ninguém. Hoje o certo é todo o time se
movimentar, com o ataque voltando paramarcar e não dar espaço ao adversário paratrabalhar. O esquema mais perfeito que vi foi .
o da Holanda, quando usava dois zagueiros
atrás e o resto formava um bloco que tanto
atacava quanto defendia com uma regularida-
de espantosa. Os dois zagueiros faziam a tática
do impedimento e bastava daram um passo à
frente para neutralizar os contra-ataques. Mas
só a adota quem tem um grupo muito bem
treinado. Outra coisa. Só faz a linha do
impedimento zagueiro de QI elevado. Quem
não for inteligente, ou melhor, se houver
alguém na defesa de baixo QI, este homem vai
entregar o jogo, porque, ao invés de sair, vai
ficar parado e aí o esquema se desmorona. O
ideal ainda é a defesa partir em cima do
homem que vem com a bola dominada. Todos
ao mesmo tempo, porque, nesse momento, o
atacante que está parado, fica sozinho, impe-
dido.

Um craque sem vaga
Na análise tática, Evaristo acabou por

revelar o verdadeiro motivo da ausência de
Sócrates:

O que posso dizer ainda sobre esquema
defensivo é que quando um time usa as
arrancadas pelas pontas, se tem pontas velo-
zes, não existe sistema de defesa que não fique
em dificuldade na marcação. A entrada pelasextremas confunde todo o sistema defensivo
porque os zagueiros correm de lado e nunca
sabem para onde a bola vai, enquanto os
atacantes já estão vindo de frente para con-
cluir. Os holandeses faziam tudo isto certinho.
Na minha Seleção, ainda estamos escolhendo
os jogadores certos para, daqui para frente,
forçar no esquema tático, de defesa e ataque.
O que n&o vou é mudar o estilo de cada um. O
Eder é o titular e hoje vai jogar o Mário
Sérgio. Não vou mandá-lo fazer o mesmo queEder. Tenho é que explorar sua habilidade e
espero que dê certo. O mesmo acontece com
Geovam, estilista, clássico; elegante, bem di-
ferente da garra e do pique do Alemão. Não
vou mandar Geovani invadir o campo deles
como o Alemão faz, mas exigir que Casagran-
de e Careca aproveitem a arte desses dois queentram e que podem compensar a ausência dos
titulares.

Quando perguntaram porque ele não ha-
via convocado Sócrates, depois de chamar
Zico, Cerezo, Júnior e Edinho, Evaristo vol-
tou ao quadro e começou a desenhar um
triângulo.

— Vejam vocês que na Copa de 82, o Telc
formou um tripé com Cerezo, Falcão e Zico
para criar as jogadas e também buscar o gol.Só que não havia um lugar para Sócrates e ele
acabou tendo que tirar um extrema a fim de
fazer com que Sócrates fosse escalado. Nosso
time acabou tendo alguns problemas de mar-
cação e até de jogadas pela direita, já queninguém do ataque caía para fazer o papel de
ponta, como o técnico queria, e também não
se cercava muito o adversário quando a bola
vinha contra nós, pela direita, ficando Lean-
dro sozinho para apoiar e voltar para marcar.
Agora, não quero ter este problema. Já tenho
Júnior, Cerezo e Zico e ainda conto com
jogadores como Alemão e Casagrande, queestão em condições de ajudar no trabalho no
meio de campo. Para colocar Sócrates, teria
que tirar ou Zico, ou Cerezo, ou Júnior e acho
que estes esfao me servindo mais agora. Não
jiá tempo de muito preparo e não posso ficar
sem um ponta para colocar um jogador quenão sabe atuar por aquele setor e só produz
bem no meio-campo — argumenta o treina-
dor, esclarecendo que pela primeira vez falava
sobre Sócrates, por ser um encontro entre
treinadores e desejava que tudo o que disse
ficasse restrito àquela sala.

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

BOLA DIVIDIDA

T_T Á comentaristas deveras entusiasma-
dos com a Seleção Brasileira. Admi-

ro-lhes o patriotismo. Mas o curioso é que,
onde quer que se vá, nas ruas, nos bares,
nas esquinas e nos restaurantes, entre
amigos, parentes ou mesmo entre desço-
nhecidos, não se encontra um único torce-
dor satisfeito com a Seleção. A conclusão
a que eu chego é de que a torcida é mais
exigente do que a crítica, quando deveria
ocorrer justamente o contrário.

Eü, por mim, fico com a voz sábia da
multidão: a Seleção Brasileira ainda não
me satisfez nem um pouco. Essa constata-
ção está longe de significar que eu não
acredito na classificação da equipe para a
Copa. Sou capaz até de apostar que ela se
classificará. Mas não apostaria um níquel-
se, por acaso, a Seleção Brasileira estives-
se disputando qualquer um dos grupos da
Europa.

Acontece que as equipes sul-
americanas, que nós estamos vendo jogar
amistosos umas com as outras, são de nível
técnico muito baixo, a começar por esta
que a Seleção Brasileira enfrentará logo
mais. Nós já a vimos perder para a Seleção
de Evaristo no Mineirão (mesmo com a
Seleção de Evaristo jogando muito mal) e
nem precisaríamos vê-la para saber que é
fraca, pois não existe, em toda a história
do futebol, uma única Seleção Colombia-
na que não seja fraca, fraquíssima.

A Seleção U ruguaia, que também per-
deu para o Brasil, não era a Seleção
Uruguaia, pois estava desfalcada de nada
menos que oito titulares. A Seleção Ar-
gentina decepcionou. Estava desfalcada de
dois nomes importan tes como Maradona e
Passarella. Maradona é um desses raros
criadores que ainda mantêm vivo o fute-
boi, mas acho que a Seleção Argentina
precisaria de mais dois ou três Maradonas
para se transformar numa grande equipe.
Mesmo assim chegou a exibir, no amistoso
em que foi derrotada pelo Brasil, um
toque de bola mais vistoso que o nosso.

Em meio a esse pobre panorama, que
se estende de alto a baixo da América do
Sul, o Brasil tem todas as possibilidades de
passar pelas eliminatórias, mesmo porque
Paraguai e Bolívia nunca foram de meter
medo em nenhuma Seleção séria. Quanto
à equipe que Evaristo diz estar definida
(ou quase), todos sabemos que não está:
ela começará a se definir à medida que
forem pousando no aeroporto os jogado-
res que vêm da Itália. Eles irão chegando,
entrando logo no time, assumindo suas
posições naturalmente, sem maiores bri-
gas. Desde, é claro, que estejam em boas
condições físicas. E disso até Evaristo
sabe.

A briosa população de Patos de Minas
se une em defesa da glória e da honra
ultrajada da cidade: não foi seu time que
perdeu de 9 a 1 para o Cruzeiro, domingo
passado, como saiu no JB, mas o de Pará
de Minas. A vez de Patos será neste
próximo fim de semana, quando receberá
a visita do Cruzeiro como parte das come-
morações da Festa Nacional do Milho.
Pelo menos até lá a honra de Patos de
Minas está lavada.

FERNANDO CALAZANS

Argentina vence Chile

e Maradona se destaca
Buenos Aires — A Seleção de futebol da Argentina venceu

ontem à noite a Seleção do Chile por 2 a 0, cm seu último
preparativo para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Os
gols foram marcados por Maradona, aos 37 minutos do primeiro
tempo, e por Burrochaga, aos 21 do segundo. O Chile perdeu um
pênalti e Maradona foi o destaque do jogo, para um público de 8
mil pessoas, numa noite de muito frio.

Holanda derrota Hungria

Budapeste — A Holanda surpreendeu a Hungria (já classifi-
cada para a Copa do Mundo) ao derrotá-la por 1 a 0, gol de Wit,
aos 23 minutos do segundo tempo, e pode conseguir a classifica-,
ção na repescagem. A Holanda encerrou sua participação com o
mesmo número de pontos da Áustria, que derrotou, também
ontem, o Chipre por 4 a 0, e se classificou em segundo lugar pelosaldo de gols (6 contra 1).

Esta foi a única derrota da Hungria nos seis jogos que
disputou pelo Grupo 5, totalizando 10 pontos. Holanda e Áustria
somaram sete e Chipre não obteve um só ponto. Assistiram ao
jogo de ontem em Budapeste cerca de 75 mil torcedores.

Everton decide a Recopa
Roterdã, Holanda — O Everton. da Inglaterra, e o Rapid.

de Viena, disputam hoje a partida decisiva pela Recopa, um dos
mais importantes torneios europeus. O campeão da última
temporada foi o Juventus. da Itália, que venceu na final o Porto,
por I a 0. O Anderlecht, da Bélgica, e o Barcelona, da Espanha,
conquistaram o título duas vezes, enquanto Everton ou Rapid
sera campeão pela primeira vez.

l Lea^^^^^que um^pou^^a^ormaLeandro diz que só precisa melhorar um pouco aforma física

Leandro espera com calma a vez na Seleção
Foto de Almir Veiga

Leandro não se revoltou nem
atacou Evaristo de Macedo ao to-
mar conhecimento de que está fora
dos planos do técnico da Seleção
Brasileira. Mesmo porque acredita
que haverá ainda uma oportunida-
de nestas eliminatórias e não tem
dúvidas de que estará no México,
ano que vem, entre os 11 titulares.

O lateral chegou inclusive a
justificar a posição do treinador.

— Estive contundido e ele não
teve oportunidade de constatar mi-
nhas condições físicas. Sinceramen-
te, não me abalou. É claro que no
íntimo a gente sempre espera ser
chamado, mas sabia que seria di-
fícil.

Sua boa atuação em Cabo Frio,

quando atuou como zagueiro dc
área, foi muito comentada na Gá-
vea. Mas, numa auto-análise,
Leandro tem consciência de que
poderia render ainda mais.

Fiquei muito tempo de fora
e não me soltei, preocupado com o
fôlego. Futebol a gente não esque-
ce, mas a forma física a gente perde
rapidinho.

Seu retorno à Seleção Brasilei-
ra é, para ele, uma questão dc
tempo.

Pode ser até que quando o
pessoal da Itália vier eu também
seja chamado. Minha preocupação
no momento é voltar à melhor
forma física, pois futebol não preci-
so mostrar para ninguém.
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Colômbia

Zico enfrenta o

Tribunal dia 22
Udine, Itália — O atacantc brasileiro Zico, astro do

Udine, vai enfrentar finalmente o Tribunal italiano, no dia
22, sob a suspeita de lesar o fisco, enviando dólares para o
exterior. O promotor Giancarlo Buonocore diz que o
contrato, que proporcionou a Zico 700 mil dólares (cerca
de Cr$ 4 bilhões), foi assinado quando Zico já era
residente na Itália.

O advogado de Zico assegurou aos juizes que seu
cliente estará no tribunal quando o caso começar a ser
julgado, mas o jogador espera estar treinando nesta cpoca
com a Seleção Brasileira que se prepara para disputar as
eliminatórias.

Falcão
Porto Alegre — O presidente do Internacional, Ro-

berto Borba, vai aproveitar sua viagem à Itália, onde deve
vender o passe do uruguaio Ruben Paz para um clube da
Segunda Divisão, para tentar junto ao presidente do
Roma, Dino Viola, a volta de Falcão ao futebol gaúcho,
por empréstimo.

O irmão de Falcão, Pedro, confirmou que Borba
esteve no posto de gasolina Falcão e o consultou sobre a
possibilidade de trazer o jogador por empréstimo. A
possibilidade não é tão pequena, porque o Campeonato
Italiano termina dia 19 e os brasileiros estarão liberados
para a Seleção Brasileira.

A venda de Rubem Paz para a Itália já está acertada.
Embora nada tenha sido divulgado, o passe do uruguaio,
principal jogador do Internacional, será vendido por 700
mil dólares (cerca de Cr$ 4 bilhões 200 milhões), para um
clube da Segunda Divisão. Em 1986, ele se transfere para o
Torino, de Júnior.

JOÃO SALDANHA

Vai melhorar

BOGOTÁ 
— Hoje tem jogo contra

a Seleção da Colômbia. Em Bogotá
sempre foi difícil. Mas creio que nem
como treino pode ser considerado im-
portante. Dos lugares altos, é o de
menos incidência. Mas dá fadiga e o
jogo se nivela. Excelente local para
preparar um time. Uns 15 ou 20 dias e
se sai daqui tinindo. Mas assim como
estamos obrigados a fazer, de nada
adianta. Que fazer? Nem como expe-
riência serve. Em todo o caso, dentro
de mais alguns dias já teremos Renato
e Leandro. Os dois se recuperaram
bem.

Neste jogo da Colômbia e no de
Santiago, qualquer coisa serve. Mas
depois vale ponto. Se sabe que teremos
apenas 10 dias mas se pode fazer uns 10
treinos de meia hora contra times fra-
cos. Se botarmos A contra B, não sei se
pode dar certo. Munição temos de
sobra. Os que estão e mais Leandro,
Renato, Zico, Cerezo, Júnior, trata-se
de um grande time, dos melhores do
mundo.

Na questão do Sócrates, há duas
versões, ou melhor,^ três. A primeira é
a de que Sócrates não está bem física e
tecnicamente. A segunda é inversa;
está bem mas não se entrosou muito. E
a terceira nem quero comentar muito,
porque creio que até a turma da CBF
já percebeu que as mudanças acontece-
ram no Brasil, e que o Pacotão enviado
e aprovado no Congresso, quase que
por unanimidade, já é lei e que repre-
senta uma autêntica revolução consti-
tucional, com grandes conquistas.

A democracia Corintiana nada
mais é ou foi do que uma luta dentro
do ambiente do futebol profissional
contra o mandonismo e autoritarismo
existente. O mundo do futebol sempre
foi, nas ditaduras, um dos seus maiores
sustentáculos. Quando da doença e
morte de Tancredo Neves foi visível
que 

"eles" não tinham percebido que o
Brasil estava mudando. E muito. O
futebol foi violentamente atingido pela
ditadura. Sua estrutura ainda é a mes-
ma. Vai mudar, também, nem tanto
por lutas mas porque talvez não seja
mais uma grande abertura de portas
palacianas como já foi no período de 64
a 85. Mas vai melhorar.

Na JB AM tem mais
Joào Saldanha: de segunda à sexta-feira, às 18h05min
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Encha o tanque

comwaffle.
Agora você pode se

abastecer com waffle
Guli-Guli em caixas
com 6 unidades a CrS
10.100. Nos seguintes
postos: Posto Shell, São
Clemente, esquina com
Rua da Matriz, Botafo-
go. tel. 246-8601. Posto
Shell. Av. Vieira Souto.

ao lado do Barril 1800,
Ipanema, tel. 287-0418.
Posto Esso, Av. Lauro
Sodré, ao lado do Rio
Sul, Botafogo, tel.
295-0997. E nos Postos
Itaipava da Lagoa. :
J. botânico e Tijuca.

Postos Itaipava
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Waldir Amaral
Edson Mauro

João Saldanha
Loureiro Neto
Sidnei Amaral

O primeiro time do rádio

rola a bola com a Seleção.

Hoje
2 lh30min
Amistoso

BRASIL x COLOMBIA.
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Os defeitos «le Sócrates, sepundo Evaristo,
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Carlos defende a Seleção contra

Bogotá — Carlos será o goleiro da Seleção
Brasileira no jogo de hoje à noite, contra a Colôm-
bia. Ontem, no final do treinamento, Paulo Vítor
torceu o tornozelo esquerdo e está afastado da
equipe, pelo menos por quinze dias. O acidente
aconteceu quando Paulo Vítor treinava a intercepta-
ção de cruzamentos de bolas lançadas da direita e da
esquerda da área. Num dos lançamentos, caiu,
sentindo muitas dores.

No vestiário, depois dos primeiros exames, o
médico Amaldo Santiago estimou o tratamento em
duas semanas, no mínimo, o que afasta o goleiro,
também, do amistoso contra o Chile. Depois de
jradiografado (a radiografia custou 40 dólares), Pau-
lo Vítor ficou aliviado: não há fratura. Ele passou a
noite no quarto, em observação. Foi afastada a
hipótese de ele voltar ao Rio.

Evaristo, assim que soube da gravidade da
contusão de Paulo Vítor, chamou Carlos e avisou
que ele seria o titular no jogo de hoje. A notícia foi
recebida com tranqüilidade pelo goleiro, apesar de
ter jogado sua última partida pela Seleção Brasileira
em 1981, num amistoso contra a Espanha, em
Salvador.

Castigo pela dedicação
A contusão de Paulo Vítor foi um castigo pela

sua dedicação. O treino já havia acabado — 30
minutos de coletivo entre reservas e titulares, desti-
nado à adaptação dos jogadores ao campo pesado e
à grama alta. Numa das balizas, Paulo Vítor conti-
nuou exercitando saídas do gol, cortando cruzamen-
tos vindos da direita e da esquerda da área.

Num dos lances, caiu e, de imediato, chamou o
massagista Nocaute Jack. Nocaute, já acompanhado
pelo médico Arnaldo Santiago, começou a aplicar
gelo, mas o local continuou inchando e o goleiro
precisou ser amparado para sair de campo. No
vestiário, muito abatido, Paulo Vítor contou como
aconteceu a contusão:

— Perdi o equilíbrio quando tentei cortar o
cruzamento. Foi um lance comum. O campo provo-
cou tudo.

COLÔMBIA X BRASIL
Local: El Campin (Bogotá).
Horário: 22h15min.
Juiz: Elias Jacome (Equador).
Colômbia: Zape, Gil, Reyes, Soto e Porras; Sarmiento,
Morales e Herrera; Willians, Lugo e Iguaran.
Técnico: Gabriel Uchoa.
Brasil: Carlos, Édson, Oscar, Mozer e Branco; Jandlr,
Geovanl e Casagrande; Jorglnho, Careca e Mário Sérgio.
Técnico: Evaristo de Macedo.

Evaristo exige gols
no começo da partida

O Brasil vai jogar hoje contra a Colômbia com ordem
de começar logo a buscar o gol. O técnico Evaristo de
Macedo teme que se o time começar a se poupar com
medo do cansaço, vai acabar abrindo espaços para o
adversário e, assim, poderá complicar o jogo no segundo
tempo.

O professor Carlos Alberto Lanceta conversou com o
técnico e disse que os jogadores estão bem e que quem
tiver que cansar vai cansar de qualquer maneira, corra no
início ou não, pois não será se poupando que alguém
guardará resistência para o final. Segundo Lanceta, tanto
faz correr ou manter um ritmo lento que o desgaste será
igual.

Evaristo então, conversará hoje com a equipe, exigin-
do que se tente logo o gol e que todos esqueçam a altitude,
já que a partida não será eliminatória e o adversário será a
Colômbia, "e não os dois mil e seiscentos metros".

— Aliás — disse Evaristo — já falei que se alguém
começar a achar que não está indo bem, basta me avisar
que substituo no mesmo instante. A equipe correu bem
ontem nos treinos da manhã e da tarde, no El Campin, e
não houve queixa alguma. Vamos jogar como se estivésse-
mos ao nível do mar — garantiu o técnico.

Os jogadores estão entusiasmados e o clima é de
muita confiança. Todos acham que o jogo para o Brasil, é
um amistoso importante, por ser o primeiro fora de casa
mas sabem que o técnico Gabriel Uchoa é quem está mais'
nervoso. Uma derrota para o Brasil poderá criar uma série
de problemas para o seu trabalho, já que a Seleção irá
enfrentar Peru e Argentina em Bogotá e até agora ainda
não existe uma definição de jogadores e de esquema tático.
Só uma boa apresentação esta noite poderá fortalecer o
trabalho do treinador colombiano.

Para Evaristo, o jogo será difícil por estas circunstân-
cias, mas ele está preocupado apenas em ver como a
equipe vai se apresentar sem Alemão e Éder, que dão,
agressividade à equipe. Sem eles, não sabe como atuará o
ataque, apesar de Casagrande ter sido instruído para ficar
mais à frente, junto de Careca.

Bogotá — Foto de Delfim Vieira

K ?ao

Paulo Vítor saiu de campo carregado por Edir e Nocaute Jack

Mozer, da tensão ao otimismo
Uma das forças da equipe brasileira,

conforme as últimas atuações, é a dupla
de zagueiro de área, Oscar e Mozer.
Hoje, o técnico Evaristo de Macedo
acredita que eles têm mais uma oportuni-
dade de mostrar seu valor, de se firma-
rem como titulares. E um dos mais entu-
siasmados é Mozer, que já não teme mais
a vinda de Edinho da Itália:

— Até agora tudo bem. Seu Evaristo
tem conversado muito comigo e acredito
que estou agradando. Só que no futebol
náo se pode vacilar. Por isso, encaro cada
partida da Seleção como uma decisão.
Não me importa se é amistoso ou não.
Vou sempre com tudo, com a maior
disposição. O que adianta a gente se
considerar dono do lugar e na hora não
andar bem?

Evaristo, de fato, tem elogiado o
zagueiro do Flamengo. Primeiro por seu
futebol de técnica e garra e também por
sua categoria nas bolas altas, em que

sempre se impõe. Com a provável convo-
cação de Edinho, Mozer passou a brigar
ainda mais para se manter como titular.

Confesso que já nem brinco como
fazia antes, por inexperiência. Para mim,
todo jogo é uma batalha, e não posso
perder nenhuma delas. Sei que os colom-
bianos usam muito os contra-ataques em
velocidade, mas vai ser difícil me ganhar
no pique, pois estou muito veloz.

O problema da altitude de Bogotá
também não preocupa Mozer, que já
jogu no El Campin pelo Flamengo:

O importante é que quero estar
no time na estréia da Seleção, em Santa
Cruz de la Sierra. Além disso, tenho em
Oscar um excelente companheiro e esta-
mos nos entendendo muito bem. Só que-
ro que a Seleção se saia bem nestas duas
partidas (a outra é contra o Chile) para
esperar com otimismo o jogo contra a
Bolívia.

A agressividade

com novo estilo
Nos jogos da Seleção realizados no

Brasil, Alemão e Éder foram os jogado-
res mais agressivos". Alemão, por seus
gols; Éder, por estar sempre criando
jogadas de área para os atacantes. Hoje
os dois estão de fora e o técnico Evaristo
de Macedo está preocupado em encon-
trar uma forma de manter a mesma
agressividade contra a Colômbia, apesar
da mudança de estilo com a entrada de
Geovani e Mário Sérgio.

Na opinião de Evaristo, o adianta-
mento de Casagrande, para atuar mais
perto de Careca, pode fazer com que o
time esteja sempre por perto da área
adversária e consiga não apenas fazer
gols, mas também abrir espaços para os
jogadores do meio-campo.

Evaristo já vem treinando estas joga-
das há algum tempo, só que ainda não
conseguiu um resultado objetivo, pois
normalmente Casagrande melhora sua
atuação quando recua para trabalhar na
armação e brigar no meio-de-campo. Só
que com isto Careca acaba ficando isola-
do na frente e a bola custa a chegar na
área.

Mais talento
Na opinião dos jogadores, Alemão e

Éder são muito mais de conclusão do que
de criação, mas acreditam que a entrada
de Geovani e Mário Sérgio, dois homens
de talento, pode abrir, os espaços que
Alemão e Éder encontravam na força e
na luta do meio-campo.

Casagrande, Mário Sérgio, Jorginho,
Geovatjj e Careca acham que hoje o
Brasil poderá até mesmo ser muito mais
ofensivo do que era antes, apesar das
mudanças.

Já joguei com o Careca no São
Paulo e nos entendemos muito bem. O
importante é haver um revezamento per-
feito no meio do campo. Sempre que eu
me adiantar, o Geovani e o Mário Sérgio
devem ficar mais atrás. Assim terei a
liberdade de buscar o gol sem a preocu-
pação de defender — disse Casagrande.

Mário Sérgio, apesar do estilo dife-
rente do de Eder, confia muito no seu
talento.

Não quero botar banca. Dizem
que só sou perigosc quando uso droga,
mas se fizesse isto aqui em Bogotá, nesta
altitude, iria para o espaço — brincou o
jogador.

De todos, o mais confiante é Jorgi-
nho, certo de que o time será veloz e
objetivo nas arrancadas.

Veja o nosso time do meio-de-
campo para frente. Somos todos de bom
toque de bola e acostumados a jogar
assim em nossos clubes. Basta sair com
rapidez, em toques, que podemos chegar
na área deles em pouco tempo.

Geovani está tranqüilo e nem parece
preocupado com a estréia como titular da
Seleção.

Não adianta ficar preocupado.
Cada um sabe o seu potencial. Com o
Careca e o Casagrande lá na frente terei
condições de trabalhar com os dois, assim
como faço no Vasco, com o Roberto.

Lanceta prevê fácil

adaptação da equipe
O professor Lanceta acredita que a Seleção não terá

nenhum problema de adaptação à altitude no jogo de hoje
porque a equipe está bem treinada e tem vantagem de
jogar menos de 72 horas depois de chegar à cidade de
Bogotá.

O ruim é quando se joga após este período.
Depois de 72 horas o jogador perde uma reserva que tem
nos músculos e começa a sentir muito mais o esforço.
Como o nosso problema não é esse, posso garantir que o
time irá correr normalmente. Às vezes o atleta fica
desconfiado e acaba sentindo problemas antecipados. Vou
mandar o time correr desde o início. Não adianta poupar.
Fizemos um estudo meticuloso e não temos dúvida do
resultado. O Brasil pode jogar à vontade porque a nossa
reserva garante um estado perfeito para o jogo — explicou
Lanceta.

A opinião do médico Vivacqua é parecida. Os
jogadores foram testados antes de sair do Brasil e acusa-
vam uma pulsação de 120 batidas após um treinamento
forçado, como foi o último no Rio:

Aqui, com uma pequena corrida, eles chegaram
aos 120, o que já era esperado. Teve gente, como o
Alemão, que registrou uma pulsação até baixa de mais, o
que mostra o estado da delegação.

Jandir se sente como

na melhor fase do Flu
Jandir tem hoje nova oportunidade na Seleção Brasi-

leira e acredita que se poderá firmar como titular. Pelo
menos, sente-se como se estivesse no Fluminense, absolu-
tamente à vontade, integrado áo grupo e entrosado na
equipe.

— É o mesmo ambiente do Fluminense nas fases de
vitórias. Todos os jogadores estão unidos e só pensam em
vencer, não importa quem seja escalado. É claro que se
disputam posições eu vou entrar com tudo contra a
Colômbia — disse Jandir, depois de confirmada sua
escalaçáo.

A presença de Geovani e também de Mário Sérgio,
de características diferentes de Alemão e Éder, não
abalam a confiança de Jandir:

• O ú~ie fica mais criativo, embora teoricamente
menos forte na marcação, o que deverá exigir de mim
maior atenção na defesa. Mas não deixarei de ir ao ataque
e. se surgirem oportunidades, tentarei o gol.

HB
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14 dias "Xeios de xarmer em Hotéis de Luxo. visitando: BAHAMAS - miami - orlando e todas as atrações da Flórida.
VENHA VOANDO FAZER SUA RESERVA.
Teremos imenso prazer de exibir em nosso auditório um belíssimo
filme sobre sua excursão.

sea world - wetn wild.
2 dias Disneyworld.
2 dias Epcot center.
Busch Cardens - Cypress cardens.
Free port (Bahamas) 1 noite.
Cruzeiro marítimo para Miami a bordo
do Transatlântico Scandinavlan Sun.
irem de luxo da Amtrak
entre Miami e Orlando.

os grupos serão acompanhados durante toda a excursão
pelas guias de turismo internacional da belair.
INFORMAÇÕES E RESERVAS.
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Para outros Estados chame inteiramente grátis:
(021) 800*153

Economista e

editor multimilioná-
rio, o americano Gil-
bert Kaplan, 44

anos, cultivou ao
longo de 20 anos um
sonho impossível:
reger a complexa Se-

gunda Sinfonia de

Gustav Mahler 
"A

Ressurreição". Após
decorar nota por no-

ta, compasso por
compasso, estreou
como. maestro em
1982, obtendo enor-
me sucesso da críti-

ca. Hoje, faz apre-
sentação única no

Teatro Municipal.
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Inscreva seu candidato a Portinari no Concurso"Pinte a sua Casa" que o Rio Design Center está promoven-
do para crianças de 5 a 8 e de 9 a 12 anos de idade. As fichas
de inscrição e as teias para serem pintadas estão à espera
dos peouenos artistas, no Show Room do Shopping no 3."
andar. Os trabalhos deverão serentregues na Administra-
ção do Rio Design Center até o dia 23/05/85. As duas melho-
res pinturas selecionadas pelo júri terão como prêmio a pu-
blicação na Revista de Domingo. As telas selecionadas até
o 5." lugar receberão um prêmio especial de participação.E todos os trabalhos inscritos serão expostos no Show
Room do Shopping no dia 26 05 '85.0 Rio Design Center
conta com os pais para incentivar as crianças a fazerem
arte em casa.

