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Tempo
Encoberto com chu-
vas e períodos de
melhoria. A tempe-
ratura está em declí-
nio. Visibilidade
moderada a reduzi-
da. Tempo no mundo
e foto do satélite na
página 14.

Cotações
Dólar ontem: Cr$
5.270 (compra) e Cr$
5.290 (venda); hoje:
Cr$ 5.290 e Cr$ 5.310;
no mercado parale-
lo: Cr$ 6.200 e Cr$
6.450. ORTN de
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 16)

Elevado
O elevado Paulo de
Frontin estará inter-
ditado ao trânsito,
das 23h de hoje às 5h
de amanhã, somente
no sentido Zona
Sul—Rio Comprido.

Negócios

Delfim NettoeErna-
ne Galvêas conside-
raram absurdas as
acusações de seu en-
volvimento em ilíci-
to penal no caso
Coroa Brastel. Del-
fim perguntou o que
dirão os futuros sub-
procuradores da Re-
pública sobre a des-
tinação de Cr$ 2 tri-
lhões pela Nova Re-
pública a duas insti-
tuições paulistas na
semana passada.
(Página 15)

Política
A falta de quorum
impediu que a co-
missão interpartidá-
ria para a reforma
eleitoral aprovasse
mais de seis artigos
do anteprojeto da
nova lei dos parti-
dos. (Página 4)
Agripino Maia, do
Rio Grande do Nor-
te, disse que gover-
nadores do Nordes-
te, ligados ao PFL,
estão irritados com
a conduta do PMDB
na luta por cargos.
(Página 3)

Cidade
Brizola nega que te-
nha feito acordo com
o Deputado Eurico
Neves (PTB) para
obter sua renúncia
em CPI da Assem-
bléia. O parlamentar
confirmou o acordo:"Quem é agradado
tem que agradar".
(Página 9)
Dois ônibus fo-
ram assaltados na
Zona Sul num inter-
valo de meia hora,
entre 12hl5min e
12h45min. Na Via
Dutra, um ônibus lo-
tado também foi as-
saltado. (Página 9)

Nacional
O Presidente José
Sarney decide hoje o
aumento do funcio-
nalismo, que, segun-
do proposta do Mi-
nistério da Adminis-
tração, deverá ser de
6% acima do INPC
de maio. (Página 7)

Mundo
A troca de palesti-
nos por presos israe-
lenses provocou
uma crise em Israel.
O Japão condenou a
libertação do terro-
rista Kozo Okamoto,
que matou 25 pes-
soas em Tel Aviv, em
1972. (Página 12)
Comissão militar da
OTAN aprovou do-
cumento que prevê a
possibilidade de
ataque bem-suce-
dido da União Sovié-
tica à. Europa Oci-
dental no ano 2000.
(Página 13)

Gallup dá a

Sarney 51%

de aprovação

Em seu primeiro mês de Gover-
no, o Presidente José Sarney recebeu
a aprovação da maioria dos brasilei-
ros, segundo pesquisa realizada pelo
Instituto Gallup, no decorrer de

abril. Da população urbana do país,
51% acharam que o Presidente esta-
va governando muito bem (11%) ou

bem (40%). A pesquisa ouviu 2 mil
826 pessoas em 22 Estados.

Desde a posse, em 15 de mar-

ço, na condição ainda de interi-
no, o comportamento pessoal foi
a principal marca do Governo de
Sarney. Ao assumir efetivamente,
em 21 de abril, quando Tancredo
morreu, ele tinha, no entanto, boa
bagagem de iniciativas: liquidação
do Brasilinvest, corte das mordomias
e fim dos decretos-leis. (Página 3)

Senado aprova

estatização do

Sul Brasileiro

Por 41 votos a seis, o Senado aprovou

projeto de lei que estatiza os sistemas
financeiros Sul Brasileiro e Habitasul. De
acordo com o projeto, será criado um
banco estatal, o Meridional, que garantirá
por um ano o emprego dos 25 mil funcioná-
rios dos dois grupos. A decisão foi come-
morada com festa em Porto Alegre.

Dentro de no máximo cinco dias,
o projeto de lei será encaminhado ao
Presidente José Sarney, que terá 15 dias

para examiná-lo. Segundo o líder do
Governo no Congresso, o Presidente de-
verá vetar dois ou três itens. A aprova-
ção do projeto exigirá que a União gaste
Cr$ 1 trijhão 80 bilhões para sanear
os dois sistemas financeiros. (Página 18)

Ayres quer que

Campana assuma

caso Baumgarten

O procurador da 2a Câmara Criminal
do Rio de Janeiro, Vítor André Soveral
Junqueira Ayres, sugeriu que o Secretário
de Polícia Civil, Arnaldo Campana, no-
meie para reabrir o processo Baumgarten
um delegado competente, porque 

"a Delega-
cia de Homicídios não tem competência té-
cnica para desenvolver novas investigações
sobre o caso".

Afirmou também que a novela póstuma
de Baumgarten, intitulada Yellow Cake,
sumiu no trajeto da delegacia para o Tribu-
nal. Em Brasília, o ex-chefe do SNI, General
Octávio Medeiros, disse estar "torcendo

para a Justiça reabrir o processo", enquan-
to no Rio o General Newton Cruz declarou:
"Se a Justiça me convocar para depoimen-
to, eu atendo; mas calarei." (Página 7)

Bate-boca acaba

reunião do PDT

sobre Saturnino
"Você é um cretino, um dedo-duro",

acusou o presidente regional do PDT. Cibilis
Viana. "O senhor é um serviçal, um capacho
do Governador Brizola", retrucou o Depu-
tado federal Clemir Ramos. O diálogo nada
amável, envolvendo a candidatura do Sena-
dor Saturnino Braga à Prefeitura, foi relata-
do por Clemir, também pleiteante ao cargo.
Ocorreu na sede do PDT, em reunião que
por pouco não degenerou em socos.

Cibilis acusava Clemir de acusar
Carmen Cynira, secretária do partido
no Estado, de negociar cargos nos brizolões
em troca de apoio a Saturnino. Este, por
sua vez, ouvia das bancadas estadual e muni-
cipal que não terá apoio se confirmar Jó
Rezende como vice de sua chapa. (Página 5)

Serrana/SP — Foto de Ariovaldo dos Santos

Os piquetes de bóias-frkis pararam 18 caminhões carregados com 20 toneladas de cana cada um

Acordo no ABC

BNH 
quer 

aumento Cl6—poderá acabar

casa de 140,3% a 200%
nnderá acabar hoie. com acord

O reajuste das prestações da casa pró-
pria poderá ficar entre o mínimo de 140,3%
e o máximo de 200%. No entender do
BNH, a proposta entregue ao Ministro do
Desenvolvimento Urbano, Flávio Peixoto,
compensa as perdas salariais de 1982 a 1984
e atende a uma das principais reivindicações
da Coordenação Nacional dos Mutuários.

Pela proposta do BNH, o índice de
140,3% deverá beneficiar as prestações
que passarem a ser corrigidas de seis em
seis meses e que não tiveram nenhuma
redução nos anos de 1983 e 1984. O aumen-
to pelo percentual máximo ocorrerá nos
contratos de financiamento que permanece-
rem com reajustes anuais.

De acordo com esses índices, a presta-

ção de um imóvel que hoje está em Cr$ 400
mil, por exemplo, passará a Cr$ 961 mil 200,
se for corrigida pelo percentual mínimo; ou
a Cr$ 1 milhão 200 mil, pelo percentual
máximo. O BNH acredita que, o reajuste de
140,3% atenderá tanto aos mutuários, que
queriam 112%, como aos agentes financei-
ros, que pediam 170%.

Em Brasília, o Presidente José Sarney

garantiu às lideranças da Aliança Demo-
crática que seu Governo tratará "com sen-
sibilidade política e social"' a questão
do reajuste das prestações da casa pró-
pria. Os índices definitivos sairão até
o fim do mês. A Caixa Econômica Federal
reabre hoje os financiamentos para compra
e construção de imóveis novos. (Página 17)

Mensagem em 
junho 

vai

Constituinteconvocar

O Presidente José Sarney decidiu,
em reunião com o seu Conselho Políti-
co, enviar ao Congresso até 15 de junho
mensagem de convocação da Assembléia Na-
cional Constituinte. A mensagem deverá ser
votada no segundo semestre deste ano. Apro-
vada, a Constituinte será eleita em 15 de
novembro de 1986 e empossada em 15 de
março de 1987.

Sarney assinará ato criando a Comissão
Constitucional que vai elaborar o anteprojeto
da nova Constituição, depois do envio da
mensagem ao Congresso. O presidente da
Câmara dos Deputados e do PMDB. Ulysses
Guimarães, e o Ministro da Justiça. Fernando
Lyra, farão, até a chegada da mensagem,
contatos para alcançarem um pacto político.

Papa diz em Roma

que 
as críticas

valeram de lição

O Papa João Paulo II embarcou de volta
a Roma, após sua viagem pela Holanda,
Luxemburgo e Bélgica, prometendo levar
no coração e em sua dedicação pastoral as
numerosas críticas que recebeu — sobretudo
de setores leigos — nos três países. Já na
Itália, declarou que as críticas foram "algo

unilaterais", mas que sempre se pode apren-
der com elas.

O último dia na Bélgica foi marcado
por nova investida da contestação, desta
vez por parte da representante dos alunos da
Universidade Católica de Louvain, Véronique
Oruba. Ela lamentou particularmente que
as posições do Vaticano quanto à América
Latina e à Teologia da Libertação — além
do controle da natalidade — "pareçam mui-
to afastadas da realidade". (Página 13)

A decisão adotada na reunião do Conse-
lho Político representa uma espécie de sen-
tença de morte da emenda constitucional do
Deputado Gastone Righi (PTB-SP), que será
discutida em 12 de junho, convocando a
Constituinte. Os líderes da Aliança Demo-
crática concluíram que a emenda de Righi
contém imperfeições e vão negar quorum pa-
ra a votação.

O jurista Afonso Arinos, que conclui
texto de mais de 100 páginas sobre a demo-
cratização de vários países, conversará com
Sarney em Brasília, dias 28 e 29, sobre
as formas de convocação da Constituinte.
A assessoria jurídica do Governo não tem
ainda uma definição sobre como será a emen-
da de convocação da Constituinte. (Página 4)

Meningite mata

menino em creche

em S. Cristóvão

Unia criança de quatro anos — Fernando
Luís Barcelos de Araújo — morreu de menin-
gite meningocócica (transmissível) e outra —
Jurandir Canuto da Silva Júnior — está inter-
nada há cinco dias com meningite virótica (nãy
conta-giosa). As duas crianças são da Creche-
Casulo Jaime Câmara, da Fundação Leão
XIII. na Barreira do Vasco, cm São Cristóvão.

Ontem, técnicos da Secretaria Municipal
de Saúde medicaram preventivamente 200
crianças, mas não recomendaram a interdição
do local, deixando um médico de plantão. O
superintendente da LBA. Milton Janoti, quer
a creche fechada, porque chegaram a seu
conhecimento denúncias de moradores de que
mais três alunos estavam com os mesmos
sintomas das duas crianças doentes. (Página 9)

A greve dos metalúrgicos do ABC
poderá acabar hoje, com acordos na
Volkswagen, Ford e Brastemp. A parali-
sação de 42 dias já superou em um dia o
recorde de 1980. Os dirigentes sindicais
apresentaram nova contraproposta aos
patrões e o principal impasse continua
sendo a redução da jornada de trabalho
de 48 horas para 44 horas semanais.

Cerca de 60 mil bóias-frias das
culturas de cana e laranja entraram em

greve na região de Ribeirão Preto, no
interior paulista. O impasse está no cálcu-
lo da cana cortada, que os empresários
pagam por tonelada e os trabalhadores
querem receber em metro. Sem acordo,
os empresários pediram o julgamento do
dissídio coletivo.

A direção da ECT de São Paulo
anunciou que 82% das agências dos cor-
reios estão funcionando, o que é negado

pelas lideranças dos trabalhadores em

greve. O Secretário de Segurança de São
Paulo, Michel Temer, anunciou que a
Polícia Federal vai enquadrar na Lei de
Greve os trabalhadores que impedirem o
acesso de companheiros ao trabalho.

Não haverá aula nos colégios da rede

particular de ensino do Rio, que resolve-
.ram não funcionar por causa da greve de
24 horas decidida pelos professores de Io e
2" graus. Os funcionários da rede hospita-
lar do Rio continuam em greve e marca-
ram uma passeata pelas Avenidas Presi-
dente Vargas e Rio Branco até a Câmara
dos Vereadores, à tarde.

O projeto da nova Lei de Greve será
levado hoje ao Presidente José Sarney

pelo Ministro do Trabalho, Almir Pazzia-
notto. O projeto prevê a revogação
da atual lei e do Decreto-Lei 1.632,

que proíbe as greves nas atividades consi-
deradas essenciais à segurança nacio-
nal. A greve continuará proibida aos fun-
cionários públicos. (Páginas 6, 7 e 18)

CBF intervém

na Seleção após

derrota no Chile

O presidente da CBF, Giulite Couti-
nho, decidiu intervir na Seleção Brasileira,
após a derrota de 2 a 1 para o Chile. A
reapresentaçáo dos jogadores foi antecipada
para sexta-feira, para ganhar mais um dia de
treinamento na Toca da Raposa.

Ele pretende ficar só com 22 jogadores,
e não com 27, como deseja o técnico Evaris-
to de Macedo.

Hoje, na sede da CBF, Giulite Couti-
nho, Evaristo e o chefe da delegação,
Dilson Guedes, analisarão o comportamen-
to da equipe derrotada ontem, em partida
repleta de erros individuais e coletivos.
A Seleção Brasileira fez uma péssima
apresentação e poderia ter sido derrota-
da por um placar maior. (Páginas 20 a 22)
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FANTASY - Precisa de Moae

los e Vlanequ^s T ratar tel
541-5240.

BABÁ — Procura-se a ba-
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Tempo
Encoberto com chu-
vas e períodos de
melhoria. A tempe-
ratura está em declí-
nio. Visibilidade
moderada a reduzi-
da. Tempo no mundo
e foto do satélite na
página 14.

Cotações
Dólar ontem: Cr$
5.270 (compra) e Cr$
5.290 (venda); hoje:
Cr$ 5.290 e Cr$ 5.310;
no mercado parale-
lo: Cr$ 6.200 e Cr$
6.450. ORTN de
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 16)

Elevado
O elevado Paulo de
Frontin estará inter-
ditado ao trânsito,
das 23h de hoje às 5h
de amanhã, somente
no sentido Zona
Sul—Rio Comprido.

Negócios

Delfim Netto e Erna-
ne Galvêas conside-
raram absurdas as
acusações de seu en-
volvimento em ilíci-
to penal no caso
Coroa Brastel. Del-
fim perguntou o que
dirão os futuros sub-
procuradores da Re-
pública sobre a des-
tinação de Cr$ 2 tri-
lhões pela Nova Re-
pública a duas insti-
tuições paulistas na
semana passada.
(Página 15)

Política
A falta de quorum
impediu que a co-
missão interpartidá-
ria para a reforma
eleitoral aprovasse
mais de seis artigos
do anteprojeto da
nova lei dos parti-
dos. (Página 4)
Agripino Maia, do
Rio Grande do Nor-
te, disse que gover-
nadores do Nordes-
te, ligados ao PFL,
estão irritados com
a conduta do PMDB
na luta por cargos.
(Página 3)

Cidade
Brizola nega que te-
nha feito acordo com
o Deputado Eurico
Neves (PTB) para
obter sua renúncia
em CPI da Assem-
bléia. O parlamentar
confirmou o acordo:"Quem é agradado
tem que agradar".
(Página 9)
Dois ônibus fo-
ram assaltados na
Zona Sul num inter-
valo de meia hora,
entre 12hl5min e
12h45min. Na Via
Dutra, um ônibus lo-
tado também foi as-
saltado. (Página 9)

Nacional
O Presidente José
Sarney decide hoje o
aumento do funcio-
nalismo, que, segun-
do proposta do Mi-
nistério da Adminis-
tração, deverá ser de
6% acima do INPC
de maio. (Página 7)

Mundo
A troca de palesti-
nos por presos israe-
lenses provocou
uma crise em Israel.
O Japão condenou a
libertação do terro-
rista Kozo Okamoto,
que matou 25 pes-
soas em Tel Aviv, em
1972. (Página 12)
Comissão militar da
OTAN aprovou do-
cumento que prevê
a possibilidade de
ataque bem-suce-
dido da União Sovié-
tica à Europa Oci-
dental no ano 2000.
(Página 13)

Gallup dá a

Sarney 51%

de aprovação

Em seu primeiro mês de Gover-
no, o Presidente José Sarney recebeu
a aprovação da maioria dos brasilei-
ros, segundo pesquisa realizada pelo
Instituto Gallup, no decorrer de
abril. Da população urbana do país,
51% acharam que o Presidente esta-
va governando muito bem (11%) ou
bem (40%). A pesquisa ouviu 2 mil
826 pessoas em 22 Estados.

Desde a posse, em 15 de mar-
ço, na condição ainda de interi-
no, o comportamento pessoal foi
a principal marca do Governo de
Sarney. Ao assumir efetivamente,
em 21 de abril, quando Tancredo
morreu, ele tinha, no entanto, boa
bagagem de iniciativas: liquidação
do Brasilinvest, corte das mordomias
e fim dos decretos-leis. (Página 3)

Senado aprova

estatização do

Sul Brasileiro

Por 41 votos a seis, o Senado aprovou
projeto de lei que estatiza os sistemas
financeiros Sul Brasileiro e Habitasul. De
acordo com o projeto, será criado um
banco estatal, o Meridional, que garantirá
por um ano o emprego dos 25 mil funciona-
rios dos dois grupos. A decisão foi come-
morada com festa em Porto Alegre.

Dentro de no máximo cinco dias,
o projeto de lei será encaminhado ao
Presidente José Sarney, que terá 15 dias
para examiná-lo. Segundo o líder do
Governo no Congresso, o Presidente de-
verá vetar dois ou três itens. A aprova-
çáo do projeto exigirá que a União gaste
Cr$ 1 trilhão 80 bilhões para sanear
os dois sistemas financeiros. (Página 18)

Ayres quer que

Campana assuma

caso Baumgarten

O procurador da 2a Câmara Criminal
do Rio de Janeiro, Vítor André Soveral
Junqueira Ayres, sugeriu que o Secretário
de Polícia Civil, Arnaldo Campana, no-
meie para reabrir o processo Baumgarten
um delegado competente, porque 

"a Delega-
cia de Homicídios não tem competência tcc-
nica para desenvolver novas investigações
sobre o caso".

Afirmou também que a novela póstuma
de Baumgarten, intitulada Yellow Cake,
sumiu no trajeto da delegacia para o Tribu-
nal. Em Brasília, o ex-chefe do SNI, General
Octávio Medeiros, disse estar "torcendo

para a Justiça reabrir o processo", enquan-
to no Rio o General Newton Cruz declarou:"Se a Justiça me convocar para depoimen-
to, eu atendo; mas calarei." (Página 7)

Bate-boca acaba

reunião do PDT

sobre Saturnino
"Você é um cretino, um dedo-duro",

acusou o presidente regional do PDT, Cibilis
Viana. "O senhor é um serviçal, um capacho
do Governador Brizola", retrucou o Depu-
tado federal Clemir Ramos. O diálogo nada
amável, envolvendo a candidatura do Sena-
dor Saturnino Braga à Prefeitura, foi relata-
do por Clemir, também pleiteantc ao cargo.
Ocorreu na sede do PDT, em reunião que
por pouco não degenerou cm socos.

Cibilis acusava Clemir de acusar
Carmen Cvnira, secretária do partido
no Estado, de negociar cargos nos brizolões
cm troca de apoio a Saturnino. Este. por
sua vez. ouvia das bancadas estadual e muni-
cipal que não terá apoio se confirmar Jó
Rezende como vice de sua chapa. (Página 5)

Serrana/SP — Foto de Ariovaldo dos Santos

BNH 
quer 

aumento de

casa de 140,3% a 200%

Os piquetes de bóias-frias pararam 18 caminhões carregados com 20 toneladas de cana cada um

Acordo no ABC

poderá acabar

hoje com greve
A greve dos metalúrgicos do ABC

poderá acabar hoje, com acordos na
Volkswagen, Ford e Brastemp. A parali-
sação de 42 dias já superou em um dia o
recorde de 1980. Os dirigentes sindicais
apresentaram nova contraproposta aos
patrões e o principal impasse continua
sendo a redução da jornada de trabalho
de 48 horas para 44 horas semanais.

Cerca de 60 mil bóias-frias das
culturas de cana e laranja entraram em
greve na região de Ribeirão Preto, no
interior paulista. O impasse está no cálcu-
lo da cana cortada, que os empresários
pagam por tonelada e os trabalhadores
querem receber cm metro. Sem acordo,
os empresários pediram o julgamento do
dissídio coletivo.

A direção da ECT de São Paulo
anunciou que 827c das agências dos cor-
reios estão funcionando, o que é negado
pelas lideranças dos trabalhadores em
greve. O Secretário de Segurança de São
Paulo, Michel Temer, anunciou que a
Polícia Federal vai enquadrar na Lei de
Greve os trabalhadores que impedirem o
acesso de companheiros ao trabalho.