Av. Ataulfo de Paiva 270 - Leblon
Estacionamento pela Afrànio de Melo Franco.
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emagrecimento rápido
-No BELLECENTER, o Estudo
dó; Metabolismo permite "a você
atingir o se«J peso ideal em poucas
semanas,
EMAGRECIMENTO DEFINI-
TIVÜ — Com o Estudo do Meta-
bo&sroo, você conhecerá comple-
tamènle o seu próprio organismo.
Dessa forma, você afasta as causas
do aumento de peso e passa a levar
uma vida normal e saudável.
EMAGRECIMENTO FÁCIL -
No BELLECENTER. dieta é coisa
do passado! Você se alimentará ra-
cionalmente e evitará os incòmo-
dos da comida separada e das re-
ceitas "especiais"
ASSISTÊNCIA ESTÉTICA
EXCLUSIVA
Modernas técnicas francesas

Mesoterapia Clínica
Press Ceil
Mesoterapia Cosmética

além de outros tratamentos de
combate á celulite, ilacidez e
gordura localizada.
Médicos especializados e esteticis
tas sempre à sua disposição
CIRURGIA PLÁSTICA
PROCURE NOS AINDA HO-
JE! NÓS RESOLVEREMOS O
SEU PROBLEMA.

Aberto das 8 às 21 horas.
Atendimento para homens
e mulheres.

f bellecenter 1
\w Emagreça Naturalmente

Kaplan,

regente de uma

obra só, lota

o Municipal

Susana Schild 1

unir EU dia chegará" era o lema do atormentado
l^wl compositor Gustav Mahler diantç da pouca

ÁtW JL repercussão e da incompreensão quase genera-
lizada para com a sua música. Para sobreviver, vingava-se sendo
um dos mais geniais e autoritários regentes de sua época (1860-
1911). Não é difícil imaginar que o economista e multimilionário
editor Gilbert Kaplan tenha adotado idêntico mote desde que
ouviu pela primeira vez a segunda Sinfonia de Mahler, A
Ressurreição, há mais de 20 anos. E assim como Mahler ccrtamen-
te duvidaria de que a glória lhe chegaria neste finai de século, c
pouco provável que mesmo nos seus delírios mais extravagantes
este maestro de uma obra só, autodidata, ousasse sonhar que a
crítica mundial se curvaria a sua batuta quando regesse A
Ressurreição, que será apresentada apenas hoje, às 21 horas, no
Teatro Municipal, com lotação esgotada.

De uma certa forma, também chegou o dia dos músicos da
Orquestra Sinfônica Brasileira (e mais alguns emprestados do
Teatro Municipal) acrescentarem um fato inusitado aos currículos:
depois de regidos por Ormandy, Eleazer de Carvalho, Kurt
Mazur, repetem a expectativa diante de Kaplan, mais um maestro
convidado. Neste caso, a expectativa não se deve à fama obtida
com o sucesso em repertório variado ou sólidos conhecimentos
musicais.

— Todo mundo sabe que ele não t músico — mas não se
pode negar que seja extremamente musical, e competente —
observa o maestro Henrique Morelembaum, que regerá o Coral
Israelita Brasileiro, de 130 vozes.

Ontem pela manhã, os músicos da OSB empreendiam o
sétimo ensaio com Gilbert Kaplan (o último será hoje), o dobro
exigido pela média das apresentações. A complexidade da música,
a exigência do maestro e a disponibilidade da orquestra permiti-
ram essa extravagância. Os regentes profissionais, que palmilha-1
ram passo a passo todas as etapas da carreira, ficariam suspresos '
ao saber que a maioria dos músicos garante que se não soubessem
da trajetória particular de Kaplan jurariam estar diante de mais
um monstro sagrado. "Ele engana direitinho", brincou o clarine- j
tista José Botelho e complementou: é muito competente, tem
sensibilidade, é inteligente e educado". Conhecido por sua ironia,
o ciarinetista garante: "Não perturba ninguém". Por maiores que
possam ser as identificações entre regente e autor da obra, os
músicos são unânimes em apontar a gentileza, a cortesia, "o fino
trato" do maestro, qualidades extensíveis a poucos do ramo, e que
certamente passariam ao largo do próprio Mahler. |

O piso do palco do João Caetano — o local dos ensaios —1
vibra com os belos e fortes acordes de várias passagens da
Sinfonia, enquanto o teatro parece incapaz de conter toda a
sonoridade do quinto e último movimento, com coral, e no qual os
metais anunciám "o Apocalipse".

Daltro de Almeida, spala da orquestra, 31 anos de profissão,
é categórico quanto à atuação do regente: "É muito bom músico,
tem muita sensibilidade e, sem ter o conhecimento que a função
exige, realiza um tour de force, no qual se sai muito bem". O
violinista garante que, no caso de A Ressurreição, não faz
diferença se Kaplan poderia ou não reger outras obras. "E
competente no que faz, conhece profundamente a obra com a qual
se afina". E aponta outra característica, que provavelmente torna
Kaplan duplamente único no cenário musical: "É totalmente
destituído de vaidade; ele ama essa sinfonia". (

Para o trumpetista Kenncth Aubuchon, a experiência do
maestro Kaplan é indiferente: "O importante é que ele conhece
muito bem essa música". Barbara Nokes, trompista, ressalta:
"Kaplan é muito meticuloso, sabe exatamente o que quer — o que
é uma grande vantagem com maestros". Já Lulu Pereira, empu-
nhando seu trombone, desconfia de que a questão não seja tão
simples quanto conhecer ou não a Sinfonia: "Ele deve ter algum
segredo escondido, alguma energia especial que ocorre com essa
obra. Tecnicamente ele é perfeito, mas deve haver um lance
místico, alguma ligação que transcende a música". E não tem
queixas: "Ele é muito claro, não rege apenas do ponto de vista
mecânico. Ele domina a expressão". E lamenta não ver Kaplan
em um repertório mais amplo.

Esta possibilidade não se configura entre os planos do
Gilbert Kaplan. Com gestos calmos, voz baixa, explica que não so
trata de música, mas desta música. "É tão poderosa, que
dificilmente alguém escapa à sua força". Confessa ser incapaz de
terminar uma apresentação, pegar um avião, e reger novamente
no dia seguinte. Na verdade, não consegue pensar cm reger A
Ressurreição mais do que duas vezes por ano. E após cada
apresentação, perde cinco quilos, e está exaurido — física e
emocionalmente. Quanto à OSB está satisfeito: "Esta sinfonia tão
rica de detalhes não é apenas uma questão de notas, mas do
sentimentos. E isso a OSB tem de sobra". |

Para o oboísta Harold Emert, Kaplan pode não ser o melhor
maestro do mundo, mas certamente está muito melhor preparado
do que muitos. E garante: "A OSB vai tocar com a alma". O
trompista Luis Cândido, menos empolgado, avalia: "Ele é tão
bom quanto muitos maestros que temos aqui", mas reconhece:
"Nesta Sinfonia ele é ótimo". Já José Cláudio das Neves,
percussionista, afirma: "Não dá para Zubin Metha, mas está
funcionando, e o que mais se pode pedir? Está bom — reconhece,
mas admite também que "poderia ser melhor". Já o primeiro-viola
Henrique Niremberg, 76 anos, não esconde sua cmpolgação:"Kaplan mostrou que força de vontade pode colocar teoria e
lógica de lado. Está regendo como gente grande, e poderia dar
aula a muito regente. Pelo menos nesta obra — nas outras não
sei".

No pódio, Gilbert Kaplan procede à misteriosa operação de
coordenar 105 músicos, 130 vozes (mais as cantoras americanas
Margareth Cusack e Janes Struss, importadas para a apresenta-
ção). Na platéia a assistente Emii Rossi faz apontamentos e
garante que seu chefe é tão exigente na parte administrativa como
com a orquestra. Sintetiza: "Ele é muito detalhista". Quanto a
Mahler, acabou conquistada pelo compositor: "Não tive escolha,
confessa".

A exigência, para Bernardo Hartembcrg. vicc-presidcnte do
coro, é percebida como uma questão de entusiasmo, df yihnrnn:"Ele contagia com isso". E observa uma diferença quanto ao»
maestros profissionais: "Kaplan mexe mais com as mãos, pareça
arredondar as idéias, não reger apenas os compassos, mas o»
sentimentos".

Computadas as diferenças quanto ao nível de entusiasmo do»
músicos, parece unânime Kaplan ter convencido como "o regenta
da segunda Sinfonia da Mahler". E se a moda pega? "Esperar
para ver o resultado", diz Morelembaum. "Quanto mais gènta
apaixonada por música, melhor", diz o violoncelista Márcio
Mallard. Já o violinista Daltro de Almeida ironiza: "Pod«
melhorar o mercado de trabalho", enquanto o trompetista Darcj
da'Cruz avisa'. "Os regentes que se cuidem''
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Gincana & política

Neste fim de semana o Rio foi alvoroçado por uma
alucinante gincana. Só um dos grupos tinha cerca de 600
pessoas, que desfilaram em quatro carretas. Outro usou
helicóptero. Outro pagou passagens de avião para pessoas
virem de São Paulo. Um empresário ofereceu 20 cheques em
branco para que sua turma conseguisse tudo o que fosse
necessário.

Fico pensando se essa energia toda, essa dedicação
furiosa, fosse áplicada para o bem da comunidade. Tarefas
que fossem resolver problemas de uma família pobre, dar saco
de cimento para favelados, comida, roupas para necessitados,
doar livros, remédios,' financiar operações médicas para
desprovidos. Será que o entusiasmo seria o mesmo?

Um prefeito que soubesse jogar com essa formidável e
generosa energia do povo carioca poderia governar essa
cidade, humanamente, mesmo sem dinheiro. O capital maior
do Rio é a energia de suas pessoas.

Trivial variado

Símbolos dos partidos
Conversa de uma roda de comunistas e liberais comen-

tando que uma ala do partidão registrou a foice e o martelo
como símbolo: os que não conseguiram chegar antes podem
registrar o alicate e a torquês. Os mais radicais, o enchadão e a
borduna e a ala mais delicada, o cortador e a lixa de unhas.
Nome e identidade

Uma das cenas mais extraordinárias da série "Xingu",
que Washington Novaes apresenta na Rede Manchete, é
aquela em que mostra a relação que o índio tem com o seu
nome. Numa das tribos, ò pai quando dá o seu nome ao filho
tem que arranjar um outro nome para si. Não tem essa coisa
de ir colocando Filho ou Júnior no final. Incrível o depoimen-
to do índio que gostou tanto do nome de outro, que comprou-
o. dando em troca alguns objetos pessoais.

Isto não só enriquece a "teoria do significante" da
psicanálise e da lingüística, mas altera aquela afirmação
antropológica de que para o primitivo o nome é a coisa.

Diálogo político-teológico

É verdade que o Dr. Sobral disse que a condenação
de Leonardo Boff pelo Vaticano já veio tarde e que isto não
tem nada a ver com direitos humanos?

Desta vez o Dr. Sobral nâo só sobrou, mas soçobrou.

Registro em livro

É preciso que algum jornalista registre em livro o que
está se passando da Velha para a Nova República. Mas não é
um livrinho com escândalos apenas. É algo mais vivo, solto,
completo. Algo que complemente a série do Festival de
Besteiras que Assola o País (FEBEAPÁ) que Stanislau Ponte
Preta lançou depois de 1964. Pois os jornais todos os dias
registram tais absurdos sobre a administração passada, que a
gente tende a se acostumar ou a ir se esquecendo. Deve ser um
livro que registre as estorinhas de corrupção, mordomia,
abusos do poder, etc. para que esses que nos infelicitaram
tanto nunca mais pensem em voltar ao poder. Um livro que

funcione como aquele slogan para os americanos: remember
Pearl Hàrbor.

Por exemplo: há dias, em Curitiba, o governador José
Richa me dizia que um dos grandes sustos ao assumir o Estado
foi receber a fatura na qual um jornal lhe cobrava por fornecer
a informação meterorológica. Bons tempos aqueles! É claro,
para eles.,

Voto do analfabeto
Fazendo conferência sobre literatura, Brasil e Política,

em Porto Alegre, de repente, um estudante pergunta lá do
fundo do auditório: — e o voto do analfabeto? Respondo:
depende de que analfabeto estamos falando, pois os há dentro
e fora da escola e muitos na universidade.

Mas estamos melhorando. Temos um Presidente queredige seus próprios discursos e que até pertence à Academia
Brasileira de Letras. A melhora começou evidentemente com
Tancredo. E em Roma, uma amiga minha ouviii de um chofer
de táxi o seguinte comentário quando soube que Tancredo ia
ser operado pela quarta vez: vocês finalmente têm um
Presidente que faz as quatro operações.

Comida 
japonesa

faz sensação nas

telas de Cannes

DANÇA

José Carlos Avellar

CANNES 

— Duas decepções — o francês Ren-
dez-vous (Encontros), de André Techine, e o
norte-americano Mask (Máscara), de Peter
Bogdanovich — e um bom filme, Tokyo ga

(Viagem a Tóquio), de Wim Wenders. Decepções, sim, em
função do que se espera de um festival de cinema à espera
de ver filmes que ultrapassem os limites da produção que
circula no mercado. Diante dessa expectativa, os filmes
que se limitam a repetir, ainda que corretamente, o
modelo mais consumido decepcionam, mesmo nos casos
em que a repetição é correta. Há uma certa deformação
profissional aí, mas existe também uma certa deformação
profissional na simples repetição do comportamento pa-
drão do cinema.

De qualquer modo, num festival, um filme comum
não é visto como uma coisa comum. Foi assim, por
exemplo, com Paie Rider, de Clint Eastwood, um western
meio inspirado no Shane (Os Brutos Também Amam) mas
com uma garota (nem tão garota assim) em lugar do
menino que no filme de George Stevens se encanta com o
herói solitário que vem de longe para impor a justiça numa
terra sem lei e logo depois vai-se embora. Foi assim
também com os filmes de Techine e, Bogdanovich. Techine
repete o tom desesperado, furioso, autodestrutivo da
maior parte da produção européia. Bogdanovich repete a
narração apoiada em personagens tipificados do cinema
norte-americano.

Um jovem ator encontra ao acaso uma garota para
representar ao lado dele em
Romeu e Julieta. Depois, se
apaixonam de verdade, fa-
zem planos para viver sem-
pre juntos e sempre no tea-
tro, mas um incidente provo-
cado por ele causa a morte da
moça, e ele jura nunca mais
fazer teatro e nunca mais se
apaixonar por alguém. Uma
jovem atriz que abandonou a
família e a cidade natal para
vir a Paris viver de teatro se
encontra ao acaso com esse
ator que fizera o juramento
dc jamais voltar ao teatro, ao
mesmo tempo em que encon-
tra uma possibilidade de re-
presentar a Julieta numa no-
va montagem da peça de
Shakespeare. E finalmente
um terceiro personagem que
não tem nada a ver com o
teatro se encontra ao acaso
com esses dois intérpretes. A
história de Rendez-vous parte
daí (mas o ponto de partida
só se explica na chegada,
quase no fim do filme) e o
resultado, previsível desde o
começo pelo tom de desespe-
rança da narrativa, é que to-
dos se desencontram. Entre encontros e o desencontros
muitos gritos e sussurros, muita violência e paixão.

Um garoto americano nasce com uma doença rara
(um caso em cada 20 milhões de pessoas), uma excessiva
formação de cálcio que provoca um superdesenvolvimento
do crânio, uma cabeça deformada e de tamanho muito
grande. Os médicos aconselham a mãe a internar a criança
num hospital para excepcionais, mas ela se recusa ^fazêlo
e luta para que o filho tenha uma vida normal. Na escola,
vencida a resistência inicial diante de sua aparência, ele se
destaca por sua inteligência acima da média. Este é o
ponto de partida de Mask, de Peter Bogdanovich, filme
inspirado num fato real, na vida de Roy Dennis, que
morreu em 1980, aos 16 anos, depois de um curso brilhante

„ pa escola secundária. Bogdanovich, há muito tempo sem
-^filmar, trabalhou sobre um roteiro de Anna Hamilton"Í^Phelan, médica que trabalha num hospital no atendimento

casos de crianças anormais ou disformes, e com a*;-iolaboração da mãe de Roy, Rusty Dennis. A idéia do
y- filme lhe veio depois dever o Star 80 de Bob Fosse. O
> ; cineasta (que na história real em que se inspira o filme de

Fosse foi o diretor de cinema por quem a protagonista se
apaixonou) viu em Roy Dennis um personagem idêntico

>;íro da heroína de Star 80, ou seja: duas pessoas estigmati-
z?das pela aparência. E joga com esse personagem muito

.-'iliferente como um ponto de referência e de crítica aos
>1 -personagens muitos iguais do cinema de Hollywood. Joga
ty^com um tipo à parte para comentar os tipos de sempre.

Curioso e comum o filme, curiosa e comum a
¦^•jfiscussão após a projeção. Melhor dizendo, as discussões,
¦.'•porque foram duas. Uma do produtor e da atriz que no'¦Z~ 

jilme faz a mãe de Roy. Outra do diretor e da verdadeira
C- itiàc de Roy. Produtor e diretor se desentenderam, Bogda-
t • "novich protestando contra a mudança da música do filme e

algumas imagens da cena final.
Bom filme de verdade, conversa simples, comum,**;direta, sem enfeites, e por isso mesmo em termos de

J^cínema um filme incomum. no programa de ontem foi o
»- documentário Tokyo ga. de Wim Wenders. documentário
I-Sobre Tóquio, documentário sobre o diretor japonês

Iasujiro Ozu, documentário sobre o cinema, em que aí
pelo meio do filme Wenders se encontra ao acaso com o
alemão Werner Heizbg e com o francês Chris Marker, e o
papo então se transforma em conversa de cinema. Um
pouco de Ozu, uma entrevista com um dos atores que
trabalham com ò mestre japonês (que filmou da metade da
década de 20 até o começa da década de 60, quando
morreu) e com o fotógrafo que o acompanhou desde o
começo da carreira (primeiro como assistente, depois
como fotógrafo mesmo): Yuharu Atsuta. E então, uma vez
'que Atsuta guarda em sua casa o equipamento que era
usado por Ozu, temos uma pequena incursão pelo cinema
desse realizador singular que trabalhava sempre com a
câmera baixa, à altura de uma pessoa sentada no chão, e
que se servia de uma só objetiva, a lente de 50 milímetros,
a normal.

O documentário de Wenders começa com os letreiros
e as primeiras imagens de um dos filmes de Ozu, exata-
mente Viagem a Tóquio, e, depois, ao filmar a cidade,
Wenders brinca de filmar à maneira de Ozu. Mas o
encanto do filme não vem apenas desse jogo cinematográ-
fico de filmar à maneira de. Nem mesmo do acréscimo que
o depoimento de Heizog faz a esse jogo. O filme pega o
espectador pelo que Wenders v£ em Tóquio e pelo
comentário que coloca sobre as imagens, comentário,
mesmo, em que o diretor não se limita a narrar as cenas
filmadas. Comenta, analisa, briga muito com elas, pois
começa seu filme dizendo que o espaço entre a filmagem

Arqulvo/Mabel Arthou
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rs, autor de um documentário incomum

(em 1983) e a montagem (no final do ano passado) apagou
a lembrança das imagens mas nio a lembrança da cidade.
Ao montar o filme, ele se encontrou diante de imagens que
não correspondiam à memória que ele tinha da cidade.
Começa então a se perguntar como representar o real. A
pergunta se torna especialmente divertida na cena em que
documenta uma fábrica de fazer comida falsa.

Os restaurantes no Japão costumam colocar numa
vitrine ao lado da porta os pratos que estão servindo
naquele dia. A comida que está ali, igualzinha à que será
servida lá dentro, é falsa. Feita de cera, plástico e tinta.
Falsa mas igual à real. Na fábrica, que existe em Tóquio,
encarregada de fazer o mostruário de todos os restauran-
tes, ele documenta a preparação de comida falsa assim
como documenta o cinema de Ozu. A comida falsa, diz
Wenders na narração, começa com comida verdadeira,
assim como no cinema a imagem do filme começa com uma
imagem verdadeira. A cogiida falsa, ainda do mesmo
modo que um filme, começa com um roteiro. Na fábrica
trabalha-se com um livreto de instruções, cheio de diagra-
mas, como um desenho de produção. E, finalmente,
depois de pronta, a comida falsa vai para a vitrine tal como
um filme vai para a tela, para levar o espectador a se
interessar pela comida de verdade (ou pela realidade) queestá no restaurante (ou no mundo).

O festival, uma grande vitrine da produção cinemato-
gráfica comida falsa que às vezes é bem verdadeira), segue
hoje com um programa intenso, onde se encontram
Mishima, o novo filme de Paul Schrader (o diretor de O
Gigoiô Americano e de Sangue de Pantera), filmado no
Japão (com a colaboração do irmão do diretor, Leonard
Schrader, roteirista de O Beijo da Mulher-Aranha), e (já
que estamos falando de comida na vitrina e na tela) A
Marvada Carne, de André Klotzel, grande prêmio do
Festival dc Gramado, selecionado pela Associação de
Críticos Franceses. Tudo se mexe bem e de forma agradá-
vel na tela. e se algum perigo existe ele é apenas aquele
apontado pelo filme de Wenders no trecHo em que filma a
fábrica de comida falsa: na hora do almoço, se a gente se
distrai, come a comida falsa no luear da de verdade.

A boa

proposta

do Ballet

Ópera

Paulista

TEATRO

O 
palco 

visto da tela

Antônio José Faro

NESTA 

época da tenta pre-
tensão e poucos sucessos, i
um prazer verificar-se um

grupo jovem que exatamente alcança
mais por pretender menos. O Ballet
Ópera Paulista, visto numa rápida visi-
ta a São Paulo, existe há nove meses,
mas só agora, após viajar pelo interior
do Estado, apresentou-se na capital. E
que agradável surpresa. Sem cair nos
modismos tão em voga ou nas usuais
apelações, procura, e creio já ter en-
contrado, o seu próprio caminho, on-
de, baseando-se numa técnica clássica,
tenta abranger'uma boa variedade de
estiloi, preparando-se assim para todo
tipo de público, ao mesma tempo que
teu jovem elenco trabalha no sentido
de vir a ser um instrumento para qual-
quer tipo de proposta. Neste sentido,
teus diretores Paulo Branco, Angela
Nolf e Sacha Svetloff prepararam um
programa variado, limpo, dançado com
amor por um conjunto em que pontilha
a juventude. É algo de que a cena
paulista estava precisando e cujo fútu-
ro, se formos pela reação cálida da
platéia, parece e deve ser assegurado.

O programa iniciou-se com Concerto
para Plano, de Angela Nolf, sobre uma
composição de G. B. Viotti. Usando
um estilo neoclássico, é um amável
estudo para três casais, dançado com
graça e segurança, aquele tipo de balé
exato para principiar uma noitada, um
horvd'otuvre sem muita conseqüência,
uma preparação para ot pratos fortes
que lhe devem seguir. Um Pequeno
Teatro do Mondo é uma bela cortogra-
fia de Francisco Duarte, l°-bailarino
do Guaíra, usando música do Der
Mond, de Carl Orff, de uma forma
vigorosa e incisiva e que extraiu do
jovem elenco exatamente aquela força
do moço que pede para vir à tona e
nem sempre o consegue. O trabalho de
Duarte é escorreito, demonstrando um
esplêndido uso da música e do elemen'
to humano a seu dispor, compondo
quadros de grande beleza e forte comu-
nkação com a platéia.

Paisagem com Gahotaa de Luiz Ar-
riete é mais uma mostra do talento
daquele coreógrafo, ainda que não seja
de sua melhor safra. A música de
Vangelis é cinematográfica no pior sen'
tido do termo, e a clara inspiração no
Fernando Capelo GaJrota quase que
desnecessária no contexto global. O
resultado final é uma obra algo híbrida,
alternando lindos, momentos de con-
junto com outros, como uma diagonal
para dois rapazes e o que seria a morte
de um dos pássaros, meio deslocados
no total, dando a uma ambientação
sutil momentos de dramaticidade e rea-
!ismo algo destoantes no cômputo
geral.

O elenco demostra disciplina e garra
de um forma rara dc sc ver num grupo
tão novo. O reforço técnico virá com
tempo e. sc há um reparo a ser feito,
que o desabrochar das personalidades
ainda está por vir. e poderá resultar do
trabalho com outros coreógrafos e de
uma conseqüente exigência ao interior
de cada bailarino. Um total dos mais
agradáveis, e uma companhia que me
rcce o apoio das empresas paulistas que
desejem auxiliar o crescimento da arte
em sua terra, pois há aqui um terreno
fértil, governado com amor e inteligên-
cia. Uma das boas surpresas da tempo
rada.

Macksen Luiz
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assistiu, há pouco mais de uma
semana, à extraordinária adaptação
de O Bonde Chamado Desejo, texto

teatral de Tennessee Williams, para os movi-
mentos da dança empreendida pelo Balé de
Stutgart, compreenderá que os contornos entre
as diversas manifestações artísticas são tão mais
definidos quanto se respeite as características e o
gênero da obra a ser veiculada por outra forma
de expressão. O Bonde era integralmente balé,
conservando, no entanto, a teatralidade origi-
nal. A apresentação desta coreografia de John
Neuemeier propõe a questão da interpenetração
de gêneros artísticos e a utilização de várias
linguagens na estética de uma obra. No teatro, o
uso do cinema, da dança, da concepção plástica
ou da música já se constitui a rotina do espetácu-
Io contemporâneo.

Uma boa oportunidade de avaliar como
convivem teatro e cinema, por exemplo, está
sendo oferecida por diversas casas de espetáculo
do Rio que projetam filmes baseados em peças
teatrais. As diferenças que separam essas duas
manifestações — o teatro milenar e o cinema
apenas centenário — quase sempre são ressalta-
das por filmes que não investem no especifica-
mente cinematográfico, criando monótonas pe-
ças filmadas. Há exceções, evidentemente, mas
a relação do cinema com o teatro tem sido pouco
independente.

Mas esta discussão se torna secundária
quando se sabe que muitos filmes-teatrais estão
programados para exibição e o público aficiona-
do de teatro terá a possibilidade de assisir a
textos importantes da dramaturgia universal,
com algumas interpretações marcantes. O ciclo
Teatro no Cinema, que iniciará no dia 4 de junho

com a versão de F. W. Mumau para Tartufo. de
Moliére, na Cinemateca do MAM, mostrará
verdadeiras obras-primas da dramaturgia e o
público poderá assisti-las em suas versões para o
cinema, mas em muitas delas mantendo o que há
de melhor no palco e de brilhante no cinema.
Haverá uma exibição (dia 7) de Sonhos de Uma
Noite de Verto, de William Shakespeare, com
direção de< William Dieterle e Max Reinhardt;
de As ligHmmi Amargas de Petra Von Kant (dia
11), com direção do autor da peça Rainer
Werner Fassbinder; de A Ópera dos Três Vin-
téns (dia 11), de Bertold Brecht, com direção de
G. W. Pabst e a interpretação marcante de Lotte
Lenya; de Convidados de Verão (Os Veranistas),
de Máximo Górki, direção de Peter Stein (dia
13); de Eles Não Usam Black-Tie, de Gianfran-
cesco Guarnieri, com direção de Leon Hirszman
(dia 16) e O Rei Lear, de Shakespeare, direção
de Peter Brook (dia 16) entre tantos outros.

Este ciclo é importante, não só pelos filmes
em si como pelas perspectivas que abre para que
se repita o trabalho que há mais de 20 anos o
Círculo Independentes dos Críticos Teatrais rea-
lizou, organizando um ciclo semelhante no qual,
com ajuda de apostilas e de pequenas preleções
antes das exibições, fornecia informações valio-
sas à platéia;

A Telimagem Vídeo Bar, em Botafogo,
exibe programação de vídeos de teatro, já tendo
apresentado o musical Ain't Misbehavin e a
comédia musicada Sweeny Todd e anuncia, para -
a próxima segunda-feira, A Longa Jornada do
Dia Para Dentro da Noite, de Eugene 0'Neill,
com direção de Sidney Lumet. Além das exibi-
ções da Aliança Francesa—este mês os progra-
mas são dedicados a Jean Cocteau — e as de
cinemas de arte que mantêm sempre este tipo de
fita» em pauta.
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Fernanda Montenegro e Gianfrancesco Guarnieri em Eles Não Usam Black-
Tie, adaptação cinematográfica de Leon Hirszman da peça de Guarnieri

Em um ato
C de Canastra, cuja estréia

estava prevista para a última
sexta-feira no Teatro Cândido
Mendes, foi antecipada para o
dia 17, enquanto A Filha do
Presidente, que havia anuncia•
do sua estréia para depois de
amanhã, transferiu-a para a se-
mana que vem. A mão i que o'
ator Gilson Moura foi substitui-
do por Osmar Prado. E em Um
Beijo, Um Abraço, Um Aper-
to de Mão, no Teatro Villa•
Lobos, Analu Prestes está sendo
substituída por Angela Vieira.