Não haverá aula nos colégios da rede
particular de ensino do Rio, que resolve-
ram não funcionar por causa da greve de
24 horas decidida pelos professores de 1° e
2° graus. Os funcionários da rede hospita-
lar do Rio continuam em greve e marca-
ram uma passeata pelas Avenidas Presi-
dente Vargas e Rio Branco até a Câmara
dos Vereadores, à tarde.

O projeto da nova Lei de Greve será
levado hoje ao Presidente José Sarney
pelo Ministro do Trabalho, Almir Pazzia-
notto. O projeto prevê a revogação
da atual lei e do Decreto-Lei 1.632,
que proíbe as greves nas atividades consi-
deradas essenciais à segurança nacio-
nal. A greve continuará proibida aos fun-
cionários públicos. (Páginas 6, 7 e 18)

O reajuste das prestações da casa pró-
pria poderá ficar entre o mínimo de 140,3%
e o máximo de 200%. No entender do
BNH, a proposta entregue ao Ministro do
Desenvolvimento Urbano, Flávio Peixoto,
compensa as perdas salariais de 1982 a 1984
e atende a uma das principais reivindicações
da Coordenação Nacional dos Mutuários.

Pela proposta do BNH, o índice de
140,3% deverá beneficiar as prestações
que passarem a ser corrigidas de seis em
seis meses e que não tiveram nenhuma
redução nos anos de 1983 e 1984. O aumen-
to pelo percentual máximo ocorrerá nos
contratos de financiamento que permanece-
rem com reajustes anuais.

De acordo com esses índices, a presta-

ção de um imóvel que hoje está em Cr$ 400
mil, por exemplo, passará a Cr$ 961 mil 200,
se for corrigida pelo percentual mínimo; ou
a Cr$ 1 milhão 200 mil, pelo percentual
máximo. O BNH acredita que o reajuste de
140,3% atenderá tanto aos mutuários, que
queriam 112%, como aos agentes financei-
ros, que pediam 170%.

Em Brasília, o Presidente José Sarney
garantiu às lideranças da Aliança Demo-
crática que seu Governo tratará "com sen-
sibilidade política e social" a questão
do reajuste das prestações da casa pró-
pria. Os índices definitivos sairão até
o fim do mês. A Caixa Econômica Federal
reabre hoje os financiamentos para compra
e construção de imóveis novos. (Página 17)

Mensagem em 
junho 

vai

Constituinteconvocar

O Presidente José Sarney decidiu,
em reunião com o seu Conselho Políti-
co, enviar ao Congresso até 15 de junho
mensagem de convocação da Assembléia Na-
cional Constituinte. A mensagem deverá ser
votada no segundo semestre deste ano. Apro-
vada, a Constituinte será eleita cm 15 de
novembro de 1986 e empossada em 15 de
março de 1987.

Sarney assinará ato criando a Comissão
Constitucional que vai elaborar o anteprojeto
da nova Constituição, depois do envio da
mensagem ao Congresso. O presidente da
Câmara dos Deputados e do PMDB, Ulysses
Guimarães, e o Ministro da Justiça, Fernando
Lyra, farão, até a chegada da mensagem,
contatos para alcançarem um pacto político.

Papa diz em Roma

que as críticas

valeram de lição

O Papa João Paulo II embarcou de volta
a Roma, após sua viagem pela Holanda,
Luxemburgo e Bélgica, prometendo levar
no coração e em sua dedicação pastoral as
numerosas críticas que recebeu — sobretudo
de setores leigos — nos três países. Já na
Itália, declarou que as críticas foram "algo
unilaterais", mas que sempre se pode apren-
der com elas.

O último dia na Bélgica foi marcado
por nova investida da contestação, desta
vez por parte da representante dos alunos da
Universidade Católica de Louvain. Véronique
Oruba. Ela lamentou particularmente que
as posições do Vaticano quanto à América
Latina e à Teologia da Libertação — além
do controle da natalidade — "pareçam mui-
to afastadas da realidade". (Página 13)

A decisão adotada na reunião do Consc-
lho Político representa uma espécie de sen-
tença de morte da emenda constitucional do
Deputado Gastone Righi (PTB-SP), que será
discutida cm 12 de junho, convocando a
Constituinte. Os líderes da Aliança Demo-
crática concluíram que a emenda de Righi
contém imperfeições e vão negar quorum pa-
ra a votação.

O jurista Afonso Arinos, que conclui
texto de mais de 100 páginas sobre a demo-
cratizaçáo de vários países, conversará com
Sarney em Brasília, dias 28 e 29, sobre
as formas de convocação da Constituinte.
A assessoria jurídica do Governo não tem
ainda uma definição sobre como será a emen-
da de convocação da Constituinte. (Página 4)

Meningite mata

menino em creche

em S. Cristóvão

Unia criança de quatro anos — Fernando
Luís Barcelos de Araújo — morreu de menin-
gite meningocócica (transmissível) e outra —
Jurandir Canuto da Silva Júnior — está inter-
nada há cinco dias com meningite virótica (não
contagiosa). As duas crianças são da Creche-
Casulo Jaime Câmara, da Fundação Leão
XIII. na Barreira do Vasco, em São Cristóvão.

Ontem, técnicos da Secretaria Municipal
de Saúde medicaram preventivamente 200
crianças, mas não recomendaram a interdição
do local, deixando um médico de plantão. O
superintendente da LBA. Milton Janoti, quer
a creche fechada, porque chegaram a seu
conhecimento denúncias de moradores de que
mais três alunos estavam com os mesmos
sintomas das duas crianças doentes. (Página 9)

Evaristo convoca

Renato e só 22 ou

já chega demitido

O presidente da CBF. Giulitc Coutinho,
decidiu intervir na Seleção Brasileira, após a
derrota de 2 a 1 para o Chile. Ele impôs duas
condições para o técnico Evaristo de Macedo
continuar no cargo: a convocação de apenas 22
jogadores — e não 27. como quer o técnico —
e a inclusão de Renato Gaúcho. Caso Evaristo
recuse as imposições, pode chegar ao Brasil já
demitido.

Hoje. na sede da CBF. Giulitc Couti-
nho, Evaristo e o chefe da delegação, Dil-
son Guedes, analisarão o comportamento
da equipe derrotada ontem, em partida re-
pleta de erros individuais e coletivos. A
Seleção Brasileira fez uma péssima apre-
sentação e poderia ter sido derrotada
por um placar maior. (Páginas 20 a 22)
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COLUNA DO CASTELLO

Congresso atropela

o. Governo Sarney

SEGUE 
o Presidente José Sarney gover-

nando a reboque do Congresso, atrope-
lado por ele, surpreendido por suas iniciati-
vas. Era desejo do Presidente deixar para
mais adiante o envio de uma emenda consti-
tucional que restabelecesse a eleição direta
para a escolha do seu sucessor — acabou
obrigado a enviá-la mais cedo do que imagi-
nava, ante a pressão de deputados e senado-
res. Empenhado em não fraturar a unidade
da Aliança Democrática, o Sr Sarney jamais
sonhou com uma emenda que tornasse inele-
gíveis os atuais prefeitos das Capitais — o
Congresso sonhou em seu lugar e tirou o
sono do Presidente e de governadores como
o Sr Franco Montoro, atormentado pelo
pesadelo janista.

Se dependesse do Sr Sarney, o Congres-
so não aprovaria o projeto de enterrar mais
de 1 trilhão de cruzeiros para tentar salvar da
falência o Sul Brasileiro. A Sudene, por
exemplo, não dispõe de quantia parecida
para atender os nove Estados do Nordeste.
Como é rarefeita a influência do Governo da
Nova República sobre o Congresso eleito
ainda no período da velha, a Câmara apro-
vou o projeto e o Senado, ontem, seguiu-lhe
os passos. O Presidente deverá vetar, como
insinuou, algumas aberrações de um projeto
já, em si, aberrante. O mal, de toda forma,
estará feito, mesmo que pela metade. A
incompetência empresarial terá sido pre-
miada.

De remendo cm remendo, o Presidente
está sendo coagido a fabricar mais um. A
intenção do Sr Sarney era a de só convocar a
Assembléia Nacional Constituinte depois de
estabelecido o pacto político e social propos-
to por ele. A emenda Gastone Righi, a ser
votada no próximo dia 12, alterou radical-
mente o calendário do Presidente. O Sr
Sarney rendeu-se mais uma vez e decidiu
antecipar o que gostaria de fazer mais tarde.
Encurtou sensivelmente o tempo para que se
materialize um pacto de contornos indefini-
dos e que não despertou muito interesse até
agora. E coisa mais para realçar as inegáveis
boas intenções do Presidente, ocupar espaço
e dar trabalho a jornalistas, que perseguem o
pacto como uma espécie de objeto voador
não-identificado.

De real, existe a popularidade do Presi-
dente, atestada em pesquisas recentes: o
reconhecimento quase unânime da Nação
acerca da fidelidade do Sr Sarney às promes-
sas assumidas pelo Presidente Tancredo Ne-
ves; mas isso não quer dizer que o Governo
vá bem, obrigado. Desconte-se que esse não
seria o Governo do Sr Sarney, não seria essa
equipe de ministros que ele teria escalado —
ainda assim resta a constatação de que
poderia ir melhor se o Presidente arquivasse
os receios que o impedem de dormir mais de
4 horas por noite. Se o Presidente, afinal,
sentasse de vez na cadeira que hoje divide
com o Deputado Ulysses Guimarães.

O Governo dispõe de um excesso de
ministros que não se entendem e sofre da
ausência de um comando político forte e
coerente. O chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República foi posto ali para
cuidar da administração — a coordenação
política do Governo seria entregue aos
cuidados do Ministro da Justiça. Dá-se que o
Ministro não a exerce — seja porque não
tem sido muito feliz nas atitudes que toma,
seja porque o Presidente não lhe fornece os
instrumentos de que precisa. Ou não confia
nele. Os líderes do Governo na Câmara e no
Senado não lideram suas bancadas, o Depu-
tado Ulysses Guimarães corre o risco de não
se reeleger para a presidência do PMDB e o
Senador José Fragclli foi eleito contra a
vontade do Presidente Tancredo Neves.

O Deputado Pimenta da Veiga foi feito
líder do PMDB na Câmara por obra e graça
do Deputado Fernando Lyra, de olho no
Gabinete Civil da Presidência e no Ministé-
rio da Justiça. Paga, agora, o preço de uma
eleição artificial. O Senador Humberto Lu-
cena, derrotado dentro de sua própria ban-
cada quando tentou se eleger presidente do
Senado, ganhou o prêmio de consolação de
liderá-la — mas só nominalmente. O Sena-
dor Fernando Henrique Cardoso abiscoitou
o título de líder do Governo no Congresso
porque o Sr Lucena ocupou a vaga reservada
para ele pelo Presidente Tancredo Neves. O
título, por enquanto, e uma obra de ficção,
porque o regimento do Congresso ainda não
foi alterado para permitir sua existência.

Ocupado em vigiar o Presidente da
República e cm nomear correligionários pa-
ra as vagas disponíveis no Governo, o Depu-
tado Ulysses Guimarães não controla, como
o Sr Tancredo Neves imaginava que clè*o?
faria, nem a Câmara, nem os representantes
do seu partido dentro dela. A tarefa de
empregar amigos e adeptos desgastou muito
o Deputado. Ainda não estão cicatrizadas as
feridas abertas com sua apertada vitória
sobre o Deputado Alencar Furtado. Esvai-
se, aos poucos, o carisma do líder que
combateu, durante mais de 20 anos, o auto-
ritarismo. Ou muda o Sr Ulysses Guimarães,
ou o PMDB muda de presidente até o final
do ano.

Segue o Presidente José Sarney tentan-
do harmonizar um Governo que não é seu,
sem uma retaguarda segura dentro de um
Congresso sem comando, às portas de uma
eleição que tende a aprofundar as rachadu-
ras na frágil estrutura da Aliança Democráti-
ca. É de se ver cm que dará tudo isso.

RICARDO NOBLAT
(interino)

PMDB do Rio dá festa 
para 

renovar 
quadros

O PMDB fluminense resolveu promover, dia 7 de julho,
quando renovará seus 64 diretórios municipais no interior e os 25
zonais da cidade do Rio de Janeiro, festas de mobilização
popular, preocupado com uma evidência: a perda de lastro
eleitoral, sobretudo na Capital do Estado, com a fixação em
partidos próprios das lideranças de esquerda que engrossavam os
seus quadros.

Wellington Moreira Franco, que foi um dos fundadores do
MDB. depois por falta dc espaço próprio integrou o PDS e agora
retornou ao PMDB. como virtual candidato a sucessão do
Governador Leonel Brizola. reconheceu que a legalização do
PCB vai tirar votos até aqui dados a legenda pemedcliista.
Acredita, no entanto, que no curso de uma grande movimenta-
çáo. desde as bases, o partido possa substituir os quadros que
estão retornando às suas origens.

Conheça comaMELIAomelhordo

EXTREMO ORIENTE

EXTREMO ORIENTE
28 dias visitando 6 países: Espanha, Japão
Hong-Kong, Tailândia, Singapura e índia.
Saídas: Mai. 24/Jun. 21/
Jul. 12 e 26/Ago. 23/Set. 27/
Out. 25/Nov. 22/Jan-86,3
P. terrestre: U$ 2,697
(Inclui avião Mad/Ext. Or/Mad.
P. aérea: U$ 1,433
(Ponto a ponto) Rio/Mad/Rio.

EXTREMO ORIENTE COM CHINA
35 dias visitando 7 países: Espanha,
Japão, China, Hong-Kong,T ailândia,

Singapura e índia.
Saídas: Jun. 28/Jul. 19/Ago. 16/

Set. 20/0ut. 26/Jan. 86, 3.
P. Terrestre: U$ 3,925

(Inclui avião Mad/Ext. Or/Mad)
P. aérea: U$ 1,433

(Ponto a ponto) Rio/Mad/Rio

EUROPA CLASSEAA

Mais do que uma simples viagem

PETITE EUROPE
26 dias visitando 4 países:
Espanha, França, Suíça
e Itália.
Saída dia 26 de Junho
P. terrestre: U$ 390,
P. aérea: U$ 1,433
(Ponto-a-Ponto)
Rio/Mad/Rio

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

I JPPSL

GRANDE EUROPE
33 dias visitando 8 países:

Portugal, Espanha, França,
Inglaterra, Holanda,

Alemanha, Suíça e Itália.
Saída dia 26 de Junho

P. terrestre: U$ 850,
P. aérea: U$ 1,433

(Ponto-a-Ponto)
Rio/Mad/Rio
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FERIADO C0RPUS CHRISTI

1) FESTA D0 MATA0
2) POUSADA DO RIO QUENTE3) FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA

DURAÇÃO05 DIAS07 DIAS
SAÍDAS05 JUN04 JUN

PARA-
GUAI.

4) CIO. HISTÓRICAS C/GRUTA MAQUINE .
5) CID. HISTÓRICAS - SÃO J0À0 DEL REI

GRUTA MAQUINE • TIRADENTES
6) VALEDOITAJAj7) GUARAPARI/VITÓRIA
>) ILHA 00 BOI (HOTEL SENAC)
9) VITÓRIA-GUARAPARI10) CAMPOS 00 JORDÃO

11) POÇOS DE CALDAS - AGUAS DA PRATA
ANDRADAS12) ROTEIRO DAS ECLUSAS

13) CID. CRIANÇA - PUV CENTER -
SIMBASAFARI

14) ÁGUAS E PRAIAS PAULISTAS

05 DIAS05 DIAS04 DIAS
04 DIAS04 DIAS04 DIAS
04 DIAS04 DIAS

05 JUN05 JUN06 JUH
06 JUN06 JUN06 JUN
06 JUN06 JUN

FESTA DO MATA0
C/ R0T. DAS ECLUSAS

HOTEIHO RIO DE JANEIRO - CMPINAS - SA0 CARLOS -ARARAGUARA - MATÍ0 - BAURU - LIMEIRA - BARRA BONITA,passou de turco co.t entrada e opwaçio na primeira Eclusa da IAmérica do Sul ¦ ÁGUAS 0E SÁ0 PEDRO ¦ PIRACICABA • ' ICAMPINAS - AGUAS 0E LIN00IA - SERRA NEGRA - MONTE SlAo|JUNDIAI -.SÃO PAULO0URAÇA0: 05 DIAS SAÍDA: 05 de Junho 1985

PORTO SEGURO
BERÇO DO BRASIL

Rio - Guarapari - Porto SeguroVitória - Rio. Duração: 6 ou 7 dias
SAÍDAS 18 DE MAIO. 3 0E JUN.

 * >1
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EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS
FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DE AVIÃO
Duração 23 dias - Saídas:
13. 27 jun. 04, 11 jul. 08 ago. 05,12
set. 10 out. 07 nov. OS, 12 dez. 85.

Rio, Gov. Valadares. Feira de Santana. Maceió. Ga-
ranhus. Campina Grande, João Pessoa. Natal. Mos-
soró. Fortaleza. Tangul. Camocin, Parnaiba. Tere-
sina. SSo Luiz. Belém. 05 dias navegando pelo Rio
Amazonas. Manaus.

IDA E VOLTA 0E AVIÃO -12 dias visltan-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 Velha.
Ponta Grossa. Guarapuava. Cataratas do Igua-
çu. Paraguai (Pto Pres. Stroessner), Argenti-
na (Puerlo Iguazu. Missiones), Curitiba. S.
Paulo. Rio.
Duração 07 dias - Saidas:

02.06. 1Gjun.03.07.12. lb. 19.
21. 22. 24, 26 jul. 11. 18 Ago. 07. 12.
15. 22 Set. 06. 12. 17. 21 Oul. 85
ROTEIRO GUARANI • (INEOt-TO) - AssunçJo. Paraguai. Argentina, Foz do
Iguaçu. Itaipu. Guaira, Passeio Fluvial, Sul do
Brasil.
DURAÇÃO 12 DIAS-SAIDAS:06.16 JUN. 05.10, 15.18 JUL. 09. 16
AGO. 07. 14 SET. 08. 16 OUT. 06. 13
NOV. 06 DEZ. 85.

ROTEIRO DO OURO iinéoi-
TOI PRAIAS SERRAS TERMAS ¦ ES
TÂNCIAS -

Rio, Curitiba, Joinville, Blumenau. Itapema,Florianópolis. Santo Amaro (Caldas da Impera-
triz). Torres. Porto Alegre. Estância Santa Isa-
bel. Novo Hamburgo. Gramado. Canela (HotelLaje de Pedra). Curitiba. S. Paulo. Sào Josédos Campos. Caraguataluba Ubatuba, Parati.
Duração 12 âias-
Saidas: 10. ITliin.
01. 15. 20 Jul. 05. 12.18 ago. OS. 16
set. 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 lta)ai. Camboriu. florianúpolis. Cri*-
ciuma. Torres. Osório. Porto Alegra. Novo
Hamburgo. Gramado. Canela. Cascata do Ca-
racol. Caxias' do Sul. Lagas. Rio Negro. Curiti-
ba. Vila Velha. Foz do Iguaçu. Cataratas do
Iguaçu. Pto Pres Stroessner (PARAGUAI).Puerto Iguazu (Argentina). Guarapuava. lon-
drina. Sâo Paulo. Rio
Duração 17 dias - Saidas:06. 15jun.05. 08. 11.15.17 jul.08 ago. 06. 11. 14. 20 set. 06. 12. 17
out. 04. 15 nov. 05. 15 dez. 85.

ROTEIRO DAS MISSÕES
ARGENTINA PARAGUAI BRASIL •
Rio, S Paulo. Curitiba. Irai (Therma«|. SantoÂngelo, Ruínas de Slo Miguel. Slo .San-to Tome. Pousadas. Minas de San lgnaci& 'i-
ni-Encarnacion. Asuncion. Foz do Iguaçu.Guaira. Maringá. Londrina. S Paulo, Rio.Duração 13 dias-Saídas: 06
jun. 07.10. 13. 16,18 jul. 11 ago. 07.15 set. 05. 15 out. 07,15 nov. 05 dez.85.

VIAGEM AO SUL - A mais coruple-
ta excursão ao sul do pais abrangendo SANTA
CATARINA. PARANA. RIO GRANDE 00 SUL -
REGIÕES 00 VINHO. UVAS E DO CAFE Ida p«-Io litoral, volta pela Serra. Slo Paulo. Curitiba.
Paranaguá. Joinville. Blumenau. Itajai. Cam-
boriú. Florianópolis. Crisciuma. Torres. P Ale-
gre. Caracol, Canela. Gramado. Caxias do Sul.
Garibaldi. Bento Gonçalves. Novo Hamburgo.
Lages. Vila Velha, Ponta Grossa. Londrina. Sâo
Paulo. RioDuração 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 PORÃ 5EST. BOLÍVIA ¦ Conhe-
ça o mais misterioso Estado do Brasil. Rio. S
Paulo, Campinas. Rib Prelo Uberlândia. Ron-
donópolis, Cuiabá. Campo Grande. Corumbá.
Puerto Soares (BOLÍVIA). Oourados • PONTA
PORÃ. Pedro Juan Cabalero. Pres. Prudente.
Sào Paulo. RioDuração 15 dias - Saidas:

06.12.19 jun. 07.10. 12.15.17.
19 jul. 07. 15 ago. 05. 09. 13. 16. 19
set. 07.09, 11. 17. 19. 23 oul. 06.12.
16. 21 nov. 05 dez. 85.
POUSADA DO RIO QUENTE

5 DIAS NA POUSADA ¦ Rio. SloPaulo, Rib Preto. Caldas Novas (Hotel Pousada
c/PensJo Completa). Campinas. Rio
Duração: 07 dias - Saidas:15 jun. 13. 20 jul. 17 ago. 14 e21 set. 05 e 19 out. 16 nov. 85.
BRASÍLIA caldas novas
ARAXÁ ¦ TRIÂNGULO MINEIRO. 5
DIAS NA POUSAOA -Rio Barbacena BeloHorizonte. Trés Marias. Cristalina. Brasília. Ci-dade Livre. Cidades Satélites. Anápolis. Goiá-nia. Caldas Novas (Pousada do Rio Quente Ho-telTurismo-5Estrelas). Uberlândia. Uberaba.Araxá. Ribeirlo Preto. Campinas. Sâo Paulo.
Rio.Duração 11 dias - Saidas:

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. 14.21.25
nov. 05. 12. dez. 85.
BAHIA - CAMINHO DO DESCOBRI-
MENTO - Rio de Janeiro Governador Vaiada-res. Teótilo Otoni. Vitória da Conquista Jequié.Feira de Santana. SALVADOR (05 diasi. Itabu-na. Ilhéus. Porto Seguro. Monte Pascoal San-ta Cruz de Cabrália. Vitória Guarapari. Rio deJaneiro. Regresso opcional de aviáo. da cidadede Salvador no 8' (oitavo) dia da excursão.
Duração 10 dias - Saídas:05. 06 jun. 06. 10. U. 16. 19. 21. 22
jul. 05. 16 ago. 07. 19 set. 09. 19.24
out. 05. 14 nov. 05. 23 dez. 45.

NORDESTE MARAVILHOSO
IDA DE ÔNIBUS VOLTA DEI

AVIÁO • Viagem por 9 Estados do Brasil • Rio I
de Janeiro. Espirito Santo. Bahia, Sergipe. Ala- I
goas. Pernambuco. Paraiba. Rio Grande .do |Norte, Ceará (Ida de avilo - volta da tnibus).Duração 14 dias • Saidas:07. 14 jun. 06. 09. 13. 18. 19,20 i
jul. 06. 17 ago. 05. 12. 18. 22 set.
TRANSBRASIL - grande |CIRCUITO BRASILEIRO • Rio. B. Horlzoo- [te. Brasilia. Anápolis. Goiânia. Ceres. Rio To-
cantins. Imperatriz. Belém. Manaus (0PCI0- INAL 0E AVIA0), Castanhal. Capanema, Santa |Inez. Sâo Luiz. Gruta de Ubajara. Teresina, So-bral. Fortaleza. Mossoró. Natal. Joio Pessoa.
Recile. Olinda. Nova Jerusalém. Miceió. Ara-caju. Salvador. Itabuna. Porto Seguro, Monte IPascoal. Vitória. Guarapari. Campos. Niterói |(Ponte), Rio.Duração 25 dias - Saidas:06. 16 jun. 04, 05. 06. 16 jul. 04.16 ago. 06. 16 set. 08. 16 out. 05. 16 |nov. 06 dez. 85.
ARGENTINA - sul do brasil ¦
S Paulo. Curitiba. Paranaguá. Joinville. Blu-menáu. Itaiai Camboriu. Florianópolis. Torres,
Gramado. Canela. Caracol. Novo Hamburgo. |Caxias do Sul. Porto Alegre, Pelotas. Chui,MONTEVIOEO. PUNTA DEL ESTE. BUENOS Al-RES (5 dias). Tigre e Delta dei Paraná Plata.Mar dei Plata. Buenos Aires, Montevideo. PAlegre. Curitiba, Rio.
Duração 19dias-Saidas: 12 |jul. 10 set. 10 oul. 10 nov. 12 dez.85.
BARILOCHE " Rio. Curitiba. Joinvil- |le. Valo Itajai. Torres. Porto Alegre. Chui, Mon-tevidéo. Punta dei Este. Buenos Aires. BARI-L0CHE. Neuquem. Baia Blanca. Mar dei Ptata.La Ptata. B AIRES. Santa Fé. Resistência. Pil-comayo ASSUNÇÃO Puerto Pres Stroessner.Foz do Iguaçu. Curitiba. RioDuração 22 dias - Saidas:06. 11. 13 jul. 09 set. 09 out. 09 nov.85.
CHILE oo atlântico ao pacIr
CO - Rio. Curitiba. Foz AssunçJo. Sta. Fe,Córdoba (Travessia dos Andes). Santiago. Vi-Aa dei Mar. Região dos Lagos Chilenos. Banlo-che Baia Blanca. Mar dei Ptata. Buenos Aires.Montevideo Punta dei Este Porto Alegre Curi-tiba RioDuração 25 e 30 dias - Saidas:02 e 10 jul. 05 set. 05 out. 03nov. 85.

URBI ET 0RRI NA BARRA |
A MAIS NOVA LOJA DA SUA AGÊNCIA
DE VIAGENS
AV. DAS AMÉRICAS N? 4790
GRUPO 422 TEL.: 32S-9487.
(ED. CENTRO PROFISSIONAL DA BARRA |JUNTO AO BARRA SHOPPING)

MATRIZ - RUA SÃO JOSÉ. 90 qr. 2003 Tels.: 252-6156 (PA3X) 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 Tiiuca)
Tels.: 234-7397 252-6156 embratur00017-03-41 c
NITERÓI - Av. Amaral Peixoto, 36 Sobrelpja 111 (Galeria Paz) Tel.: 716-4090
EMBRATUR* 000617-82-41-9
IPANEMA - PAXTUR - Rua Vise. Pirajá, 330 Loja 105 Tel.: 287-0999
BARRA - Av. das A.oéricas, 4790 - Sala 422 Tel.: 325-9487 emsraturoooi? o? h-s
SÃO PAULO - Av. São Luiz, 187 2' Sobreloja Sala 30 (Gal. Metropole) Tel 231-2983
EMBRATUR 00017-04-41-6 SP

CORPUS

CHRISTI
MACEIÓ • Hotel Luxor Alagoas
SALVADOR • Salvador Praia Hotel
FORTALEZA - Novotel Magna
JOÃO PESSOA • Hotel Tambaú

yi DO IGUAÇU Hotel da& Cataratas
Saída • 06 de Junho. Regresso - 09 de Junho.
TARIFA AÉREA - BTG C/40% DE DESCONTO

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PLANOS EXCEPCIONAIS DE FINANCIAMENTO

abíGUtur

RIO DE JANEIRO CENTRO - RUA MÉXICO, 21 LOJA TEL.: 220-1840
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 547 LOJA A - TEL.: 511-1840
São Paulo: Av. Brlg. Faria Uma. 1501 -tel.: (011) 210-1666
Campinas ¦ SP - Rua da Conceição, 2S9 - tel.: (0132) 32-6181
EMBRATUR: 00002-00-41-9 CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

PA

TAHITI
JÓIAS DO TAHITI

14 dias
Papeete/Moorea/Bora Bora/

Huahine
Saídas semanais garantidas.

mmmmm EUROPA WÊmmmi
EUROPA DE SEMPRE

18 dias
Espanha/França/Itália/

Vaticano/Grécia.
Extensão opcional a Portugal
Saídas semanais garantidas.

v *

Consulte seu Agente de Viagens ou
R. Gonçalves Dias 89 Gr 309

TEL: .224-1990(5 Troncos)
00S?7-00-<
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Tanto a perda das lideranças de esquerda, que vão assumir a
identidade de suas antigas legendas em fase de legalização, como
a necessidade, que o PMDB terá de assumir uni perfil mais nítido
levam Moreira Franco a acreditar que o seu partido vai ocupar
uma posição de centro-esquerda dentro dos espaços políticos
redesenhados pela Nova República.

Newton Cruz

quer mudar

sua imagem
Impedir a esquerdizaçno

do pais. manter a coesão tias
Forças Armadas e destruir o
mito de que é mau e violento
são os objetivos do (ieneral
Newton Cruz ao se candida-
tar. pelo l'DS do Rio de
Janeiro, ã Assembléia Naeio-
nal Constituinte. Durante um
debate, ontem ã tarde, na
RADIO JORNAL DO
BRASIL, o General disse
que o SN! jamais fez escutas
dc telefones, "como andam
dizendo".

O ex-comandante militar
ilo Planalto — que. por duas
vezes, na votação da emenda
2045 e na da emenda Dante
dc Oliveira, foi o executor
ilas medidas de emergência
em Brasília — se manifestou
contra este recurso e a favor
de sua retirada do texto cons-
titucional. Acrescentou que
não pretende fundar um par-
tido de cunho nazi-fascista
porque e "contra qualquer
tipo de regime autoritário".

Embora não se considere
um candidato da extrema ili-
reita, não aprova a legaliza-
çáo dos partidos comunistas
nem um possível reatamento
de relações diplomáticas do
Brasil com Cuba. Newton
Cruz espera conseguir votos"entre os milhões que foram
às praças públicas pedir elei-
ções diretas", mas não tem
idéia do segmento da popula-
çáo que poderá apoia-lo:

— Eu quero é fazer políti-
ca à minha moda, quero des-
mitificar o Newton Cruz. Pa-
ra mim. a coisa mais impor-
tanto é a coesão das Forças
Armadas. Jamais me perdoa-
rei se, por uma escorregada
qualquer, eu prejudicar essa
coesão. Sc isso acontecer, tu-
do o que fiz até hoje terá sido
inútil.

Definindo-se como "um
defensor intransigente da
lei", o General expôs a sua
ideologia: "Sou favorável à
livre empresa, à livre iniciati-
va, mas a própria Constitui-
çáo diz que a propriedade
deve ter um cunho social. E
isso o que defendo, uma de-
moeraeia social".

O General Newton Cruz
reafirmou que ficou "muito
sentido" com o fato dc o
Presidente Tancredo Neves
ter morrido certo dc que cie
tentaria um golpe para impe-
ilir sua posse: 

"Isso é balela,
se eu tentasse um golpe esta-
ria traindo o Governo ao
qual servia".

0MUND0

LAN CHILE
ALGUMAS SUGESTÕES PARA AS SUAS FÉRIAS i

CHILE
JÓIAS DO CONE SUL

12 dias
Santiago/Vifla dei Mar/

Valparalto/Puerto Montt/
Lagos Chilenos/Bariloche/

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

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

d
I*
*
*
*

¥

*
*
*
*

*
O LanChile/^

COLONIA DE FERIAS

Estácio de Sá

(8?)
Reserve já o lugar de seu filho pata passar 15 dias em julho

numa agradável COLÔNIA DE FÉRIAS em Teresópolis, con-
tactando a natureza, se socializando com outras crianças e
crescendo.

Atividades Educação Física Natação. Futebol de Salão,
Vòley. Basquete, Handbool. Futevoley. Gincana, Olímpia
das Internas, Video-Game, Ping-Pong

Lazer: Jardinagem, tncot e modelagem. Apartamentos
suites para 06(seis) crianças. Salas de |ogos. Piscinas. Pista
de Cooper. Quadra Coberta Polivalente. Estula e Horta.
Periodo: 15 dias ¦ Preço por criança. CrS 800.000 - incluindo
hospedagens, traslados, refeições e atividades.

— Informações e reservas —

USA/ Ll9digsl{
CANADÁ •
Saídas se manais
garantidas até
Novembro.

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RIO DE JANEIRO: Vinícius de Morais. 120 - Tel ' 2R7 5093

Rua do Bispo. 83 - Rio Comprido • Tel 284 3445
NITERÓI: Av Governador Roberto Silveira, 45 3 Ic ,i<ai Tel 710

EMBRATUR 2B:t9 02 J 1 

*

* Amplo
FinanciamentoJ

OperacOo direta •
Roteiros de qualidade V

0* Pagamento em cruzeiro®
4)Consulte seu agente de vagens ou£

R. Gonçalves Dws 89 JGr 309 •
TEL: 224-1990*

(5 Troncos) WmW ¦ ¦ IT Pa

Cruzeiro ao Caribe.
AérM. US$ 550*

ORLANDO ^ . -A RIO
s PAULO'Vôo fretado VASP

Economia tanto no céu

7+7=7 {
J /

como no mar.
Ao fazer 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

b/oxilktn
^ promotioncenter

P't>s Antonio ' ,u
Iols; 38/0 e . •
fcWSPATyR lim-"'

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 Nasr.au à Ja-
maica.
Faça logo sua reserva. Nunca foi tão íá-
cil economizar no ceu e r,o mar.

, HOGWIGUX
; CAMBB£AH UNES

PM PM TURISMO CiMBIO
fl.c Tels .T 1B00 e
S P3'jlo Tels ."594f_"' e
3^

STELLA BARROS TURISMO
A!'p 9a'nso ?? 4°

0
Av Ric Br?
ioias 2 •'
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coluna do castello Célio assume coordenação 
política 

do Governo

O Congresso atropela

o Governo Sarney

SEGUE 
o Presidente José Sarney gover-

nando a reboque do Congresso, atropc-
lado por ele, surpreendido por suas iniciati-
vas. Era desejo do Presidente deixar para
mais adiante o envio de uma emenda consti-
tucional que restabelecesse a eleição direta

para a escolha do seu sucessor — acabou
obrigado a enviá-la mais cedo do que imagi-
nava, ante a pressão de deputados e senado-
res. Empenhado em não fraturar a unidade
da Aliança Democrática, o Sr Sarney jamais
sonhou com uma emenda que tornasse inele-
gíveis os atuais prefeitos das Capitais — o
Congresso sonhou em seu lugar e tirou o
sono do Presidente e de governadores como
o Sr Franco Montoro, atormentado pelo
pesadelo janista.

Se dependesse do Sr Sarney, o Congres-
so não aprovaria o projeto de enterrar mais
de 1 trilhão de cruzeiros para tentar salvar da
falência o Sul Brasileiro. A Sudene, por
exemplo, não dispõe de quantia parecida
para atender os nove Estados do Nordeste.
Como é rarefeita a influência do Governo da
Nova República sobre o Congresso eleito
ainda no período da velha, a Câmara apro-
vou o projeto e o Senado, ontem, seguiu-lhe
os passos. O Presidente deverá vetar, como
insinuou, algumas aberrações de um projeto
já, em si, aberrante. O mal, de toda forma,
estará feito, mesmo que pela metade. A
incompetência empresarial terá sido pre-
miada.

De remendo cm remendo, o Presidente
está sendo coagido a fabricar mais um. A
intenção do Sr Sarney era a de só convocar a
Assembléia Nacional Constituinte depois de
estabelecido o pacto político e social propos-
to por ele. A emenda Gastone Righi, a ser
votada no próximo dia 12, alterou radical-
mente o calendário do Presidente. O Sr
Sarney rendeu-se mais uma vez e decidiu
antecipar o que gostaria de fazer mais tarde.
Encurtou sensivelmente o tempo para que se
materialize um pacto de contornos indefini-
dos e que não despertou muito interesse até
agora. É coisa mais para realçar as inegáveis
boas intenções do Presidente, ocupar espaço
e dar trabalho a jornalistas, que perseguem o
pacto como uma espécie de objeto voador
não-identificado.

De real, existe a popularidade do Presi-
dente, atestada em pesquisas recentes: o
reconhecimento quase unânime da Nação
acerca da fidelidade do Sr Sarney às promes-
sas assumidas pelo Presidente Tancredo Ne-
ves; mas isso não quer dizer que o Governo
vá bem, obrigado. Descontc-sc que esse não
seria o Governo do Sr Sarney, não seria essa
equipe de ministros que ele teria escalado —
ainda assim resta a constatação de que
poderia ir melhor se o Presidente arquivasse
os receios que o impedem dc dormir mais dc
4 horas por noite. Se o Presidente, afinal,
sentasse de vez na cadeira que hoje divide
com o Deputado Ulysses Guimarães.

O Governo dispõe de um excesso de
ministros que não se entendem e sofre da
ausência de um comando político forte e
coerente. O chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República foi posto ali para
cuidar da administração — a coordenação
política do Governo seria entregue aos
cuidados do Ministro da Justiça. Dá-se que o
Ministro não a exerce — seja porque não
tem sido muito feliz nas atitudes que toma,
seja porque o Presidente não lhe fornece os
instrumentos de que precisa. Ou não confia
nele. Os líderes do Governo na Câmara e no
Senado não lideram suas bancadas, o Depu-
tado Ulysses Guimarães corre o risco de não
se reeleger para a presidência do PMDB e o
Senador José Fragelli foi eleito contra a
vontade do Presidente Tancredo Neves.

O Deputado Pimenta da Veiga foi feito
líder do PMDB na Câmara por obra e graça
do Deputado Fernando Lyra, de olho no
Gabinete Civil da Presidência e no Ministé-
rio da Justiça. Paga, agora, o preço de uma
eleição artificial. O Senador Humberto Lu-
cena, derrotado dentro de sua própria ban-
cada quando tentou se eleger presidente do
Senado, ganhou o prêmio de consolação de
liderá-la — mas só nominalmente. O Sena-
dor Fernando Henrique Cardoso abiscoitou
o título de líder do Governo no Congresso
porque o Sr Lucena ocupou a vaga reservada
para ele pelo Presidente Tancredo Neves. O
título, por enquanto, é uma obra de ficção,
porque o regimento do Congresso ainda não
foi alterado para permitir sua existência.

Ocupado em vigiar o Presidente da
República e em nomear correligionários pa-
ra as vagas disponíveis no Governo, o Depu-
tado Ulysses Guimarães não controla, como
o Sr Tancredo Neves imaginava que ele o
faria, nem a Câmara, nem os representantes
do seu partido dentro dela. A tarefa de
empregar amigos e adeptos desgastou muito
o Deputado. Ainda não estão cicatrizadas as
feridas abertas com sua apertada vitória
sobre o Deputado Alencar Furtado. Esvai-
se, aos poucos, o carisma do líder que
combateu, durante mais de 20 anos, o auto-
ritarismo. Ou muda o Sr Ulysses Guimarães.
011 o PMDB muda dc presidente até o final
do ano.

Segue o Presidente José Sarney tentan-
do harmonizar 11111 Governo que não é seu.
sem uma retaguarda segura dentro de um
Congresso sem comando, às portas de uma
eleição que tende a aprofundar as rachadu-
ras 11a frágil estrutura da Aliança Democráti-
ca. É de se ver em que dará tudo isso.

RICARDO NOBLAT
(interino)

Brasília — O ex-presidente tia Câmara dos Depuüulos e
líder dn Governo Geisel, jurista Celio Borja, nomeado assessor
especial, peio Presidente José Sarney. terá um papel relevante 11a
execução do projeto político do Governo, conforme confidenciou
um dos mais íntimos auxiliares do presidente. Celio Borja, que
mudará do Rio para Brasília, toma posse hoje pela manhã.

O Ministro da Justiça. Fernando Lyra, na interpretação,
deste mesmo assessor, certamente perderá mais espaço no
Governo com a posse de Celio Borja.

Celio Borja funcionará como interlocutor autorizado de
Sarney no trato com políticos, desafogando o Presidente de
decisões menores, como vem ocorrendo, por exemplo, nos
últimos dias. com o jogo de pressões para partilha de cargos de
segundo e terceiro escalões. Seu papel, todavia, não ficará restrito
a esta órbita — ele deve atuar, também, fundamentalmente como
assessor político de Sarney nas grandes decisões. No dia-a-dia.
ainda segundo o assessor do Planalto, Borja filtrará os contatos e
temas, levando para o presidente apenas o que for realmente

relevante."Sarnev precisa de tempo para pensar a grande política
e não poderá continuar recebendo todo e qualquer político com
de/enas de reivindicações menores ¦

Outra importante função caberá a Jorge Murad. secretario
particular e genro do Presidente. Ele vai acompanhar, através ile
um computador, todo o desempenho do Governo, desde suas
decisões até as nomeações do terceiro escalão.

Conheça comaMELIAomelhordo

EXTREMO ORIENTE

EXTREMO ORIENTE
28 dias visitando 6 países: Espanha, Japão
Hong-Kong, Tailândia, Singapura e índia.
Saídas: Mai. 24/Jun. 21/
Jul. 12 e 26/Ago. 23/Set. 27/
Out. 25/Nov. 22/Jan-86,3
P. terrestre: U$ 2,697
(Inclui avião Mad/Ext. Or/Mad.
P. aérea: U$ 1,433
(Ponto a ponto) Rio/Mad/Rio.