A Fundação de Artes do Esta-
do do Rio de Janeiro (FunaijX
informa que estio abertas ali o
dia 30 as inscrições para a sele-
fáo de empresas teatrais interes-
sadas na cessão do Teatro Gláu-
cio Gillparao período de agosto
a dezembro.

Grande e Pequeno, um dos
melhores espetáculos em cartaz
no Rio (Teatro Nilson Rodri-
guesj tem preço especial nas
quartas-feiras: Çr$ 10 mil.
a Anunciam-se várias estréias
para os próximos meses. O ope•
roso Paulo Afonso de Lima ini-
cia temporada no início de junho
de Seu Tipo Inesquecível, no
Teatro do Planetário da Gávea.
Norma Bengell está no elenco de
A Rosa Tatuada que estréia
também em junho no Teatro
Glória. O Teatro Dulcina recebe
ainda este mis o espetáculo Ho-
ney-Baby — Era Uma Vez Nos

Anos 70, texto de Paulo Cisar
Coutinho, direção de Jacqueline
Laurtnce, e elenco formado por
Angela Leal, Emiliano Queiroz,
Thaís Moniz Portinho, Erico de
Freitas, Zaíra Zambeüi e Enri-
que Dias. Ainda sem data, mas
emfaudeprodução (há dúvidas
se a estréia será no Rio ou sem
São Paulo), Acerto de Contas,
da estreante Edlá Van Steen. A
direção será de Silnei Siqueira e
liderando o elenco, Tânia Car-
rtro.

Marília Pera em
Brincando Em Cima
Daquilo encerra
temporada dia 26 no
Teatro Teresa Rachel

Inicia-se hoje na Casa Pas-
choal Carlos Magno, em Santa
Teresa, o I Encontro Nacional
de Escolas de Teatro que um
como temário "questões relati-
vas ao mercado de trabalho, às
condições básicas de formação
dt profissionais, aos currículos,
à carga horária, aos problemas
fundamentais t suas possíveis
soluções .

Estréia sexta-feira no Teatro
Procópio Ferreira, em Caxias,
Liberdade: Um Mito, de Gil-
berto Muniz. O espetáculo é pro-
duçào do Grupo Teatral Refle-
xo, formado por atores da Bai-
xada Fluminense.

Aberta ao público de terça a
domingo, na Sala BemardeíU do
Museu Nacional de Belas-Aries-,
a exposição da cenógrafa efigu-
rinista BtUá Paes Leme.

Depois de 11 meses de apre-
sentações encerra-se no dia 26 a
carreira de Brincando Em Ci-
ma Daquilo, no Teatro Teresa
Rachel. Marília Pera, que por
sua participação nesta monta-
gem baseada em textos de Dario
Fo e Franca Rame, recebeu o
Molière 84, viaja em seguida
para Tóquio para receber home-
nagem pelo fato de o filme Pixo-' te ter sido considerado um dos
10 melhores de todos os tempos.
Logo depois vai a Paris para o
lançamento da produção norte-
americana Down Town, da
qual é protagonista e ern agosto
participa com Brincando do
New York Shakespeare Festival.

t 
* 
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ASTRONOMIA

0 Sol também vibra

o

Ronaldo Rogério de
Freitas Mourão

Sol, esta enorme bola de hidrogênio e
hélio, de cerca de 14000(X) km de diâmetro,
que gira ao redor do seu eixo em um mês

aproximadamente, parece oscilar periodicamente,
como se se contraísse e se dilatasse. Para analisar as
vibrações solares surgiu um novo setor de pesquisa
solar, que recebeu o nome de "sismologia solar"
pois tem como propósito observar os processos de
vibração do Sol.

Na realidade, não existe nada de extraordinário
em se constatar que o Sol oscila ou vibra, uma vez
que fenômenos semelhantes ocorrem em várias
outras estrelas. 0 mais surpreendente, no caso do
Sol, é a sua amplitude relativamente muito fraca,
razão pela qual náo foi detectado mais cedo.

Em 1973-, o astrônomo inglês R. M. Dicke
descobriu que o Sol estava oscilando de tal modo
que, quando o excesso equatorial se expandia, os
pólos se achatavam e, quando os pólos se alonga-
vam, o equador se contraía. O período de tais
oscilações variava de 5 a 60 minutos, não ultrapas-
sando uma amplitude máxima de 5 km e uma
velocidade máxima de cerca de 10 metros por
segundo.

A grande importância de tais oscilações globais
do Sol é a possibilidade que oferece de permitir o
estudo da estrutura do interior solar, como, de
modo análogo, as ondas sísmicas provenientes dos
terremotos permitem determinar a estrutura do
interior da Terra.

As oscilações de 5 minutos
foram descobertas no início
dos anos 60, enquanto que as
de 2h40min foram verificadas
em 1976, independentemente,
por um grupo de pesquisadores
soviéticos na Criméia e um gru-
po de ingleses de Birmingham.

Parece que as oscilações de
5min provêm do interior do
núcleo solar e as de 2h40min
poderiam estar associadas às
supergranulações solares, cujas
células têm um período de vida
de 2 a 4 horas. As supergranu-
lações são células produzidas
pelo movimento convectivo de
grande escala, semelhantes às
granulações mas 180 vezes
maiores e com período de vida
muito longos. Uma célula su-
pergranular possui, em geral,
um diâmetro de cerca de 30 mil
quilômetros, tendo cada uma
milhares de grânulos indivi-
duais. O período de vida típico
de uma supergranulaçáo é de 12h a 24 horas.

A sismologia solar surgiu de pesquisas experi-
mentais desenvolvidas principalmente em Nice
(França), Birmingham (Inglaterra) e Criméia
(URSS). Nestes trabalhos determinavam-se os mo-
vimentos das granulações, bem como o campo
magnético do Sol, por intermédio da medida do
efeito Doppler, ou seja, da variação do comprimen-
to de onda da luz emitida em conseqüência do
movimento de fonte luminosa. Ao ampliarem a
região de observação, os astrônomos verificaram
que os movimentos detectados em diversos pontos
da superfície solar relacionavam-se entre si. Não se
tratava de vibrações localizadas na superfície, mas
de um sistema complexo de ondas que se propaga-
vam em todo o Sol de modo muito semelhante às
ondas sísmicas que percorrem o globo terrestre.

Estas pesquisas foram seguidas pelas dos teóri-
cos norte-americanos, japoneses e soviéticos para
explicar o aquecimento da coroa solar — a mais
elevada camada da atmosfera do Sol, que atinge
temperaturas elevadíssimas da ordem de vários
milhões de graus, valor muito superior ao da
superfície solar—a fotosfera—cuja temperatura é
de 5400 graus Celsius.

De fato, para compreender este fenômeno de
aquecimento, imaginou-se a existência de dois
sistemas de ondas; as ondas acústicas ou de"pres-
sáo" com períodos da ordem de cinco minutos e as
ondas de gravidade com períodos de uma hora. Nas
vibrações acústicas, os gases vibram do mesmo
modo que o ar no tubo de um órgão enquanto nas
gravitacionais, a superfície do Sol oscila como as do
mar, quando algumas partes sofrem uma elevação

- acima do nível médio e outras descem em relação a

este nível. O estudo das oscilações do Sol ensinam
sobre a sua estrutura interna, do mesmo modo que
o som emitido por uma taça ou um copo informa se
eles são constituídos de cristal ou vidro. Por outro
lado, sabe-se que o período das oscilações está
associado à distribuição da temperatura e densida-
de. Assim, se for possível medi-la com precisão,
será possível determinar estas duas características
fundamentais do modelo solar.

Um grande avanço nestes estudos foi obtido
depois que o pesquisador norte-americano Martin
Pomerantz e os franceses Gérard Grea e Eric
Fossat instalaram no Pólo Sul um instrumento
semelhante ao utilizado em Nice, mas adaptado às
condições climáticas daquela região. Pode parecer
pouco lógico irem ao continente Antártico para
observarem o Sol. Na realidade, não existe melhor
sítio para as observações de física solar que o Pólo
Sul: além de estarem situados a mais de 3000
metros de altitude, onde o tempo é com freqüência
bom, com uma atmosfera muito transparente, é
possível efetuar observações contínuas durante vá-
rias dias e não algumas horas como ocorre em geral
em qualquer outro sítio da superfície terrestre.
Assim, foi possível a estes pesquisadores aproveita-
rein sete dias seguidos para observarem o Sol. A
análise dos registros assim obtidos permitiu conhe-
cer com precisão muito melhor os períodos das
ondas de pressão. Confirmou-se a existência da
onda de gravidade de duas horas e quarenta minu-
tos do período.

A importância destes resultados permitiu me-
lhor conhecer o interior do Sol. De fato, a luz que

recebemos deste astro, emitida pelas camadas su-
perficiais — a fotosfera — de algumas centenas de
quilômetros, pouco pode nos informar sobre o seu
interior. O que conhecemos provém de construções'teóricas que podem ser parcialmente aceitas sem
uma contribuição experimental efetiva. Assim, as
ondas solares detectadas, que correspondem a
fenômenos de ressonância, podem ser determina-
das pelo conjunto das características do Sol, e não
somente pelas suas propriedades superficiais.

Um estudo cuidadoso destas ondas fornece
informações precisas dos modelos solares, em ana-
logia perfeita com a do interior terrestre realizadas
por intermédio de fenômenos sísmicos bem como
os de sua propagação. Aliás, sabemos que existe
sob a superfície solar uma zona de convecção pois a
matéria em seu interior está em constante desloca-
mento por correntes de convecção, análogas ài
correntes oceânicas. É a chegada destas correntes à
superfície que dá origem à sua aparência granulosa.
As ondas de pressão se propagam nestas zonas
corivectivas, enquanto as ondas de gravidade po-
dem penetrar mais profundamente no interior do
Sol, onde a matéria parece mais estável. Os estudos
recentes de sismologia solar permitiram determinar
a espessura da camada convectiva em 200 mil
quilômetros — valor muito superior ao admitido
até hoje. De modo semelhante, descobriu-se que o
interior do Sol girà sobre o seu eixo de rotação com
uma velocidade nitidamente superior ao de sua
superfície. Foi necessário que o homem iniciasse a
conquista do continente gelado da Antártida para
melhor conhecer o interior do Sol.
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Sinal dos

tempos
• De um desolado observa-
dor dos costumes, a propó-
sito do noticiário de anteon-
tem à noite mostrado pela
TV:

— Estamos definitiva-
mente vivendo uma época
de grande decadência dos
valores. No espaço de um
minuto e meio assisti ao
Papa dentro de uma gaiola
de vidro ser vaiado em Haia
por meia dúzia de gatos
pingados, vi um toureiro e
um picador se atracando
aos bofetões em plena are-
na de Barcelona para es-
panto do touro, que a tudo
assistia embasbacado, e ou-
vi Stevie Wonder e seu con-
junto tocando e cantando
na Assembléia-Geral da
ONU.

6/10
A elegância da Princesa Dia-

na foi a julgamento na semana
passada por um júri integrado
por três costureiros europeus —
dois franceses, Jean-Louis
Sherrer e Jean Barthet, e um
italiano, Ângelo Tarlazzi.

Segundo o Paris-Match, que
promoveu a enquête, a futura
Rainha da Inglaterra não con-
seguiu mais do que seis pontos
sobre um total de dez.

Mesmo assim passou a ser o
personagem mais elegante de
Buckingham.

Noite de

música
Mais divertido do que o

cocktail de lançamento do no-
vo disco de Nara Leáo, anteon-
tem, no Alô Alô, foi a festa
que se seguiu noite a dentro
com uma sucessão de canjas de
dar água na boca em qualquer
fã da MPB.

João Donato ao piano; Se-
bastião Neto no baixo; Caribé
e José Henrique Ferraz na ba-
teria; Nara e Menescat cantan-
do, mais Aloísio de Oliveira
recém-chegado de Los Ange-
les, Carlinhos Lyra, Hermínio
Beílo de Carvalho e os irmãos
Marcos e Paulo Sérgio Valle.

Uma festa para ninguém bo-
tar defeito.

Sem sócios
Não é só o Banque Société

Generale — no Brasil, o Soge-
ral — que está à procura de
novo sócio brasileiro, depois
do divórcio amigável com o Sr
Naji Nahas.

Também o Crédit Commer-
ciai de France, que se desquitou
há mais de um ano do grupo
Mathias Machline, leia-se Vai-
brás, continua sem sucesso a
associar-se a novos parceiros
brasileiros. » * *

Os franceses, pelos dois
exemplos significativos e de pe-
so, não estão tendo muita sorte
no Brasil.

m u m

Esquecimento
A marchand Giovanna Bo-

nino, ao ser entrevistada a pro-
pósito dos 25 anos de sua gale-
ria de arte, cometeu no mini-
mo uma dupla injustiça com a
Petite Galerie, de Franco Ter-
ranova.

Primeiro, não a citando co-
mo uma das pioneiras do Rio,
atuando no mercado de forma
extremamente marcante desde
1953 — vale dizer, há 32 anos.

Segundo, omitindo o fato de
ter sido Terranova precisamen-
te quem primeiro exibiu uma
mostra de Alfredo Volpi no
Rio — o mesmo Volpi que
Bonino diz ter lançado aqui e
que agora está sendo mostrado
em sua galeria para festejar o
quarto de século de atividades
no ramo.

Zozimo

e Hélio Fraga Jr em recente acontecimento informal

Consenso à mesa
Foi em torno do Subsecretário de Esta-

do para a América Latina Anthony Lan-
ghorne Motley — ele só deixa o cargo em
julho, passando para a iniciativa privada,
à frente de uma trading — o exclusivo
stag-dinner oferecido anteontem pelo
Embaixador dos Estados Unidos, Diego
Asencio, em sua residência, em Brasília.

À mesa, para uma conversa informal e
aberta, sentaram-se quatro Ministros de
Estado — Aureliano Chaves, Roberto
Qusmão, Olavo Setúbal e Antonio Car-
los Magalhães — dois Senadores — Seve-
ro Gomes e Roberto Campos, este, reti-
rando-se mais cedo, depois de aquecer a
conversa — o Deputado Prisco Viana, o
ex-Ministro Jarbas Passarinho, além de
alguns Ministros Conselheiros da Embai-
xada norte-americana e de dois represen-
tantes do Itamarati, os Embaixadores
Frank Thompson Flores e Marcos Azam-
buja.

Apesar da heterogeneidade do grupo
houve um certo consenso entre os convi-
dados brasileiros em relação à necessida-

¦ ¦
a

Nonsense"
A diretora do Museu da República,

Lilian Barretto, uma das muitas pes-
soas sondadas para ocupar o cargo de
Ministro da Cultura, declinou educada-
mente do convite e náo se fez de rogada
em explicar seus motivos.

Disse que é impossível se fazer um
Ministério com apenas um miíionésimo
dos recursos do orçamento da União;
que com a separação da Cultura do
MEC o setor perdeu a ajuda do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação que lhe era repassada, e que náo
se pode enfrentar uma realidade deste
porte simplesmente com migalhas.

E arrematou, para não deixar dú-
vidas:

— Ter um Ministério da Cultura
nessa situação é nonsense.

de de uma renegociação da dívida exter-
na fora da atual ortodoxia imposta pelo
FMI e seguida pelos banqueiros.

Ao longo de toda a noite, um único
tema provocou cisões entre os brasileiros
— a afirmação do Senador Roberto Cam-
pos de que com a Nova República o país
ganhou em moralidade e perdeu em ra-
cionalidade. Foi contestado com tal vee-
mência pelos Ministros Roberto Gusmão
e Antonio Carlos Magalhães que acabou
reconsiderando sua opinião, aceitando a
tese de que ainda era cedo para julgar a
performance do Governo Sarney.

» • »
O jantar em torno de Motley serviu

também para concretizar uma coisa que
poucos acreditavam ser possível — sentar
à mesma mesa, embora separados por
dois comensais, o Ministro Antonio Car-
los Magalhães e o líder do PDS, Depu-
tado Prisco Viana.

Não deve ter sido por coincidência que
ambos escolheram para décor do fato um
território estrangeiro.

Ao contrário
A agenda do Ministro das Minas e

Energia, Aureliano Chaves, para as
próximas semanas náo reflete em abso-
luto as notícias de que ele estaria
deixando o cargo para assumir a presi-
dência da Frente Liberal.

Amanhã, por exemplo, Aureliano
estará em Itaipu para a transmissão do
cargo de presidente da Binacional ao
Sr Nei Braga. Fim de semana estará
em Minas a trabalho e dia 20 estará
seguindo para o Suriname, onde parti-
cipará como representante brasileiro
do congresso da Organização Latino-
Americana de Desenvolvimento Ener-
gético.

Quem mergulha assim de cabeça no
trabalho dificilmente abandona o bar-
co de um dia para o outro.

Sugestão
Como o PCB para se regis-

trar oficialmente precisa de um
número mínimo de adeptos de
carteirinha e tudo, e como en-
contrar esses membros está
sendo uma tarefa difícil, já
houve quem sugerisse aos diri-
gentes do partido solicitar aos
órgãos de segurança as fichas
de todas as pessoas acusadas
de pertencerem a seus qua-
dros.

Ia certamente ser o partido
político mais numeroso do
país, maior, inclusive, que a
Aliança Democrática.

* * *
Isto feito, o PCB, que anda

procurando pela cidade um lo-
cal para instalar sua sede, po-
deria partir para a compra da
torre do Rio Sul.

Tem o Maxim's em cima, o
paraíso do consumismo em
baixo, vista para as principais
praias burguesas da Zona Sul,
além de um amplo estaciona-
mento para os carrões de seus
membros.

Dois

brasileiros
A maior editora musical dos

Estados Unidos, vale dizer urna :
das maiores do mundo, a G.
Schirmer Inc., vai publicar a "
obra completa de Ernesto Na-
zareth.

Para fazer a revisão das par-
tituras foi convidado o pianista
Arthur Moreira Lima.

O convite tem sua razão de.
ser: afinal, foi ele quem gravou
o LP Brazilian Tangos and
Walzes, só com composições
de Nazaretli, com o qual ga-
nhou o troféu da Stereo Review
por um dos 18 melhores discos
lançados em todo o mundo no
ano de 1984.

Dupla missão
O coordenador-geral dos museus da

Funarj, Ricardo Cravo Albim, está empe-
nhado atualmente numa dupla missão —
localizar na Bahia, ou onde quer que se
encontre, o pintor Carlos Bastos e tentar
junto ã Cúria Metropolitana do Rio a
suspensão da interdição da capela do
Museu do Parque da Cidade.

Bastos está sendo caçado para terminar
o afresco que começou a pintar há mais de
10 anos com figuras proeminentes da
época — Gal Costa, Betánia, Jorge Ama-
do, Carybé, Ibrahim Sued e Pelé, sem

falar em Caetano Veloso crucificado fa-
zendo às vezes de Jesus Cristo.

Motivo pelo qual a capela foi interdita-
da pelas autoridades religiosas na época.
E motivo também pelo qual Cravo Albim
está negociando com o Cardeal D Eugé-
nio Sales a liberação da igrejinha.• * *

No afresco de Carlos Bastos aparece
também a figura do então Presidente Mé-
dici, cuja ausência do painel, no entender
de quantos já viram a obra inacabada,
preencheria perfeitamente uma lacuna.

AOS

POUCOS
O Aterro do Flamengo, que

já contava com inúmeros
acampamentos de mendigos,
barracos com antena de televi-
são, varais de secar roupa, fo-
gueiras e campos de peladas,
ganhou ontem, no gramado
diante do Morro da Viúva,
mais um sinal de que os invaso-
res vieram para ficar.

Um imponente sofá verme-
lho, voltado para a enseada de
Botafogo, ocupado permanen-
temente por quatro ou cinco
desocupados embevecidos com
a paisagem.

¦ ¦ ¦

Homenagem

Os longos corredores inter-
nos da sede do Festival de
Cannes, no andar ocupados
pelos stands dos que partici-
pam do Mercado do Filme, já
há três anos portam nomes de
diretores premiados em mos-
tras anteriores do encontro.

A porta de entrada a cada
ano muda de nome — Wim
Wenders, vencedor do ano
passado, deu seu nome à porta
este ano — mas as ruas e
alamedas permanecem com
seus nomes de sempre.

Willyam Wyler é o nome do
corredor que leva ao stand da
Embrafilme; Andrzej Wajda é
o nome da alameda principal
do Palácio do Festival.? * *

O diretor brasileiro Ansel-
mo Duarte emprestou seu no-
me para batizar o corredor queleva ao bar do Mercado.

A edição alemã da revista Quick traz em seu último
número um portrait do Dr Ivo Pitanguy, considerando-o o
mais importante cirurgião plástico do mundo.

Jean-Picrre Rampal tocará dia 11 de junho em São Paulo
com os brasileiros Norton Morozowicz e Helena Jank.

Luis Eduardo Guinle vai comemorar seu aniversário
domingo recebendo para um churrasco em Teresópolis.

O Chanceler e Sra Olavo Setúbal receberam para jantar
anteontem em Brasília em torno do Embaixador e Sra Paulo
Tarso Flecha de Lima.

Miúcha estréia hoje um show no People com temporada
prevista de duas semanas, sempre de quarta a domingo.

O clá do SiroLsky vai se reunir au grand complet no
próximo dia 18 na ARI para o casamento de Denise, filha de
Isaac e Esther SiroLsky, e Jonny, filho de Nathan e Elga
Katz.

RODA-VIVA
No Rio, hospedado no Caesar Park, o presidente,

mundial da Alitália, Pierluigi Ferrero.
Mário Périgo inaugura hoje na Galeria Estampa uma

exposição de gravuras em metal, lançando o livro Em
Qualquer Canto, que tem apresentação de José Mindlin.

O cardiologista brasileiro Gilberto Marcondes Duarte
foi convidado pela Universidade da Califórnia para um
curso de exercícios para cardíacos. De lá, vai a Nova
Iorque tomar posse na cadeira para que foi eleito na
Academia de Ciências de lá.

Para jantar, em homenagem a Sig Bergamin, que
aniversariava, receberam ontem no Clube Gourmet Maria
Alice e José Hugo Celidônio.

Não será surpresa se o candidato do PDT à Prefeitura do
Rio, indicado pelo Governador Leonel Brizola, for o
Senador Saturnino Braga.

Fred Suter
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Comédia de Joseph Kesselring
com Mana Clara Machado. Martha Rosman. Elizabeth Henreid,
Mônica Serpa. Rui Rezende. Camilo Bevilaqua, Jitman VibranovsKi
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HOJE NO RIO

Os melhores programas estão indicados (1^;
As recomendações sâo da: Wilson Cunha (Cinama), Macksan Luli (teatro). Diana Aragâo (ahow), Wilson Coutinho (artes plásticas). Antônio Faro (dançai. Luiz Paulo Horta (musica) e Flora Sussekind (crianças)

CINEMA

Estréias
além DA PAIXÃO (Brasileiro), de Bruno Barreto. Com
Regina Duarte, Paulo Castelli, Patrício Bisso, Flévio
Galvâo e Felipe Martins. Mo Luiz 1 (Rua do Cateta, 307
— 285-2296). Bam-2 (Av. das Américas, 4.888 — 325-
6487): do 2" a 6", às 15h30min. 17h30mln. 19h30min,
2lh30mn. Sábado e domingo, a partir das 13h30mln.
Falédo-1 (Rua do Passeio. 38 — 2408451); AmMaa
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 284-4246); 13h30mln.
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min. Cofi»
bane (Av. Copacabana. 801 — 2550953): 14h, 1flh.
I8h. 20h, 22h. Maduraira-1 (Rua Daomar da Fonsaca.
54 — 390-2338): 16h, 17h, 19h. 21h (18 anos).

Uma arquiteta e um advoQtdo formam um
típico casal da claaaa média alta paulista. Sofrendo
freqüentemente de peeadeloe, «Ia um dl* atropela
um rapaz que trabalha num ahaw da travaatla.
Começa então o envolvimento entra oa dois, que
resolvem fazer uma viagem «em rumo, cheie d#
acidentes e violência.
AMOR E BOÊMIA (lleuben. Naubenl. da Robert Ellls
Milter. Com Tom Contl. Kelly McGillis, Robeits Blossom,
Cynthia Harris e E. Katherine Kerr. Veneaa (Av. Pasteur,
184 — 295-8349): 14h10min, 18h, 17h50mln.
I9h40min. 21h30min. Comodoro (Rua Heddock Lobo,
145 — 264-2025): 16h, 17h50min, ISMOmin, 21h30min
{16 anos).

Um poeta que viva bêbado e há «noa nio
escreve poeslaa trabalha como eonfarenclata em
várias eeoolaa americanas maa o aau paaaatampo
preferido continua aendo conqulaur mulheres caea-
dai. Produçêo americana.
ASSALTO EM CtNE DIMENSÃO (Condo' At Va). de
Ferdinando Baldi. Com Tony Anthonv. Gane Quintano,
Victoria Abril, Ricardo Palacios e Lewia Gordon. Pithé
(Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2* a 0*. às 12h,
13h40min, 15h20min. 17h, 18h40min, 20h20min. 22h.
Sábado e domingo, a partir daa 13h40min. Peratodoe
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3828): 14h20min,
16h. 17h40min, 19h20min, 21h. Ait-Copaaabana (Av.
Copacabana. 759 — 23M895): 14h. 15h40m, 17h20m,
19h. 20h40m, 22h20m. Art-H|uoa (Rua Conde de
Bonfim. 406 264-9578): 16h, 18h40m, 18h20m, 20h,
21h40m. Ait-Caaaaltopplng 1 (Av. Alvorada, Via 11.
2 150 — 3250748). Alt-Madurali» (Shopping Center
de Madureira—390-1827): 14h30m, 18h10m. 17h50m,
19h30m, 21h10m. (14 anosl.

Em fins do século 19, no oeste selvagem, um
cevai de sssaltantea vive ume eérie da aventures
praticando vários crlmee e fugindo doa homens da
lei e doa outroa componentes da quadrilha. Filmado
no processo de terceira dimenaèo. Produção ameri-
cana.

Miller: estriia desta semana no Yeneza e Comodoro

ATRAÇÕES CARNAI8 — De Troy Benny. Com Sheila
Porks. Jesse Adams, Karo Akamoto e Lelani Smith.
Vitória (Rua Senador Dantas. 45 — 220-1783): de 2* a
6». ás 12h, 13h30min, 15h, 16h30min, 18h, 19h30min,
21 h. Sábado e domingo, a partir das 13h30min. Botafo-
yc (Rua Voluntários da Pátria, 35 — 2664491): 14h,
16h50min, 19h40min. (18 anos).

Filme pornô.
AIDS—FUROR DO SEXO EXPLICITO—Bnml-Mélef
(Av. Amaro Cavalcanti. 105 — 691-2748). «sala (Praia
de Botafogo. 320 — 266-2545): 14h. 15h30min, 17h.
18h30min. 20h, 21h30min. Ofty (Rua Alcindo Guanaba-
ra. 21): de 2" a &. «a 10h, 11h30mln, 13h. 14h30min,
16h. 17h30min. 19h, 20h30min. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. H)uoa Palaoe 2 (Rua Conde de
Bonfim 214 — 228-4610), Aalor (Rua Ministro Edgar
Romoro. 236 - 390-2038): 16h, 16h30mln. 18h,
19h30min, 21h. (18 anos).

Filme pornô.
•>>. UM AMOR DE 8WANN (Un Amour de Swann),*~S de Volker Schlondorff. Com Omella Muti, Jeremy
Irons. Alain Delon, Fanny Ardant. Marie-Christine Bar-
rautt. Nathalie Juvet e Chariotte Kerr. Otudio Geumont
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900):
15h15min, 17h30mln, 19h45mln, 22h. (18 anos).
Em Paris, em 1885. um homem encontra uma bela
mulher e sente-se atraído por ela. Passa a dedicar,
entôo, toda sua atenção na tentativa de seduzi-la. Para
descobrir, no final, que aquela profunda paix&o era
apenas um sentimento fugidio. Baseedo no romance de
Marcai Proust. Produçáo francesa.

h Captando>, am diversos momantos, a atmosfam
muito peculiar da Marca! Proust, o clássico da
literatura francesa, Voikar Schlondorf realiza um
filma (quase sempre) efegante. No alanco, o grande
destaque vai para a composição da Alain Daion,
como o Ba ri o Charius.
A HISTÓRIA DE UM 80LDAD0 (A Soldlart 8tofy).
de Norman Jewison. Com Howard E. Rollins Jr., Adolph
Caesar, An Evans. David Alan Grier. David Harris e
Dennis Lipscomb. BnwHpanama (Rua Visconde de
Pira já, 371 — 521-4690): 14h, 16h, 18h, 20h. 22h.
Brurvi-TI)uca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 268-2325),
Art-Casa8hopplna S (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —
3250746): 15h. 17h, 19h, 21h. (14 anosl.