EXTREMO ORIENTE COM CHINA
35 dias visitando 7 países: Espanha,
Japão, China, Hong-Kong,Tailândia,

Singapura e índia.
Saídas: Jun. 28/Jul. 19/Ago. 16/

Set. 20/Out. 26/Jan. 86, 3.
P. Terrestre: U$ 3,925

(Inclui avião Mad/Ext. Or/Mad)
P. aérea: U$ 1,433

(Ponto a ponto) Rio/Mad/Rio

EUROPA CLASSE Ali

Mais do que uma simples viagem

PETITE EUROPE
26 dias visitando 4 países:
Espanha, França, Suíça
e Itália.
Saída dia 26 de Junho
P. terrestre: U$ 390,
P. aérea: U$ 1,433
(Ponto-a-Ponto)
Rio/Mad/Rio

¦ CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

/ /Tm
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GRANDE EUROPE
33 dias visitando 8 países:

Portugal, Espanha, França,
Inglaterra, Holanda,

Alemanha, Suíça e Itália.
Saída dia 26 de Junho

P. terrestre: U$ 850,
P. aérea: U$ 1,433

(Ponto-a-Ponto)
Rio/Mad/Rio

Viagens Metia ffl mclintcr
RIO: Av. Rio Branco, 99 -11? - Tel.: (PABX) 253-4546 embratur oo/m oo <t 9 abav rj 207
SÃO PAULO: Rua Dom José de Barros, 177-6?-Cj. 601 embraiur 00768-01-412 abav-sp im
Tels.: 231-3366 - 231-3716 - 255-9806 - 255-9296 obd

V.

itORBI

FERIADO C0RPUS CHRISTI
DURAÇÃO

1) FFSTAD0MATÃ0 05 DIAS
2) POUSADA DO RIO QUENTE 07 DIAS
3) FOZ 00 IGUAÇU - ARGENTINA - PARA-
GUAI 07 DIAS

«) ÜI0. HISTÓRICAS C/GRUTA MAQUINE M DIAS
5) CIO. HISTÓRICAS - SÀ0 JOÃO DEL REI

GRUTA MAQUINE - TIAADENTES 05 DIAS
6) VALEDúlTAJAi 05 0IAS
7) GUARAPARI/VITÓRIA 04 DIAS
í) ILHA DO BOI (HOTEL SENAC) 04 DIAS
9) VITÓRIA - GUARAPARI 04 DIAS

I 10) CAMPOS DO JORDÃO 04 DIAS
11) POÇOS DE CALDAS - ÁGUAS DA PRATA

ANDRADAS 04 DIAS
12) ROTEIRO DAS ECI USAS 04 DIAS
13) CIO. CRIANÇA - PLAY CENTER -

31MBASAFARI 03 0IAS
14) ÁGUASEPRAIASPAULISTAS 04 DIAS

SAIDAS05 JUN04 JUN
OA e 06 JIT06 JUN
05 JUN05 JUN06 JUN
06 JUN
06 JUN06 JUN
06 JUN06 JUN
06 e 07 JUN
06 JUN

FESTA DO MATÃO
C/ ROT. DAS ECLUSAS

ROTEIRO RIO DE JANEIRO - CMPINAS - SA0 CARLOS -ARARAGUARA - MATA0 - BAURU - LIMEIRA - BARRA BONITA,passeio òb barco com entrada e op«raçiu na primeira Eckiu da IAmérica do Sul - ÁGUAS 0E SA0 PEDRO - PIRACICABA - LCAMPINAS ¦ AGUAS DE LINOOlA - SERRA NEGRA ¦ MONTE SlAo|JUNDIAI -.SAO PAULODURAÇAO: 05 DIUS SAÍDA: 05 de Junho 1985

PORTO SEGURO
BERÇO DO BRASIL

Rio • Guarapari • Porto SeguroVitória - Rio. Duração: 6 ou 7 dias
SAÍDAS 18 DE MAIO. 3 DE JUN.

Á -

I EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS IDA DE ÔNIBUS • VOLTA DE AVIÃO
FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO ^W 0*U juLMago. 05,12

set. 10 out. 07 nov. 05,12 dez. 85.PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.
Rio. Gov. Valadares, Feira de Santana. Maceió. Ga-
ranhus. Campina Grande. Joio Pessoa. Naial. Mos-
sorú, Fortaleza, Tangul. Camocin. Parnaiba. Taro-
sina. Sio Luiz. Belém, 05 dias navegando pelo Rio
Amazonas, Manaus.

IDA E VOLTA DE AVIÃO -12 dias visltan-
do - São Luiz, Belém Manaus.
Saídas: , 28 mai. 25 jun. 09,16. 23 jul.20agn. 17. 24 set. 22 oul. 19 nov. 17. 24
dez. 85.

FOZ 7 DIAS ARGENTINA. PARA
GUAI • Rio, Ragistro. Curitiba, Vila Velha.
Ponta Grossa. Guarapuava. Cataratas do Igua-
çu, Paraguai (Pto. Pres. Stroessner), Argentl-
na (Puerto Iguazu. Missiones), Curitiba, S
Paulo, Rio.Duraçào 07 dias - Saídas:

02.06.16 jun. 03,07,12,1b. 19.
21. 22. 24. 26jul. 1t.18Ago.07. 12,
15. 22 Set. 06. 12. 17, 21 Out. 85
ROTEIRO GUARANI • (INEDI-TO) - Assunçlo, Paraguai. Argentina. Foz do
Iguaçu. Itaipu, Guaira, Passeio Fluvial, Sul do
Brasil.
DURAÇÃO t2DIAS-SAÍDAS:
06.16 JUN. 05, 10.15.18 JUL. 09. 16
AGO. 07. 14 SET. 08, 16 OUT. 06. 13
NOV. 06 DEZ. 15.

ROTEIRO DO OURO UNÊOh
TO) PRAIAS ¦ SERRAS TERMAS ¦ ES
TÃNCIAS -

Rio, Curitiba, Joinville. Blumenau, Itapema.Florianópolis. Sinto Amaro (Caldas da Impera-
triz). Torres. Porto Alegre. Estância Santa Isa-bel, Novo Hamburgo, Gramado. Canela (HotelLate de Pedra). Curitiba. S. Paulo. Sio Josedos Campos. Csraguaiatuba. Ubatuba. Parati.
Duração 12 âlas-
Saldas: 10. iriun.
01. 15. 20 Jul. 05. 12. 11 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 Itajai, Camboriu. -Florianópolis. Crii
ciuma. Torres. Osório. Porto Alegre. Novo
Hamburgo. Gramado. Canela Cascata do Ca-
racol. Caxias do Sul. Lages. Rio Negro. Curiti-

| ba. Vila Velha. Foz do Iguaçu. Cataratas do
Iguaçu. Pto. Pres Stroessner (PARAGUAI).Puerto Iguazu (Argentina), Guarapuava. Lon-
drlna. Sio Paulo. Rio.
Duração 17 dias - Saldas:

06.15jun. 05.08.11.15.17 jul.I OS ago. 06. 11. 14. 20 sei. 06. 12. 17
out. 04.15 nov. 05. 15 dez. 85.

[roteiro DAS MISSÕES
I ARGENTINA PARAGUAI BRASIL
1 Rio. S. Paulo. Curitiba, trai (Thernut). SantoI Ângelo. Ruinas de Slo Miguel. Sto bQ .San-I to Tomé. Pousadas. Minas de San lgnici& V
| nl-Encarnaclon. Asuncion. Foz do Iguaçu.I Guaira. Maringá. Londrina. S Paulo. Rio
I Duraçflo 13 dias-Saldas: 06I jun. 07. 10. 13. 16. 18 jul. 11 ago. 07.115set. OS. 15out. 07.15nov. 05dez.i 85.

VIAGEM AO SUL Am*<s coraple-
ta excursão ao sul do pais abrangendo SANTA
CATARINA. PARANA. RIO GRANDE 00 SUL -
REGIÕES DD VINHO. UVAS E Ü0 CAFE Ida pe-Io litoral, volta pela Serra Sio Paulo. Curitiba.
Paranaguá. Joinville. Blumenau. Itajai. Cam-
borlú. Florianópolis. Crisciuma, Torres, P Ale-
gre. Caracol. Canela. Gramado. Caxias do Sul,
Garibaldi. Bento Gonçalvos. Novo Hamburgo.
Lages. Vila Velha. Ponta Grossa. Londrina. Sio
Paulo, Rio
Duração H dias - Saidas:. 07. 15 jun. 08.12. 15 jul.07 ago. 06. 12.17set. 08,15out. 05.
16 nov. 05. 18 dez. 85.
MATO GROSSO pantanal
PONTA PORÃ SEST. - BOLlVIA • Canh.-
ça o mais misterioso Estado do Brasil. Rio, S
Paulo, Campinas. Rib. Preto. Uberlândia, Pon-
donópolis, Cuiabá. Campo Grande. Corumbá,
Puerlo Soares (BOLÍVIA). Dourados • PONTA
P0RÀ, Pedro Juan Cabalero, Pres. Prudente,
Sio Paulo. Rio
Ouração 15 dias - Saidas:

06.12.19 jun. 07.10.12.15.17.
19 jul. 07, 15 ago. 05. 09. 13. 16. 19
set. 07.09.11. 17. 19, 23 out. 06. 12.
16. 21 nov. 05 dez. 85.
POUSADA DO RIO QUENTE

- 5 DIAS NA POUSADA • Rio. StoPaulo. Rib Preto Caldas Novas (Hotel Pousada
c/Pensio Completa). Campinas. Rio.
Duração: 07 dias - Saldas:

15 jun, 13. 20 jul. 17 ago. 14 e
21 set. 05 e 19 out. 16 nov. 85.
BRASÍLIA CALDAS NOVAS
ARAXÁ ¦ TRIÂNGULO MINEIRO. 5
D/AS NA POUSADA Rio Barbacena Belo
Horizonte. Trás Marias Cristalina. Brasília. Ci-
dade Livre, Cidades Satélites Anápolis. Goii-nla. Caldas Novas (Pousada do Rio Quente Ho-
tetTurismo - 5 Estrelas). Uberlândia Uberaba.
Araxá. Ribeirlo Preto. Campinas. Sâo Paulo.
Rio.Duraçto 11 dias-Saidas:06, 13, 20 jun. 04. 08.12,16.20,
24 jul. 08. 15. 22 ago. 05. 12. 19. 23
set. 03,10. 17 e 24 out. 07.14.21.25nov. 05, 12, dez. 85.
BAHIA - CAMINHO OO DESCOBRI
MENTO ¦ Rio de Janeiro. Governador Vaiada-res. Taótilo Otoni. Vitória da Conquista Jeauié.Feira de Santana SALVA00R (05 diasi Itabu-
na. Ilhéus. Porto Seguro Monte Pascoai San-ta Cruz de Cabiâlia. Vitoria Guaripiri. Rio de
Janeiro Regresso opcional de avilo. da cidade
de Salvador no B' (oitavo) dia da excursão.Duração 10 dias - Saídas:05. 06 jun. 06, 10, U. 16. 19. 21. 22
jul. 05. 16 ago. 07. 19 set. 09, 19.24
out. 05. 14 nov. 05. 23 dez. Í5.

NORDESTE MARAVILHOSOl
IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DEI

A VIÁO ¦ Viagem por 9 Estados do Brasil - Rio |de Janeiro. Espirito Santo. Bahia. Sergipe. Ala-
goas. Pernambuco. Paraíba, Rio Grande .do I
Norte. Ceará (Ida de avião - volta de Anibus).
Duração 14 dias - Saidas:

07. 14jun.06.09. 13. 18. 19. 20 I
jul. 06. 17 ago. 05. 12. 18.22 set.
TRANSBRASIL - grande l
CIRCUITO BRASILEIRO - Rio, B. Horlion- fte. Brasilia. Anápolis. Goiânia, Ceres. Rio To- I
cantlns. Imperatriz. Belóm, Manaus (0PCI0- I
NAL DE AVIÀ0), Castanhal, Capanema. Santa
Inez. Sâo Luiz. Gruta de Ubajara, Tereslna, So-
bral. Fortaleza. Mossoró, Natal, Joio Pessoa. |Recife, Olinda. Nova Jerusalim. Maceió, Ara-
caju, Salvador. Itabuna, Porto Seguro, Monta I
Pascoai. Vitória. Guarapari, Campos, Niterói ](Ponte), Rio.Duração 25 dias - Saidas:

06. 16 jun. M. 05. 06. 16 jul. 04. I
16 ago. 06. 16 set. 08.16 out. 05. 16 |nov. 06 dez. 85.
ARGENTINA - sul do brasil
S Paulo. Curitiba. Paranaguá. Joinville. Blu-
menúu. Itaiai Camboriu. Florianópolis. Torres,
Gramado. Canela. Caracol. Novo Hamburgo, |Caxias do Sul. Porio Alegre, Pelotas, Chui,M0NTEVIDE0. PUNTA 0EL ESTE. BUENOS Al-
RES (ã dias). Tigre e Delta dei Paraná. Ptata.
Mar dei Plata. Buenos Aires. Montevidfto. P
Alegre, Curitiba. Rio.
Duração 19dias-Saidas: 12 jjul. 10 set. 10 out. 10 nov. 12 dez.85.
BARILOCHE ¦ Rio Curitiba, Jolnvit-le. Vale lta|ai. Torres. Porio Alegre. Chui. Mon-
tevidéo. Punta dei Este. Buenos Aires. BARI-
LOCHE. Neuquem Baia Blanca. Mar dei Plata,
La Ptata. B AIRES. Santa Fe. Resistência, Pil-
comayo ASSUNÇÃO Puerto Pres Stroessner,Foz do Iguaçu. Curitiba. Rio.Duração 22 dias - Saidas:06. 11. 13 jul. 09 set. 09 out. 09 nov.85.
CHILE do atlântico ao pacIei-
CO - Rio, Curitiba. Foz. Assunção, Sta. Fi
Córdoba {Travessia dos Andes) Santiago. Vi-ha dei Mar Região dos Lagos Chilenos, Barilo-che. Baia Blanca Mar dei Plata. Buenos Aires.Montevideo. Punta dei Este Porto Alegre. Curt-tiba. RioDuração 25 e 30 dias - Saidas:02 e 10 jul. 05 set. 05 out. 03nov. 85.

URBI ET 0RB1 NA BARRA |
A MAIS NOVA LOJA DA SUA AGÊNCIA
DE VIAGENS
AV. DAS AMÉRICAS NP 4790
GRUPO 422 TEL.: 325-9487.
(ED. CENTRO PROFISSIONAL DA BARRA|
JUNTO AO BARRA SHOPPING)

MATRIZ - RUA SÃO JOSÉ. 90 qr. 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 00017-03-412
NITERÓI - Av. Amaral Peixoto, 36 Sobrelpja 111 (Galeria Paz) Tel.: 718-4090
EMBRATUR'000617-82.41-9
IPANEMA - PAXTUR - Rua Vise. Pirajá. 330 Lo|a 105 Tel.: 287 0999
BARRA - Av. das A.néricas. 4790 - Sala 422 Tel 325-9487 embratur 00017-02-41-9
SÃO PAULO - Av. Sâo Luiz, 187 2' Sobreloia Sala 30 (Gal. Metrópole) Tel.: 231-2983
EMBRATUR 00017-04 41 6 SP

Newton Cruz

quer mudar

imagem

v w

CORPUS

CHRISTI
MACEIÓ • Holol Luxor Alagoas
SALVADOR - Salvador Prata Hotel

| FORTALEZA • Novotel Magna
| JOÃO PESSOA - Hotel Tambaú

OZ DO IGUAÇU Hotel dai Cataratas

Saída • 06 de Junho. Regresso • 09 de Junho.

I TARIFA AÉREA - BTG C/40% DE DESCONTO

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PLANOS EXCEPCIONAIS DE FINANCIAMENTO

ahreutur

RIO DE JANEIRO CENTRO - RUA MÉXICO, 21 LOJA TEL.: 220-1840
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 547 LOJA A - TEL.: 511-1840
São Paulo:-Av. Brlg. Faria Uma, 1501 (01,1) 210-1666
Campinas - SP - Rua da Conceição, 289 - tel.: (0132) 22-61S!

. EMBRATUR: 00002-00-41-9 CONSULTE O SEU AGENTE OE VIAGENS

ORIUNDO
DA

LAN CHILE¦ *
ALGUMAS SUGESTÕES PARA AS SUAS FÉRIAS I

TAHITI
JÓIAS DO TAHITI

14 dias
Papeete/Moorea/Bora Bora/

Huahine
Saldas semanais garantidas,

EUROPA wmmmmmm
EUROPA DE SEMPRE

18 dias
Espanha/F rança/Itália/

Vaticano/Grécia.
Extensão opcional a Portugal.
Saidas 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 Operação direta;
d) Pagamento em cruzeiros;

NOVA

¦ Consulte sou Agente de Viagens ou.- ¦
R.Gonçalves Dias 89 Gr. 309

TEL: 224-1990
I5 Troncos)

, Imbrotu' 00S27-00-* 1 • 5,"
Q LanChile

 » tmbrotüf ÜÜ5J/ ÜO-4 I •>. T~
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E7
COLÔNIA DE FÉRIAS

Estácio de Sá

(8?)
Reserve já o lugar de seu filho para passar 15dias em julho

numa agradável COLÔNIA DE FÉRIAS em Teresópolis, con-
tactando a natureza, se socializando com outras crianças e
crescendo.

Atividades Educação Fisica: Natação. Futebol de Salão.
Vòley, Basquete. Handbool, Futevoley, Gincana, Olímpia-
das Internas, Vldeo-Garne. Ping-Pong.

Lazer; Jardinagem. tncot e modelagem. Apartamentos-
suites para 06(seis) crianças. Salas de jogos. Piscinas. Pista
de Cooper. Quadra Coberta Polivalente, Estufa e Horta.
Período: 15 dias - Preço por criança: Cr$ 800.000 - incluindo
hospedagens, traslados, refeições e atividades.

Informações e reservas

sua
Impedir a esquerdi/ação

do pais. manter a coesão das
l-orças Armadas e destruir o
mito de que é mau e violento
são os objetivos do Cieneral
Newton Cruz ao se cândida-
tar. pelo CDS do Rio de
Janeiro, ã Assembléia Nado-
nal Constituinte. Durante um
debate, ontem à tarde, na
RADIO JORNAL. DO
BRASIL, o General disse
que o SNI jamais fez escutas
de telefones, "como andam
dizendo".

O ex-comandante militar
do Planalto — que. por duas
vezes, na votação da emenda
2H45 e na da emenda Dantc
de Oliveira, foi o executor
das medidas de emergência
cm Brasília — se manifestou
contra este recurso e a favor
de sua retirada do texto cons-
titucional. Acrescentou que
não pretende fundar um par-
tido de cunho nazi-fascista
porque é "contra qualquer
tipo de regime autoritário".

Embora não se considere
um candidato tia extrema di-
reita. não aprova a legaliza-
ção dos partidos comunistas
nem um possível reatamento
de relações diplomáticas do
Brasil com Cuba. Newton
Cruz espera conseguir votos"entre os milhões que foram
às praças publicas pedir ciei-
ções diretas", mas não tem
idéia do segmento da popula-
ção que poderá apoiá-lo:

— Eu quero é fazer políti-
ca à minha moda. quero des-
mitificar o Newton Cruz. Pa-
ra mim, a coisa mais impor-
tante c a coesão das I-orças
Armadas. Jamais me perdoa-
rei se, por uma escorregada
qualquer, eu prejudicar essa
coesão. Se isso acontecer, tu-
do o que fiz até hoje terá sido
inútil.

Definindo-se como "um
defensor intransigente da
lei", o Cieneral expôs a sua
ideologia: "Sou favorável á
livre empresa, à livre iniciati-
va, mas a própria Constitui-
ção diz que a propriedade
deve ter um cunho social. E

. isso o que defendo, uma de-
mocracia social".

O General Newton Cruz
reafirmou que ficou "muito
sentido" com o fato dc o
Presidente Tancredo Neves
ter morrido certo de que cie
tentaria um golpe para impe-
dir sua posse.

O "Caso Baumgarten"
está na página 7

••••••••••••
ySA/ jl9djãs)J
CANADA •

? Saidas se manais
? garantidas até
2 Novembro.

^MIIIFAl 
1

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RIO DE JANEIRO: 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

EMBRATUFÍ 2839-02 4 1 .

Financiamento'
Operação direto JRoteiros de qualidade •

> * Pagamento em cruzeiro JI Consulta seu agente de vagens ou^
R. Gonçalves Dias 89 ®
Gr. 309 •
TEL: 224-1990*

(5 Troncos) WN

tx

Cruzeiro ao Caribe.

A*ih: US$ 550'
ORLANDO _ _ ^ -4) RIO
^' S PAULO'Vôo ire lado VA SP

Economia tanto no céu 1

\ 7+7=T]^y
'¦ ——~ .1 X

como no mar.
Ao fazer um Cruzeiro ao Caribe pela
NCL você já sai daqui ganhando.
Porque sai voando VASP a 550 dólares
(ida e volta), tinanciado 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 íorem para adultos, outras
duas pessoas — adultos ou crianças —
poderão ocupar o mesmo camarote e o

broxilkin
promotionCCfttCf

Av Pr°s Antonio C vcf
leis 2?ü88'0 e

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 ia
cil economizar no ceu e no rnar.