A história ae passa no ano da 1944, ao final da
Segunda Guerra Mundial, quando um sarganto é
oaaassinedo num caminho próximo è bete. E ancar-
regado da inveatlgaçáo um advogado negro que,
sendo incorruptível, contraria o comandante que
queria dar o caso por encenado. Produçáo ameri-
cana.

Continuações
A DAMA DE VERMELHO (The Woman In Red), de
Geno Wilder. Com Gene Wilder. Charles Grodln. Joseph
Bologna, Judith Ivey, Kelly Le Brock a Gllda Radner.
Roxl (Av. Copacabana. 945 — 23M245). 8*0 Lula 2
(Rua do Catete. 307 — 285-2296), Baira-3 (Av. das
Américas. 4.666 — 32W487): de2,a8,.ás14h50min.
16n30min, 18h10mln. 19h50min, 21h30min. Sábado a
¦domingo, às 13h40min. 15h20min, 17h, 18h40min,'20h20min. 22h. T1|uca (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246): do 2® a 6*. ás 14h20min, 16h, 17h40min,
19h20min. 21h. Sábado e domingo, ás 13h40min,
15h20min. 17h, 18h40min, 20h20min. 22h. Imperator
(Rua Dias da Crnz, 170 — 249-79E2): Olaria (Rua
Uranos, 1.474) — 230-2666): 14h20min. 16h,
17h40min. 19h20min, 21 h. Odeon (Praça Mahatma
Gandhi, 2 — 220-3835): 14h. 15h40m, 17h20min, 19h,
20h40min. Os cinemas Roíd, TIKwa, Séo Lula-2 e
Odeon tám som dolby-etarao. (14 anos).

Comédia sobre sdultério. Um marido tido como
exemplar fica completsmente louco ao conhecer eo
acaso uma modelo lindíssima. Conqulaur aeaa mu-
Ihnr passa a aar uma obeeeafto, mesmo que tenha de
passar por uma aérie de cômicas dificuldades. Pro-
duçào americana baseada no filme O Doce Perfume
do Adultério, de Yves Robert. Vencedor do Ornesr da
Melhor Csnçáo Orlglnsl — I Just Called to 8ay I Love
You, de Stevle Wonder.
pK. UM LUGAR NO CORAÇÃO (Plasaa Io tha

Heart), de Robert Benton. Com Sally Field. Lind-
say Crouse, Ed Hanis. Amy Msdigan e John Malkovich.
Brístol (Av. Ministro Edgar Romero, 460 — 391-4822),
Coper-Tliuca (Rua Conde de Bonfim. 615). Copar-
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 88): 15h, 17h, 19h,
21 h. (14 anos).Filme ambientado na década de 30, na cidade de
Waxahachie, no Texas. A história é centrada na
personagem de uma mulher, viúva do xerlfa da
cidade, e ns luta qus ela tem que travar para n*o
pérder seus filhos e sua casa. Com garra e coragem
e contando com a ajuda de um empregado, ela
resolve plantar algodáo em suas terrae para conse-
guir o dinheiro necessário e pagar as dividas. Produ-
çio americana. Vencedor de doía Oscar: melhor atrii
e melhor roteiro original.
¦ Robert Benton, diretor a rotalrista da Um Lugar

No Confio, i—lia unia viagem tentlmenttl ao
7axaj d» Depressão a real/a um bolo filmo. O ato
rendimento do olonco, Solly Field * frente, moroca a
maior atenção.
SINFONIA DA PRIMAVERA (FmMnge Sinfonia). de
Von Peter Schamoni. Com Nastassja Kinski, Heitoert
Gronemeyer. Holf Hoppe. André Heller e Bernhard
Wicki. Ait-8éo Conrado 2 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258): 14h40min, 16h30min, 18h20min, 20h10min,
22h. 110 anos).

Filme baseedo na história de amor entre o
compositor Robert Schumenn e sus mulher, ums
pianista Jovem e talentoee. Crlsde pelo pei pere ser
Beethoven feminino, ele resolve optsr pelo ca si-
mento e s crisçâo de seus oito filhos, encerrando
para sempre uma carreira promissora. Produçêo
alemê.
rKCARMEM (Carmen). de Francesco Rosi. Com

Julia Migenes Johnson. Plácido Domingo. Rugge-
ro Raimondi. Faith Esham e Jean-Philippe Lafont. 8tu-
dlo-Gaumont Cateta (Rua do Catete, 228 — 205-
7194): 15h40min, 18h20min. 21h. O filme será exibido
com um intervalo de oito minutos em cada sessáo
(Livrei.Encenação da ópera de Gaorges Biret em cenà-
rios nstursls. A hiatôrla do trágico triângulo smoro-
so formsdo por Csrmen, ums mulher livre e sensusl,
Don José, o chafe da guarda que cal em desgrsçe
qusndo se apaixona por ela, e Escemlllo, um tourei-
ro famoso. Produçáo francesa,

a Quando a câmara de Francesco Rosi vai poro as
mas. magnificamente coreografeda por Antonio
Guedes, Cmrmon i extraordinário. Quando soba as
montanhas fica maio soturno mas, mosmo assim,
trs rase de um filme a prestigiar com grande entu-

A VIDA EN ROSE (Lttlnoaia). de Michel Lang. Com
Clio Gokismith, Roger Hanin, Simon Ward, John Moul-
der-Brown e Lysette Anthony. ópere-1 (Praia de Botafo-
go, 340-288-2545): 14h, 18h, 18h, 20h. 22h. H)uca-
Patase 1 (Rue Conde de Bonfim, 214 2284610): 15h,
17h, 19h. 21h. (14 anos).

0 encontro caaual entre um dono de restaurante
cinqQentAo e uma jovem e deacorrtralda tfleo-focfcey
da emiaaora mala badalada da cidade. Suaa vldaa ae
transformam a partir deaae encontro, principalmerv
ta para ele que tem um filho adoleacente que nlo
edmlte eesa llgaçéo. Comédia de produçêo franceaa.
[VOS QRTT08 DO SILENCIO (Th* KHIng Balde),

de Roland Joffé. Com Sam Waterston, Haing S.
f^gor, John Malkovich, Julian Sands e Gragig T. Nelson.
ópere-2 (Praia de Botafogo, 340 — 266-2545), LebJon-
1 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —239-5048): 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. Haléoio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541): 13h30m, 16h, 18h30m. 21h. No cinema LebkHV
1 com som dolby-etéfeo. A partir de amanhá no
Meduralra-2. (16 anosl.

A guerra do Camboja, em 1972, na vioâo de um-oorreapoiKiente du Tíw New Tóiimrnee é da a mira-
de que ele edquire pelo seu Intérprete camboiano.
Com a cobertura da tomada de Phnom Penh ale
ganha o prêmio Pulitzer da Jornalismo e inicia uma
buaca obsessiva para reencontrar o amigo que
perdera durante a guerra. Baseedo na reportagem
Tha Deatti and Ufe o» Otth Pren, de Sydney Schan-
barg, publlceda no New York Tlmae Magailne.
Produção americana. Vencedor de três Oscar: me-
lhor ator coadjuvante, melhor fotografia e melhor
montagem.¦ Com excelentes atuações de Sam Waterston e o
não profissional Dr. Haing S. Ngor, Oa Orftoa dê
Sl/êndo, percorrendo os campos do morta, è um
verdadeiro hino à vida e è amizade, narrado com
eficiência.
DUNA — O MUNDO DO FUTURO (Duna), de David
Lynch. Com Kyte MacLechlan, Francesca Annis, Jurgen
Prochnow, José Ferrer e Sting. Metro Boevlata (Rua do
Pssseio. 62 — 240-1341): do 5" a domingo, ás
12h10min, 14h30min, 16h60min. 19h10min. 21h30min.
De 2" a 4", ás 14h, 16h20min, 18h40min. 21h. Condo,
Copecebena (Rua Figueiredo Magalhôes, 286 — 255-
2610). Latso do Machado 1 (Largo do Machado. 29 —
20&6842): 14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30mln.
Barra-I (Av.dasAméricas.4.666 — 3258487),Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 22M178): 14h,
16h30min, 19h, 21h30min. Baronaaa (Rua Cândido
Benlcio, 1.747 — 3906745). Art Málsr (Rua Silva
Rabelo, 20 — 2494544): 14h, 18h20mln, 18h40min,
21 h. Meduraire-2 (Rua Oagmar da Fonseca, 54 — 390-
2338): 13h30min, 16h, 18h30min. 21h. Último dia no
Saoa-1. Carioca e Madurdra-2. No Metro Soevleta.
cópia em 70 mm. Som dolby-eterao nos cinemas
Condor, Largo do Machado, Carioca e Madurelra-2.
(10 anos).

Ficçáo cientifica, passada no ano 10.091 num
planeta conhecido como Duna, totalmente árido e
coberto de areias movediças. Neste ambiente, ho-
mana selvagena lutam até a morte para conseguir
um dos maiores tesouros do Universo, escondido
nas minaa eubmersas do planeta. Baaeado no livro
de Frank Herbert. Produção americana.
|-K. UM HOMEM, UMA MULHER. UMA NOITE

(Clalr de Fetnme). de Costa^avras. Com Yves
Montand, Romy Schnekler. Romolo Valli, Lila Kedrova e• Heinz Bennent. Clneme-1 (Av. Prado Júnior, 281):
15h30min, 17h30min. 19h30min, 21h30min (14 anos).

Um homem encontra por acaso uma mulher e o
encontro mostra-se revelador para oa dois. Ambos
está o paaaando por um momento difícil, defrontan-
d o-se com a morte de pessoas quaridaa. Ele, com o
suicídio da mulher e ela, com a morte acidental da
filhs. Produçêo francesa.
¦ Costa-Govras — responsável por filmes aberto-

mente políticos como 2 ou A Confissão — realiza
uma obra de vôo existencial. Yves Montand e Romy
Schneidar apresentam pungentes desempenhos co-
mo suas angustiadas personagens.
O EXTERMINADOR DO FUTURO (The Termlnator).
de James Cameron. Com Amold Schwarcenegger.
Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield e Lance
Henriksen. Pelédo (Campo Grande). Udo-2 (Praia do
Flamengo. 72): 15h. 17h. 19h, 21h. (16 anosl.

Ficção cientifica ambientada em Loa Angeles. A
luta entre um cyborg (um aer que é metade homem
e metade máquina), aparentemente Indeatrutlvel, e
um guerreiro do futuro que tenta aalvar a vida de
uma garota perseguida pelo eyborg. Produçáo eme-
ri cana.

PASSAGEM PARA A ÍNDIA (A Pasaaga to
Indla). de David Lean. Com Dame Peggy Ashcroft.

Judy Davis. James Fox, Alec Guiness, Victor Banerjee e
Nigel Havers. Corel (Praia de Botafogo, 316 — 266-
2545): 14h30min. 17h30min. 20h30min. Rlo-Sul (Rua
Marquês de Sôo Vicente. 52 — 274-4532): 15h, 18h,
21h. (Livre).Uma jovem e sofisticada inglesa vai até a índia
acompanhada da futura sogra. Em contato com a nova
civilizaçèo, cheia de contrastes, seu comportamento
desencadeia uma série de situações que culminam com
o julgamento de um jovem médico indiano. Baseado na
obra homônima de E. M. Forster. Produção americana.
Vencedor de dois Oscar: melhor etriz coadjuvante e
melhor trilha sonora.
¦ David Lean, o cineasta de Lawranca da Arábia a

At Pontoo do Rh Kway, volta ao cinama após um
afastamento de 14 anos e realiza um filme com e
precisão e requinte que sempre caracterizaram sua
obra.
GOZO ALUCINANTE (Brasileiro), de Jean Garret. Com
Débora Muniz, Silvia Dumont. Sandra Yoko e Jaima
Cardoso. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a
a 6°, às 12h30m, 15h35m. 18h40m. Sábado e domingo,
às 14h. 14h05m, 18M5m. (18 anos).

Filme pornô.

acabando por eer remetido a um Centro de Recupe-
raçáo. Produçêo francesa em preto e branco.
¦ Françols Twffaut Iniciava, com esto meio-

autobiográfico Oa hwompnoodldot, o grande hino
do amor ao cinama em que ao transformaria sua
obro. Um clássico da nomolla vogue a ter (ra)visto
com paixio.
PARCEIROS DA NOITE (Cnilslng). do William Friedkin.
Com Al Pacino, Paulo Sorvino, Karen Allen, Richarti Cox,
Don Scardino, Joe Spinell e Jay Acovone. Cândido
ftVmcli (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7098); 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

Um policiei é destacado para servir de isca a um
perigoso assassino que aó ataca homossexuais.
Mesmo relutante, ele náo tem outra alternativa
eenáo ecettar e mlsslo porque é o único, no destaca-
mento, que tem aa características flslcss preferidas
pelo assassino. ProduçAo americana.
r»v JULES E JM / UMA MULHER PARA DOIS

{Julee et Jlm), de François Truffaut. Com Jaonne
Moreau, Oskar Wernere Henri Serre. Jóia (Av. Copaca-
bana. 680): 15h, 17h10min, 19h20min. 21h30min. (16
anos).

Filme pesssdo em Paris, às vésperas do Primeira
Guerra Mundlsl, com destaque para a história de
dois smlgos, um alemlo e outro francês, que duran-
te a guerra lutam em trincheiras diferentes. O amor
delas pela mesma mulher muda o desenrolar dos
acontecimentos depoia da guerra. Produçêo franca-
aa am prato e branco.¦ François Truffaut, poeta da sensibilidade em
posse de toda a sua magia, realiza um dos filmes da
maior charme dos anos 60.
r*v MENSAGEIRO DO DIABO (Tha Nlght o» thaly Hunter), de Charles Laughton. Com Robert Mit-
chum, Shelley Winters, Lilian Gish, Evelyn Varden e
Peter Graves. Largo do Mechedo 2 (Largo do Macha-
do, 29 — 245-7374): 15h, 16h40min, 18h20min, 20h,
21h40min. Último dia. (14 anos).

Filme de auapenee em tomo de história de um
assassino palco pata. Na cadeie, ele conhece um
homem condenado à morte, que escondera o produ-
to do roubo em casa. Ao ficar em liberdade, ele
pessa a tar a obeessto de conseguir aquele dinheiro
a qualquer custo. Produção americana.

¦ De irrepreensível beleza plástica, com magnífica
utlllaçlo do preto o branco, apestr dt um pouco
datado, oit um filma que merece sar prestigiado.
Atenção para a presença de Lillian Gish no elenco.

CARMEN (Carmenl. do Carlos Saura. Com Antft-

TEATRO
rN. ESCOLA DE MULHERES — Texto de Moliôre.

Tradução, adaptaçáo e direção de Domingos de
Oliveira. Com Jorge Doria, Cláudio Macdowall, Ana
Luiza Lscombe, Ricardo D'Amorim, Marcos Jardim,
Clarissa Derziê. Clemente Viscaino e outros. TeaOO
Copecebena, Av. Copacabana, 291 (257-1818). 5" a 6a.
ás 21h30min; sáb., às 20ho 22h30min: dom., às 18h e
21 hl 5min; vesp. 5". às 17h. Ingressos, 2* sessáo de 5®,
6* e dom.. sCr$ 15 mil. eCr$ 10 mil. estudantes: vesp.
5" a Cr$ 7 mil; sáb a Cií 22 mil. (14 snos).
¦ Uma versão sem preconceitos de um clássico do

técuto XVII. Com muito Improviso, cenirio colorido
e espirito irreverente, o diretor Domingos do Oliveira
brinca com Motiéro a diverte, quase todo o tampo, o
espectador.
rNyQRANOE E PEQUENO — Texto da Bolho
1/ Strauss. Tradução de Millor Fernandes. Direção de
Celso Nunes. Com Renata Sorrah, Paulo Villaça. Selma
Egrei, Ada Chaselion. José de Abreu e outros. Teetro
Neleon Rodriguee. Av. Chile. 230 (212-5695). De 4a a
Báb.. às 21h e dom., às 19h. Ingressos de 4" a CrS 10
mil: 5°, 6" e dom. a Crí 15 mil e CiS 10 mil. estudantes;
sáb. a Cr$ 20 mil. Estacionamento próprio,

a Demonstração eloqüente da pujança da atual
dramaturgia alam» o nravalaçáo para a platéia brasi-
lalra de Botho Strauss, autor que nio encontre
elternetives i crescente desumaniaçio contempo-
rtnea. No espetáculo hiper-realista de Celso Nunes,
sobressaem a concepção visual de Hálio Eichbauer e
as Interpretações de Renata Sorrah (dense e interio-
rizadaí e de Selma Egrei Isurpreendente e coreogra-
fada).
rN. CABRA MARCADO PARA CORRER - Texto de'V'Martins Pena. Direçôo de Antônio Pedro. Com
Andréa Dantas, Anselmo Vasconcelos, Betins Viany,
Cark>3 Gregorio, Ricardo Petraglia e Stela Freitas. Tse-
tro de Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1664 (247-3292). 4a
a 81, às 21h30min; sáb., às 20h a 22h, e dom., àa
1Bh30min a 21h. Ingressos4" e Crí 10 mil; 5" e 6" CrS
12 mil; sáb a Crí 20 mil e dom a Cií 15 mil.

Adaptação bem-humorada da Judaa em Sábado
de Alelulo. de Mertint Pene, com comentários bem
atuais sobra a hipocrisia aexuel, e corrupção das
instituições políticas e o comportamento da peque-na-burguesia brasileira.
rN. MÁO NA LUVA (INTRODUÇÃO AO HOMEM DE

DUA8 FACES) — Texto de Oduvaklo Vianna Filho.
Direção de Aderbel Júnior. Com Marco Nanini e Juliana
Carneiro da Cunha. Cenografia e figurino de Mareio
Colaferro. Teatro Oléucio 01*. Praça Cardeal Aroover-
de, Copacabana (237-7003). De 4' a sáb. às 21h30min;
dom. às 19h. Ingressos 4a a Cr$ 10 mil; 5a e 6a a CrS 12
mil; sáb. a Cií 20 mil e dom. a Cií 15 mil.

Texto escrito em 1366 que trens forme c ti duelo
psicológico a sepereção de um cesal depois de sete
enos de unlio. Oeepettculo explore com habilidade
o tema e tem em Merco Nenlnl • Juliana Carneiro dt
Cunha intérpmtaa perfeitoa.

rN. BRINCANDO EM CIMA DAQUILO — Texto de
Dario Fo e Franca Rame. Direção de Roberto

Vignat. Tradução de Roberto Vignati e Michole Picoli.
Com Marllia Para. Teatro Teraea Rachel. Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). De 4» a sáb., às 21h15min;
dom., às 19h. Ingressos 49 a CrS 10 mil; 5a. a Cr$ 12 mil;
6a a Crí 16 mil; sáb a Cri 20 mil e dom a CrS 18 mil. Até
dia 26.¦ Vários esquetes registram o cotidiano de uma
mulher de qualquer grande cidade do mundo. Marl-
lia Para sa metamorfoseia am múltiplos persona-gens, sempre com talento, inteligência e brilho. Uma
atuação imperdlvel. Atá dia 26.
UM BEIJO, UM ABRAÇO, UM APERTO DE MAO —
Texto, direção e cenografia de Naum Alves de Souza,
com Marieta Severo. Pedro Paulo Rangel, Analu Pres-
tes, Mario Borges, Ana Lúcia Torres e outros, Teetro
VINe-Lobos, Av. Princesa Isabel, (275-6695). De 4B a
e"a. às 21h; sáb. às20he22h15m; dom. às 18he 21 h.
Ingressos 4a a Crí 10 mil; 5a. 6a e dom. a Crí 15 mil e
Cr$ 10 mil; sáb. a CrS 20 mil.
C DE CANASTRA — Espetáculo de variedades com
textos, direção e interpretação de Felipe Pinheiro e
Pedro Cardoso. Músicas de Tim Rescala. Teatro Cêndl-
do Mandas. Rua Joana Angélica. 63 (251-2596). De 4a a
sáb, às 21h15minedom, òs 19he 21h15m. Ingressos a
Crí 15 mil e Crí 10 mil, estudantes.
AMAE — Texto de Bertold Brecht. Direção de Joáo das
Neves. Com Lólia Abra mo e o Grupo Jovens Atores.
Teetro Duteina, Rua Alcino Guanabara, 17 (220*5997).
De 4a a dom., às 21 h; vesp. 58 e dom., às 18h. Ingressos
4a a CrS 5 mil e de 5a a dom. a CrS 15 mil e CrS 10 mil.
Nas vesperais a atriz Lólia Abramo será substituída por
Clarisse Carvalho. Até domingo.
DISQUE M PARA MATAR — Texto de Frederick Knott.
Tradução e adaptação de Domingos de Oliveira. Direçôo
de Cláudio Cavalcanti. Com Cláudio Cavalcanti, Maria
Lúcia Frota, Marcos Waimberg, Rogério Froes e Rober-
to Pirilk). Teatro 8enac. Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-
2641). Da 5a a sáb, às 21h; dom. às 18h e 21h.
ingressos: 5a e dom a CrS 15 mil e 6a e sáb a CrS. 18 mil.
(18 anos)
O FUMO £ FOGO — Monólogo baseado na obra de
Tchecov. Adaptação e interpretação de Paulo Caté.
Painel. Rua Humaitá, 380. De 3a a 5a, às 22h, e 6a. às
21h. Ingressos a CrS 5 mil.
JAMES DEAN, JAMES DEAN — Texto e direção de
Paulo Afonso de Lima. Com Ana Luiia Folly, Claudia
Netto. Jaime Lourenço s outros. Teatro Vannud. Rua
Marquês de S. Vicente, 52/3° (274-7246). De 4a a sáb. às
19h. Ingressos a CrS 1Ò mil e sáb e feriados a CrS 15 mil.
BOCAQE — Comédia com texto e direçôo de Paulo
Afonso de Lima. Com Cláudio Gonzaga, Suzane Carva-
lho, Isolda Cresta, Lia Farrel e outros. Teetro do
Plenatéilo. Av. Pe. Leonel Franca, 240 (274-0096). De
4a a 6a, ès 21h30min; sáb., és 20h30min a 22h30min;
dom., às 19h30min e 21 h. Ingressos 4a, 5a a CrS 5 mil e

^níoGades, üura dei Sol, Pacode Lúcia, Cristina
Hoyos e Juan Antônio Jimenez. Art-Casesshopplng-2
(Av. Alva rada, Via 11,2.150 — 325-0746): 15h, 17h, 19h,
21h. (14 anos).

Depoia da multo procurar uma dançarino para o
pspel de Cermen, Antônio encontm ums jovem com
o mesmo nome da personagem e os dois repetem,
na vida real, a tragédia que pretende levar ao palco.
Inspirado na novela de Prosper Merlmée e ns ópera
de Blzet. Produçáo espsnhols.
¦ Um dos melhores exemplos, nos últimos anos,

de que cinema a dança podem estar no mesmo
ritmo. Graças aos arranjos de Paco de Lúcia, á
coreogrefie de Antônio Gedes,» câmara diabólica de
Carlos Saura a a um elenco homogêneo.

O BAILE (Le Bel), de Ettore Scola. Com Christo-
t»^phe Allwright, Aziz Arbia. Marc Berman, Regis
Bouquet, Chantal Capron e Martine Chauvan. L»Won-2
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 —239-5048): 14h, 16h, 18h,
20h 22h 6a náo será exibida a última sessáo: Lkk>-1
(Praia do Flamengo. 721: 15h, 17h. 19H. 2ih. (Livre)

Filme sem diálogos, onde s trilha sonora explica
o momento da açêo. Num salão do baile, os fatos
vào se sucedendo e iluatrendo s história da França,
desde o eno de 1936 sté os dias de hoje. Drama
baseado na montagem do espetáculo do Thentrs Du
Champegnol. Produçáo francesa.
¦ Náo se diz ume palavra em O B*iie: Ettore Scola

reforça es ultimas quatro décadas através do som e
dos costumes. Mas, ao final de 112 minutos de
projeção de O Baile, fica a carteia de que a História
encontra seu maior ritmo 9 o cinema ganha um de
seus mais brilhantes momentos.

Drive-In
FOME DE VIVER (The Hunger). de Tony Scott Com
Catherine Deneuve. David Bowie. Susan Sarandon. Cliff
do Young e Beth Ehlers. Lagoa Drive-in (Av. Borgos de
Medeiros. 1.426 — 274-7999): 20h15min. 22h30min.
Último dia. (18 anos)

Uma história de amor entre dois Ankh, descen-
dentes dos entlgos egípcios que conhecem o sagre-
do da vida eterns. Mlrism é uma mulher com mais
de quatro mil snos que vê sau companheiro chegar
ao fim, envelhecendo dia após dia. Produçáo ameri-

Sai de cartaz no próximo domingo o espetáculo
A Mãe (Teatro.Dulcina)

RADIO dança

dom. a Cri 10 mil e Crí 8 mil, estudantes; 6" e sáb. e
Cr$ 12 mil e CrS 8 mil estudantes.
NEGÓCIOS DE ESTADO — Comédia de Louis Vemeuil
Direção de Flávio Rangel. Com Vera Fisher e Perry
Salles, Mana Helena Dias e outros. Teatro Clara
Nunes. Rua Marquês de S. Vicente, 52 (274-9696). De
4a a 6a e dom., às 21h; sáb., às 20h e 22h30min; veso.
5B e dom., às 18h. Ingressos 4a. 5a e dom. a CrS 18 mil e
Cií 14 mil. estudantes; 6" e sáb. a Crí 20 mil e vesp de
5a .1 CrS 14 mil. (Livre).
SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO — Texto de Marcos
Caruso e Jandira Mariini. Direçôo de Attllio R»ccô. Com
Paulo Figueiredo, Felipe Carona. Tony Ferreira. Mareie
Corban o outros. Teetio Vanueei, Rua Marquês de S.
Vicente. 52 — 3o andar (274-7246). De 4a a 6a. às
21h30min; sáb., às 20h30min e 22h30min; dom., às
19h e 21h30min. Ingressos 4a, 5a e dom., a CrS 15 mil;
6a e sáb.. a CrS 20 mil.
OH. CALCUTTA! — Musical de Kenneth Tynan com
textos de John Lennon. Jules Feiffer, Dan Greenburg,
Jacques Levy e outros. Direção de Kiko Jaess. coreogra-
fia de Manlena Ansaldi. Com Manoela Assunçáo. Inês
Aguiar. Roberto Azevedo. Graça Berman, Flávio Cardoso
e outros. Teetro Ginástico, Av. Graça Aranha. 187 (220-
8394). De 4a a 6" e dom., ès 21 h; vesp. 5a. e dom., às
18h; sftb.. às 20he22h30min. Ingressos 4a, 5a edom., a
Crí 18 mil. setor A e Crí 12 mil. setor B; vesp de 5a a
Crí 12 mil: 6a e sáb. a Crí 20 mil. Náo aceitam cheques.
FRANK 8INATRA «1» — Comédia de Joáo Bethen-
court. Dirisçèo de Cláudio MacDowell. Supervisáo de
Domingos de Oliveira. Com Milton Moraes, Suely Fran-
co, Myriam Pérsia. Felipe Wagner. Rogério Fabiano e
outros. Teetro Msebie, Rua do Passeio, 61 (2406141).
De 4a a 6a e dom., ès 21h; sáb. às 20h e 22h30m; vesp.
5a òs 17h e dom., às 18h. Ingressos 4a e vesp. de 5a a
Crí 12 mil; 5a edom. e Crí 15 mil; 6a e sáb. a Crí 18 mil.
FEUSBEHTO DO CAPE — Comédia de Gastáo Tojeiro.
Direção de Hamir Addad. Cenários e figurinos de Naum
Alvas de Souza. Com Ariatte Salles, Roberto Bonfim,
Lupe Gigliotti, Lafayette Galváo. Hamir Added e Rose
Douat. Teatro Malson de Franco, Av. Antônio Carlos,
58 (220-4779). De 4a a 6a, às 21 h. sáb,. às 20h e 22h e
dom., às 18h e 21 h, Ingressos de 4a a 6a e dom., a CrS
15 mil e CrS 10 mil. estudantes; sáb., a CrS 15 mil.
UM TOQUE DE HITCHCOCK — Comédia de terror de
Yoya Wursch. Direçôo de Paulo Afonso de Lima. Com
Ali e Borges. Edson Laim, Eduardo Dascar, Sonaira
D'Ávila e outros. Teatro do 8eec da T1|uea, Rua Baráo
de Mesquisa. 539 (208-5332). De 5a a sáb., às
21h15min, edom., âs 19h e 21h15min. Ingressos 5a a
Crí 5 mil e de 6a a dom. a Crí 10 mil e Cií 7 mil.
estudantes.
LAÇOS — Texto de Odavlas Patti baseedo na obra de
Ronald D. Laing. Diroçflo de Odavlas Petti. Com Lúcia
Aratanha, Mônica Alvarenga. Pedro Limaverde. Regina
Fátima e outros. Teatro Cadlda Boekar. Rua do Catete.
338 (265-9933). De 3a a 6a. às 21 h; sáb. às 20h e 22h e
dom, às 19h30min e 21h. Ingressos a Crí 8 mil e Cií 5
mil (estudantes).
AVE88O DO AVESSO — Comédia do Michael Frayn.
Adaptação de João Bethencourt. Direçôo de José Rena-
to. Com Sandra Brea. Sônia Guedes, Priscile Camargo,
Nina de Pôdua, Ewerton de Castro e outros. Teetro de
Praia. Rus Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4a e 5a, às
21h; 8a e sáb, às 21h30m e dom, às 18h e 21h15m.
Ingressos 4a CrS 10 mil; 5a e dom. a CrS 15 mil e CrS 10
mil, estudantes 6a e sáb a CrS 20 mil.
QIHXOTE — Baseedo na obra de Cervantes. Roteiro de
Eric Nielsen. Direçfio de Eric Nielsen. Com Dudu San-
droni, Luiz Carlos Pareagani, Marcos Barreto e outros.
Teatro Delfln. Rua Humaitá, 275 (2664396). de 3a a 6a
e dom., às 20h e sáb., às 18h e 20h. Ingressos de 3a a 5*
e 1a sessão de aáb. a Crí 5 mil; 6a e 2a sessáo e sáb. o
dom., a CrS 7 mil.
ALGUÉM NOS CONVIDARÁ? — Texto de Jaima
Martinez. Direçôo de Neyde Lyra. Com Neyde Lyra,
Jaime Martinez, Tony Luz, Beth Felix e Sih/ana Oliveira.
Teetro do Planetário, Rua Pe. Leonel Franca, 240 (274-
0046). De 3a s 6a. às 19h. Ingressos a Crí 8 mil e Cil 5
mil. estudantes (16 anos).
AMIZADE COLORIDA — Texto de Hilton Have. Direção
de Bruno Barroso. Com Hilton Have, Jorge Laffond, llva
Nifto e outros. Teetro Alssce, Av. Copacabana, 1241
(247-9842). 4a. 5a e sáb. às 19h45min e 6a e sáb, às 24h.
Ingressos 4a e 5a a CrS 10 mil e CrS 8 mil (estudantes) o
6a e sáb a CrS 12 mil e CrS 10 mil (estudantes).