MOftWtGlAN
CAHB8UÜ4 \J¥U

PU PM TURISMO CÂMBIO
Rio Teis 1600 s ?5b5fi9.'
5 Pau o Te 5 2bí'• e
35 «186
rMBRATUR 000") 0041 '

T/yS TELLA BAfíROS TURISMO
A. Aüe 93"isc ?? 115

?
Av Rn
iO|8S l

WITS4MASMi*. ^jRJC í CU»; .«
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JORNAL, DO BRASIL  

Governo de Sarney é aprovado 
por 

51% da 
população

São Paulo — A maioria /•  A - •

Política quarta-feira, 82/5/85 ? 1° caderno a 3

Brasil Sul Sudeste Nordeste
Foram entrevistadas 2 mil 826 pessoa» maiores de 18 anos.

dos brasileiros aprovou o de-
sempenho do Presidente José
Sarney em seu primeiro mês
de Governo, segundo pesqui-
sa realizada cm abril último
pelo Instituto Gallup. Da po-
pulação urbana do país. 51%
acharam que o Presidente es-
tava governando muito bem
(11%) ou bem (40%). No
cômputo geral, Sarney obte-
vc, dentro dos parâmetros
que o Gallup utiliza, um índi-
ce positivo de popularidade
cie 3,25%.

As pessoas mais politi-
zadas, seguidas dos nordesti-
nos. dos simpatizantes do
Partido da Frente Liberal e
dos entrevistados com mais
idade foram os que concede-
ram maior índice de popula-
ridade a Sarney. Entre os que
se disseram adeptos dos dife-
rentes partidos, o índice de
aprovação do Presidente vai
ilos 43% do PT aos 64% do
PFL.

Bons índices
Os resultados da pesquisa Gallup de abril de 1985

foram colhidos por entrevistas feitas com uma amostra de 2
mil 826 brasileiros residentes em 185 cidades de 22 Estados,
segundo a mesma distribuição por sexo, classe e idades da
população urbana brasileira, de pesquisa periódicas realiza-
das durante os Governos anteriores. Só ficou de fora, nessa
amostragem, cidades do Estado Acre.

Graças a essa distribuição, o Gallup ficou sabendo que
a região que mais aprova o Governo Sarney é justamente a
região onde ele nasceu, o Nordeste, com um índice de 57%.
Na Região Sul, o Presidente não conseguiu maioria: 48%
dos entrevistados disseram "sim" a seu Governo. Nas
regiões Norte-Oeste e Sudeste, o índice de aprovação foi de
exatamente 50%, o que resultou no total nacional de 51%.

Os 28% que. segundo os critérios do Gallup, não
aprovaram o Governo Sarney, em seu primeiro mes, foram
distribuídos também de forma favorável: 25% dos brasilei-
ros acham que o Presidente governa "regularmente"; ape-
nas 2% acham que governa 

"mal"; enquanto o índice de
"niuito mal" é baixíssimo (1% dos entrevistados). Os 21%
revelaram não ter opinião.

Nas capitais dos 22 Estados pesquisados, o Presidente
obteve 50% de aprovação. O mais baixo índice de aprova-
ção em termos de portes de cidades foi constatado nas de 10
mil a 5(1 mil habitantes (49%). O mais alto, nas cidades
menores (de até 5 mil habitantes): 57%. Nas cidades dc mais
de 50 mil habitantes, que não são capitais, 52% de seus
moradores aprovaram o Governo. Mas de 5 mil a 10 mil
habitantes, o índice de aprovação subiu para 55%.

Politização
O Gallup considera mais politizadas as pessoas que. na

pesquisa, respondem que têm "muito interesse" pela politi-
ca. Desses entrevistados, 60% aplaudiram o Governo. O
índice caiu para 53% entre os "pouco interessados cm
política" e, para 45% entre os "desinteressados em poli-
tica".

Agripino acusa PMDB

de ignorar a Aliança

na disputa por cargos
Brasília — O Governador do Rio Grande do Norte,

Agripino Maia, disse que os governadores do Nordeste que
integram a Frente Liberal "estão insatisfeitos com a Aliança
Democrática por causa do açodamento do PMDB na conquista
dos cargos, desrespeitando os compromissos assumidos pelo
Presidente Tancredo Neves". Maia revelou que soube pelo
Diário Oficial de duas nomeações no seu Estado (os novos
delegados dos Ministérios do Trabalho e da Saúde) e advertiu:"Não permitirei a formação de um Governo paralelo no Rio
Grande do Norte".

Maia incluiu na lista dos "descontentes" os Governadores
Hugo Napoleâo, do Piauí. Roberto Magalhães, de Pcrnambu-
ço. e Gonzaga Motta, do Ceará, este último em provável
trânsito para o PMDB e o primeiro ameaçando romper com o
Governo Federal caso não haja liberação de recursos para seu
Estado. Em nome dos companheiros, o Governador Agripino
Maia está mantendo contatos em Brasília e colheu pelo menos
tim trunfo: nenhuma nomeação dos cargos do 3o escalão será
assinada pelo Presidente José Sarney até que ocorram os
entendimentos entre as bancadas do PMDB e da Frente Liberal
rios Estados. „ ,

O presidente do partido, Senador Jorge Bornnausen,
informou que continua, em reuniões, tentando obter junto aos
coordenadores das bancadas do PFL um acerto com o PMDB.
O Presidente José Sarney deu prazo até 31 de maio para os
acertos definitivos, mas depois disso tomará a decisão que lhe
parecer mais correta, segundo Bornhausen.
.» — Só agora as bancadas de Minas começaram a negociar

— informou.
Minas não é um caso isolado. Há impasses no Piauí,

Paraíba, Alagoas. Pará, São Paulo e Acre. Só três Estados
fecharam acordos: Pernambuco, Santa Catarina e Rondônia.
Três outros caminham neste sentido: Rio Grande do Sul, Ceará
e Rio de Janeiro. Um dos maiores problemas, porém, está no
Rio Grande do Norte. Ali, o Governador Agripino Maia
defende a partilha de cargos de acordo com o número de votos
estaduais no Colégio Eleitoral de cada partido.

Ele argumenta que o PMDB deu quatro votos a Tancredo
contra sete da Frente Liberal e quer que a maioria dos postos
fique com o PFL. Após um cálculo de regra de três, o
Governador concluiu que dos 53 cargos de 3o escalão no Rio
Grande do Norte a Frente deve ficar com 31 e o PMDB com 19,
na proporção de sete a quatro observada no Colégio. O PMDB
faz o cálculo ao contrário argumentando que o partido deu a
Tancredo o total de seus votos enquanto a Frente Liberal, que
poderia conquistar todos 13 votos do PDS, só deu sete ao
candidato das oposições.

Presidente faz primeira

viagem internacional

em agosto, ao Uruguai
Brasília — A primeira viagem oficial ao exterior do

Presidente José Sarney será ao Uruguai, nos dias 12. 13 e 14 de
agosto. Enquanto Sarney estiver fora. o presidente da Câmara,
Deputado Ulvsses Guimarães, assumirá a Presidência interina-
mente.

O Itamarati anunciou a data da viagem 24 horas depois de
haver acertado a provável vinda do Presidente da Argélia,
Chadli Benjedid. a Brasília em setembro.

A visita do Presidente argelino será feita em retribuição a
v iagem do ex-Presidente João Figueiredo a Argel há dois anos.
Ela compõe o quadro de compromissos internacionais que
inclui, além da ida ao Uruguai, a participação, na segunda
quinzena de setembro, na abertura da Assembléia Geral das
Nações Unidas, em Nova Iorque.

A popularidade do Presidente Sarney
Abril, 1985
Quantos dizem que o
Presidente está
governando bem ou
muito bem

-J 
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Norte/Oeste Brasil

Poucas decisões, em nome da ética
escalõesO comportamento pessoal do Presidente José Sarney foi a

principal marca de seu Governo, desde a posse, em 15 de março,
até o dia 21 de abril, quando, com a morte dc Tancredo Neves,
assumiu efetivamente a Presidência. No período de interinidade
— embora tenham sido anunciadas decisões como a liquidação do
Brasilinvcst. eleições em capitais, fim dos decretos-leis e corte nas
mordomias — Sarney se preocupou mais em ter uma conduta
ética, dc respeito a Tancredo, e menos em demonstrar autoridade
de Presidente da República.

Na primeira reunião do Ministério, em 17 de março, Sarney
leu o discurso preparado por Tancredo e determinou que fossem
cumpridas as diretrizes imaginadas pelo Presidente que estava
doente. Mas, dois dias depois, o Presidente em exercício parali-

que até hoje nãosou as nomeações para os 2' e .i
foram completadas.

Esse comportamento de compasso dc espera rendeu a
Sarney um elogio do próprio Tancredo que, do leito do hospital,
lhe enviou um bilhete elogiando sua "correção moral no
exercício da Presidência. Na última semana dc abril começaram
as discussões entre os Ministérios do Trabalho, Fazenda. Planeja-
mento e a Presidência da República, em torno do novo salário
mínimo. Ao se decidir pelo índice defendido por Almir Pazzianot-
to, 106% do INPC, Sarney talvez tenha tido a sua primeira,
efetiva e popular decisão de Governo, após a morte de Iancredo.
Mas que nem por isso conseguiu conter a enxurrada de greves que
até hoje enfrenta.

O Metrô e os demagogos

Lúcio Brígido

Os entrevistados reveleram também os partidos de sua
simpatia. Os simpatizantes do PFL aprovaram o Governo
Sarney com o mais alto índice (64% ). Entre os simpatizantes
do PT, o índice de aprovação foi dc 43%. Aprovaram
Sarney, também, 55% do simpatizantes do PMDB, 54% dos
do PDT, 53% dos do PDS e 49% dos do PTB.

À medida em que cresce a idade dos entrevistados,
sobe também o índice de popularidade do Presidente da
República. Se entre os jovens de 18 a 29 anos tal índice é de
48%,ele vai para 53% na faixa entre 30 e 49 anos e para 56%
na faixa dos 50 anos ou mais.

Sarney é mais popular nas classes médias (54% na C e
53% na B), mantém um alto índice entre as pessoas da classe
A (52%), e cai um pouco entre os pobres, com 50% na
classe D e 45% na classe E.

De 5 a 30 de abril último, época das entrevistas, os

pesquisadores do Instituto Gallup fizeram também o teste
do escalòmetro entre as 2 mil 826 pessoas maiores de 18
anos ouvidas na pesquisa. Esse teste consiste em pedir uma
nota, numa escala de dez pontos, de menos 5 a mais 5, para
a atuação do Governo do presidente Sarney. No escalòme-
tro, em que não há ponto neutro (zero) a popularidade
registrada corresponde a mais 3,25.

Tabulada a pesquisa, nos resultados divulgados ontem,
o Gallup informou também que 25,9% atribuíram ao
Presidente a qualificação máxima (mais 5) e apenas 1,8% a
qualificação mais negativa (menos 5). O resultado dc mais
3,25 é obtido a partir da "média ponderada" das notas dadas
pelos entrevistados.

Os resultados obtidos no escalòmetro dão mais confia-
bilidade à pesquisa porque confirmam, também pelas notas
de menos 5 a mais 5, uma aprovação maior nas classes
médias e nos grupos etários mais elevados. Também de
acordo com as conclusões do Gallup, os dois indicadores
apontam para as cidades menores como os redutos de maior

popularidade do novo Presidente da República.

É realmente inacreditável que se atribua
tantas atenções a alguns tipos irresponsáveis e de-
magogos. Ainda mais quando se trata de ques-
tôes e problemas do interesse público. Veja-se,
por exemplo, o que está ocorrendo, nestes dias,
em relação ao Metrô. Anteontem era o Fonsequi-
nha, ontem este irresponsável e difamador Sebas-
tião Nery. Ao longo desse tempo, outros e outros.
Desde o começo do meu Governo tem sido
assim. Não se cogita de saber se o acusador tem
alguma autoridade ou não. Basta que se propo-
nha a atacar e injuriar o mpu Governo e a mim,
pessoalmente, e logo lhe são oferecidas amplas
oportunidades.

São estas práticas deprimentes que desmo-
ralizam a ordem democrática e, principalmente,
certas instituições que, a rigor, não podem existir
sem o respaldo da credibilidade pública.

Como das vezes anteriores, mesfncror tra—..
tando de irresponsabilidades, cumpro o dever
de prestar esclarecimentos à opinião pública.

Não é de hoje que este deputado Heitor
Furtado vem utilizando as suas prerrogativas de
parlamentar e algumas instituições legislativas
para desenvolver a mais insensata demagogia. Na
verdade, ele sozinho pouco conseguiria. Sem ne-
nhuma dúvida, atrás dele, estão grupos e estrutu-
ras que querem nos provocar e agredir, inconfor-
mados ainda com a derrota que a população lhes
infligiu neste Estado. Agora mesmo, continua
utilizando-se de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que mantém ardilosamente, como
instrumento de politicagem. Aproveita-se dessa
Comissão há dois anos e meio, quando uma CPI
é instituída normalmente com a duração de 120
dias.Trata-se, como se vê,de uma Comissão fan-
tasma. Foi instituída para examinar os problemas
da segurança pública e, através dela, procura
imiscuir-se, para fazer sensacionalismo, em
setores fora de sua competência. Ultimamente
resolveu meter-se nos assuntos do Metrô e o
fez, como sempre, falseando a verdade.

O Poder Legislativo só merece aplausos

da população ao pôr um ponto final a este des-
virtuamento de uma de suas mais elevadas
prerrogativas.

Ao contrário do que se pretendeu impingir,
o meu Governo está interessado em abrir para
conhecimento público todos os detalhes e par-
ticularidades acerca do Metrô. Nada temos a
ocultar. Herdamos uma situação calamitosa.
Os responsáveis por esta ordem de problemas
são exatamente estes que, hoje, aí estão nos
questionando.

Exageram, maliciosamente, detalhes irrele-
vantes, com o intuito de alarmar a população.
O Metrô está funcionando rigorosamente den-
tro das margens técnicas de segurança e em sua
Administração não subsistem irregularidades.
E quando ocorrem, como em quaisquer outros
setores do meu Governo, são pronta e rigoro-
samente apuradas. Foi assim que procedemos
com respeito ao desenfreado empreguismo que
lá encontramos.

O que se deveria questionar, isto sim, é a
conduta do regime anterior, que no -tocante
ao Metrô, depois de impor os mais pesados
ônus e sacrifícios ao povo do Rio de Janeiro,
abandonou-o à sua própria sorte.

Quanto ao noticiário referente a supostas
barganhas que o Governador teria feito com o
deputado Eurico Neves, afirmo à população que
é totalmente inverídico. Não lhe ofereci e nem
ele me pediu quaisquer favores pessoais, múito
menos nomeações ou cargos, quanto também
obras ou realizações públicas, a fim de que se des-
ligasse da aludida Comissão. Se esta Comissão
deva ou não continuar existindo, é um problema
da competência do Poder Legislativo.

Sabem todos os que me conhecem que, en-
tre os métodos e práticas de minha vida pública,
não se incluem transações ou barganhas com o
interesse público.

ENG. LEONEL BRIZOLA
Governador do Estado do Rio de Janeiro

r

OLHA CENTE, QUE LEGAL!

CALIFÓRNIA
(Disheylândla)

FLORIDA
(Epcot center)

NUM SÓ ROTEIRO.

A BEL AIR possui um quadro efetivo de 60 Guias e Coordenadores.
Tudo gente experiente em turismo internacional, falando inglês e
prestando assistência permanente a você, do embarque ao
regresso.

SAN FRANCISCO / NEW YORK / WASHINGTON.
Num roteiro maravilhoso de 24 dias. Hotéis de luxo. inclusive um
passeio de helicóptero sobre a Estátua da Liberdade

Exclusividade bel-air
Flórida com todas suas atrações.
Visita à bela e histórica Ilha de Key West.
Viagem de Orlando a Miami no luxuoso Trem da Amtrack.

E outros roteiros õ sua escolha.
MÉXICO / ACAPULCO / HONOLULU (HAWAII)

venha assistir em nosso auditório a um belíssimo
filme sobre sua excursão.
informações e Reservas-.'

292-1212
Para outros Estados chame
inteiramente grátis:
(021) 800-6153

W
B6LAIR WVSeNS
Av Almirante Barroso 81 - Sobreloja
Tel.: (PABX) 292-1212
Telex: 021-30919 ¦ RJ - EMBRATUR IM ' 00906-00-41-7

N/-.
NOSSOS PASSAGEIROS VIAJAM COM A VAHIG a

.NÓS NÃO LEVAMOS VOCÊ A QUALQUER LUGAR..

A MELHOR OPÇÃO

PARA CURTIR OS

ESTADOS UNIDOS

E O CANADA.

ESCOLHA A BEL AIR

sei

AMÉRICA PARA

TODOS^^^H
20 dias de viagens

liami / Orlando / New York / Montreal ^

Bel Alr

AMÉRICA JOVEM
21 dias de viagens ^
New York / Washington / Orlando / Miami

Bel Alr

BEÃÜTIFUL CARIBE

AND DISNEY
22 dias de viagens
Miami / Orlando / Washington / New York
Cruzeiro Marítimo Miami / Nassau / Freeport.

Todas as opções Incluem:

DESNEYWORLD

EPCOT CENTER
Entre as atrações da Flórida, todos os roteiros Bel Air incluem café
da manhã. Passeios de helicópteros em New York. você só se
hospeda em hotéis de luxo. E está sempre acompanhado pelas
Cuias de Turismo internacional da BEL AIR. Mais ainda: você voa no
jumbo 747 da Aerolíneas Argentinas. E toda essa qualidade
inconfundível dos Serviços Bel Air vai custar muito menos do que
você possa imaginar!

venha ao nosso auditório para assistir a um belo filme sobre a sua excursão.
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292-1212informações e Reservas: ¦ Mm ¦ Mm (Rio)
Para outros Estados chame inteiramente grátis: (021) 800-6153
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Emenda da Constituinte vai ao Congresso em 
junho

Brasília — O Presidente José Sarncv enviará ao Congresso
Nacional, ate o dia 15 de junho, mensagem determinando a data
de convocação da Assembléia Constituinte, que deverá ser
votada no segundo semestre do ano. Em seguida, Sarney
assinará ato criando a comissão constitucional que vai elaborar
o anteprojeto da Constituição, composta por juristas e repre-
sentantes de várias entidades da sociedade civil.

Até a chegada da mensagem ao Congresso e a criação da
comissão, o presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados,
Ulysscs Guimarães, e o Ministro da Justiça, Fernando Lyra,
farão os contatos com líderes de todos os partidos para discutir
os termos do pacto político que o Governo pretende encami-
nhar simultaneamente ao debate sobre a convocação da Consti-
tuinte.

Dois turnos
A informação foi dada pelo líder do PMDB na Câmara,

Pimenta da Veiga, após a reunião do Conselho Político, no
Palácio do Planalto, com a participação de todos os líderes da
Aliança Democrática (PMDB-PFL). Além da Constituinte, o
grupo também tratou com Sarney do próximo reajuste das
prestações do BNH e das eleições municipais dc 15 de novem-
bro. para as quais ainda é necessário definir se serão realizadas
cm um ou dois turnos.

Segundo Pimenta da Veiga, entretanto, "há uma nítida
tendência" para a aprovação dos dois turnos. Restaria discutir o
limite da obediência a essa regra. Ou seja: se ela se aplicaria
somente às capitais ou incluiria outros municípios, até um
determinado número de habitantes.

GQRPUS

GHRISTI

MINAS HISTÓRICA"
Saída: 06 de junho —Visitando: Sâo João Del Rey/Tiradentes/
Barbacena/Congonhas/Ouro Preto/Sabará/Gruta de Maquiné/
Belo Horizonte. Hospedagem Hotel 4 estrelas. Ônibus oe Turis-
mo. visitas, meia pensão, guia acompanhante. Preço por pessoa
a partir de CrS 640.000,

CIDADE DA CRIANÇA-
Saída 06 de junho-Visitando São Paulo(Museu do IpirangaJ Cida-
de da Criança/Play Center. Alojamento Hotel 4es:ielas Ônibus
de Turismo, café da manhã no hotel, 1 almoço e 1 jantar, guia
acompanhante. Preço por a partir de CrS 330.000,

ESTACIO DE SA'
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rio de Janeiro: 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

Rua Visconde de Inhaúma, 107 •
Tel.. 233-3377

TOURSCentro
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DATAS DE SAÍDAS
JUNHO: 16. 23. 26
JULHO: 17. 19.21.28
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Pimenta da Veiga afirmou que embora a emenda Gastone
Riglii (PTB-SP) — que convoca a Constituinte para 86 limitan-
do algumas de suas atribuições — possa ser submetida a votação
no próximo dia 12 dc junho, conforme determina a pauta do
Congresso, seu texto não deverá ser aprovado por falta de
quorum. Ele garantiu que a decisão de Sarney de enviar ao
Congresso lima mensagem com idêntico objetivo da emenda do
Deputado do PTB "não tem a intenção dc atropelar ninguém".
E justificou:E absolutamente normal a convocação da Constituinte
pelo Executivo e essa convocação deve envolver todos os
poderes. O envio da mensagem não é contra nenhum poder.