Reaprecentações
rN. DE REPENTE, NUM DOMINGO (Vtvemertt Dl-

menche), de François Truffaut. Com Fanny Ar-
dant, JearvLouis Trintignant, Philippe Laudenbach e
Caroline Sihol. An-Séo Conrado 1 (Estrada da Gávea.
899 — 322-12581: 14h, 16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos).

Policial ambientado numa pequena cldsda so
Sul da Françs. O diretor de uma agência imobiliária
torna-se suspeito de um duplo assassinato: o de sua
mulher e o do amante dala. Sua eecretéris, detetive
amadora, vai tentar descobrir a verdade para Inocen-
tar o pátrio. Último filme de Truffaut. Produçêo
francesa.¦ Neste verdadeiro filme testemunho, o cineasta
François Truffaut homenageia Hitchcok, seu diretor
preferido, e realiza um trabalho que tento deve ser
curtido pelos cinéfilos exigentes como pelo público
a fim de um excelente policial.
RJRYO — EM NOME DA HONRA (Meny ChHstmaa,
Mr. Lewreoce). de Nagisa Oshima. Com David Bowie,
Tom Conti. Ryuichi Sakamoto, Takeshi e Jack Thomp-
son. Rica mar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932): 15h,
17hl0min. 19h20min, 21h30min. (19 anos).

Em 1942, na pequena ilha de Java, as culturas
oriental a ocidental, sâo confrontadas a partir da
convivência de prisioneiros de guerra britânicos
com oficiais japoneses, num campo de concentra-
çôo. Apesar da guerra, um forte laço de amizade une
aqueles que, por razões políticas, deveriam ser
inimigos. Co-produçôo anglo-nipônica.
[K OS INCOMPREENDIDOS (Laa Quatro Conta

Coupe). de François Truffaut. Com JearvPierre
Léaud. Claire Maurier. Albert Remy. Guy Decomble e
George Flanant. Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35
— 265-4653): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).

Primeira aventurs de Antoine Doinel, persona-
gem criado por Truffaut e que apareceria depois em
mala três filmes. Nesta primeira parte ele é um
menino incompreendido pelos pais e professores
que perambula pelas ruas e pratica pequenos furtos

Vídeo
VtOEO-BAR — Exibiçôo no painel-vldeo de clips de
rock e }ezz. Em sessões continuas, das 19h às 3h da
manhê. No teláo. às 20h: Aittiur. com Dudlev Moore e
Liza Minelli. No teláo. às 23h: UB 40 Uve Hoje. no TV
Bar CJub, Rua Teresa Guimarães, 92.
CONEXÃO INTERNACIONAL — Entrevista de Roberto
D'Ávila com a bailarina Margot Fonteyn. Hoje. amanhã e
sexta, às 18h. no Museu da Imagem e do Som. Praça
Rui Barbosa, 1.
JAZZMANIA — Exibição de vídeo com Ray Charles em
Montreux e Grover Washington Jr. Hoje. amanhã e
domingo, às 19h. no Museu ds Imagem e do Som.
Praça Rui Barbosa. 1.
PUNK-ROCK — Exibição de vídeo P.I.L. In Jepan Hoie.
amanhã e domingo, às 20h30mm. no Museu da Ima-
gem e óo Som. Praça Rui Barbosa. 1
OZZY OSBOURNE —- Show ao vivo com acompanha-
mento da banda Black Sabbath De 4a a domingo, às
14h. 16h, 18h. 20h, 22h. Sextas e sábados, com
sessões também à meia-noite, na Sala de Vidao
Cândido Mandes. Rua Joana Angôlica. 63
VlDEOS EM PETRÔPOUS — As 15h__Tlna Tumar As
16h30min: The Pollce As 18h. RocTé Rock fA»mo,
com Led Zepellin. De 2a a 5a no Clne-Vldeo Baulwus.
Rua Joôo Pessoa. 88 — sala 27

JORNAL DO BRASIL
AM 940KHI

Programação: Noticiário continuo, com
assuntos do Rio de Janeiro e do interior,
nacionais e internacionais, a partir das
6h30min.
JBI — Jorrai do Brasil Informa:
7h30min, 12h30min, 18h30min e
0h30min.
linha Aberta Internacional: 08h)0min,
12h50min. 17h55min.
Repórter JB, primeiros 6 minutos de
cada hora.
Bloco Noticioso aos 15 minutos de cada
hora.
Além da Noticia — com Villas Boas
Corrêa, às 7h50min e 8h45min.
Por Dentro da Economia — Com Noê-
nio Splnola às 8h05min e 18h10min.
A Margem da Noticia — Com Rogério
Coelho Neto às 17h50min.
Bloco Noticioso aos 45 minutos de cada
hora.
Campo e Mercado às 7h50min.
Informações Marítimas a Portuárias às
6h50min, com Pinto Amando
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
De 2a a 6a
7h — Jogo Aberto — com Vitorino Vieira
7h15mln — Primeiras do Esporte
Sh20mln — Destaques Esportivos
8h30min — Bola Rolando — com Edson
Mauro.
12h06mln — Esportes ao Meio Dia —
com César Rizzo
17hOBmln — Bola Dividida — com San-
dro Moreira
18h06mln — Na Zona do Agriào — com
Joáo Saldanha
17h às 18h — Bola em Jogo — com
repórteres, ao vivo
20h30min — Resenha Esportiva JB —
com Loureiro Neto
21h05min — Debates Esportivos JB
22h às 24h — Plantão Esportivo JB
Quartas a quintas — JB FUTEBOL
SHOW
FM — ESTEREO

MHz
HOJE

99,7

Extra
CICLO QÉRARO PHIUPPE — E\ Siçáo de Ls Beauté du
Diabla. de René Clair Hoje, às 17h e 2ih. na Allen^a
Francesa de Copacabana, Rua Duvivier. 43.
CURTAS — Exibição de Allol Hallol Alol. filme da
UNESCO em inglôs e A Experiência da Sintonia, filme
da UNESCO em inglês Hoie. as 19h. no Clneclube
Agoetinho Neto, Rua Álvaro Alvim. 31 — sala 502
Entrada franca

Niterói
ART-UFF — Ror do Desejo, com Imara Reis As15h30min, 17h20min. 19h10mm. 21 h (18 anos) Atédomingo.
CENTER (711-6909) — Além da Paixèo com Regina
Duarte. Às 15h. 17h, 19h, 21 n (16 anos) Até domingo
W1NDSOR (717-6289) — A História de um Soldado,com Howard E. Rollins Jr Às 15h. 17h. 19h. 21 h (14anos). Até domingo
JCARAJ (717-0120) — A Dama de Vermelho, comGene Wilder As 14h50m. 16h30m. 13h10m 19h50m.
21h30m. (14 anos) Até aommgo
CENTRAL (717-0367) — Duna, com Kv'0 MacLacnianÀs 13h30mm, 16h. 16n30min. 21h (10 anos) Ultimodia
CINEMA-1 (711-9330) — A Arte do Matar com RobertMitchum Às 14h30min. 16h20min, 10h1Omin 20h.21h50min (14 anos) Ate domingo

20h — Reproduções a ralo laser:
Suite da fragmentos orqueetrslt do
Anel doa Nlbolunflos, de Wagner ISolti

45.24). Qnossiennet n°s 1 a 3. de
Sat.e (Pascal Rogá — 9.191: Concerto
em Ra maior, para violino e orquestra,
op. dl. de Beethoven (Kremer — 44.36).
Sonata sm Dó maior, de Heydn (Watts

8 56); Concerto duplo em ml menor
para flauta doce, flauta transversal,
cordas a continuo, de Telemann (Petri e
Bennett — 14.38) Reproduções con-
venclonais: Capachos n°s 23 a 24 para
violino solo. de Paganim (Accardo —
9 35). Surte n° 1 para orquestra de
Bartok (Dorati — 36 40)

• Os programas
publicados no Hoje no
Rio estão sujeitos a
freqüentes mudanças
ae ultima hora, que
são de
responsabilidade dos'
divulgadores. É
aconselhável confirmar
os horários por
teiefone.

r-N, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
Sr DANÇA — Apresentação de Ro-
reeta Amazônica, com coreografia de
Dalal Achcar e Frederick Ashton e música
de Villa-Lobos. Com Corpo de Baile. Or-
questra sob a regência de Henrique Mo-
relembaum e Coro do Teatro Municipal.
Solistas: Maria Lúcia Godoy e Viviane
Farias. Artistas convidados: LazaroCarre-
no e Luis Aguillsr. Teatro Municipal,
CineiSndia (282-6322). 6", ès 21 h. 5" às
18h30min. sób e dom, às 17h. Dia 21 às
10h30m e 14h30m. Ingressos a Crí 50
mil, poltrona e balcào nobre; e CrS 35 mil,
balcào simples, a CrS 15 mil galeria e a
Cr$ 400 mil, frisa e camarote.
¦ Só a exibição de gala do Balá do

Municipal com suas estrelas em plena
forma valeria uma ida ao feefm. Junte-
se a música Imortal de Villa-Lobos e
uma cuidadosa produçáo e a ida ao
Municipal fica mundatória.
JOÃO JOANA — Cordel de Carlos
Drummond de Andrade. Músicas de Sér-
gio Ricardo. Coreografia de Regina Sauer.
Com o grupo Nós na Dança. Direção e
roteiro de Sônia Dias. Solista: Maria Lúcia
Priolli. Teatro Joto Caetano. Pça. Tira-
dentes 1221-0305). De 4" a sôb, ès 21 h e
dom. às 17h. Ingressos 4', a CrS 10 mil e
CrS 5 mil (2° baleio): 5" a dom a CrS 15
mil e CrS 10 mil (2" balcão). Até domingo.

MUSICA
SÉRIE JUVENTUDE MUSICAL — Apre-
sentaçâo do Duo Aloysio Fagerlande (fe-
gote) e Lígia Leite (piano). No programa,
obras de M, Corrette. Saint-Saens. F.
Mignone e outros. Aliança Francesa da
T1|uce, Rua Andrade Neves, 315. Hoje às
21 h. Entrada franca.
•CÁTIA PI ERRE DA COSTA — Recital da
flautista acomoanhada eo piano por Ca-
therine Henriques. No programa obras de
Haendel. Schumann. Villa-Lobos e ou-
tros. Sala Frandsco Braga da Escola de
Música Villa-Lobos, Rua Ramalho Orti-
gào, 9. Hoje. ès 19h. Entrada franca
300 ANOS DE NASCIMENTO DE BACHRecital de Gertnjd Mersiovsky (órgào).
Saièo Leopoldo Mlguez. da Escola de
Música da UFRJ. Rua do Passeio. 98.
Hoie. às 17h30min. Entrada franca.
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRAConcerto sob a regência do maestro
Gilbert Kaplan. Participação do coral Is-
raelita Brasileiro. Solistas: Margaret
Cusack (soprano) e Jane Struss (rnez20).
Programa: Sinfonia n° 2. de Mahler.
Teatro Municipal. Pça. Flonano. s/n°
(262-6322). Hoje. às 21 h. Ingressos a CrS
100 mil (frisas e camarotes). CrS 20 mil
(platéia e balcão nobre). CrS 12 mil (bal-
cão simples) e CrS 7 mil (galeria)
CONCERTO DE ABERTURA DA TEM-
PC RADA OFICIAL — Concerto com par-
ticiDaçào de: Zdnek Svab. Antônio Càndi-
do Soorinho. Barbara ?4okes e Phiüp Doy-
le ítrompes); Kenneth Aubuchon, Paulo
Roberto Mendonça da Silva e José Pinto
(trompete); Coro Infantil da FUNARJ. sob
a regência de Elza Lakschevitz; Coro ao
Teatro Municipal, sob a regência do Ma-
nuei Celiario e solistas: Angela Barros
(meio-socano) e Frederico Egger (orga-
nista). Duo Paulo Moura (clarinete) e
Turlbio Santos (violào) o Orquestra de
violões do Rio de Janeiro Direçào cênica
de Caique Botaky No programa obras ae
Edmo Kneger. Aimeiaa PraOo. Marcos
Leite. Villa-Lobos, Paganmi e outros Sala
Cecília Moirele* Largo aa Lapa 47
Quinta-feira às 21 n. Entrada mediante
convite
UIJANA MAFFIOTTE — Aorese^açèo
da o<anista No programa ooras de M de
Falia. Sarda, J Soier e outros Teatro do
IBAM. Largo do Ibam. 1 Quinta-teira 3s
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JORNAL DO BRASIL

Estúdia Míriam Lage

Festival:
Sarney quase
se inscreveu

A 
direção do Festival dos
Festivais, organizado pe-

la Globo, chegou a se assustar
quando soube que o composi-
tor Antenor Neto Monturil
queria inscrever uma música
em parceria com um certo José
Ribamar da Costa Araújo,
mais conhecido como José Sar-
ney. Monturil é um antigo ami-
go do presidente, companheiro
de serestas e musicou um tre-
cho do poema Marimbondos
de Fogo que valeu a Sarney o
passe para a Academia Brasi-
letra de Letras. A princípio, o
presidente entusiasmou-se com
a idéia mas voltou atris, acre-
ditando que o agravamento do

% estado de saúde de Tancredo
Neves náo lhe permitia um
momento de tanta descontra-

f ção. Monturil inscreveu-se
com outras músicas. Mesmo
porque, se tivesse tentado con-

i:f correr com a versão musicada
de Marimbondos dc fogo, seria
barrado pela direção do Festi-

,1 vai. É que o regulamento exige
if| absoluto ineditismo das com-

::s posições e o poema de Sarney
já foi publicado.

A estrela sobe

NA 
nova safra de atores da TV Globo, a mais

bem cotada é Malu Mader, 18 anos, a Bia de
Corpo A Corpo. A direção da emissora reconhece
que a jovem atriz tem talento e que sua imagem
agrada o público. É nela que a emissora pretende
investir nos próximos meses. Malu estreou em
novela com um pequeno papel em Eu Prometo e
acredita que Bia seja um marco em sua carreira4"Foi minha chance de mostrar um bom trabalho",
diz ela. Malu está contente de saber que a Globo
quer investir em sua carreira porque ela tem planos
de continuar a fazer novelas e está de olho nos
seriados. Mas não é só televisão que a atrai:"Nunca fiz teatro profissionalmente mas quero
experimentar. O cinema me fascina e esse papel na
novela já me rendeu três convites que ainda estão
na fase de conversas". Assim que terminar sua
participação em Corpo A Corpo, Malu tira um m£s
de férias e recomeça a trabalhar. "Estou cheia de
gás", brinca.

quarta-feira, 15/5/85 o CADERNO B o

TVE pMrocina independentes

A 
TVE não tem verbas para pagar as produ-
toras independentes que se interessarem em

ocupar o horário aberto pela emissora para
apresentação de seus trabalhos. Permitirá, no
entanto, que as independentes negociem com
empresas interessadas em patrocinar suas produ-
ções, revelando, no ar, seus nomes.

Anúncios comerciais, proibidos pela legisla-
ção, náo serão permitidos. Em princípio, os 60

minutos oferecidos às independentes serão dividi-
dos por dois para que duas produtoras tenham
oportunidade a cada semana. A Associação
Brasileira dos Teleprodutores Independentes —
ABTl — escolherá as produtoras por sorteio.
Cabe a ela, também, a triagem dos trabalhos,
estabelecendo os critérios de qualidade de ima-
gem e éticos.

JÁ 
acertado o esquema de Ma-

rilia Gabriela (Foto) na TV
Bandeirantes. Seu programa sema-
nal estréia no dia 12 de junho, às
2lhl5min com o titulo Marilia, Ga-
bi, Gabriela. Srio duas horas de
jornalismo e amenidades. com bate-
papos na área artística, um quadro
em que personalidades ensinam a
fazer quitutes no fogão e uma gran-
de entrevista para encerrar. Essa
entrevista será eventualmente suhsti¦
tuida por um "encontro impossl-
vel", reunindo pessoas antagônicas
para um debate.

Um frevo para
Tamanho Família

A 
série Tamanho Família, de
autoria de Bráulio Pedroso,

acaba de ganhar trilha sonora em
que um frevo animadíssimo i o
carro-chefe. A música foi composta
por Moraes Moreira e a letra porCeraldinho Carneiro, ironizando a
proletarizaçào da classe média bra-
sileira que se fiou no milagre eco-
nômico. "Eu era quase milionário
banquei o otário/caí no conto do
milagre/e fui para o vinagre... O
frevo Tamanho Família será grava-do por Moraes Moreira e Tânia
Alves. Será lançado no dia 1° de
julho, junto com a estréia do se-
riado.

A hábil 
gravura 

de Périgo

TRABALHAR 

a madeira foi,
na verdade, o primeiro conta-
to do gravador Mareio Périgo
com a arte, resultado de suas

andanças pela marcenaria do pai, Dona-
to, desde a meninice, num velho galpão
em Santo Amaro, periferia de São Pauío.
Dessa habilidade com o ofício de marce-
neiro, Périgo descobriu a gravura em
metal como uma das formas mais vivas de
expressão artística. Hoje, 13 anos após a
primeira prova de impressão, ele domina
as técnicas e encontra um novo momento
de sua obra de arte: a primeira individual
no Rio, a partir de hoje, na Galeria
Estampa, em Ipanema.

Além da exposição de 35 gravuras,
Périgo lança um álbum com 13 gravuras
numa espécie dc caixa-livro de madeira e
papelão formado de linho vermelho, com
o título Eu Qualquer Canto, uma "anto-
logia gráfica 1974-1985", que tem tiragem
de 23 exemplares a Cr$ 2 milhões, cada, e
apresentação de José Mindlin, em texto

bilíngüe. Novidade: foi o próprio grava-
dor quem editou o livro, da impressão
das gravuras, obviamente, à confecção da
capa que leva sua assinatura. "Eu curti
muito esse trabalho", observa Périgo.

Na maior parte das gravuras que
expõe na Estampa é marcante o grafismo
sustentado pelo preto e branco, em figu-
ras que também adquirem formas abstra-
tas. apesar dos títulos de alguns traba-
lhos. Impressionado pelo sinal gráfico, o
gravador descobriu o uso exclusivo do
preto e branco, como uma maneira de
ampliar a própria neutralização das co-
res, através de uma intensa luminosidade
que está impregnada em sua obra.

Paulista de 36 anos, Périgo inicou-se
na gravura em metal com Evandro Carlos
Jardim — considerado um mestre no
assunto, que ainda dá aulas na Fundação
Armando Álvares Penteado, em São
Paulo, onde Périgo concluiu o curso de
Comunicação Visual. O gravador confes-
sa que pretendia ser publicitário, mas a

descoberta da gravura mudou seus
planos."A gravura me seduziu porque tem
muito de oficina. A impressão manual, a
primeira prova, lidar com as tintas e o
papel e amolar a ferramenta, tem tudo a
ver com ofício".

No mesmo ano em que conheceu a
gravura, 1972, Périgo começou a expor
em salões oficiais, onde recebeu alguns
prêmios, entre os quais o do Salão Paulis-
ta de Arte Contemporânea. Realizou sua
primeira individual em 1977, no Museu
de Arte de São Paulo (MASP), onde
expôs desenhos e gravuras que ele pró-
prio apresentou ao diretor do Museu,
Pietro Maria Bardi:

— Com minha pastinha debaixo do
braço, passei pela telefonista, a secretária
de Bardi e um bibliotecário, mostrando
meu trabalho, sem qualquer resposta.
Rompi o cerco da secretária, Bardi me
atendeu e, depois de ver os trabalhos, me
convidou para expor em julho daquele

ano. A gente estava em março e foi a
maior correria, porque eu ainda não
tinha muita coisa pronta.

Corpulento, Périgo tem as mãos
grandes, mas revela gestos precisos num
trabalho de artesão que, às vezes, aproxi-
ma-se da miniatura. A maior gravura não
ultrapassa o formato de 20 cm x 30 cm,
aproximadamente o mesmo tamanho do -
álbum inédito Em Qualquer Canto
("qualquer gravura minha pode ter esse
nome", diz), onde reedita uma síntese de
11 anos de trabalho.

Ao expor pela primeira vez no Rio,
Périgo concorda que deixa uma espécie
de casulo em São Paulo, seu atelier no
Brooklin, um pequeno mundo de intenso
trabalho e prazer. Ele acredita que, no
preto e branco de suas gravuras, traz um
pouco da fisionomia industrial de São
Paulo. E aproveita para fazer uma pausa
em sua contínua produção:— Vim também dar uma respirada
no Rio.

6:40 ( 4) TELECURSO 1* GRAU
6:45 ( 7) PROGRAMA JIMMY

SWAGGART
6:50 I 4) TELECURSO 2° GRAU

7.00 ( 4) BOM-DIA OIIASIL

TELEVISÃO

Os filmes de lioje

BURT 

Kennedy tor-
nou-se conhecido co-
mo autor dos roteiros
de vários westerns, en-

tre eles os menos piores que
Randolph Scott estrelou na dé-
cada de 50.

Ao passar à direção, ele
demonstrou que esse era o gê-
nero com o qual tinha mais
afinidade e aos poucos desen-
volveu um estilo próprio em
que as cenas de ação se mistu-
ram a diálogos com tiradas hu-
morísticas, o que torna suas
obras facilmente reconhecíveis.

Harry, Vivo ou Morto (TV
Globo, 00h35min) é thriller cri-
minai não exibido nos cinemas
brasileiros, realizado direta-
mente para a TV por Roger
Corman (um especialista na
adaptação das obras de Edgar
Alan Poe para o cinema), assi-
nando aqui com o pseudônimo
de Henry Neil. A TV america-
na não chegou a exibi-lo por
considerar extremamente vio-
lentas suas cenas. Rodado em
Monte Cario e Istambul. No
papel do piloto free-lancer Har-
ry Black, o ator Vic Morrow,
morto tragicamente, decepado
por uma hélice de avião, duran-
te filmagens em 1982. No Brasil
ele era muito conhecido como
o Sargento Sauders, da série

Combate, exibida durante 15
anos na TV. (Roberto Machado
Jr.)

NOS BASTIDORES DA VIDA
W Globo — 14h30min

(The Day the Women Got
Even) — Produção americana de
1980, dirigida por Burt Brincke-
nhoff. Elenco: Jo Ann Pflug,
Geórgia Engel, Tina Louise e
Barnara Rhoades. Colorido. (98
minutos)

Quatro donas de casa (de
Nova Iorque se unem contra
um empresário da Broadway
que planeja chantageá-las uti-
lizando fotos compromete-
doras.

HARRY, VIVO OU MORTO
TV Globo — 0h35min

(Targeti Harry) — Produção
americana de 1969, dirigida por
Henry Neil. Elenco: Vic Morrow,
Suzanne Pleshette. Victor Boono
César Romero, Charlotte Ram-
ping. Colorido. (81 minutos)

Piloto free-lancer (Morrow)
é contratado por respeitável
funcionário da Casa da Moeda
britânica para um vôo até Is-
tambul. O que ele não sabe é
que carrega chapas de impres-
são de moedas que serão ven-
didas e um contato chinês na
Turquia. Quando as chapas
somem e quem as roubou é
morto, o piloto torna-se alvo
de todos os implicados no
roubo.

Manhã

(11) GINASTICA
7:15 ( 7) TERRA VIVA
7:30 ( 4) BOM-DIA BRASIL — Reprise

( 7) QUAUHCAÇÃO
PROFISSIONAL

(11) SESSÃO DESENHO
7:45 ( 7) SHOW DE DESENHOS
8:00 ( 4) TV MULHER
8:30 ( 2) YOGA

( 7) O DESPERTAR DA FÉ
8:45 ( 9) A HORA DA EUCARISTIA
9:00 ( 2) GINÁSTICA INFANTIL

( 7) ELA
( 9) IGREJA DA GRAÇA

9:30 ( 2) QUAUFICAÇÃO

PROFISSIONAL
( 4) BALÃO MÁGICO
( 9) TELESCOLA

9:45 ( 2) PATAT1-PATATÁ
10:Q0 U?IJQBNAL DO PORQUÊ

( 9) POSSO CRER NO AMANHA
10:15 ( 2) TURMA DO IAMBE-LAMBE

( 9) COZINHANDO COM ARTE
10:30 ( 9) FÉRIAS NO ACAMPAMENTO
10:40 ( 2) AVENTURAS DO TIO MANECO
11:00 ( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA

( 7) A MARAVILHOSA COZINHA DE
OFÉLIA

( 9) vídeo cup
11:05 ( 2) PLIM-PUM E A JANELA DA

FANTASIA
11:30 ( 2) APRENDA INGLÊS COM

MÚSICA
( 6) CIRCO ALEGRE

11:55 ( 7) BOA VONTADE

ARTES PLASTICAS
Tarde

MOSTRA ROBERTO BURLE MARX — Pinturas, lito-
grafias, tapeçarias, fotos de jardins, desenhos e croquis.
Espaço BNDES. Av. Chile. 100. De 2* a 8". das 10h ès
19h. Até dia 14 de junho.
ALFREDO VOLPI — Pinturas. Exposição comemorativa
dos 25 anos da galeria. GftWrie Bontno. Rua Barata
Ribeiro, 578. De 2a a sábado, das 10h èj 12h e das 16h
às 22h. Até dia 30.
IVAN RtEITAS — Pinturas. Gravura BraaiMra, Av.
Atlântica. 4.240 — SS1129. Do 2" e 6», das 10h ès 21 h.
Sábados, das 14h às 18h. Até dia 1o.
DELSON UCHOA — Pinturas. Qslerta Saramanh»,
Rua Marquôs de Sáo Vicente, 52 — loja 165. De 2a a 6a,
das 10h ès 21h. Sábados, das lOh às 18h, Até dia 31.
TUMNA BONAZZOLA — Pinturas. Cinema Artes. Rua
Paul Redfern, 32. De 2" a 6". das 10h às 12h e das 13h
ès 21 h. Sébedos, das 13h às 18h. Até dia 31.
MÁRCIO PÉRIGO — 35 gravuras em preto e branco.
Galeria Estampa, Rua Visconde de Pirajá 82/106.
ANTÔNIO BANDEIRA — Pinturas. M.C. Alta*. Rua
Teixeira de Melo. 31-A. De 2a a 6". das 10h is 21h.
Sábados, das lOh às 18h. Último dia.
CLÁUDIO HA2AN E JOHN RETER HUBER — Escultu-
ras. Galaria da Alta FESP. Av. Carlos Peixoto. 54. De 2a
a 6a. das 12h às 20h. Até amanhã.
USE FOREU. — Pinturas. BlbMotaca Ragional da
Copacabana. Av. Copacabana, 702 — 4° andar. De 2a a
6a, das 8h ès 20h. Até sexta.
JORGE LEICAM — Pinturas. Laieam SpacM Qallefy Si
Daaign. De 3a a sábado das 12h às 18h30min. Até
sábado.
TOYOTA — Pinturas e esculturas. AM Nlamayar, Rua
Marquôs de Sôo Vicente, 52 — loja 205. De 2a a 0®. das
10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h. Até dia 21.
IVALD QRANATO — Pinturas. Galaria Paulo HaMn,
Rua Marquês de Séo Vicente. 52 — loja 204. De 2* » 8*.
das 10h às 21h. Sábados, das 11 h às 16h. Até dia 22.
OONÇALO IVO — Aquarelas. Artaspaço. Rua Conde
Bemadotte. 26 — loja 116. De 2" a 8». das 10h te 21h.
Sábados, das 16h ts 20h. Atá dia 25.

OOMINtOlIE MJJtRE* — Pinturas. Galaria Contam-
portou Ru» General Urquiza, 07 — loja 5. De 2* a 6",
das 9h às 18h. Sébedos. dea 9b ès 13h. Até dia 25.
EDUARDO GARCIA — Fotografias. SESC T1|uea, Rua
Barão de Mesquita, 539. De 3* a 6a, das 13h ès 22h.
Sábados e domingos, das 13h te 21 h. Até dia 26.
Ângelo MARZANO — Desenhos. Galaria Ma-
cunafma da Fuiwta. Rua Araújo Porto Alegre, 80. De
2* a 6». das 10h às 18h30min. Até dia 28.
JACQUEUNE TERP1N8 — Esculturas de prata, vidro e
luz. A.M.C. Galaria. Rua Marquês de Sâo Vicente. 52 —
loja 160. De 2* a 8a, das 10hàs 22h. Sôbedo, das 10h às
18h. Até dia 29.
MENECt — Pinturas. BIbItoteoa Ragional da Bangu.
Rua Silva Cardoso. 349. De 2* a 8*. das 8h às 18h. Até
dia 30.
I8ABEL DC JESUS—Guaches. Galaria da Alta Jaan-
Jaoquaa. Rua Ramon Franco, 49. De 3a a sábado, das
11h às 20b. Até dia Io.
EMANUEL COUTMHO — Fotografias de espetáculos
de balé. Foyar do Teatro MunMpal. Cinelàndia. Diana-
mente durante o Festival de Dança. Até dia 2 de junho.
BEUA PAES LEME — Cenários, figurinos e pinturas.
Sala Bemantollt do Muaau Nacional da Balaa-Aitaa,
Av. Rio Branco, 199. De3,a5,.das10hès18h30m.4,e
6*. das 12hàs 18h30mln. Sábados e domingos, das 16h
às 18h. Até dia 2.
CHISNANDES E NIEDA BEURLEN — Óleos, desenhos
e esculturas. Galaria Shatty. Rua Voluntários da Pátria,
367. 2", 3* a 6*. das 12hàs 19h. 4*. das 15h ts21h.Até
dia 9 de junho.
PREMIADOS DO VH SALÃO NACIONAL DE ARTES
ptAsTKA8 — Coletiva com obras da vários artistas.
Galaria Sérgio MMUat da Funarta. Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De 2" a 81, das lOh és 18h30min. Último dia.
18 ANOS DE RESISTÊNCIA INDÍGENA—Fotografias
de Edilson Martins e liana Lansky. Muaau tfo Paiquada
Cidade. Estrada de Santa Marinha, s/n°. De 3a a
domingo, das 12h ès 17h. Até amanhé.
CARA DE PAPEL—Máscaras de Nonato Tavares. Sala

Memória AIsMo MagalMaa do Canaaan. Av. Rio
Branco, 179. Diariamente, daa 9h30min ès 21h. Sábado
a domingos, no hortrio dos aspetécuk». Até amanhã.
NEQRRUDC: UM TEMA — Exposição da fotografias,
cerâmicas e pinturas. Auditório do Instituto da Latraa
da Uff, Praça do Vatonfluinho, s/n° — Niterói. De 2a a
S*. das 18h às 21h. Até sexta.
VOLUMES E TRAMAS/SONHO AMAZÔNICO - Ta-
peça rias de Caria Obino. Galaria de Arto do IBEU. Av.
Copacabana, 880 — 2o andar. De 2* a 8*. das 15h ès 21 h.
Até sexta.
T1NTURAGENS — Panfta. litografias e desenhos da
Roberto Burle Marx. Rto Daaign Cantar. Av. Ataulfo do
Paiva, 270 — 3o andar. De 2" e & e domingo, das 10h ès
22h. Sábados, das 10h ès 18h. Até sébedo.
QUINTETO COLETIVA — Obras de Carlos Sclisr,
Geraldo de Castro, José Paulo Moraira da Fonseca. Luii
Verti e Perey Daane. Marta Auguata Galaria da Alta.
Av. Atlântica, 4.240 — ss loja 131. De 2* a sábado, das
10h30min ès 19h30mln. Até sábado.
A VIOA E A ARTI DA MADBRA DO BRASIL — Fotos
de arquitetura, maquetes a móveis trabalhados em
medeira e excutados pala Fundaçéo DAM.Solar Grand-
Jaan da Montigny, Rua Marquês de Sôo Vicente, 225.
De 2a a 8a. das9hès21h. Sábados, daa 9h ès 13h. Até
sábado.
ROMEIRA MOSTRA DC AKTI CONTEMPORÂNEA
PORTUGUESA NO BRASIL — Coletiva da 77 artistaa
expondo cerca da 200 obras entre pinturas, esculturas a
cerâmicas. Casa da CuNuia do Confcurto IMvareM-
rto CÉnrlrln Msndss, Praça XV da Novembro, 101. Da
2a a sábado, das 12h ès 20h. Até sábado.
VISITAS—Pinturas de Jack Brusca. Galaria Aitapura.
Av. Ataulfo de Paiva. 270—loja 114. De 2* a P. das 10h
ès 22h. Sábados, dss 10h ès 18h. Até sábado.

! VTTAUNO — UM ESPAÇO DA CULTURA
POPUUUt — Exposiçéo com cerca da 100 obras da
Meatr* VKalino. além da obras da seus oontemporê-
naoa a fUhoa. Baliria Maatra VMno. Rua do Catete,
a/n° (Museu do Folclore). De 3* a 8*. das 11h às 18h.
Sábados a domingos, dss IBh ès 18b. Até dia 17 da
iulho.

EXPOSIÇÃO HLATtUCA ESTUDANTIL: Exposição de
cinco painéis com selos alusivos aos temas ecologia,
asporte. música, história a comunicações. BlbMotaca
Regional da Campo Grande. Praça Thelmo Gonçalves
Maia, s/n°. Da 2a s 8a. das 8h às 18h. Até dia 23.
•• SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS DA ESCOLA DE
KLAS-ARTES— Coletiva com cerca de 120 exposito-
res incluindo pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e
fotografias. Meoanino do Metié da Carioea. Largo do
Carioca. De 2* a sábado, das 6h às 23h. Até dia 24.
DA ADVERSIDADE VIVEMOS — Coletiva de pinturas,desenhos e esculturas reunindo obras de oito artistas de
Niterói. Galaria da Alta da UFF. Rua Miguel de Frias. 9
— Icaral. De 2a a 8a, das 10h às 20h. Sábados e
domingos, das 16h ès 20h. Até dia 26 de maio.
GRANDES MOMENTOS DO RADIO — Exposiçáomostrando a História do Rádio e o Rádio Moderno emAçfto, dividida em duas partes — parte sonora eiconográfica. Shopping Cantar Mo Sul, Rua LauroMuller, 116 — lobby. De 7* a sábado, das 10h às 22h.Inauguração. hoje, ès 19h. Até dia 1o.
O BONDE NA PAISAGEM CARIOCA — Fotografias deBira Soares sobre a importância cultural do bonde no Rio
de Janeiro, desde os tempos de Lima Barreto. Casa da
Marquaaa da Santoa, Av. Pedro II, 293. De 3a a 6a, daslOh ès 17h. Sábados e domingos, das 13h às 17h. Atédia 31 de maio.
ELETROPOESIA — Apresentação em dlaplay do poe-ma Rio, de Antônio Cícero. Galaria do Centro Cultural
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. Diariamerv
te, das 9h às 24h. Até dia 31.
1a MOSTRA DE CARTAZES DE BALLET — Cartazes
de Elifas Andreato e Juarer Machado. Sala Memória
AMsio MagalMaa, Av. Rio Branco, 179. De 2a a 81. das
10h às 21 h. Sábados a domingos, nos horários dos
espetáculos. Até dia 2.
DINHEIRO DO BRASIL — Exposiçáo sobre a numiamá-
tica brasileira dos primeiros tempos do Brasil Colônia
aos dias de hoje. Muaau do Banco do Braall. Rua 1°de
Março, 06 — 4o andar. Do 2a a 6a, das 10h ès 16h30m.
Mostra permanente.
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2) TELECURSO 1° GRAU
7) ESPORTE TOTAL
9) RECORD EM NOTÍCIAS
2) TELECURSO 2° GRAU
2) TVE NOTÍCIAS
4) RJ TV
7) AMOR
4) GLOBO ESPORTE
2) RECEITA DE SAÚDE
4) HOJE
2) COMO. POR QUE, PARA QUÊ
2) ATENÇÃO PROFESSOR
4) VALE A PENA VER DE NOVO —

Elas Por Elas
6) MANCHETE SHOPPING SHOW
7) TV CRIANÇA
9) À MODA DA CASA
9) AXÉ
2) PATAT1-PATATÁ
9) EM TEMPO
2) DICAS
2) GINÁSTICA INFANTIL
4) SESSÃO DA TARDE —Nos Bas-

tidoraa da Vida
9) TARTARUGA BIRUTA

(11) TV POW
15:00 ( 2) APRENDA INGLÊS COM

MÚSICA
( 9) ROD ROCKET

15:30 ( 2) YOGA
( 6) CLUBE DA CRIANÇA
( 9) BEANY E CECIL

16:00 ( 2) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
( 9) O GÊNIO MALUCO

16:30 ( 2) QUAUFICAÇÃO
PROFISSIONAL

{ 4) SESSÃO AVENTURA—Trovão
Azul

( 9) OS DOIS CARETAS
(11) CHISPITA

16:45 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ
17:00 ( 2) TURMA DO LAMBE-LAMBE

( 9) T1C-TAC
17:15 ( 4) CASO VERDADE —O Pesadelo

( 2) PLIM-PUM EA JANELA
DA FANTASIA

17:30 (11) MEUS FILHOS MINHA VIDA
17:50 ( 2) AS AVENTURAS DO

TIO MANECO
T7:55 ( 4) A GATA COMEU

SHOW
FESTA DO SERVIÇO SOCIAL—Show com sapresen-
taçáo de Geraldo Azevedo. Zé Renato. Cláudio Nucci a
outroa. Hoje. és 21h30min. no Ctroo Voador, lapa.
Ingressos a CrS 5 mil.
CASA DA POESIA—Apresentaçfio de música o pooslacom Alice Machado. Ronaldo Motta e Carlos Ponta ne-
gra. Hoje. «s 19h30min. na Corrantada Paa Universal.
Rua Senador Dantas. 117, cob 03. Entrada franca.
PROJETO PtXINGUINHA M — Show do tecladlsta
Wagner Tiso, da pianista Cida Moreyra e do cantor
Marcelo Barra, de Goiânia. Hoje, ès 18h30min, no Cl roo
Voador. Lapa. Ingresso a CrS 3 mil.
TEREZINHA DE JESUS E LUIZ DUARTE—Show dos
cantores e participação do compositor Celso Adolfo.
Sala 8Jdney MM lar, Rua Araújo Porto Alegre, 80. Da 3a
a sáb.. às 21 h. Ingressos a Cr$ 4 mil. Até dia 25.
CONRDtNCIAS DE UM ESPERMATOZÓIDE CARE-
CA — Show com Carlos Eduardo Novaes. Texto de
Carlos Eduardo Novaes e Cauloa, Direção de Benjamin
Santos. Teatro DaMim, Rua Humaitá, 275 (266-4396).
De 4a a sáb., às 22h e dom., ès 18h e 22h. Ingressos da
4a e 6a e dom. a Cr$ 15 mil e CrS 10 mil, estudantes a
sáb. a CrS 20 mil. (14 anos).
r*v PROJETO SEIS E MEIA — Show de lançamento

do disco da cantora e oompositora D. Ivone Lara
acompanhada do conjunto Exporta Samba. Participeçào
do grupo de dança Obalolcun. Teatro Joio Caetano,
Pça. Tiradentes <221-0305). De 2a a 6". às 18h30min. Até
sexta-feira• No espetáculo de lançamento do seu quinto LP
Dona Ivone Lara, cantavucessos como Sonho Meu e
Alguém me Aviaou, interpretando ainda váriaa com-
posições do novo disco com destaque para o samba-
enredo E Agora José. & como de hábito, ahow da
melhor qualidade.PAULINHO BOCA DE CANTOR E MARÍTO — Show
dos cantores e compositores. Sala Skfaay Miller. Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a sáb, às 18h30min.
Ingressos a CrS 4 mil. Até sábado
r*v JUNTOS — Show do cantor, compositor e pianis-Sr ta Ivan Lins. acompanhado da banda Furiosa.Texto de Macedo Miranda Filho. Direção de Jôrson
Ahnm. Canada Av. Venceslau Braz. 215 (295-3044). 4a
e 5a. ès 21h30min, 6a e sáb, às22h15min; dom. às20h.Ingressos 4a, 5a e dom. a Cr$ 20 mil, arquibancada a CrS
35 mil. mesa lateral e jirau; a CrS 40 mii. mesa central. 6a
e àab a Cr$ 30 mil, arquibancada, a CrS 35 mil, mesa
lateral e jirau e CrS 40 mil. mesa central Até domingoa Comemorando 15 anos de carreira, Ivan Lins e o
tetrista a roteirista Vitor Martins realizam uma re-
trospectiva dos mulhores trabalhos do cantor-
compositor com destaques para Madalena, Dinorah,
Bilhete e Desesperar Jamais, entre outras Destaque
ainda parv a otime banda.
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HOMEM NAO ENTRA N° 2 Texto da Heloneida
Studart e Cidinha Campos. Direção de Wilma Dulcetti.
Com Cidinha Campos. Taatro Vanucd, Rua Marquês
de S Vicente. 62& (274-7246). De 4* a dom., éa 17h.
Ingressos a CrS 15 mil. Homem náo pode entrar.
VOU QUERER TAMBÉM SENÃO EU CONTO PRATODO MUNDO — Texto de Gugu Olimecha, Agildo
Ribeiro, Max Nunes. Jásus Rocha e Ziraldo. Com o
humorista Agildo Ribeiro. Taatro PrincaM Isabel, Av.
Princesa Isaoel. 186 (275<5346). De 4a a 6a, às TTlfflaTltil21h30min; sáb.. à3 20h30min e 22h30min e dom., às
19h e 21 h. Ingressos 4a. 5° e dom a Cr$ 12 mil; 6a a CrS15 mil e sáb. e véspera de feriado a CrS 20 mil.

SONHO SONHADO Dt UM BRASIL DOURADO —
Show diariamente, és 23h. com os cantores Sapoti da
Mangueira a Silvio Aleixo. oom perticipeçéo do 12S
artistaa, mulatas e ritmistas a orquestra sob a regência
do Maestro Silvio Barbosa. Direção da J. Martins e
Sônia Martins. Consumação a CrS 70 mil. com direito a
bebida nacional ô vontade Plataforma. Rua Adalberto
Ferreira. 32 12744022).

O homorista
Agildo
Ribeiro
comemora
hoje 200
apresenta-
ções do
espetáculo
Vou Querer
Também,
Senão Eu
Conto pra
Todo
Mundo

ciai; a CrS 15 mil. numerada, a CrS 10 mil central e CrS 5
mil, popular.

Noite
18:00 ( 7) FIM DE TARDE — Agente 86

( 9) VIBRAÇÃO
18:15 ( 2) DICAS
18:30 { 2) ATENÇÃO, PROFESSOR

( 6) FM TV
( 7) FIM DE TARDE — A Feiticeira
( 9) JORNAL DA RECORD
(11) LUPfTA

18:45 ( 4) UM SONHO A MAIS
19:00 ( 2) QUAUFICAÇÃO

PROFISSIONAL
( 7) FIM DE TARDE —

O Gordo e o Magro
( 9) FÉRIAS NO ACAMPAMENTO

19:15 ( 2) TELECURSO r GRAU
( 7) JORNAL DO RIO
(11) JORNAL DA CIDADE

19:25 (11) NOTICENTRO
19:30 ( 2) TELECURSO 1° GRAU

( 6) MANCHETE ESPORTIVA
( 7) JORNAL BANDEIRANTES

19:45 ( 2) ESPORTE HOJE
( 4) RJ TV
(11) O JOGO DO AMOR

19:55 ( 4) JORNAL NACIONAL
20:00 ( 2) EM TORNO DO HOMEM

( 7) GUERRA. SOMBRA E
ÁGUA FRESCA

20:10 ( 6) JORNAL DA MANCHETE — 1*
EDIÇÃO

20:25 ( 4) CORPO A CORPO
20:30 ( 2) HISTÓRIA DE QUEM FEZ A

HISTÓRIA
( 7) OITO E MEIA
(11) VIVIANA

21:00 ( 2) MUSEUS — Paraíba (1» parte)
21:05 ( 7) JORNAL DA COPA
21:10 ( 7) FUTEBOL AO VIVO — Brasil x

Colômbia
21:20 ( 4) CHICO ANYSIO SHOW

( 6) MESA-REDONDA
(11) SUPERMÁQUINA

22:00 ( 2) 1985 — EDIÇÃO NACIONAL
22:10 ( 6) FUTEBOL — Brasil x Colômbia
22:15 ( 4) FUTEBOL — Brasil x Colômbia

( 9) FUTEBOL — Brasil x Colômbia
(11)-FUTEBOL — Brasil x Colômbia

23:00 ( 2) CHÃO DE ESTRELAS — Joyca
00:00 ( 2) CONVERSA DE FIM DE NOITE

( 4) JORNAL DA GLOBO
( 6) FRENTE A FRENTE

00:30 ( 4) RJ TV
( 9) ENCONTRO MARCADO
(11) 24 HORAS

00:35 ( 4) CAMPEÕES OE BILHETERIA —
Harry, Vivo ou Morto

A programação e os horários são da responsabilidade das emissoras

Revista

GOLDEN RÍO — Show musical com a cantora Watusi eo ator Grande Oteto à frente de um elenco de bailarinos.
Direção de Maurício Sherman. Coreografia Juan Cario
Berardi. Orquestra do maestro Guio de Moraes AvAfrànio ae Melo Franco. 296 (239-4448) De 2a a 5® e
dom. às 23h 68 sab e vesDera de feriado às 24hCouvert a CrS 60 mi 6d sab e vesDeradefenadoaCrS

HOUDAV ON ICE — Espetáculo dé pslinsçío no gelocom a perticipaçfto de 150 bailarinos. Circo Tlhany. Av.
Presidente Vargas. Cidade Nova. Estaçào de metrô do
Estécio. 3a. A' e 6". às 21h; 5". às 17h e 21h; dom e
feriados, ôs 15h. 18h e 20h Ingressos a CrS 30 mil,
cadeira preferencial; a CrS 30 mil. cadeira numerada, a
CrS 20 mil. cadeira central e a CrS 10 mil. oooular.
Crianças a CrS 25 mil. cadeira preferencial, a crS 20 mil.
cadeira numerada, a Cr$ 15 mil. cadeira central e Cr$ 5
m>i DOpuiar Matmè para crianças a crS 20 mil prefe^en-

A VEDETE DO SUBÚRBIO — Texto de José Mana
Rodngues e Ronaldo Gnvet. Direção de José Mana
Rodngues. Com Alby Ramos. Angela Dantas. Arminda
Freire, Eliene Narduchi e outros. Te«tro Rlvel. Rua
Atvsro AMm, 33 (240-1135). 3». 4s 18h30min e 21 h; de
4" a 6a. às 18h30mm e sáb às 18h. Ingressos de 3a a 6*
a CrS 10 mil e CrS 7 mil. estudantes, sáb a CrS 10 mil.

Danceterias
MIKONGS — Diariamente, a partir das 22h. musica de
discoteca. Consumação sô na 6a e sáD a CrS 25 mil Rua
Cupertino Durão. 177 (294-2298)
HELP — Musica de discoteca diariamente a partir das
21 h30min. Ingressos de dom a 5a a Cr$ 15 mil nemem
e Cr$ 10 mil. mulher e 6a sab e veso de feriado a C^$
25 mil, homem e CrS 12 mil. mulher, vesp Sab a dom .
às '6n a CrS 7 mu Av Aiiántica 3432 '521 1296

Contrate o

empregado que

você procura

sem ter trabalho

CLASSIFICADOS
JORNAL DQ BRASI

mm

P



PEANTJTS CHA_RLESM.SCHULZ AS COBRAS   VERlSSIMO HOR6SCOPO MAXJCUJ,

COMO VOU LA ODEIO ZIPERS! 1 Ie't'omoJ S£io |A#MWH(W«1BHMUrrt HI (*<& OMA 1 I I I ¦ Aries - 21 de margo a 20 de abril I
rFOTa« ODEIO.' os pp LEG ARBS! CCHfA V& &J& ^ C(20L)IM& V_ k • J I 0 nativo de Aries tera hoje 4 mostra todo e seu I

jgft , - ^ "" 11 nUZZI S  /T5>-q—-"1 \| positivo dote da constSncia na busca de seus
J \ 7 J __ x Z23/22 I / w objetivos pessoais. No periodo da tarde e & noite

/ C 
*^3 

LA' (r •" CV"') ) ^7 ^ aflorarao mamfestagoes de misticismo, em quadra
i \T^^^y,/7 | '* I Vj I 

^ 
C»^ §j^-1 

~ de grande lavorecimenlo para a prStica religiosa.

^^>4^¦ ^ •¦£_! *" ,£& 
^ ^ s ^3i ^ife1 > XSi ^ ¦ TOURO — 21 de abril a 20 de maio

11 '¦ —-——Os assuntos financeiros e os ligados a dinheiro,
OUAGODEQ) BRANT PARKER E JOHNNY HART ma mi quando envolverem interesses do taurino, terSo
r ^ , _, ir,^ -— —7 XI "V ' " VERED A TROPICAL boa influencia astroldgica no passar desta quarta- I

MEU FUTURO E MlWs / O QUE\ 0' f JA IWORREU EE. ) — —- " n" feira. 0 dia tambem Ihe reserva positividade no
PROMISSOR . ^-Laj^z'-.y IQUER '^\ MA.O flABE ! J-'-" /«£ ll^nCS, r\/£ff£flA \ /5L& &!$$£ QUC trato afetivo. Realizagao amorosa. Saude em mo-

IS TreceioY" VdizER7 — ~T 
T~ 

os 
fonomem ) *MO« pAKA mento excelente. Vitalidade.

I ep^H^i vaaI ^ PfSTA T'KA 
^ ) TINHf* <*<J* ** 

peLe ¦ GEMEOS - 21 de maio a 20 de junho
L poi iro I # (S\iB (O-Sa S,Ejn fiTPio £M oonn um^\ Momento que mostra tone influencia da Lua para

lil VMO Tionc / fj| _jC \\JliI <i>Reve wQ\ )> fl'* OoMf/tOU aM\ o nativo de G^meos. Com isso persistem as boas I
I previsoes para tudo que esteja ligado a aviagao, I

\wzu,ii —" Jl;j ¦ W]/i. iiirr7 wc,?"?/ pa v" mpwfifl 'g I compromissos e casamento. Em raz^o disso vocS
y| I tera um quadra de positividade no passar de todo o I

BELINDA  DEAN YOUNG E J. RAYMOND PTOK FROG HUMBERTO E MARCELLO B CANCER — 21 de junho a 21 de julho I—vn IiIHUiW a^ec/ao-llll se fobmos via - U~1 /sso p*dva aue sou P*qui esiou Rfsso# wsctiLPg ' r Mft S ' 'A. HU "iu* ! A soma de boas '""uencias de Marte e da Lua The
s ^ PLmeaA-^ U9M, Wj8 KteWM,,l eu... LT^JrL'r%< * > da hoje favorec,mento em qualquer trabalhoT

NOS MSSris- ? ^<^$m^ticana*~ V<^ S^v I Soodbo hum cwmto ] ft^/ acJe ^ Ultimo ! £ S Pfl C ! negocio que envolva quimica e objetos de metal
0)»)CO.' I Cto 

IfSCURO 
P€ TlRfl Mfll'S Pfl®®"0 I especialmente de lerro. Em termos pessoais e~T rJ 

VpuS^I! jReseRVADO J intimos^seu dia tambem ser^ favorSvel Ternura e I

H 1 _ fe "in m: S l»^c iofloe [ 0 leonino, recavendo-se diante de (ualquer in- I
*o^a- -T1 if ? I ,!¦ _ n I 'Ir mi^S.'5 ' \T ! o nV^>s," I {wCQ 2 si ^- J^b ! fluencia negativa de pessoas estranhas, viverA

\\i 
° 

r I VH /x!v^5C,) I \-LjQA—I kl^ ^ **' I %T ! umaquarta-feiradebomposicionamentoastrolbgi-
|ii->J->^ ig- xxl I x J , c0 Superagao de dificuldades e problemas que

 iiMnAwic ---.-J afetam seu comportamento. Beneficiados a vida
GARFBgUP T.ATt DOCE LAR HUBERT E AGNER em familia e o amor. Saude boa.
(MEFtMAUO QUEVO- ) | EU TENHO\ Innnn 'T alA enlUHA AO/i 1/^MeW QUPflVO fOS fues \ V &J msm ¦¦ " W - COMO ¦ WTROPM r\ He anosto a 22 de setembro

<^s £8s£$sr\rzz\ MgbtsBSr' sssNS&ustjR) ^&s."su»% 
:=fr"H~sr.s

^-x!f!^s±y Wkugsssrarass:?*

(.Ti'AA libriano levar a bom termo'a sua rotina de trabalho tljav/cc nesta quarta-feira. 0 momento aconselha agfl'es
FRANKEERNE8T BOBTHAVES wm wtttwa vom» PAULO CARUSO I decididas e firmes na delesa de seus interesses. I

¦ . " "¦ "* || AaimHi UJHAMUllnO . ,. K !> ¦  -i Estabilidade e muita tranquilidade em lamllia e no

I ARftQATfSBIO Mr H m 
amor'SaUdeest"vel

LnDUKAl wRIv - { SAO OS VELHOS V*' c^IZ '-rMB_a ¦ ESCORFlAO - 23 de outubro a 21 de
^ 7N'\ o"' LIPIDIOS FAZENDO <C^#L 

" 
: CrF ^ I novembro I

L ( J l'X\ REGIME fl - \^0^\ 1/1 Voc6 estarS hoje vivendo um quadra de irregulari-
> <&, COOPER/ dade^para seu trabalho, onde podem manifestar-se

 ~H1 
^  AVISRARA BRUNO LIBERATI __SA6KAIue- — 21! dtJ nov mbro a 11 ds I

ZEZEBCIA MORTWALKEREDIK BROWNE f ^ \r a s.^a A r>,!CU I MAtC-Arirfft*-^ 1~~ dezembro
rj vqca hAo pooe \ ^ MAnOii/j Hoje o nativo de SagitSrio deverS agir de forma

f CM? BOLACHAS ) i E' / OS DEN7E5 /^cr^ > -O^OiJ^ mals equilibrada e controlada, em seus contatos
^e ' C7L/S-/ 1 e /4Q / ptr5J>nAOoi \\ OR-Kfc/ com C0|egas e superiores e no trato pessoal.