O Senador Fernando Henrique Cardoso, líder do Governo
no Congresso, comentou os problemas dc outra emenda — do
Deputado Alberto Goldman (PMDB-SP). que ao contrário da
emenda Righi atribuiu poderes ilimitados à Constituinte. "Ela
não define se os senadores eleitos cm 82 (que cm 86 só terão
cumprido metade de seus mandatos) serão ou não constituiu-
tes". disse Fernando Henrique, esquecido dc que se a emenda
não esclarece esse pormenor isso eqüivale a uma cassação do
restante daqueles mandatos.

Ele enumerou mudanças na legislação autoritária que
precisam ser feitas durante os debates da comissão constitucio-
nal: "lei Falcão (que limita a propaganda eleitoral na televisão),
lei de imprensa c lei de greve".

Acho até que é possível unir à nova legislação sobre
greve aspectos que regulamentem a negociação salarial, o que
poderia dar maior flexibilidade ao ato de reconhecimento da
legalidade das greves — disse Fernando Henrique.

Pimenta rechaça tese

do acordo preliminar
Brasília — "Ninguém pode querer limitar a Constituinte,

pois ela vai refletir a vontade nacional. No entanto, este desejo
nacional, penso cu, não vai resultar na aprovação dc teses como
a do comunismo. A sociedade brasileira não se vai transformar
a este ponto".

Com esta frase, o líder do PMDB na Câmara, Pimenta da
Veiga, definiu sua posição cm relação à divergência (sugerida
pelo líder do PTB na Câmara. Gasthonc Righi) entre o
presidente da Câmara, Ulysses Guimarães c o Presidente da
República. José Sarney. Ulysscs tem defendido a tese dc que a
Constituinte "não pode ser condicionada", e o Presidente José
Sarney. advoga um acordo prévio cm torno de alguns princi-
pios. como o do direito à propriedade privada. Pimenta garantiu
que desconhece qualquer polêmica entre Ulysscs c Sarney sobre
este assunto.

Pacto
Ao saírem da reunião do Conselho Político com o Presi-

dente. Pimenta da Veiga c o líder do Governo no Congresso.
Senador Fernando Henrique Cardoso," voltaram a definir o
pacto político:O pacto está aberto e é muito mais uma via adjetiva do
que substantiva. Vai discutir os temas e levantar o calendário —
disse Pimenta.

Pacto é traçar um cronograma de votação no Congresso
até a Constituinte, dc forma a evitar que os partidos se choquem
e se atropelem na formulação dc emendas ás diversas teses —
afirmou Fernando Henrique.

Para o Deputado Paulo Maluf (PDS-SP), "pacto político é
um nome pomposo que, por enquanto, não significa nada".
Ainda segundo Maluf, o Governo, "com suas comissões e
nomes pomposos", está tentando "mascarar" os verdadeiros
problemas e a fome do povo.

Um ministro de Estado acrescentou que o pacto tem de
abranger a emenda de convocação da Constituinte, que o
Governo vai enviar em junho ao Congresso.

A esquerda independente do PMDB acha que a discussão
do pacto político deve avançar até as proposições de política dc
Governo, incluindo questões de política econômica, como a
renegociação da dívida externa.

Egydio Ferreira Lima (PE), por exemplo, defendeu junto
ao líder Pimenta da Veiga e ao presidente do Partido. Ulysses
Guimarães — segundo ele com a concordância de ambos — o
prolongamento de discussões da comissão interpartidária, que
trata da nova lei orgânica dos partidos.

No Rio, o Governador Leonel Brizola aceita participar do
pacto político proposto pelo Presidente José Sarney, desde que
sejam atendidas certas pré-condições.

Brasília — Foto de Wilson Pedrosa

BRDSILJi

MARAVILHOSO

¦ DESDE 1840

abreu

j pessoa NATAL
MANAUS 22 dias

BRASIL GIGANTE
SALVADOR ¦ MACHO RECIFE
FORTALEZA S. LUIS BELEM

9 capitais
SAÍDAS:
MAI 25 - JUN 08 - JUL 03. 06. 09 14. 17
GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO
MACEIÓ RECIFE J PESSOA NATAL FORTALEZA S LUIS

BELEM MANAUS 19 dias - 8 capitais
SAÍDAS:
MAI 28 - JUN 11 - JUL 06 09 12 1 7. 20

AQUARELA DO BRASIL
RECIFE J PESSOA NATAL FORTALEZA S LUIS BELEM
MANAUS 17 dias - 7 capitais
SAÍDAS:
MAI 30 - JUN 13 - JUL 08. 11. 14. 19. 22

NORDESTE. PRAIAS E SOL
SALVADOR MACEIÓ RECIFE J PESSOA NATAL
FORTALEZA 16 dias - 6 capitais
SAÍDAS:
MAI 25 - JUN 08 • JUL 03. 06 09 14. 17

NORDESTE MARAVILHOSO I E II
SALVADOR MACEIÓ RECIFE J PESSOA NATAL
k ou 5 capitais - 10 ou 12 dias
SAÍDAS: MAI 25 - JUN 08 • JUL 03 06. 09. 14 17
SALVADOR, MACEIÓ E RECIFE
8 dias - 3 capitais
SAÍDAS: .
MAI 25 - JUN 08 - JUL 03. 06. 09. 14. 17

PANTANAL E AMAZÔNIA
CUIA BA MANAUS E BRASÍLIA 8 dias - 3 capitais
SAÍDAS:
DUARTAS. SEXTAS E DOMINGOS

0NSULTE-N0S SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
TARIFA AÉREA BTG C/40% DE DESCONTO

AMPLOS PLANOS OE FINANCIAMENTOCONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTOPREÇOS ESPECIAIS P/CRIANÇAS

nbreutur
RUA MÉXICO, 21 LOJA -

547 LOJA A

RIO DE JANEIRO: CENTRO
TEL.: 220-1840
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ
-TEL.: 511-1840
SÃO PAULO: AV. BRIG. FARIA LIMA, 1501
-TEL.: (011) 210-1840
CAMPINAS: SP - RUA CONCEIÇÃO, 289
-TEL.: (0192) 32-6188 EMBRATUR: 00002-00-41
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Sarney com Lucena, Lourenço (de frente), F. Henrique (D) Chiarelli e Pimenta

Líderes discordam

sobre melhor data
Brasília — Ao justilicarcm o envio de uma mensagem

presidencial convocando a Constituinte, os líderes da Aliança
Democrática que participaram da reunião do Conselho 1'olili-
co consideraram a emenda Gastone Righi — alternativa de
convocação prevista na pauta de votação — "cheia de
imperfeições, sem amplo respaldo parlamentar e impossível
de ser aperfeiçoada". Há discordáncias. no entanto, quanto ao
momento mais oportuno para o envio da emenda do Governo.

Receoso dc que o Governo seja novamente pressionado,
como ocorreu nas vésperas do envio da mensagem presiden-
ciai estabelecendo o princípio das eleições diretas para Presi-
dente, o líder do PMDB no Senado. Humberto Lucena.
defendeu, durante a reunião, uma data que preceda 12 de
junho, dia da votação da emenda Righi. Despreocupados, os
lideres do Governo na Câmara c no Congresso. Pimenta da
Veiga c Fernando Henrique Cardoso, di/.em conliar na
rejeição da emenda Righi.

O patrocínio da Constituinte é inevitavelmente da
Aliança Democrática. Por isto. não há preocupação de enviar
a mensagem presidencial antes ou depois do dia 12 — disse
Pimenta da Veiga, certo dc que "ninguém pode duvidai do
compromisso do Governo com a Constituinte".

O quorum exigido (dois terços dos deputados e
senadores) é muito alto. O Governo está tranqüilo. A rebelião
durante a votação das diretas nas capitais loi por causa de
interesses específicos. Agora trata-se de interesse geral —
disse Fernando Henrique, referindo-se ã tentativa dc cerca de
cem deputados de modificar, na madrugada do último dia l>.
os prazos de desincompatihilizaçáo para secretários de Estado
c diretores de estatais.

L sc a emenda Righi for aprovada? Pimcnla acha que o
Congresso terá optado "por um texto pior", e Fernando
Henrique prevê que o Legislativo sc imporá a tarefa de votar
outra emenda, "corrigindo as falhas da proposta de Gastone
Righi". Ainda segundo o líder do Governo no Congresso, o
texto da convocação a ser apresentado pelo Presidente, ao
contrario do que foi leito por Righi. "deve ser sucinto,
deixando que a Constituinte se auto-rcgtilc".

Outro assunto da reunião de ontem que ainda não obteve
consenso foi a adoção de dois turnos nas próximas eleições:
fiel a uma recomendação da Executiva Nacional dc seu
partido, o líder do PFL na Câmara. José Lourenço (BA). foi o
único dos participantes favorável à eleição em um único turno
que não se considerou comprometido com a oricnlaçao de
defender os dois turnos. Disse que pretende ouvir o partido
antes, através de uma pesquisa que já começa a apresentai
seus primeiros resultados.

Lnlre os outros lideres, surgiu a tendência dc sc adotar
dois turnos somente para as capitais c municípios considera-
dos, no passado, áreas de segurança nacional. Hsta alternali-
va, vista com simpatia pelo Senador Fernando Henrique
Cardoso, não agrada ao líder Pimenta da Veiga, que prega
dois turnos em todas as eleições.

Ski n

SANTIAGO COM FARELLONES EP0RTILL0:

o Chile

Terrestre USJ 50 I
Aereo US$ 520 H

iilo. en rela(cto a San-istentes n«i regiAo (S4do ascen- ¦

trativas rpqiOos H
lf»m a todos OS ¦lais. e dispdem

FAREIL0MES E o centro de esportes de inverno situ.
tiago. mais perto de que qualquer um dos outros e«
Km). A paisagem, de rara beleza com modernos meios mor,
sâo âs pistas nevadas. Qualilir.ados prolessores de Ski. . om «•(•<•»«»• mi 1
ternacionais poderão ser contratados.

ANTILLANCA Este centro de esqui rodeado de bosque se encontra loca
zádo a 98 Km da cidade deOsorno Esta situado no Parque Na, lunal Puvehu

TERMAS DE CHILLAN Está localizada em uma das mais
do Chile, aos pes do vulcAo Chillan. As pistas de Sk> ate
níveis de esquiadores, desde os principiantes aos profissi
de experientes instrutores.

P0RTILL0 Situada a tfiOKm da capital chilena Paisagem tipicamente .mrli
na. de rara beleza. Possui reputada escola de Ski com professores de eleva
do gabarito
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Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
de 31 de dezembro de 1984. Acionistas presentes:
União Federal, titular da totalidade do capital votante,
representada pelo Dr. Ramiro Affonso de Miranda
Guerreiro. Procurador da Fazenda Nacional. Mesa da
Assembléia: Presidente — Dr. Carlos Aloysio Weber.
Secretário — Dr. Edilson Gonçalves Deliberações: a)
Aprovou o aumento de capital social de Cr$
5.427.904 743.363 para CrS 5 638.448 551 289, me-
diante a emissão de ações ordinárias e preferenciais
nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas,
respectivamente, pela União Federal e pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social —
BNDES, ao preço unitário de Cr$ 37.48; bl Fixou o
prazo de 30 dias para o exercício do direito de
preferência à subscrição das referidas ações. Certidão
de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro: "SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL — SE-
CRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO
E TECNOLOGIA — JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO — JUCERJA — CERTIDÃO —
Processo n° 17107'85 — CERTIFICO que REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL S A. arquivou nesta JUNTA sob o
n° 129400 por despacho de 12 de abril de 1985 da 4a
TURMA. AGE de 31 de dezembro de 1984, que
aprovou aumento ao capital social para CrS
5 638 448 551 289. mediante a emissão de ações
ordinarias e preferenciais nominativas sem valor nomi-
nal a serem subscritas, respectivamente, pela União
Federal e oeio Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES, ao preço unitário de
CrS 37 48, fixação ao prazo para o exercício do direito
de preferência, alteração do art. 5o do Estatuto Social,
após a sua efetivação e demais assuntos conexos e
correlatos ao referido aumento de capital Do que dou
fe JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RiO DE
JANEIRO, em 12 de aOr" de 1985 Eu Edir G Oliveira
escrevi, conferi e assino Eu-, WALDEMAR FISZMaN,
Secretario Geral da JUCERJA a subscrevo e assino

BIIU AV. ALMIRANTE BARROSO. 63 Gr.81?
262-9677
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.CAIXA
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AVISO
VENDA DE IMÓVEIS SFH

FILIAL do Rio de
imôvelleis) ao fim caracter-A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF.

comunica que venderá pela melhor oferta o(s>
As propostas serão entregues, em envelopes lacrados na COMtSSAO PfcRMA-
NENTE DE ALIENAÇÕES. Agência NOVA IGUAÇU, a Av Marechal F-onano
Peixoto. n° 1 480 — sobreloia. até o dia 03'06<85 no noráno de 10 00 âs 1b 00
Os interessadosauedesejarem contar con financiamento dever* "
local acima indicado antes do prazo estipulado para a entrega das propostas a
fim de inteirar-se das condições
As propostas de pessoas |undicas somente serào acenas na forma ae
paaamento à vista ,
As Condições Basicas cara participação QJe '«em parte integrado ;o
presente Aviso, estarão a disposição dos interessados na Agènoa NU.a
IGUAÇU no endereço acima especificado _
A abertura dos envelopes realizar-se-a no dia 04 06'85 a part.r das iu ju "cas
à Avenida Marechal Floriano =>ei>otc n° 1 480 Sobreis Nova Iguaç . ¦<
CONCORRÊNCIA N° 019 85 — Casa situada no lote 8 aa Quadra a a Alameda

Bellord Ro-o nc 380 Beilord Roo RJ const 'uid* 1» J.
Quartos, com area de const'uçào apro^mada de 67 r»-* d<? o
preço mínimo de CrS 15 703 5-18 00 equivalentes te
trimestre, a 459 61466 UpC

CONCORRÊNCIA N« 020 85 • Casa sn jana i- • >¦
Vila Gomes de Castro. nü 54. Lnacafa sa^tc «ntor
Rotoft const ada de 02 rnianos ariw» ' '
aproximada oe 67 <r-' pelo creço s»
15 703 548 00 equivalentes neste t"n-estre
UpC a

CONCORRÊNCIA N° 021 85 - C .4» " :•<•>» n ! • ! • ' '
Ronm. n3 9. Bairro Manada Cruz. Nova Iguaç-- rs .
da de 2 Quartos, com area de construção aprovada ne 80
m2 peic oreçc mimmo de CrS 40 065 222 00 eau>va'e^tes
neste trimestre a ' 172 63712 JPC O move esta ott-ca
do D

CONCORRÊNCIA N° 022 85 - Casa s.tuaoa no lote 3 da !.>¦:
-.,-a-a nO 72 Bair-o =iav 8e«rd J
se 2 Quartos, con area de construção apre» ""^aa ne -v
:->eic preço mínimo de CrS 11 212 355 00 ¦-> e~.
-e-te t"r-estre a 328 1655C j?C esta "

CONCORRÊNCIA \° 023 35 •¦- ' ~ * " "" . . '
Ccmendaoo' Soa'es Nova ig -açu cens .
Quatos com à'6a de ;onst'jçáo aproximaaa ^
preço mimmo de CrS 14 210 760.00. equiva-e- -
--es-e , at5 923-2 '.=C

CONCORRÊNCIA Nc 024 85 Casa 255 it..-> • Rua .:•» •
P-nheiro Ba'ceios. sn Be^oro - or^t * . .r .
auanos con- area de consfuçàcac-aaa ne ¦".?* - • te
preçc "nimmo ae CrS 22 632 343 Jt «5.»*•f,—est'p ri 662 4080*1 . PC

o FORTE DA CAIXA É VOCÊ

Governo não abre mão

do ato de convocar
Brasília — O jurista Afonso Arinos tlc nicllo I r.iiKo. i|iic

no moinciuo conclui um Ic.Mo tlc m.us dc llin puüin.ts sohic o
processo tlc ilcinocr.i!i/;iç;'io dc vários países do nuiiulo. csi.ua
cm Brasília nos dias 2X c para. num cnconlio com o
Presidente José Sarney. lhe falar solue as formas tia convocarão
da Constituinte.

Na reunião do Conselho Político do (inverno, no Palácio
do Planalto, o Presidente disse aos participantes i|ue. desde
f-.pitácio Pessoa, todas as constituintes foram convocadas pelo
Governo e não pelo Congresso — e esse será um dos argumen-
tos i|ue a aliança Democrática usará |unto aos demais partidos
para a náo-apro\at;ao da emenda (iasione Righi IPI H-SP), t|iic
tamhem contoca a Constituinte.

Aintla não está definido como será e emenda do (inverno,
mas seus lideres no Congresso, l-cmando I lennque ( artloso. na
Câmara. Pimenta da Veiga, e no Senado. Humberto Lucena.
garantiram que será um texto pequeno. oh|cti\o e diféte.
Detcra incluir, alem da convocarão cm si. a solução para o caso
dos senadores eleitos cm l')Nl

l-sses parlamentares, que somam tlois icrços do Senado,
precisam ser apoiados legalmente para se tianslormarem cm
constituintes, junto com os outros que lorein eleitos para esle
fim. em novembro de l')N(>. Seu mandato c de oilo anos e vai ale
IWII.

Ha trés alternativas para sua inclusão: ou a emenda já os
considera incluídos na Assembléia Constituinte ou estabelece
uma consulta especial sobre sua simaçao nas cédulas da eleição
geral tio proxuno ,111o Ao escolher os constituintes, o clcilot
devera di/ei se quei lambem os senadores.

(hitras questões, como o tempo de duração tia constituinte
c a compatihili/açáo entre Congresso ordinário e Congrego
constiluinie. funcionando ao mesmo tempo, nao deveiao sei
especificadas no texto.

Falta de quorum atrasa

elaboração do projeto

da nova lei partidária
Brasília — A lenali/açao da contribuição Imanceira tias

empresas privadas aos partidos, pi oposta pelo Deputado Israel
Pinheiro Filho (Pl l.-Mí i I. I01 muito debatida mas nao poilc sei
votada pela comissão inlcrparlidaiia para a rclonna eleitoral:
lallou quorum paia delibeiaçao.

Apenas mais seis .uligos do anlepioielo tia nova lei dos
partidos foram aprovados na rcunião. ( ) relator. Deputado João
(iilberto tPMDB-RSl reiterou .1 urgência tia matéria, pois o

I SF. decidiu nao julgar o registro dos novos pai tidos enquanto a
lei nao lor sancionada, regulamentando ,1 emenda constitucio-
nal recentemente aprovada. O Deputado Alberto (ioldman
I PMDI(-SP) solicitou a presidência da comissão que oliciassc as
lideranças partidárias para que promovam a substituição dos
membros faltosos.

Filiação
P.nquanto havia quorum — antes que se retirassem os

senadores Aloysio Chaves iPDS-PA). Nelson Carneiro (PTB-
RJ) e .liitahy Magalhães (PI)S-B.M. a Iim de darem numero
para votação do projeto de estati/açáo do Banco Sulbiasilcilo
— a comissão aprovou o capítulo que trata da tiliaçao parti-
daria.

A proposta tia comissão facilita a filiação, que teta
validade contra simples leeibo. mas mamem a exigência dc sua
comunicação a Justiça I leiloral. (ioldman. apoiado poi Ma-
theus Sclimidt (PDT-RSl e poi lose (ienomo I PT-SPl. propos .1
extinção da exigência "O I st,ido e o SNI 11.10 precisam sabei
quem é filiado de que partido' — mas prevaleceu a tese de qtie
a comunicação a Justiça e uma garantia do filiado contra
manipulações das cúpulas partidarias. uma vez que a liliaçáo e
pré-condiçáo para qualquci eandidatuia. ,

Outra novKlade: militantes 11,10 eleitores — cabos, solda
dose jovens com mais dc l(i anos — poderão, a critério de cada
partido, ler direito a voto e caigos nos órgãos partidários. Hoje.
eles têm apenas direito dc tu/

O titulo sexto, que traia da disciplina partidaria. foi votado
sem debate porque havia consenso para a revogação da
legislação atual, que se baseia no instituto da lidehdade. ;-A
proposta ila comissão delega aos |\irtidos a detiniçáo. em SiSlis
estatutos, ilas lormas de punição das violações tios deveres
partidários, assegurando em lei apenas o amplo direito 'de
delesa. 1•

Contribuições
Na discussão do titulo oitavo do anteprojeto, sobre tinán-

ç.is e contabilidade, o Deputado Israel Pinheiro I 1II10 defendeu
as contribuições tinanceir ts de empresas piivatlas aos pariitlys.
atualmente pioibulas \legoti que .1 pratica e comum — ' unia
burla inevitável" —- e que sua lestali/açao facilitaria o controle
Recebeu apoio tios deputados (iuido Moescli ll'DS-RSl>e
(iasione Righi 1 P I H-SP ,

A reação loi muito forte, puxada pelo Deputado I svdio
Ferreira lama (PMDB-PF) c acompanhada por (itildntan.
(ienoino e Schmidt. Iodos atirmaram que a liberação dys
contribuições consagraria a influencia tio poder cconomico nás
eleições. Duas ve/c- loi cilada 11111,1 Irasc recente do presideflffc
da Federaçao tias Industrias de São Paulo. I tus I ulalto BueWo
Vuligal: "Nos financiamos e. agora, cobramos os compro-
missos"

A t|ues|.io nao |oi vot td t. onii .1 suspensão tia sessão, mas
antes ,1 comissão |a havia apiovado a pioibiçao de os pai tidos
teceberem conlribuicoes tle pessoas ou entidades estrangeiras,
de orgáos públicos, de eompanhas tle economia mista e de
tundacóes. Nesse lapitulo apiovou-se ainda que os partidos
estabelecerão normas para apurar as quantias gastas por seus
candidatos na prt>piia eleição

PFL condena 2 turnos

para as Prefeituras
Depois Jc iui\n j cxpovk.u» Jo (icvcriittclur do* Rio

Cirande do Norie. durante a icuniao dc ( omissão hxeculi-
va. o PI 1 maiutesltiu -e colina elusao em d..i> tuinus paia as
Picleitui.is piopiisi.i iikiukí.i nu ;'iojs.to ipiovado pela t oiflfs-
sai» interpariidana. reiiulando o pleito imuueip.tl deste ano

A eleição em dois turnos ,is Prelcituras seta o tema nijju»
polemico do pro|eto que. ti paitn dc hoie. scra negociado pcio
líder do PMDB. Pimenta da \aga »..pi o demais htlerançis
partidanas l in con\v.rs.t^ icscivad.i" cie iccouhecc que os duis
turnos elRoiiuarao dilkiild.ides Je aprovarão . -,

o
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Cibilis e Clemir trocam insultos em reunião do PDT
Você c um cretino, um dedo-duro.

Dcdurou a companheira Carmcm (Carmem
Gynira Leite de Castro, secretária-geral do
PDT fluminense), de estar negociando vanta-
gêhs nos CIEPs (Centros Integrados de Edu-
cação Pública, também conhecidos como briz-
qIõçs). em troca de apoio à candidatura do
Senador Saturnino — disse o presidente regio-
mi'do PDT, Cibilis Viana, ao Deputado
federal Clemir Ramos, postulante à prefeitura
do Rio, em tumultuada reunião na sede do
partido, segundo relato do parlamentar, con-
firmado por outros pedetistas presentes.O senhor, que é um serviçal, um capa-
cho que não mede conseqüências para cumprir
aü^Òrdcns do seu amo, o Governador Leonel
Brtéola, pode ter certeza que o senhor perdeu
tòdò meu respeito — retrucou Clemir.
f!fÀ partir daí o ambiente, que já estava
quente, se deteriorou, e Cibilis tentou pular a
mesa. que o separava do plenário e de onde
presidia a reunião, para brigar com Clemir
Ramos. Foi contido pelos que o ladeavam.

Crítica
Tudo teve início quando vários participan-

tcs da reunião — que. a princípio, seria apenas
de presidentes e secretários de Diretórios
Zonais, mas que se estendeu a outras pessoas— começaram a criticar a maneira como foi

imposta a candidatura de Saturnino Braga,
pelo PDT. á prefeitura, na presença do Sena-
dor pedetista.

De acordo com Clemir Ramos, que só
chegou ao local mais tarde, toda vez que isso
ocorria. Cibilis saía em socorro a Saturnino,
ora defendendo-o verbalmente, ora limitando
o tempo do orador. Numa dessas vezes, a
suplente de vereadora Lia Tarantino irritou-se
com Cibilis e o ofendeu com uma dezena de
palavrões.

Depois de muita confusão, foi a vez de
Saturnino falar de sua candidatura e sobre a
intenção de fazer com que o líder comunitário
Jó Rezende seja o candidato a vice-prcfeito na
sua chapa. Neste ponto, houve uma repulsa
quase unânime dos presentes, que preferiam
que o cargo fosse ocupado por alguém do
partido, e não por um "pára-quedista de
última hora", segundo um dos presentes.

Saturnino, porém, leve que deixar a reu-
nião, pois tinha um encontro com a bancada
estadual do partido. Com a saída de Saturni-
no. o Deputado Clemir Ramos leu a carta que
havia enviado a Cibilis e ao Governador
Leonel Brizola, denunciando Carmem Cynira
de estar utilizando-se dos CIEPs para benefi-
ciar a candidatura do Senador. Clemir, disse
que foi diversas vezes interrompido por Cibilis
e Carmem, que contestavam suas denúncias.

Fotos de arquivo

~:9f'
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Cibilis atacou Clemir e fez a defesa de Saturnino e Brizola

Brizola nega manobra em CIEPs

O Governador Leonel Brizola negou que
as vagas para funcionários nos Centros Inte-
grados de Educação Física estejam sendo
negociadas em troca de apoio ao Senador
Saturnino Braga na convenção do PDT que
indicará o candidato do partido à Prefeitura do
Rio, conforme denúncia do Deputado federal
Clemir Ramos, que também concorre à indi-
cação.

Brizola revelou, porém, que não pensa em
realizar um concurso público para o provimen-
to dessas vagas. Segundo ele. as normas para
preenchimento dos cargos ainda não estão
definidas, mas serão estabelecidas de acordo
com critérios que ele mesmo estabelecerá. O
Governador afirmou que se sente "autorizado
moralmente pela população para tomar a
melhor decisão com relação a essas vagas".

Leonel Brizola disse que não pretende agir
como seu antecesssor e criticou as 25 mil
nomeações realizadas no último ano de Gover-
no de Chagas Freitas, mas admitiu que poderá
realizar "nomeações interinas" para as vagas
nos CIEPs. Acrescentou que, por recomenda-
ção sua, só deverão ser admitidos candidatos
que possuam o curso primário completo, "até
mesmo para as mais humildes funções nos
CIEPs".

De acordo com Brizola. "o próprio Depu-
tado Clemir Ramos é testemunha das minhas
resistências em matéria de empreguismo quan-
do ele veio pleitear nomeações". Acrescentou
que o deputado deveria compreender que a
candidatura de Saturnino tem respaldo dentro
e fora do PDT.

Bancadas rejeitam Jó Rezende
6 Está cada vez mais difícil o Senador Satur-
nino Braga, candidato do PDT à sucessão
municipal, conseguir colocar o líder comunitá-
rio Jó Rezende como seu companheiro de
chapa, na condição de candidato a vice-
prefeito. A bancada estadual, que com ele
esteve reunida até esta madrugada, a maioria
dos vereadores do PTD na cidade e o grupo
liderado pelo Deputado federal José Colagros-
si não aceitam esta composição.

Da reunião com a bancada estadual, na
casa de Paulo Quental. Saturnino recebeu uma
sugestão (de que o seu companheiro de chapa
deveria ser o Deputado Paulo Ribeiro) e uma
ameaça: os parlamentares, apesar de conside-

rá-lo um excelente nome, não iriam participar
de sua campanha, se a sugestão não fosse
aceita.

O Deputado Carlos Fayal sugeriu ainda
que Saturnino passe já a governar a Prefeitura
do Rio num entendimento com o Prefeito
Marcelo Alencar.

Doze dos 15 vereadores do partido no Rio
reuniram-se, por sua vez. para uma avaliação
do quadro municipal. Desses, apenas quatro
(Maurício Azedo, Luiz Henrique Lima. Al-
berto Garcia e Antônio Pereira Filho) apoiam
a escolha de Jó Rezende como candidato a
vice-prcfeito.

Fernando Henrique ouve

apelo de Sarney e admite

disputar em S. Paulo
Brasília e São Paulo — O líder do Governo no Congresso,

Senador Fernando Henrique Cardoso, ouviu do Presidente José
Sarney. ontem, após a reunião do Conselho Político, que é
necessária a vitória do PMDB nas eleições para Prefeito da
Capital paulista. Pressionado, há três semanas, pelo Governa-
dor Franco Montoro e por setores do PMDB de São Paulo,
Fernando Henrique Cardoso admitiu que se esta for a decisão
do partido aceitará a missão.

A água é boa. não digo que não beberei. Sou presiden-
te do PMDB de São Paulo e se assim for decidido eu vou —
afirmou Fernando Henrique depois de lembrar que a disputa da
Prefeitura da Capital paulista, este ano, não estava nos seus
planos.

Ainda cm Brasília, Fernando Henrique considerou "legíti-
ma" a preocupação do Governador Franco Montoro com as
eleições de novembro próximo, na Capital de São Paulo,
usando um argumento: "Temos que nos preparar para enfrentar
Jânio Quadros, pois uma vitória sua representaria um retorno à
Velha República.

Em São Paulo
O Secretário de Governo e Coordenador Político de

Montoro. Luís Carlos Bresser Pereira, defendeu, em entrevista,
o nome de Fernando Henrique como candidato natural do
PMDB. Considerou que a eleição para a Prefeitura da Capital
paulista precisa ser vencida pelo PMDB, "porque é aí a base do
pacto político-democrático que temos hoje".

No Palácio dos Bandeirantes, os levantamentos feitos
junto aos diretórios distritais pela Comissão Executiva Regional
do PMDB estão concluindo que o nome de Fernando Henrique
é o melhor para o partido. As pesquisas que o Governador
Franco Montoro vem encomendando também apontam o líder
de Sarney no Congresso como o melhor nome para enfrentar o
ex-Presidente Jânio Quadros, candidato do PTB.

Denúncias de acordo

entre adversários agita

campanha em Salvador
Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre — O presidente

do diretório regional do PMDB, Deputado federal Marcelo
Cordeiro, rebateu, ontem, a denúncia feita na Assembléia
Legislativa pelo Deputado do PDS Raimundo Sobreira, de que
ele teria selado um acordo político com o Ministro das
Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, para derrotar o ex-
Prefeito Mário Kertesz. O ex-prefeito, ao lado do próprio
Marcelo Cordeiro, é um dos nomes mais fortes do PMDB para
disputar a Prefeitura da Capital baiana em novembro.

Isso faz parte de uma intriga muito bem identificada,
urdida pelas forças políticas mais reacionárias da Bahia, que
querem assaltar o PMDB. O meu passado de fidelidade ao meu
partido e a ideais políticos e ideológicos que nunca traí em toda
minha vida é suficiente para destruir essa mentira, forjada por
malufistas em conluio com a direita do PMDB baiano — reagiu
Marcelo Cordeiro, em entrevista em seu escritório político de
Salvador. _ ... ,Candidatos

O surgimento do nome do suplente de Deputado estadual
Orlando Vaz Filho, como candidato a candidato pelo PDS, para
disputar com o pastor Glycon Terra Pinto, elevou para 17 o
número de postulantes à Prefeitura de Belo Horizonte.

Orlando Vaz anunciou sua disposição de disputar a indica-
ção do seu nome na convenção do PDS, mas assinalou que há
outros postulantes. "Vou concorrer na convenção, pois entendo
que o povo não é tão ingênuo ou tão enganável que continue a
apoiar este pessoal que assumiu o poder e que nada faz", disse.

Prévia
Após ter sido marcada para o dia 23 de junho a data da

prévia do PMDB para escolher seu candidato a prefeito de
Porto Alegre, os dois principais candidatos, Deputado federal
José Fogaça de Medeiros e o Deputado estadual Francisco
Carrion Jr intensificaram a mobilização junto aos 10 mil
filiados. Carrion Jr obteve o apoio do MR-8 e parte do PC do B,
enquanto Fogaça ganhou o Setor Jovem, parte do PCB e a
promessa de ajuda de políticos de projeção como Sinval
Guazzelli, Ibsen Pinheiro e Ruy Ostermann.

Oficialmente, ainda existem outros dois candidatos a
prefeito. O líder da bancada municipal, Vereador Werner
Becker, e seu colega Ignácio Neis. Esse último, foi quem lançou
Carrion Jr para prefeito, resolvendo depois auto se lançar.

Tancredo

tem missas

de 30° dia
Brasília — Com um atraso

de 20 minutos, o Presidente
José Sarney chegou à igreja
Dom Bosco para a missa de 30°
dia de falecimento do Presiden-
te Tancredo Neves, acompa-
nhado da filha Roseana e do
genro, Jorge Murad. O Minis-
tro da Fazenda, Francisco Dor-
nelles, foi o único representan-
te da família.

Ao culto, compareceram
também o Governador do Dis-
trito Federal, José Aparecido,
os presidentes da Câmara,
Ulysses Guimarães, e do Sena-
do. José Fragelli, vários minis-
tros de Estado e o ex-Ministro
das Minas e Energia, César
Cais, que disse estar ali "em
caráter pessoal".

No Rio, a missa celebrada a
pedido da família na igreja
Nossa Senhora do Monte do
Carmo, foi assistida por cerca
de 300 pessoas. A irmã de
Tancredo, Mariana Neves, e
sua neta, Andréa, junto com o
sobrinho Breno, representa-
ram a família. O ex-Gover-
nador Chagas Freitas e o júris-
ta Sobral Pinto estiveram na
igreja e o Governador Leonel
Brizola enviou seu Secretário
de Governo, Cibilis Viana.

Belo Horizonte teve missa
ao ar livre, na praça Afonso
Arinos, encomendada pela Fa-
culdade de Direito e Colégio
Santo Antônio, onde o Presi-
dente estudou. A cantora lírica
Maria Lúcia Godoy cantou mo-
dinhas mineiras.

Com a presença de Dona
Risoleta e do Governador
Franco Montoro e a apresenta-
ção, pela primeira vez, de um
réquiem composto especial-
mente para Tancredo Neves,
será rezada hoje, às 18h30min,
na Catedral da Sé, em São
Paulo, a missa em memória do
Presidente.

PMDB e PFL mantêm a

união em Minas para

consolidar a Aliança
Belo Horizonte — O Governador Hélio Garcia, o Ministro

das Minas e Energia. Aureliano Chaves, os presidentes regio-
liais e os principais líderes do PMDB e do PFL no Estado,
reunidos ontem no Palácio das Mangabeiras. decidiram manter
os termos do Acordo de Minas e trabalhar para consolidar a
Aliança Democrática a nível regional e nacional.

E preciso que mantenhamos este entendimento para
consolidar a Nova República. F. a inteligência nossa. hoje. deve
estar voltada para um objetivo, a consolidação da vida democrá-
tiea — disse Aureliano Chaves após a reunião.

Após a reunião, em entrevista à imprensa, o Governador e
o Ministro Aureliano Chaves ressaltaram a importância do
Acordo de Minas para a Nova República e afirmaram que sua
manutenção interessa não apenas a Minas, mas a todo o país.

Os presidentes do PFL e do PMDB ficaram encarregados
de dirimir todas as dúvidas a respeito da execução do acordo. O
objetivo é aperfeiçoá-lo. mas o critério majoritário continuará
viuoraiulo no interior, a despeito das reações em contrário dos
deputados do PMDB.

PCB se organiza em 22

Estados e diz que tem

30 deputados no país
São Paulo — O Partido Comunista Brasileiro (PCB)

divulgou as suas comissões regionais provisórias cm 22 Estados
e no Distrito Federal, cumprindo uma exigência do Tribunal
Superior Eleitoral, feita logo após o pedido de registro legal da
agremiação. O sceretário-geral do PCB, Giocondo Dias. afir-
mou que o partido "tem uma estrutura bastante sólida, grandes
perspectivas de crescimento e cumprirá com a maior rapidez os
requisitos legais para o seu registro definitivo".

Segundo Dias. existem 10 deputados federais comunistas,
cerca de 20 deputados estaduais, sete prefeitos e mais de 100
vereadores exercendo mandatos, em todo o Brasil, por outras
legendas, principalmente o PMDB, Entre os integrantes das
comissões provisórias do PCB. porém, há apenas 12 políticos
com mandato: o Deputado federal Roberto Freire, de Peruam-
buco, os Deputados estaduais Antônio Rezk (SP). Hugo
Martins Gomes (PE) e Hermano de Paiva Oliveira (RN), e oito
vereadores.

O partido deseja que todos os que atuam em outras
legendas se incorporem rapidamente aos quadros do PCB. Mas
essa c uma questão a ser resolvida pessoalmente com cada um
deles — ressalvou o secretário-geral, evitando citar os políticos
que estão nessa condição.

"Os comunistas estão articulados para apoiar os candida-
tos mais progressistas às eleições para prefeito das Capitais,
podendo, eventualmente, lançar candidaturas próprias onde
houver possibilidades reais de vitória", informou Dias.

BELIEVE IT OR NOT!

(ACREDITE SE QUISER)
Quando se trata de línguas estrangeiras, o cursinho, o grupão e o professor
particular custam muito mais caro.
Porque ninguém tem a tecnologia LINGUEX de ensino de línguas associada aos
Vídeo Discos a Raio Laser com a constante ajuda de um instrutor educado na língua
em que se está ensinando.
Desenvolvida exclusivamente pela LINGUEX, chegou ao Brasil o MÉTODO
LINGUEX que acelera o aprendizado em mais de 30%, elimina frustrações,
aumenta a memorização, capacita a retenção, reduz a freqüência das aulas, é muito
mais agradável e, além de tudo, custa menos.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

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

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

UlUGUEXt
Definitivamente na Vanguarda

RÚSSIA

3mm

Beleza, Arte

e Cultura.

Três opções à sua escolha.

CONCURSO INTERNACIONAL DE BALLET
espetáculos em Lenin-
grado e Budopest.
Excursões diários :Hermi-
tageJfetiokov.e outros.
Celas folclóricos, inclusi-

Ünica saída: 6 de junho.
25 dias visitando Moscou.
Leningrodo, Kiev, Vlcd-
mir. Suzdol, Budapest e
Roma.

Hotéis de 1 ? categoria
e pensõo completo.
10 entradas nas com-
petições do concurso-.

ve russa, ucraniana e
húngara.

Tudo por U5$ 1.190.
Aérea USS2.170.

SINFONIA BALTICA
(Rússia Ortodoxa e Cató- Tollin. Rigo, Vilnius. Hei-
lica) sinque. Londres e Paris.
Saidos: 20e22dejunho. Terrestre desde USÍ
29 dios visitando Cope- 1.199. Aérea desde USÍ
nhagen. Oslo, Estocol- 2,170.

jno. Moscou. Leningrodo.

FESTIVAL
NOITES BRANCAS

Única saída: 16 de junho.
29 dios visitando Cope-
nhagen, Estocolmo. Le-
ningrado, Kiev, Moscou,
Dudapest, Salzburg e Vie-
na.

Hotéis de 1? cotegorio
e pensôo completo.
6 entrados nos espetá-
culos do Festival Noites
Brancas.
Excursões diários em to-

dos os cidades.
Ceias folclóricas.

Terrestre USÍ 799 Aérea
USÍ 2.586 (financiado)

Htempo de viagens

Rio: Rua Araújo Porto Alegre, 70 s.2l 1'213
Tel: 240.9844 e 240.969/ imbhaiub mtmm

^"OífíÍH 
[HPfílSS/fBANCtm

Rio. R. México, 111-19° Tel.: 240.8040
S. Paulo: Rua da Consolação, 331 Conj. 2015
Tel.: 231.1922 smbbmub imisoiiíu

STELLA BARROS TURISMO

Rio Av. Àlniie Barroso, 22 • 4o Tel.: 220 501b
S Paulo Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1556Tel.280 0222
Av. São Luií, 288 loja 10 Tel.: 258.2999 embbatub

¦¦¦¦

BRASIL xBOLÍVIA

COM OS "ITALIANOS" 
A SELEÇÃO É FERA!!!

Saída: 31 de Maio - Retorno: 02 junho (após o jogo).
Inclui: Passagem Aérea, Ingresso, Hotel 5 estrelas
c/café manhã, Traslados e Guia desde o Rio.r ,* A\ KJ{

iry tsAvI
1 

\4A£/

3 VEZES SEM JUROS
ou em até 10 meses
8% juros mensais

LLOTO AEHEO BULI V!AMO
Poucos lugares

Faça já sua reserva.

ora

DINHEIRO NA MAO PARA:

% CREDITO PESSOAL

i ^ FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

^ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

FINANCIAMENTO DE TURISMO

FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS

AV. RIO BRANCO, 122

CAL 
J|

CAMBITUR
R. Vis. Inhaúma. 84 A Tel.: 233-4737
Av Rio Branco, 31 E Tel.: 253 6658
Av. Copa, 1085 JTei.:521-4190Estr.
Galeão. 2730 Tel. 393-2498 Barra
Shopping Tel.. 325-6504 R. Vis.
Piraiâ, 414E Tel.: 287-2244
EMBRATUR 00.353.01.41 8

DORAL AGENCIA
VIAGENS E TURISMO

Av. Rio Branco. 178 gr. 1702 • Tel.
240-8808

EMBRATUR 03.071 01 41 3

GTI VIAGENS E TURISMO
Rua da Assembléia. 92 15° and.
Tel ' 252-9450 ' 252 9365 / 252-9516

EMBRATUR00.883.00 41 1

ITATIAIA TURISMO
Centro: Av. Rio Branco. 120- Sobre-
loia - Tel. 221-2022 (PABX) ¦ Ipane
ma Rua Visconde de Piraia. 540
Sobreloia 208/9 ¦ Tel.: 511 U47

EM BRATUR000.10.00.41.1

CREDIT0 PESS0AL

% FINANCIAMENTO DE VEICUL0S

W^\ % MATERIAIS PARA C0NSTRUCA0

^ 

FINANCIAMENTO DE TURISM0 I

I KPg 
^ FINANCIAMENTO DE SERVIC0S I

I NL RIO BRANCO, 122 

J
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Mão única
Cabo Frio pára hoje, por ini-

cultiva do Prefeito Aluir Correia,
em protesto contra um artigo da
lei cie emancipação do distrito de
Arraial do Cabo.