L, Wto 7E/H iGArresf j | 3kZ^2_b=i BOLACHASf_J v (Tb(\jcAlAt5y ^S~\ I I Supere condicionamentos negativos gerados por I
_T 7 (Vi V />&n) ou,ras Pessoas- D®"se mals 30 di^logo. isso Ihe

VrT^T^R Srw7jY\ l/~ rJ fara muito bem. Saude boa at6 meados do dia.
^ \^}>U 1 «5\o lel\ 0 (V) /J ^ 

^ 
^ e 

J? Sl^wL ' ¦ CAPRICORNIO - 22 de dezembro a 20 de

V ^ 1^ • ^.v«w'fy2\yl I On I I Com seu comportamento moldado em seu apura-I ~C w.tfr-l I I r> d0 senso crftico voc4 dever^ se controlar para nAo
W-yii^-Q O | rW^rny^ ^u-v' —_ Hi CmCLETE COM BANANA ANGELI cometer excessos no passar desta quarta-faira.

vmvAvraPA TOM K.RYAN jp»1 ii- Jl 1 II 1"^- ._. —1 Aproveite as boas indica?6es que moldam d.
roacAusA DO 

^ ssa«lvf=f (2, I 
*" 

(5 ,r-^-r 
SSSSS '

NA 
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^MUrARIO 
— 21 de janeiro^a 19 de fevertfre.

un i i »7adi ic j i if^.n com a boa solugao para uma pendSncta. VocS sari
MISS PEACH MELL LAZARUS DR. BAIXADA   LUSCAR beneficiado pela agao de pessoas idosas. Afetiva-
—^ ^— ~r\ .—— mente a sua quarta-feira podera reservar-lhe gran-

iT - *1 f ONDE O PESSOAL SE GABA f^' '• de alegria, em momento de muita ternura. Saude
ARTUR E V DA LIMPEZA! ( pop* wwkoo) { J (nf^^on'J
ASDICA3 —Z^! v^p VEiST^y 

^ 
PRO JAMTAR ar00 LOOOQRP^ JERONIMO ferreira

^ \ PROBLEMA 6 G«nerode»ves«m»-

3 11 L— 8. Jacu pequenodoBri-
D. AGATHA CRPMM BILLHOEST OPATO CIQA II I g Jacupari (9) I

( qxjAL £ o pizoble- A | Y FecmGMOs o ,ve - ^ faA, 
"~~V veja once \j SCA i—. /j i/Vl'?..") [..•eu£M ooe^/VJLA? f ScA\oipS \ JJDart (6)

s £ l^^e) jmmZ) (^^f) S_^ I !: =t171
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JOHNNY HART CEBOLINHA MAURICIODESOUSA 5. Esp6cie de voragem Pt|«vrt-ehtv«:
r— 1- -n r~\ 151 13le,ras

i / m ic cni 9 1 / ISSO Al NAO E (el.a na.o aguenta ) ^=- —n , Consiste0 LOGOGRIFO em encontrar-sedeterminado
! I <VLiC rui - 1^-uc l 1 c»« ^ESPELARy-S vocabulo. Cuias comoantM |4 estSo inscntat no

/ \ | I dCJLIOHC/ [xil^iv\ . /. '/ l|r\ quadro acima Ao lado. S direita. 6 dada uma relaQio d*
j _ \ ? V N ADA!.' \ " ,-V,\ ' /'•v. V-<3 vinte conceitos. devendo ser encontrado um sinfinimo

J STRIKE / 
j ^ 7 

10^' eSta° COn"daS n° term°enc0ber10' resPei'anclo"M ,s

^ jtk-—^ Solu^&M do problems n° 1927. Palavrxhav*:

fKL^-TX—rL /?0._. ^ ^ r2^l ® J Parciais: Aborto. Atar Acomia. Ambito. Abito, Acaso. I
I M ft t * rT/ ' JL.--L v'v Abioto. Absorto. Astrico, Acori. Astro. Artico. Arma.

/ 
Jl ' p"r 

Atocia. Aroma. Asco. Atrio. Abismo. Asm^tico. Atrasc.

VERÍSSIMOCHARLES M.SCHULZ
7 NÃO NASCI r'PRA lM\/ERNO )
^ NENHUM!y

E LUVAS! NUNCA
SEI ONDE ENFIO
OS POLEGARES!

A^M,P£MIKJHOG^ -rfeH Hürm U
£3cifA sue casüiMR

ARIES — 21 de março a 20 de abril
0 nativo de Aries terá hoje à mostra todo e seu
positivo dote da constância na busca de seus
objetivos pessoais. No período da tarde e à noite
aflorarão manifestações de misticismo, em quadro
de grande favorecimento para a prática religiosa.
Saúde sem maior alteração.

TOÜRO — 21 de abril a 20 de maio
Os assuntos financeiros e os ligados a dinheiro,
quando envolverem interesses do taurino, terão
boa influência astrológica no passar desta quarta-
feira. O dia também lhe reserva positividade no
trato afetivo. Realização amorosa. Saúde em mo-
mento excelente. Vitalidade.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Momento que mostra forte influência da Lua para
o nativo de Gêmeos. Com isso persistem as boas
previsões para tudo que esteja ligado à aviação,
compromissos e casamento. Em razão disso você
terá um quadra de positividade no passar de todo o
periodo. Saúde estável.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
A soma de boas influências de Marte e da Lua lhe
dá hoje favorecimento em qualquer trabalho é_
negócio que envolva química e ob|etos de metál,
especialmente de terro. Em termos pessoais e
íntimos seu dia também será favorável. Ternura e
harmonia. Saúde boa.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
O leonino, precavendo-se diante de qualquer in-
fluência negativa de pessoas estranhas, viverá
uma quarta-feira de bom posicionamento astrológi-
co. Superação de dificuldades e problemas que
afetam seu comportamento. Beneficiados a vida
em família e o amor. Saúde boa.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Influência astral que se faz muito forte para o
virgiano em relação ao trato com bancos e ativida-
des de compra e venda, especialmente as do
comércio. A|a com tranqüilidade, mesmo diante de
situações difíceis. Irregularidade em seu trato
Intimo. Saúde mais estável.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Necessidade de motivação mais intensa para o
libriano levar a bom termo a sua rotina de trabalho
nesta quarta-feira. 0 momento aconselha ações
decididas e firmes na defesa de seus interesses.
Estabilidade e muita tranqüilidade em família e no
amor. Saúde estável.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de
novembro
Você estará hoje vivendo um quadro de irregulari-
dade para seu trabalho, onde podem manifestar-se
oposição e hostilidade. Procure combatê-las com
serenidade e equilíbrio. Pessoa do sexo oposto
poderá lhe despertar interesse. Bom indicador da
vida em família. Saúde irregular.

flAfMTftnTn — * ¦" "»
dezembro
Hoje o nativo de Sagitário deverá agir de forma
mais equilibrada e controlada, em sgus contatos
com colegas e superiores e no trato pessoal.
Supere condicionamentos negativos gerados por
outras pessoas. Dê-se mais ao diálogo, isso lhe
fará muito bem. Saúde boa até meados do dia.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de
janeiro
Com seu comportamento moldado em seu apura-
do senso critico você deverá se controlar para náo
cometer excessos no passar desta quarta-feira.
Aproveite as boas indicações que moldam de
forma favorável sua vivência em família e no amor.
Saúde mais estável.

AQUÃRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Indicações muito positivas em relação ao trabalho
e negócios. Você terá um quadro favorável para a
solução de pendências e a conclusão de contratos
ainda pendentes. Dia com bons e maus momentos
em termos afetivos. Aja com cautela. Sua saúde
continua boa.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
O pisciano se sentirá hoje grandemente realizado
com a boa solução para uma pendência. Você será
beneficiado pela ação de pessoas idosas. Afetiva-
mente a sua quarta-feira poderá reservar-lhe gran-
de alegria, em momento de muita ternura. Saúde
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PROBLEMA
N° 1928

6. Gênero de aves íinê-
ricanas (6)

7 Guaxe (7)
8. Jacu pequeno do Bra-

sil (5)
9. Jacupará (9)

10. Jupará (6)
11. Jurisconsulto (7)
12. Lavadeira (6)
13 Legítima (5)
14. Onça sul-americana

BILLHOESTD. AGATHA CRUMM O PATO ' SeMOÍ CS.
?cpe&c6o9

vLOP&ES E>
J VIEA1Cfe VPEtgl

K:FALAt e
o ASSOMTO?J-

PHCM FSCVflE-.IOS O ,VE - A
0ÓCÍO CCWI MAR- L(SL/A1 AMANHA DE f VEsJr\l\1MIHA.TÇGEMOQ / SXJrWTOD£ FÍCA& A7£-CE / èSTÍO¦n iVHDGVOAOI. J(ij\[ p§^^p°

WÊK A O HE

S>J£W-> ÍCA-
fhfoC.5TAC&-tem?/ vai cm o-fíAfí MAI3DO QXJÊ EU

jt. PE.ys.i
^T\ VA-

15 Pássaro brasileiro (6)
16. Pico (4117. Quadrúpede do Ma-

labar (6)18. Unir (6)19. Urubando {8)
20. Variedade de fsijSo

1 Arpâo para pesca de
tartaruga (6)

2. Cama de varas I5I
3. Chácara (5)
4. Chefe dos Bangalas

MAURÍCIO DE SOUSA 5. Espécie de voragem Pt|«vrt-ehtv«:13 letras
Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado
vocábulo, cuias consoantM já estôo insenta» no
quadro acima Ao lado. à direita, é dada uma relaçáo ò*
vinte conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo
estào contidas no termo encoberto, respeitando-sa as
letras repetidas.

JOHNNYHART

ISSO Al NAO E
BOLICHE, NEM

NADA I /

ELA NÃO AGÜENTA £ SP EL AR.'

SoluçõM do problama n° 1927. Palavra-«hav«:
ACROBATISMO
Parciais: Aborto. Atar. Acomia. Âmbito. Abito. Acaso,
Abioto. Absorto. Âstrico, Acori. Astro. Ártico. Arma.
Atocia. Aroma. Asco. Átrio. Abismo. Asmático, Atras®.
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CRUZADAS CARLOS DA SILVA XADREZ ILUSKA SIMONSEN

HORIZONTAIS — 1 — cada um dos filósofos gregos
contemporâneos de Sócrates que chamavam a si a
profissáo de ensinar a sabedoria e a habilidade, e entre
os quais se destacam Protágoras (480-410 a C ). que
afirmava ser o homem a medida de todas as coisas, e
Górgias (485-380 a, C ). que atribuiu grande imponàn-
cia à linguagem. 8 — instrumento musical de percus-
sáo constituído de uma pele esticada na boca de um
pilão de madeira. 10 — árvore da família das voquisia-
ceas. comum nos cerrados e matas secas do Brasil, de
boa madeira, folhas pequenas e aproximadas, peque-
nas flores com uma única pétala, e fruto capsular, 12
— inflamação sobre a pele; 13 — dobra de compri-
mento e largura quase idênticos, cujas camadas mos-
tram direçáo periclinalmente variável e mergulhos
aproximadamente idênticos, apresentando forma cir-
cular ou eiíptica em saçáo transversal horizontal,
freqüentemente observada em jazidas de sal. 15 —
prova judiciária sem combate, usada na Idade Média,
prova judiciaria pelo fogo. por ferro em brasa, água
fervendo, duelo, etc. pela qual se decidia, na Idade
Média, da inocência ou culpabilidade de um acusado.
16 — a voz do gato e doutros animais. 17 — partes
acolchoadas e paralelas do lombilho, raçáo de comida,
20 — tipo de lava escoriácea. rugosa. que se encontra
no Havaí; 21 — incitar, estimular, 24 — dano ou
prejuízo causada a uma embarcação ou às mercado-
rias que transporta; estragos causados aos campos e
propriedades por temporal, inundação. 25 — sensação
especial, espécie de tremor espasmódico, geralmenteacompanhado de riso convulso. proOuzida por leve
roçar ou por fricção nalguns pontos da pele ou das
mucosas, 27 — elemento de composição grego que
significa osso; 28 — planta japonesa, da qual se extrai
um suco escuro, que e utilizado pelas mulheres para
pintar os dentes. 29 — nos xangós, pequeno tambor
feno de um barril, com couro nas duas extremidades, e
que se percute com baquetas de madeira, 31 —

estames do jacinto. 32 — grande artéria que nasce no
ventrículo esquerdo do coração (pl).
VERTICAIS — 1 — adivinhação dos antigos, por meio
de folhas de figueira, onde escreviam as perguntas de
que se desejavam respostas, 2 — gênero de mamífe-
ros marinhos da ordem dos pinípedes, muito seme-
lhante às focas, 3 — traje uniforme para uma classe de
indivíduos, 4 — habitação precária e rUstica. casebre,
5 — deglutição da saliva, 6 — (filos chinesa) imutabili-
dade na quietude. para compreender o Destino, o
Eterno e Tao (para Lao-tzu), 7 — pedra sobre a qual
gira a mó. em certos engenhos. 9 — haste de madeira
à qual se prendem as peças principais do arado. 11 —
nome dado a Adônis pelos dónos, 14 — na orquestra,
os instrumentos de sopro feitos de metal, com ernbo-
cadura de bocal; designação comum aos elementos
químicos eletropositivos. em geral sólidos, brilhantes,
bons condutores de calor e eletricidade (pl), designa-
ção comum a diamantes e carbonados. 18 — tenebro-
so, lúgubre, 19 — animal artrooode. crustáceo, mala-
costráceo, decapode. braquiuro. de carapaça quadran-
guiar e coloração acinzentada de que sot>e com
facilidade nas árvores ou arbustos (pl). 22 — ornato
oval. e em particular a moldura arredondada e oval que
guarnece uma cornija ou um capitei, 23 — cachimbo,
usado na Índia, com depósito de água no meio do tubo
por onde possa a fumaça (pl). 26 — faixa ampla de
seda. grossa, usada pelos japoneses de ambos os
sexos, cingindo a cintura, em cima do quimono princi-
pai, denominação que se dá a noz-de-cola. empregada
nos rituais feiticistas, 30 — elemento de composição
grego, usado em Medicina com o sentido de urina.
Léxicos: Mor; Melhoramentos; Aurélio e Casa-
n0V" CORRESPONDÊNCIA
PEDRO M. ROMA — São Luís Os dicionsr os MOR
e MORAIS não são facilmente encontrave«s Nos
sebos que percorremos não os temos visto VoUare-
mos ao assunto se tivermos novidades
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SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — agosia. par, bucus. aite. aiem. acama. maio-
gro. at. rodana, sabitus. as. cobaias, cabala, bro. elena. pada.rama. tesar
VERTICAIS — acam. fula' oce'os. sumo-de-cana. is. pia. atma.
reato, açoita, arriba, aaboia. auibas, hacer. sarda, ala. soar. oem.

Correspondência para: Rua das Palmeiras. 57 ap. 4 — Botafogo — CEP
22270.

LINARES 85
Quando os dirigentes de xadrez da

cidade espanhola de Linares se pro-
puseram, em 1981, a realizar um
grande torneio internacional bianual.
eles estabeleceram que esta prova
tentaria reunir os melhores jogado-
res do circuito profissional, incluindo
o campeão mundial e seus mais
próximos rivais, numa dura confron-
taçào.Na edição deste ano. em meados
de março, não foi possível manter a
tradição da presença do detentor do
título máximo, pois dias antes do
inicio. Karpov enviou um sumário
comunicado aos promotores infor-
mando náo poder participar. Motivo
alegado "Indisposto" Assim sendo
o certame alcançou "apenas a 14°
categoria, com ELO médio de 2595
('). pois ainda congregou grandesnomes como Spassky. Korchnói,
Portisch. e os altos ratings de Tim-
man (2650 — 3o do mundo) e Vaga-
nian (2640 — 4n lugar). Somente em
vista da proeminência destes nomes
surpreende relativamente a vitoria
conjunta dos GMs L. Ljuboievic (lu-
goslávia) e R Hubner (Alemanha
Oc i. que somaram 7 pontos ao lon-
go das 11 rodadas, a meio ponto dos
3r e 4° colocados L Portisch (Hun-
gnal e V Korchnói (Suíça) Korchnói
demonstrou-se lutador incansável,
decidindo 8 partidas ( - 5-3). contras-
tando com o ritmo acomodado de
Spassky (ti =10) que recebeu uma

carta advertência da direção do tor-
neio e foi avisado que não será
convidado para o próximo torneio. A
seguir classificaram-se 6°/8°) J. Tim-
man (Hol.). L. Polugaievsky (URSS) e
A. Miles (Ingl) -5,5 p; 9°) M. Rivas
(Espanha) -5,0 p; (representante da"casa", único Ml presente, não al-
cançou norma de GM por meio pon-to); 10°/11°) L. Christiansen IEUAI e
R. Vaganian (URSS) -4,0 p. 12°) A.
Adorjan -3,5 p (substituin-do Kar-
pov. mostrou imenso senso despor-
tivo pois. apesar da notícia do faleci-
mento de sua mãe. recebida ainda
nas rodadas iniciais, comprometeu-
se completar o emparceiramento ate
o fim).

Alguns comentaristas observaram,
contemplando a tabela final, quesem Karpow e Kasparov náo existiu
dominação soviética, pois com 4 jo-
gadores verdadeiramente russos de
nascimento e formação, nenhum dè-
les chegou perto da vitória'

Oferecemos uma partida desse
evento magistral
POLUGAIEVSKY * LJUBOJÉVIC
(nmzoíndia)
1) P4D -C3BR. 21 P4BP -P3R.
3) C3BR -P3CD. 4i C3BD -B5C.
51 D3C -P4TD. 61 P3C -C3B.
71 B2C - P5T. 81 D2B - B3T.
91 P3TD -B*C -. 101 D.R -CJTD
1!) C5R -P4D. 121 P.P -C<P.
131 D2B C6C Mi D6B - -PIB.
'5i B5C -D1R. 161 C7D - - R1C.
17i P-1R -C*P. 18) DiPT - P4BD

19) PxC — B4C, 20) D1D -DxC.
21) B3R — B7R 22) PxP -DxP,
23) DxB -CxD. 24) BxT -D5B.
25) TID -C5D, 26) BxC -PxB.
27) B4R -P3C, 28) B3D -D7T,
29) TI CD -D6C. 30) R2D -R2C.
311 TR1BD -T1R. 32) T7B -T3R.
331 T7D -D5T. 34) T5D -T3BR,
35) P4B -T3R. 36) T1BD -T6R.
37! T4B -TxB + ,38) RxT -D8D + .
39I R4R - P4B + . 40) R5R- D7R -> . 4 1) RxP - D4R-+.
421 R3B -DxT5 (0-1)

DIAGRAMA 159
M Neumann — 1923
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Brancas jogam e empatam

Solução do diagrama 158 1) T6TP3B 2) T4C - P4B 3i T<P5 *
R.T 4i T»P - - ise P4B. 2| T3CPxT - 3» R2C - RòT. 4) T*P- +)
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Turismo

Las Lenas

ESPORTES DE INVERNO.

E NEVE DE VERDADE

o

brasileiro tem nostalgia de neve, basta lembrar
os pinheiros de Natal que muita gente enfeita
com flocos de neve de algodão e imagina como
seria lindo se aqui, ao menos uma vez por ano,

nèvasse. Mas neve é bom para esquiadores e para tomar
chocolate fumegante, de preferência num lugar bem

auente, 
ao lado aa lareira. Lá fora, que neve. Os adeptos

esses dois — e de outros — prazeres nevados têm agora
mais um lugar para ir. Fica na Argentina, é lindo, tem toda
a infra-estrutura para receber até 8 mil turistas e não é
Bàriloche. Chama-se Las Lenas e está ao sul da província
de Mendoza, bem na Cordilheira dos Andes.

A próxima temporada de esportes de inverno começa
no dia 29 de junho e termina a 3 de novembro e este ano
terá como ponto alto a primeira prova do Campeonato
Mundial de Esqui, a 17 de agosto. Isso, graças ao
excelente traçado de suas pistas que serão percorridas
pelos 80 velozes esquiadores vindos de todas as partes do
mundo.

Mas não é só para apreciadores do esqui que a cidade
interessa: a beleza de suas montanhas cobertas de neve é
comparável à das montanhas suíças. E seu Centro Comer-
ciai conta com galerias de lojas, restaurantes, confeitarias
e lanchonetes. Instalado a apenas dois anos, o Centro de
Esqui de Las Lenas, a hora e meia de vôo de Buenos
Aires, está a 2.256 metros de altura e seü ponto
culminante a 3.700 metros — ou, para dar uma idéia, dez
vezes a altura do Pão de Açúcar. Suas 25 pistas de esqui —
classificadas em muito difíceis, difíceis, amenas e fáceis —
têm o comprimento total de 33 quilômetros. A mais longa,
chamada ae Apoio, tem quatro quilômetros e, no alto, há
um bar e restaurante panorâmicos. A cabeceira de todas
as pistas é atingida rapidamente através de teleféricos
importados da França: o teleférico Vulcano, por exemplo,
percorre 1.670 metros do sopé ao cume da montanha em
poucos minutos. A noite, quem gosta de sossego pode
ficar no hotel, conversando ao pé da lareira — ou ir à
discoteca.

VISTO DE

SAÍDA
ROBERTO DE SOUZA

Porto Seguro — onde
tudo começou...
Porto Seguro, onde tudo começou... ó
uma promoção da Agôncia Abreu, dan-
do oportunidade para muitos conhece-
rem o começo do nosso pafs. Vôo
especial, direto, saindo de Congonhas,
Sfto Paulo • do Aeroporto Santos Ou-
mont, no Rio com destino a Porto Segu-
ro. Hospedagem no Hotel Porto Seguro,
em regime de mela-pensão, duração de
8 dias. A Agência Abreu programou os
dias 15, 22 e 29 de junho as suas
safdas e, para Julho, os dias 06,13, 20
e 27.

Concurso de Desenho
Infantil-Disneyworld
Alonso Gonçalves Dias, relações-
públicas da Brazilian Promotlon Center,
informa da excelente receptividade dos
colégios do Rio de Janeiro, para o "II
Concurso de Desenho Infantil — Dia-'neyworkf com Carinho 1985", cujo tema
•erA aquilo que a criança Imagina sobre
o mundo de Walt Disney. Os trabalhos
já estfto sendo encaminhados à direção
da Brazillan Promotlon e, em meados
de junho, saberemos o vencedor que
ganhará uma excursão "Disneyworld
com Carinho". Haverá outros prêmios:
2o lugar, duas passagens Rio/Salvador-
/Rio com a Varig; 3° lugar, uma excur-
sAo à Cidade da Criança com acompa-
nhante; 4° lugar, um fim de semana no
Hotel Porto Aquarius com 2 acompa-
nhantes; 5° lugar — um passeio no
Bateau Mouche, com acompanhante.

Festival de
Frutos do Mar
O Carapeba Praia Hotel, de São Pedro
da Aldeia, Estado do Rio, realizará o"Festival de Frutos do Mar" no período
de 5 a 9 de junho, ao ensejo do feriado
de Corpus Christi. Pratos com espécies
de frutos do mar como: lagostas, cama-
rões, peixes, mexilhões e lula — todos
pescados na própria região dos lagos—
serão servidos aos hóspedes. O Hotel
fica localizado na rodovia Amaral Peixo-
to km 102 e ainda há lugares, informa-
çâes no Rio pelo telefone 551-0695.

Rodrigo Gallardo, representante geralda Lan-Chlle, no Brasil, vem realizando
intenso trabalho junto a várias agências
de turismo, entre elas a Sizar Viagens e
Turismo, uma empresa do grupo Ser-
venço, que está promovendo excursões
para Chile, Tahltf, Bolívia, Peru e Argen-
tina, utilizando os aviões da Lan-Chile.

O 
"Omni" 

é um Hotel

de luxo. Estaremos lá
Quem fala é Marcelo R.T.Mattos, diretor da
Transconsult-Org. Internacional de Turismo:"Escolhemos o OMNI por ser um Hotel de
luxo, para hospedar nossos clientes partici-
pantes da excursão a Disney/Epcot que reali-
zamos todos os anos, com bastante sucesso.
Todos ficam satisfeitos com a imponência do
OMNI onde enoontramoa de tudo que satisfa
ça aoc pawaualius. NCssb roteiro olerece
muito e a preço bem convidativo. Damos 17
dias de viagem, sendo 2 completos em Dis-
ney e 2 dias em Epcot Center. E mais: Cabo
Kennedy, Circus World, Seaworid, Florida
Festival, Busch Gardens, Wet'n WikJ, Medie-
vai Times. Como sempre, vão acompanhan-
tes da agência dando assistência completa a
todos. Sairemos dias 04. 11 e 18 de julho,
voando com Aerolineas Argentinas".

Excursões 85: Europa,

Oriente e Terra Santa
Vale a pena ver o luxuoso folheto elaborado
pela Itatiaia Turismo — que é fornecido gra-
tultamente aos clientes — contendo todas as
informações sobre a programação da agência
das "Excurs6es-85", a saber: "Cidades Qi-
gentes", 24 dias; "Euroferta", 25 dias; "Eu-
roimpacto", 27 dias; "Eurovisflo", 32 dias;"Cinco Culturas", 22 dias; "Qran Tour da
Terra Santa", 19 dias; "Andaluzia", 5 dias;"Gran Tour Oriente", 38 dias; "Costa dei Sol",
7 dias; "Andaluzia e Marrocos".

Excursão Tia Vera
a DISNEY

As crianças serão
motivadas: inglês

Todas as crianças inscritas na Excursão de
Tia Vera a Disneyworid/Epcot Center, com
salda dia 11 de julho, serão motivadas a
desenvolver seu vocabulário de inglês. Nos
restaurantes, nos hotéis, nas atrações, enfim,
em todas as oportunidades que surgirem
durante a viagem, a criança irá se comunicar
no idioma, mediante instruções que Tia Vera
dará a cada uma. Ela viveu 6 anos nos
Estados Unidos e tendo atuado na érea
educacional, também irá ensinar algumas
músicas americanas às crianças brasileiras.
Tia Vera salienta que a sua excursão é paraum grupo selecionado, disposto a absorver
um pouoo da cultura americana, tanto assim
que, além das costumeiras atrações da Flôri-
da, haverá visita a uma escola americana, a
participação de um "summer-camp" (colôniade férias) e um Plc-Nic no Parque de Blscay-
ne. A viagem será com a VARIG e a partetécnica a cargo da Itatiaia Turismo. Cada
criança deverá entrar em contato com Tia
Vara para tirar dúvidas do roteiro e do inglês.

CORPUS CHRISTI com

programas da Holiday
A Holiday Turismo está com vários progra-
mas rodoviários aproveitando o feriado de"Corpus Christi". Com safdas no dia 5 de
junho temos; Campos do Jordão (4 dias); Foz
do Iguaçu; Vala do Itajaf. Saídas dia 6,
Cidades Históricas, Poços de Caldas, Vitória-
/Guarapari. Salda dia 7, Cidade da Criança, e
com safdas todos os sábados a excursão"Paraíso do Rio Quente".

I

Noticias a Informações
Telefone 247-4123

ANTONIO CARLOS VALENTE — Dire-
tor Comercial, érea-Rlo de Stella Barros
Turismo, viajando por vários Estadoe do
norte do pais: "E gratificante ver a
excelente receptividade dos nossos
programas turísticos".

"Chairman" da British
Airways, no Brasil
Lord King of Wartnaby, "Chairman" da
British Airways, foi apresentado durante
coquetel realizado, dia 10 último, no
Rio-Sheraton Hotel, por John Nelson,
Vaughan, Diretor da British Aiiways no
Brasil e Cone Sul. Falando aos presen-
tes destacou o número de profissionais
brasileiros que se Juntou ao "staff" da
British, vindos da British Celedonian e
que o lucro do ano financeiro, encerrado
dia 31 de março, em Londres, foi de 315
milhões de libras numa receita de 3
bilhões de libras. Céllo Alvim, gerente
de vendas, Roberto (Bell) Azevedo, se-
tor de Imprensa, da British dando as
devidas atenções aos convidados, entre
outros, Vera e Djalma Meyrelles, da
BCF Turismo e representando o Skal
Club; Apoloríio Lopes Pinto, da Rlo-Sul,
representando a ASSEAC; Décio Ca-
mões; Ivan e Rubens Monteiro (Beautl-
full People); Arthur Bemsteln, da SBC
Publicidade; Sr. e Sra. Paulo Monte
(Show de Turismo); Vera e Roberto de
Souza.
"Eurasiamérica" 

é
um roteiro inédito
A SAT—South Atlantic Turismo, segun-,
do seus diretores Cesare Rizzi e Ciau-
dlo Gurvitz, procuram seguir a filosofia
do turismo de qualidade, oferecendo a
uma selecionada clientela, programas
que atendam a sensibilidade do mais
exigente viajante. Dessa forma, elabo-
raram um programa de características
inéditas: "Eurasiamérica" que oferece,
entre outras atrações, "Sunset Cruise"
com jantar pela Bala de Hong-Kong,
show no clube noturno "Cristal Room &
Geisha Party, com jantar e 3 drinka,
show típico Malaio com jantar, show de
danças clássicas enx Kandy, banquete
medieval dançante .no Caledonian e
mais 2 dias de visita à Feira de Tsuku-
ba. A salda será dia 12 de junho, com
regresso a 24 de julho, voando com a
Pan American. Por ser uma única safda,
os lugares sAo limitados.

Excursão A histórica
São João dei Rei
Multa animação no grupo que irá visitar
São João Dal Rei, a histórica cidade
mineira, em roteiro programado pelaItatiaia Turismo com safda em 18 e
regresso a 19 de junho com pernoite em
Barbacena.

INDICAÇÃO

NÃO 
é preciso levar

equipamento para es-
portes da neve: esquis, bo-
tas, bastões e tobogãs são
alugados por 70 dólares por
semana. Para aprender co-
mo usar tudo isso sem que-
brar pernas, há experientes
professores franceses e suí-
ços que dão aulas até para

crianças por 12 dólares por
dia.

Há três hotéis: Scorpio,
Acuário e Gemini, com
preços que variam de acor-
do com a temporada (alta;,
de 6 a 20 de julho; média:
de 20 de julho a 14 de
setembro e baixa: de 14 de
setembro a 3 de novem-
bro). Os preços variam de

525 a mil dólares por pacote
de sete noites e incluem
transporte aéreo de Buenos
Aires ao aeroporto Malar-
que, de Las Lenãs ida-volta
em regime de meia pensão
nos hotéis e uso ilimitado
dos teleféricos. Outra op-
ção para hospedagem é dos
apart-hotéis, com aparta-
mentos mobiliados que aco-

modam até sete pessoas
confortavelmente, com ser-
viço de arrumadeiras e la-
vanderia. Uma rotisseria
faz entregas de refeições a
domicílio.

Agências: a Skyturismo
(tel.: 262-9677) faz reservas
e excursões com ou sem
escala em Buenos Aires.

VENDE-SE

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Com IATA, Telex, 3 Telefones, uma

linha ABAV.

Proposta para
DO BRASIL sob n° 911594.

O D ESP ERTAR DE UMA
CIVILIZAÇÃO MILENAR
A CHINA em TODA a SUA GRANDEZA. A mais completa viagem
pela CHINA utilizando o que existe de melhor. Solicite informa
ções reservando logo seu lugar. Lugares limitados, próximas sai
dss MAIO/JULHO/AGOSTO.
(Com MUNDO TURÍSTICO AJM suas VIAGENS f EM MAIS VIDA).
A DIFERENÇA: ESTÁ NA QUALIDADE. NOS SERVIÇOS. NA OR
GANIZAÇÃO e TAMBÉM NOS 22 ANOS QUE GARANTEM A TRA
DIÇAO DE NOSSAS VIAGENS.

MUNDO TURÍSTICO AJMAv. Rio Branco, 156 gr«. 2031/32/33 • RioTels. (021)220-3684 / 262 9830 • Telex 2133372 MTTA
ABAV 213 EMB RATUR 00941.00.41.6

Você almoça o café da manhã do Novotel e tem

energia para curtir toda a badalarão de São Paulo.
São Paulo é uma dessas cidades onde voc£
deseja que o seu dia tenha sempre algumas
horas a mais.
Negócios à parte, a cidade é uma sucessão
de shows, brilhos e espetáculos que levam
você pela noite até a madrugada.
0 Novotel é um pouso tranqüilo na vida
fervilhante da cidade.

' Ali você tem conforto, dorme bem e acorda
melhor ainda.
E, após um estimulante mergulho na
piscina, está diante do mais espetacular e

hbiiovotel são paulomorumbi
Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - tel. 542-1244 - telex 011-25662 - São Paulo - SP

gostoso café do manhã da cidade.
Bom apetite!
E ai você estó pronto para curtir também
os programas diurnos de São Paulo.

Na Europa existem lugares mais divertidos

do que albrre Eiffel e o Buckingham Palace.

Se você quer conhecer na Europa algo mais do que os

guardas da rainha, pare de pensar que alugar carro é
complicado.

Ligue para a A vis, pelos telefones 258-8833 (em São
Paulo) ou (011) 800-8787 (ToU-free-ligações interurbanas

grátis) e reserve o carro que quiser, aonae quiser. São
diversas marcas e modelos atuais, à sua escolha. E a Tarifa
Super Econômica inclui um serviço de atendimento em mais
de 1.250 locais em toda Europa.

Viaje com a Avis. E volte contando algo mais interes-
sante do que: os guardas da rainha parecem de cera

*Tarifas vigentes até 31/10/85. Aluguel mínimo de 5 dias. Reserva antecipada
de 7 dias. Disponível nas localidades participantes. Não se aplicam outros
descontos. Gasolina e outros gastos adicionais são extras. Para outros
países e períodos de alta estação chame o escritório local da Avis..

Pen'odo de baixa
gjgio

Austria US$ 119
Pranga US$ 126
Alemunha US$ 98
Itiilia IJS$ 133
Portugal US$7?
Espanlia US$ 98
Stiiya US$ 161
(ira Breianha US$ 112

Avis (talara <*> carro» OikthI Motorsc 1 085AvisKent hCarSvstrro. Inc. Avis*.

AVIS

Soiimm o* tnfWwwt
porque no* enforçamo* mal*.

Tarifa semanal

if „
Para amadores ou profissionais do esqui, as pistas dePara amadores ou profissionais do esqui, as pistas de Las Lenas são comparáveis às

melhores do mundo.

Tres eiXOS SdO Gcrskk). Naslinhas Rio de Janeiro-Recife, Rio de Janeiro-

Maior conforto. reservou uma suipresa para voce: o novo tr£s eixos r~ SEE ,
Mfliftr tmimnm Sao Geraldo. Mais r^pido, mais confortcivel, as sssss 1^. JHHfJBB '¦!maim acyuiaii^a. mais seguro. E voc6 nao.paga nada a mais por isso. SEES MIbSIr r'

Maior velocidacle m£dia. Viaje pela S3o Geraldo. E outra emogao.  aftSaiB

SAO GERALDO. LEVANDO E TRAZENDO AS EMOpOES DA GENTE.SÃO GERALDO. LEVANDO E TRAZENDO AS EMOÇÕES DA GENTE.
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TURISMO

Londres

CAPITAL DA

COZINHA ÉTNICA

Os ingleses têm muitas qualidades, mas não a de bons gastrônomos.
Por isso, seus melhores restaurantes são os chamados étnicos, isto
é, de cozinha estrangeira. Estas são as indicações de nosso
correspondente William Waack.

NUMA 

ruazinha escondida e
não muito longe do Oxford
Circus — a Tottenham
Street — um jovem cozi-

nheiro italiano instalou seu primeiro res-
taurante próprio, há dois anos. E o
Gianni's passou a ser uma dica mais ou
menos secreta para muitos jornalistas em
Londres — e não só brasileiros: a fre-
qüência do restaurante é composta sobre-
tudo do pessoal do Canal 4 (uma das
estações de TV privadas na Grã-
Bretanha), de agências de publicidade e
fotografia nessa região de Londres agita-
da de dia e à noite.

Sugerir um restaurante italiano em
Londres pode parecer estranho, mas o
fato é que o forte da capital britânica é
justamente a internacionalidade da sua

gastronomia. Só nos restaurantes chama-
dos étnicoü (indianos, indonésios, gregos
e chineses) o consumidor ainda encontra
uma relação favorável entre o que paga e
o que recebe pelo seu dinheiro.

Os italianos e franceses em Londres
foram condenados no ano passado pelos
especialistas por serem caros e ruins. O
Gianni's é uma admirável excessão por
dois motivos: fica completamente fora do
circuito turístico e não é muito caro (para
padrões londrinos, uma das cidades onde
o dinheiro do turista desaparece mais
depressa na Europa).

— Minha freguesia é formada por
meus amigos, gente que conhece minha
comida, feita por mim mesmo, diz Gian-
ni, um simpático siciliano de 31 anos.

Se a cozinha inglesa é fraca, a bebida é ótima. O pub—como este do
Bear no Centro de Londres r- é o lugar onde se pode pedir qualquer
marca de uísque nacional sem pensar no dia seguinte

Para ir à Disneyworld e ao Epcot Center sem
dor de cabeça, use a bagagem da Stella Barros.

Só ela conhece esse caminho há mais de 30 anos.
Viajando com a Stella Barros, você e seus filhos

vão passar 12 dias inesquecíveis nos Estados
Unidos, cercados de todo o carinho e conforto.

Mas, se você n&o puder ir, a Stella Barros
nâo deixa seu filho perder a viagem.

Ela tem um serviço superexclusivo que
é uma verdadeira mãe para quem vai

desacompanhado: a Tia Augusta.

Na equipe da Stella Barros vão dois pediatras,
dois guias por grupo e um casal de tesoureiros

que cuida do dinheiro do seu filho.
Os hotéis s&o o Fontainebleau Hilton,

Badlssonlnn Maingate e Hilton Inn Gateway,
que Incluem um delicioso café da manhã.
E o preço de toda essa comodidade é bem,

menor do que vooô pode imaginar.
Leve seus filhos a essa

viagem encantada pelas
mãos seguras da

Stella Barros.

Disne

H»|V^^Phwi

¦yx^pafj

Tranqüilidade para quem vai, tranqüilidade
para quem fica.

Saídas diárias de 29 de junho
a SI de julho de 1985.

Preço* especiais em grupos.COOHDENAÇAO GERAL
THAftgu&sE'

E a Stella Barros ainda oferece outras
deliciosas opções de roteiro à sua escolha:

Fort Lauderdale, Bahamas, México, Acapulco.
New York, Califórnia e Hawai.

meat

Vá com a bagagem da Stella Barros

RIO K JANEIRO
Av. Almirante Barroso. 22 4? andar

Cep: 20031 - FONE: 220-5015
NITERÓI:MAR [ AR TURISMOAv Amara! Peuolo. 450 • Gr. 202FONE: 71Í-9U2

StoPMUOAl. Gabriel Monteiro da Silva. 1556
Cep: 01442 - FONE: 280-0222

IWBM1UR 0061? 0041 1
STELLA BARROS TURISMO

A AGÊNCIA DE VIAGEM DA FAMÍLIA

Decorado com bom gosto e simplici-
dade, o Gianni's tem apenas 50 lugares,
geralmente ocupado por gente de negó-
cios, embora as bailarinas de uma conhe-
cida Escola de Dança também sejam
freguesas. Recomendo o fetuccini à Ia
Gianni, preparado com salmão defuma-
do, como entrada. Depois, um veal à Ia
nanna, com um molho especial, branco,
cujo segredo, permanece com o próprio
Gianni.

O cardápio é mudado a cada três
meses, dependendo da estação do ano:
com a chegada da primavera, as suges-
tões serão mais leves.

Quanto se gasta no Gianni's depende
fundamentalmente do vinho. Há uma .
considerável seleção de excelentes Bar-
beras ou Barolos, o que pode tranqüila-
mente quadruplicar uma conta normal. A
média, contudo, sem vinho e incluindo
três pratos, está em 15 libras por cabeça,
bom preço para restaurante dessa catego-
ria em Londres.

Na mesma área, outra alternativa
bastante visitada por jornalistas é o Chez
Gérard, um restaurante francês de cardá-
pio reduzido e fixo, oferecendo boa carne
e boa salada por preços civis (dependen-
do do vinho). Para os habitues, os gar-
çons (todos franceses) costumam indicar
a entrada ou a salada do dia. Uma
refeição com entrada, prato principal e
sobremesa (sem vinho) fica em torno de
12 libras por pessoa.

Londres oferece tanta variedade em
restaurantes — em todas as faixas de
preço — que o melhor é comprar em
qualquer banca um guia intitulado Eating
out In London. São mais de mil indicações
de todos os tipos, separadas geralmente
por país. Esse guia inclui todos os últimos
cálculos sobre custos, reservas etc.

A cidade é conhecida por seus pubs,
mas um gênero que faz muito sucesso
ultimamente é o dos wine bars. Alguns
oferecem música ao vivo em certos dias
da semana, não fecham tão cedo como os
pubs e custam praticamente a mesma
coisa, com a vantagem de ter também um
cardápio noturno razoavelmente sofisti-
cado.

Um dos melhores wine bars — e que
fica totalmente fora do circuito turístico
— é o spirals, subindo a Finchley Road,
no bairro de West Hampstead. Esse wine
bar tem um pianista, cerveja alemã gela-
da, queijos franceses e vinhos italianos —
sem carregar nos preços. O público de
meio de semana é recrutado geralmente
entre o beautiful people de Hampstead,
um bairro da moda no Norte de Londres.

Uma atmosfera completamente dife-
rente pode ser encontrada não muito
longe dali, em Camden Town. Famoso
por sua feira (que nada tem de turística
como a de Portobello Road), esse bairro
tem uma série de pequenos cafés e res-
taurantes, freqüentados por estudantes e
artistas, isto é, pó gente sem qualquer
formalismo. A região nada tem de atrati-
vos em termos de arquitetura, paisagem,
etc. Ela vive simplesmente da atmosfera
de seus freqüentadores.

Quem quer curtir mesmo um local da
moda, razoavelmente caro e freqüentado
por quem gosta de ser visto pode experi-
mentar o San Lorenzo, um magnífico
restaurante de cozinha italiana. Ele foi
inaugurado ainda na década dos 60 mas o
ambiente criado por seu jardim de inver-
no, cadeiras de palha e pinturas balinesas
continua com excelente reputação. Fica
na Beauchamp Ptace, próximo da famosa
loja Harrods.

Para quem está de low budget (caixa
baixa) um conselho: fuja das cadeias de
pizzas. São caras — ou seja, oferecem
pouco pelo dinheiro. A experiência mos-
tra que os preços são sempre mais altos
onde o turismo é maior — um exemplo é
o Peixe das "compras de classe média" ao
redor da Oxford Street. Uma dica: no
horário comercial muitos snack bars fun-
cionam em toda a cidade, com sanduíches
de acordo com o gosto do freguês —
raramente paga-se mais que 1 libra por
isso, menos que um hambúrguer com
sabor de plástico.

Comer muito e barato só em restau-
rantes indianos e chineses, atualmente os
mais populares em Londres. Árabes tam-
bém oferecem comida honesta por preços
justos, não decepcionam o paladar. To-
dos esses estão espalhados pela cidade,
vale a pena experimentar: difícil gastar
mais que 6 libras numa refeição.

Londres tem alguns programas obri-
gatórios — como visitas a seus incontá-
veis Museus, Teatros ou Parques — e
uma vida cultural só comparável a Paris
ou Nova Iorque. Por isso, é bobagem
sugerir algo em especial. Revistas como
Time Out ou What's on, where to go são
editadas semanalmente e contêm todo
tipo de calendário musical, evento artísti-
co, peça teatral ou dica de restaurante —
incluindo apresentações, acontecimentos
ou locais alternativos, ou como se quiser
chamar.

Mas Londres exige algum esforço
para ser "descoberta" e apreciada. Por
isso mesmo é que cada um gosta de
Londres de um jeito, depois, dificilmente
se separa dela.

K/i
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SSo Francisco dos Campos

FAZENDA NAS MONTANHAS
Fujs da multidão e dos congestionamentos e vi
conhecer o melhor da região próxima a Campos
do Jordão. No Hotel-Fazenda "POUSADA DO
BARÃO", chalés com lareira e suites; atendi-
mento personalizado e todo conforto. Vocô terá
pesca de trutas, clima europeu, floresta de
araucárias, trilhas silvestres, cachoeiras, casca-
tas, piscinas naturais e cavalos. RESERVAS:
(011) 36.2689, 35.9444.

Planos incríveis
por preços

que você jamais
imaginaria

Compreum lap

\lkklJ Jm

mocoe$

O Brasil e o
mundo com
as facilidades
Exprinter

Turismo nacional - ganhe uma excursão!
Você compra uma passagem e ganha uma excursão com hotéis de primei-
ra, traslados aeroporto/hotel/aeroporto e passeio pela cidade ou um car-
ro'(Gol 1.6 para duas pessoas). Tudo abaixo do preço da passagem normal.
Saídas diárias. Promoção especial da Intravel — Operadora Turística.

FINANCIAMENTO EM 3 PAGAMENTOS SEM JUROS.

Turismo Internacional — FRETAMENTOS INTRAVEL U.S.A.

EPCOT CENTER • MIAMI • DISNEYWORLD

16 países-US$ 1,78 O. OO

(ao Câmbio Oficial)

Aproxlelte esta Incrível oportunidade. A Wagons-llts Turismo criou uma viagem
para você conhecer a Europa pela forma mais econômica è confortável. Por
178000' dólares vocô terá: passagem de Ida ó volta Rlo-Paris-Rio pela
áiB FRANCE •3 dias de hospedagem no Hotel Arcade/Cambronne* e
um Eurailpass, de 2T dias, uma grande idéia para fazer turismo? O Eurailpass é
um passe que lhe dá o direito de viajar quantas vezes vocô desejar em confortá-
veis trens, na 1 .* classe, através de 16 países da Europa. Consulte a Wagons-lits
Turismo, ou seu agente de viagens e compare os preços. Você verá que uma
oportunidade como esta aparece poucas vezes.

Rio de JaneiroParte aérea: USS 1,706.00- Parte terrestre: USS 74.00
Recife * 0u tlmilar'
Parle r.êrea: USS 158100 • Parle terrestre: USÍ 74.00• Ou similar.

VÔOS AIR FRANCt
Rio - Paris
2a. feira - AF0924a. feira • AF094
6a.teira • AF096
Sábado • AF098
Paris-Rio
Domingo- AF091
3a. feira - AF093
5a. feira • AF095
6a. feira ,• AF097

•^2 Wagons-lits TWaroo

Rio de JaneiroAv Rio Branco. 156-s/250/CEP20040- Tel.: 262-3721EM BRATUR 024780641.0

Salvador Belo Horizonte •Rua Fonte do Boi. 216 Rua Pernambuco. 1000 • L/s 35/36CEP 40000 ¦ Tels248 4525 248-4376 C£p jqqqq . Tef . 224 2688EMBRATUR 0247804412 EMBRATUR 004260042.8
RecifeAv Conselheiro Aguiar. 2205 Loja 104CEP 50000 ¦ Tels.. 326 0890 326 4419 •
EMBRATUR 024780841.1

BrasíliaSCLN 102 ¦ Bloco C Laia 30
CEP 70722 ¦ Tels.. 225 8084 223S411
EMBRATUR 024781041.6

NA MELHOR

ESTANCIA,

O MELHOR

HOTEL DAS

ESTÂNCIAS.

i C

Parte aérea
financiada

em cruzeiros

m

Adultos
US$ 850,00

Crianças
US$ 490,00

3 vezes
sem
Juros

Parte
terrestre

desde
USS 177,00

Maio 18 • Junho 1 e 15

Junho 27 • Julho 1 • 8 • 17 e 24

Váril tiro
Washington • New York • Cruzeiros Bahamas • Califórnia • Canadá .* México

Acapuldb • San Francisco • Las Vegas « Los Angeles

«58 8 diasBARILOCHE ESPECIAL
Passagem aérea VASP, traslados Aeroporto/hotel/aeroporto.
Hospedagem e passeios por USS 630,00 (Apt.° quádruplo).

Junho 29 e 30/Julho 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28

CÂMBIO OFICIAL - 3 PAGAMENTOS SEM JUROS.

Buenos Alies
Especlel

5 dias
Saidas diárias
Passagem aéreaTraslados Aeroporto/
Hotel/Aeroporto. Hos-
pedagem, café da ma-nhã e passeio pela cida-
de por USS 396.00 ao
câmbio oficial.

TURISMO E CAMBIO
DESDE 1915

Av. N. Sa. Copacabana, 371 L). 1
Tels.: 255-9694
Av. Rio Branco, 57-A
Tel.: 253-2552

Emb. 003600041.9

Nas suas compras, utilize
seu cartão de crédito
American Express ou seu
cheque especial Fininvest.
Aproveite as vantagens
nos preços das passa-
gens financiadas:
Nacionais — B.T.I. e
B.T.G. Internacionais:
U.S.A. YGN-10, YGN-20 /
Europa YE2M YPX2M e
outras mais.
Consulte-nos sem com-
promisso. 

EXPO 85 no JAPÃO o homem e seu lugar. A tecnologia e avanço da ciência
numa exposição que ultrapassa a realidade EXPO 85 um mundode coisas

surpreendentes. O maior evento de todos os tempos. MUNDO TURÍSTICO AJM
lhe proporcionará esta oportunidade, com viagens especiais e incríveis ao

JAPÃO eASIA.
MARAVILHAS JAPONESAS Japôo/Havafvocê voará com uma das melhoresCias. Aéreas do mundo

©

Japâo/Hong Kong e CHINAO DESPERTAR de uma
CIVILIZAÇÃO MILENAR
VOLTA ao MUNDO India/Nepal/H. Kong/e CHINA THAITHI
N. ZELÂNDIA - AUSTRÁLIA /Papeete/Bora-BoraeJapío
inclui HONOLÜLCJ/SÃO FRANCISCO/LAS VEGAS e LOS ANGELES

Solicite à Exprinter qualquer roteiro anunciado na praça
Faça da Exprinter seu guia turístico.

UAPAN
A IR
LINES

SOLICITE INFORMAÇÕES e RESERVE LOGO SECI LUGAR para visitar a maior exposição já
realizada em nosso Planeta numa das tantas viagens que temos de Março a Setembro de 1985,

e ainda extensões a vários Países da Ásia, incluindo a CHINA.
com Coca-Cola sua viagem tem mais sabor
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MUNDO TURÍSTICO AJM
Av. Rio Branco. 156 Gr 2031/32/33 Tel» . (021)220 3684/262 9830Tele». (021)33372 MTIA cMBRATUR 00941.00.o ABAV 213.

Você começa escolhendo
bem quando escolhe Sâo Lou-
renço para o seu flm-de-
semana ou suas férias.

São Lourenço, é a mais bela
cidade do circuito das águas
mineiro, com um clima ameno,
montanhas da Serra da Mantl-
queira e uma belíssima paisa-
gem.Agora, escolher o Hotel Pri-
mus em Sâo Lourenço é real-
mente escolher o melhor.

Isso, porque o Primus tem
todas as comodidades e servi-
ços que um Hotel de categoria
tem que ter. E tem um pouqul-
nho mais: o calor humano no
atendimento a seus hóspedes.

E por Isso que os hóspedes
do Hotel Primus estão sempre
contentes com a escolha que
fazem.

escolher wj

Piano-Bar
Sala de diversões & cinema
Biblioteca
Piscina para adultos

e crianças.
Play-ground & Autorama
Deck-bar
Jardim de inverno
Cabeleireiro & Esteticlsta
Barbearia
Sauna & Ducha
Baby-sitter
Information center

1129 suites & apartamentos"
Ar condicionado & calefação
Boutique
Circuito interno de TV
Garagem coberta
Programação de atividade

de lazer
Quadra de tênis cI iluminação
Centro de Convenções.

Hotel Fattnd*
Santa Bárbara
*** Sek mm dà-qm* ' ******

DESFRUTE AS DELICIAS DO 3o
MELHOR CLIMA DO MUNOO
(OMS/ONU). CERCADO POR LA-
QOS E FLORESTAS ECOLOGICA-
MENTE PRESERVADOS. AUMEN-
TAÇto FARTA E SAUDÁVEL EM
AMBIENTE FAMILIAR, CAVALOS.
PEDALINHOS, FUTEBOL. VÔLEI.
BASQUETE, PISCINA, DUCHA. CA-
CHOEIRA, COOPER, RECREA-
ÇAO, ETC...
RESERVAS PARA FÉRIAS
FERIADOS E FIM DE SEMANA

242-6900 E 252-2738. (HORÁRIO COMERCIAL)

an

HOTCl m
pftimu/ INÜ

RESERVAS
(035) 331-1244

TELEX (031) 3561
Consulte seu agente oe viagens

Reg Emb — 00010-00-41 1

FERIADO
CORPUS CHRISTI
POUSADA MOANA, 12 sui
tes, vista para o mar, ar
condicionado, frigobar,
american bar.
Praia dos Ossos Reservas:

Búzios: 2355
RIO: 256-7592.

MIGUEL PEREIRA
O) l,oltl 

||cr\»% I lc
Onda pulsa o coração

da natureza. Lazer» Piscina,
sauna, play-ground, sinuca
oficial, quadra de esportes,
salão da jogos, passeio a
cavalo, charrete. Comida

caseira. Leite e verduras do
próprio hotel.

Rua ¦nina luool, 126
DDD: (0344) *4-24*1

Me: 220-S792 — Sandra
A pó* àt 12KNMI

HOTEL
FAZENDA JAVARY
CORPUS CHRISTI (4 DIAS)
Aproveite o feriado prolonga-do no mais lindo recanto de
Miguel Pereira — Cidade das
Rosas — Lago, pescaria, bar-
cos, pedalinhos, piscinas,sauna, cavalos, charretes,
suites, chalés, aptos, cafó da
manhã estilo colonial, comi-
da caseira fogão à lenha.
Grandes salões, bilhar, sinu-
ca. etc. Garanta sua reserva
Rua Álvaro Alvim 37 gr. 624.
Tels: 240-9335, 248-0561,

.541-5861.

PENLOmEEFONECLASSIFICADOS
284-3737

.JORNAL DO BRASIL

tm.|> PAntinantsI a wagons lits esta presente em 134 paises.
I OUl VvllUllvllnll com uma rede de mais de 1000 agencias- Com um

Philadelphia, Washington, Niagara Falls, avancado "know-how" adqinrido em mais de 100
Minneapolis, Yellowstone, Jackson, Salt Lake anos de ativiriades. a Wagons-lits servicos

Los com leconhecido

. Assistencia e traslados na chegada e na saida, opcoes vanadas para Europa. AmencaleO'ienie
quias bilingiies. Consulte seu agente de viagens ou a Wagons-lits ¦ Y 1 L~ T | T|1 I I | J I I [
Seguro de bagagem, doenpa e acidente. • Associada a Thomas Cook

Viva!

Descubra novos

horizontes

IvUl VvllUllvllnll com Lima rede de mais de 1000 agencias. Com um
I I II * Philadelphia, Washington, Niagara Falls, avancado "know-how" adqinrido em mais de 100

Minneapolis, Yellowstone, anos de a
com leconhecido

ft iTxI*7T»\777t^M
M "]rM n M " J 1* 1 I L'A AlemdestaexcursSo, a Wagons-lits apresenta

. Assistencia e traslados na chegada e na saida. HAA|
¦vKK iTr:Il [l] 11 Km II11 K1 11 Lt^^H

| T | j a pr | j fl I m • Seguro de bagagem, doenpa e acidente. • Associada a Thomas Cook

Voc6 comega escolhendo
bem quando escolhe SSo Lou-
rengo para o seu flm-de-
semana ou suas terlas.

SSo Lourenpo, 6 a mais bela
cldade do circuito das Aguas
minelro, com um clima ameno,
montanhas da Serra da Mantl-
queira e uma belissima paisa-
oem.Agora, escolher o Hotel Pri¬
mus em SSo Lourengo 6 real-
mente escolher o melhor.

Isso, porque o Primus tem
todas as comodidades e servi¬
cos que um Hotel de categorla
tem que ter. E tem um pouqul-
nho mais: o calor humano no
atendimento a seus h6$pedes.

E por Isso que os hbspedes
do Hotel Primus estao sempre
contentes com a escolha que
fazem.

piUi
Piano-Bar
Sala de diversOes & cinema
Biblioteca
Piscina para adultos

e crlancas.
Play-ground & Autorama
Deck-bar
Jardim de inverno
Cabeleireiro & Esteticlsta
Barbearia
Sauna & Ducha
Baby-sitter
Information center

1129 suites & apartamentos"
Ar condicionado & calefatao
Boutique
Circuito interno de TV
Garagem coberta
ProgramapSo de atividade

de lazer
Quadra de tenis cI iluminapSo
Centro de Conven?6es.
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