O artigo é sui generis. Deter-
mina que Arraia! pode ficar com
a arrecadação da ICM que for
feita no seu território, até às
próximas eleições, para aplica-
ção no próprio distrito,

m
É lá que fica a Fábrica da

Álea lis, maior fonte de arrecada-
ção do município.

Todo mundo está torcendo
para que Arraial tenha as melho-
res condições para se tornar au-
tônomo.

Mas será que alguém pensou
em isentar Cabo Frio, a sede do
município, de fazer despesas
com Arraial até a emancipação?

¦

A Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro aprovou por una-
nimidade, e o Governador Leo-
nel Brizola sancionou automati-
carnente, uma lei que consegue
ao mesmo tempo criar um muni-
cípio e acabar com outro.

Cabo Frio vai parar hoje para
não parar de vez, mais adiante.

Negócio
O especulador Nagi Nahas terá tam-

héin que se desfazer das ações que
detém na Internacional de Seguros, a
maior empresa independente cio setor
segurador.

Cuba
Agora é às claras: a agência Clássi-

co, do Rio, está anunciando esta sema-
na excursões turísticas a Cuba, por
1.223 dólares, tudo incluído — inclusive
hotel com piscina.

A novidade é o anúncio. Um ativo
turismo clandestino já levou do Brasil
até a ilha de Fidel Castro cerca de 10 mil
pessoas cm 10 anos.

Mau gosto
Do General Newton Cruz, fazendo

o gênero bem-humorado, depois do
debate de ontem na RÁDIO JORNAL
DO BRASIL, ao receber a transcrição
das 75 perguntas feitas pelos ouvintes:

Preciso ver aí quem é esse pes-
soai que fez as perguntas mais violentas,
para mandar matar.

¦
Não foi só.
O General tinha chegado à rádio

com uma mala preta, que deixou de
lado, no chão. Acabado o programa,
procurou-a com alguma ansiedade e,
achando-a, tentou mais uma vez
brincar:

Esta mala é que está com o
dinheiro da CIA para financiar minha
campanha.

Bndespar
O novo diretor do Bndespar, a suh-

sidiária do BNDES que participa do
capital de dezenas de empresas priva-
das, será Raimundo Nonato Castelo
Cordeiro, atualmente na diretoria do
Banco da Amazônia.

Fora esses títulos, é sogro do Depu-
tado José Sarney Filho.

Chumbo grosso
Depois de Agnaldo Timóteo e Se-

bastião Nery, mais um Deputado fede-

LANCE-LIVRE-
O Secretário estadual de Administração,

Leõncio de Aguiar Vasconcellos. admite que
está de malas prontas para deixar o PTB e
ingressar no PDT. Leõncio de Aguiar espera
apenas o momento adequado para sair do
PTB. que considera "um partido de linha
auxiliar que tende sempre a compor com o
Governo".

O Senador Saturnino Braga almoçou an-
teontem com o Prefeito Marcelo Alencar.
Marcelo disse ao candidato do PDT à Prefei-
tura que ele une o partido, mas seu preferido
para vice, Jó Resende, não.

Foi distribuída para a delegação brasileira
no Festival de Cannes uma nota pedindo o
comparecimento da categoria às próximas
eleições para o Sindicato dos Artistas e
Técnicos. Assinaram a nota Jorge Amado,
Zélia Gattai, Nelson Pereira dos Santos,
Sônia Braga e muitos outros,
t O Radam (vinculado à Seplan) está sem
poder assinar convênios, sua principal fonte
de renda, desde janeiro, quando o Governo
federal baixou o decreto 90.286, limitando
sua autonomia. O decreto ainda não foi
regulamentado, o que já impediu assinaturas
de convênios com o INCRA, Mato Grosso, a
Sudene e a Eletrosul, entre outros.

Trajando um elegante terno cinza e muito
bem-humorado, o Deputado Paulo Maluf
reapareceu ontem no plenário da Câmara.
Chegou às 15h25min e saiu com o encerra-
mento da sessão. Ganhou o jeton novamente
pela presença. Acaba se acostumando.

O Clube Militar promove hoje, às 17h, na
sua sede da Av. Rio Branco, a palestra
Panorama Atual da Presença do Brasil na
Antártica, com o professor Aristides Pinto
Coelho. A entrada é franca.

O presidente da Associação Comercial do
Rio de Janeiro, Ruy Barreto, tem se dirigido

rui eleito pelo PD I do Rio desembarca
do partido, mas sem antes desfechar
uma artilharia pesada contra o Govcr-
nador Leonel Brizola.

Trata-se do líder tios motoristas de
ônibus do Rio. Scbastiao Ataídc, de
malas prontas para entrar na Frente
Liberal, que tara hoje na tribuna da
Câmara um pronunciamento acusando,
entre outras coisas, o Governador de
"farsante socialista", que 

" 1 e/. a corrup-
ção crescer cm 1.000'7 "

Fumaça
O consumo de cigarros cresceu (t%

nos primeiros cinco meses do ano.
O aumento, segundo os fabricantes,

não se deve a uma eventual reativação
da economia, mas ao congelamento do
preço do produto desde janeiro último.

Adiado
Foi adiada mais uma vez, possível-

mente para hoje. a nomeação do Minis-
tro da Cultura.

A demora foi justificada esta sema-
na pelo Presidente José Sarney a seu
secretário de imprensa, Fernando César
Mesquita:

— Um processo de escolha, num
regime democrático, não pode ser aço-
dado.

Em campanha
"Frente Liberal, o partido que veio

para mudar".
E com esse slogan que os quatro

ministros do PFL e o presidente do
partido, Senador Jorge Bornhauscn, co-
meçam a percorrer todos os Estados a
partir do próximo dia 5.

Na próxima terça-feira, todos os
presidentes regionais do PF1 reúnem-se
em Brasília para fazer uma avaliação e
visitar o Presidente José Sarnev.

Bóias-frias em 
greve já 

são 60 mil

São Paulo — Cerca de 611 mil hóias-frias il.i região de
Ribeirão Preto, no interior paulista, entraram em greve em 14
eidades. segundo os cálculos ilos lideres sindicais. O movimento
deverá ampliar-se para outras áreas. l£m Serrana, a Policia
Militar dispersou a golpes de cassetetes cerca de 2(1 trabalhado-
res que se preparavam para fazer um piquete.

A greve afeta as safras de cana e laranja, cuja colheita
começou no início do mês. fim Batatais, a greve atingiu os
trabalhadores das fazendas de café. O movimento e liderado
pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de São Paulo,
entidade apoiada pelo PMDB. PCB e PC do B. Em Guariba,
onde a liderança é da CUT. apoiada pelo PT. os bóias-frias
aguardam o desenrolar do movimento para se decidir pela
greve.

Prevenção e piquetes
Na rodovia que liga Ribeirão Preto a Serrana. 200 boias-

frias impediram que pelo menos 18 caminhões, cada um com 2(1
toneladas de cana recém-cortada. seguissem viagem. As 15h. a
rodovia foi desobstruída. Hélio Neves, principal líder da greve
na região, disse que a orientação da Federação dos Trabalhado-
res e evitar confrontos com a policia. O Tenente-Coronel
Corrêa de Carvalho disse que a orientação da PM é agir
preventivamente, para evitar a interrupção de estradas e dando
garantia a quem quer trabalhar, sem dispersar os piquetes que
não recorram à violência.

Os usineiros da região de Ribeirão Preto, proprietários de
21 usinas, reclamaram da atuação da Polícia Militar, alegando
que os piquetes agiram livremente. Eles reconhecem que 11
usinas foram atingidas pela greve, mas não pararam suas
atividades porque tinham estoque de cana.

As usinas e os produtores rurais medem a produção diária
do bóia-fria por metro, mas pagam por tonelada. Os líderes
sindicais reivindicam pagamento unicamente por metro, o que,
segundo eles, evitaria fraude dos empregadores. Este é o
principal ponto de discordância.

Hélio Neves, diretor da Federação dos Trabalhadores
disse que os bóias-frias em greve aceitam a diária entre Cr$ 16
mil S50 e Cr$ 18 mil proposta pelos patrões, desde que o sistema
de medição seja alterado, com o fim do critério por tonelada.
"Se isso for obtido haverá acordo na maioria dos sindicatos em
greve" — afirmou Hélio Neves.

A Federação dos Trabalhadores quer que os empresários
calculem a produção por metro e apresentem a cada bóia-fria,
ainda no canavial, um recibo assinado. O trabalhador poderá
cobrar, no final do mês, o equivalente ao total de metros
efetivamente cortados. Os produtores rurais argumentam que
não podem medir a produção em metros porque o peso da cana
varia com o dia em que foi cortada e com o tipo de cultura.

Os líderes sindicais dizem que este problema pode ser
corrigido com uma tabela de preço com um valor fixo por metro
para cada tipo de cana.

Pazzianotto

Telecomunicação
sofre bloqueio

Cerca de 3 mil empregados
de empresas de teleeomuniea-
çóes — Telerj. Cetel e Emhra-
tel — bloquearam ontem, entre
as 2(1 e as 21 horas, boa parte
dos troncos de Discagem Dire-
ta a Cobrar (DOC) em proles-
to contra a falta cie cumprimen-
to. pelas empresas, da promes-
sa de reajustes trimestrais e
pagamento de ,W'! relativos ao
INPC de abril a junho. As
empresas deram 33'v de abono
para serem descontados no
próximo reajuste, não garanti-
ram esse abono em maio e
junho e marcaram novo encon-
tro para o dia 10.

O protesto consistiu cm dis-
car o número de código do
DDC (')), os números do códi-
go de uma cidade (o de São
Paulo, por exemplo, é 011) e so
parte dos algarismos que com-
pletariam uma ligação.

Saúde explica
reivindicações

O comando de greve dos
profissionais de saúde se reúne
hoje, às l() horas, com repre-
sentantes de 40 associações de
moradores no Sindicato dos
Médicos, para explicar os moti-
vos que levaram os funciona-
rios dos hospitais, centros mu-
nicipais e postos de saúde à
greve, que já dura 17 dias.

Amanhã os grevistas farão
uma passeata, saída da Praça
da Cruz Vermelha, passando
pelo Hospital Municipal Souza
Aguiar, descendo as Avenidas
Presidente Vargas e Rio Brati-
co até a Câmara dos Vereado-

A ruliurãii dH-Apriniltnrn do Fitado de São Paulo
Cultura

Do Ministro João Sayad a Paulo
Thiago, Tizuca Yamasaki e Gláucia
Camargo, que estiveram com ele ontem
representando o cinema nacional:

— A política de contenção de des-
pesas do Governo não deve atingir a
arca da cultura.

Protesto
Um grupo de personalidades de

Goiás, liderado pelo artista plástico Si-
ron Franco, vai encaminhar ao Presi-
dente José Sarney um protesto contra o
que chama de "ocupação militar" de
Goiânia, quando passou por lá a comiti-
va da Presidência da República.

No aeroporto, por exemplo, os pas-
sageiros comuns foram obrigados a dei-
xar seus carros a cerca de 500 metros de
distância, por conta dos excessos da
segurança.

Ressureição
O Estado de São Paulo conseguiu

desengavetar um projeto que estava
dormindo no BNDES desde 1981.

Em sua versão original, o projeto
pretendia injetar na natimorta Paulipc-
tro Cr$ 57 bilhões, a preços de hoje.

O dinheiro vai desembarcar em São
Paulo, com destino mudado para apoio
a vários projetos agrícolas nas regiões
de Avaré, Tupã e São José do Rio
Preto.

Condecoração
Um dos agraciados pelo Itamarati

com a Ordem de Rio Branco, amanhã,
será o físico José Leite Lopes, que foi
cassado pelo AI-5.

Ele se exilou na França há 16 anos.
Não voltou ao Brasil porque não rcce-
beu convite. E está ganhando a comen-
da pelos serviços prestados no exterior
ao País.

ao quadro de associados manifestando seu
integral apoio à candidatura do empresário
Amaury Temporal, atual 1" vice-presidente
da Associação, para sucedê-lo na presi-
dência.

A Escola Henrique Dodsworth, no Jardim
de Alá, há dois dias dispensou os alunos sob a
alegação de que os professores estão em
"conselho de classe". Devem estar se aconse-
lhando nas próprias residências, pois há dois
dias as portas e janelas da escola estão
fechadas. A escola ê pública.

O chefe de gabinete do Ministro Fernando
Lyra, Cristóvam Buarque, lança hoje às 21 )h,
no Salão Nobre do Congresso Nacional, seu
livro Astrícia. Outro auxiliar do Ministro da
Justiça, o consultor jurídico Marcelo Cer-
queira, aproveita para lançar em Brasília seu
livro Almoço de Ganso.

O movimento do Vereador Sérgio Cabral a
favor da prévia no PMDB para escolher o
candidato à Prefeitura esbarrou ontem na
oposição do secretário-geral da seção flumi-
nense, Deputado estadual Gilberto Rodri-
gues. Rodrigues acha que a ampliação do
número de convencionais que escolherão o
candidato, de 150 para cerca de 1.400, já
resolve o problema.

Tomou posse omtem na Câmara o suplcn-
te Benedito Monteiro, na bancada do PMDB
do Pará. Substitui o Deputado Coutinho
Jorge, que se licenciou para assumir a Secre-
taria de Ebucação daquele Estado.

O Presidente José Sarney participa hoje da
abertura do Congresso Brasileiro dos Distri-
buidores de Veículos Automotores-85, no
Centro de Convenções de Brasília. O congres-
so será encerrado amanhã.

Sabedoria de pára-choque de um cami-
nháo visto ontem em Cariacica (ES): "Barco
de muitos mestres da na costa".

solicitou ao Tribunal Regional do Trabalho, às lXh. a instaura-
ção de dissídio coletivo para renovação do acordo salarial dos
cortadores de cana — cuja data-base é setembro — depois de
duas horas de negociações na audiência de conciliação.

Ao meio-dia. o Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto,
havia telefonado de Brasília, pedindo que a Federação dos
Trabalhadores, que lidera a greve, chegasse a um entendimento
"em meia hora", caso contrário remeteria o processo para
dissídio coletivo. "A Nova República não pode suportar novas
greves", disse o Ministro a Hélio Neves. Às 18 horas Almir
Pazzianotto voltou a telefonar, conversando isoladamente com
as partes.

Correio em São Paulo

já abriu 81 agências
São Paulo — A diretoria regional da F.CT anunciou que j;l

funcionam 82% das agências dos correios da capital e do
interior e que, na Grande São Paulo, 81 das 159 agências tinham
sido abertas pela manhã. O vice-presidente da Associação dos
Funcionários disse que a empresa está "tentando só manter a
fachada", e afirmou que "as agências não podem funcionar".

No centro de triagem principal, segundo cálculos da
empresa, entraram para trabalhar 95% dos funcionários adnii-
nistrativos e 57% do efetivo operacional. Enquanto cerca de 1
mil funcionários se reuniam em assembléia, debaixo de chuva,
centenas de candidatos, em fila, inscreviam-se para preencher
as vagas anunciadas pela empresa nos jornais de São Paulo.
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Mediterrâneo, Terra Santa

e Ilhas Gregas.

Séculos de história revividos

pela Royal Viking Line.

ROYAL VIKING LINE

Veneza, Dubrovnik, Mykonos, Kusadasi, Alexandria, Port Said,
Haifa, Pireus, Corfu.

A Royal Viking Line leva você para uma maravilhosa viagem ao

passado, visitando os principais portos do Mediterrâneo, da
Terra Santa e das Ilhas Gregas. Saídas de abril a setembro.
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Professores marcam seu

movimento com protesto
Com um ato publico cm frente a scile de sai Miulieato.

marcado para as 14h de hoje. os protetores das escolas da icde
particular ilo Rio — somam 211 mil — assinalarao sua ureve dc
2-1 horas, l ies querem reajuste de 11Ml' f do IM'C para todas as
faixas c reposição cie 1 (K/r, eiu|uanto os patrões concordam com
o primeiro item c oiereccm produtividade de 2' < a 4'<. de
acordo com o salario atual.

O sindicato patronal recomendou que as I mil 7HH escolas
particulares não funcionem hoje. mas algumas permanecerão
abertas, como o Instituto Metodista Bennctt. pois seu diretor.
Litlni Oscar Schroeder. acha "licita c justa a discussão da
reposição salarial e considera que. se techasse o colégio,
estaria contribuindo para esvaziar o movimento dos docentes.
Em fevereiro, os 240 professores da escola receberam reposição
salarial de K,5'/r a 12'r.

Reposição
O vice-presidente do Sindicato dos 1'rolessores. Scbastiao

Fontinlia. disse que. apesar de algumas escolas estarem amea-
çando seus professores de demissão caso não compareçam lioic
para dar aulas, acredita que poucos colégios luncionent. Ontem,
a entidade foi informada de que abrilão hoje alguns colégios
religiosos e o Colégio Impacto.

— Nos não queremos muito — disse Fontinlia. — Ouere-
mos o compromisso de um plano de reposição salarial, com os
colégios se comprometendo a repor em dois anos o que
perdemos nos últimos cinco.

Com o reajuste de IOU'7 do INPC. os prolessorcs do pie-
escolar ã quarta serie passarão a recebei de CrS -1 mil Ml a l rS
4 mil 852 por aula e os de quinta ã oitava série c de 2" grau. de
CrS 8 mil .1(0 a CrS S mil 14. de acordo com o numero de
alunos cm sala de aula. Patrões e empregados deverão reunir-se
hoje ou amanhã na Delegacia Regional do Trabalho para
negociarem um acordo que será discutido pelos prolessorcs cm
assembléia marcada para sábado.

O presidente do sindicato patronal. Nilton Santiago, disse
que, apesar de já lerem dado reposição salarial a seus professo-
res. alguns colégios, corno o Zacarias e o São Bento, terão que
dar os novos reajustes por conta da reposição. Depois de
afirmar que hoje será uin dia "sem aulas e sem incidentes" nas
escolas particulares, Nilton Santiago declarou ser de opinião
que. desde que tenha condições financeiras, uma escola deva
dar a seus professores um aumento maior do que o estabelecido
entre os sindicatos.

Medeiros afirma que
"cacete faz milagre"

Brasília — "Cacete não é santo mas faz milagre", afirmou
o ex-chefe do SNI, General Oetávio Medeiros, atual comandan-
te militar da Amazônia, ao ser indagado sobre o que achav a do
modo pacífico com que o Ministro do Trabalho, Almir Pazzia-
notto, vem tratando o movimento grevista.Este ditadozinho é muito antigo mas muito verdadeiro,
só que até agora eles não quiseram usa-lo — disse o general.
Oetávio Medeiros acredita que a economia do pais vai sofrer
"um baque muito sério" caso as greves continuem, embora
ressalvando que cada um tem seu modo de agir.

Mais otimista que Medeiros, o Comandante do II L-.xétcilo
(São Paulo) General Sebastião Ramos de Castro acredita que
todos terão bom senso para chegar a uma solução que evitara
criar maiores dificuldades do que as que já se apresentam. "A

greve dos correios, por exemplo, esta afetando toda a popula-
ção de São Paulo", comentou.

O general não quis informar se havia entregue, na segun-
da-feira, um relatório de 35 páginas sobre os movimentos
grevistas de São Paulo ao chefe do SNI, General Ivan de Sousa
Mendes: "Não confirmo nem desminto" — disse.

Jair Soares seguirá

orientação federal
Porto Alegre — O Governador do Rio Grande do Sul. Jair

Soares, afirmou que adotará as mesmas atitudes do Governo
federal em relação as greves. Estão em greve no listado cerca de
KM) mil professores e 15 mil vigilantes. O Governador revelou
que. a conselho do Presidente José Sarney, telefonou para o
Ministro-Chefc do SNI, General Ivan de Souza Mendes, para
conhecer a orientação do Governo sobre o assunto.

Falei com o Presidente Sarney sobre a grave situação
econômica do Rio Grande do Sul — informou Jair Soares — e
ele me disse estar interessado em solucionar. Mas para isso e
preciso que a Assembléia Legislativa gaúcha me aprove o
empréstimo externo de 550 milhões de dólares, para a translor-
maçáo do pagamento da divida de curto para longo prazo.

O Governador disse ser impossível atender a todas as
reivindicações dos professores, mas garantiu o 13" salario e a
semestralidade, que dependem da aprovação do empréstimo
externo. Hoje pela manhã. Jair Soares se reúne com a direção
do Centro dos Professores, que lidera a greve de 12 dias.

Cerca de 180 vigilantes estiveram cm frente da agencia
central do Banco do Brasil, em Porto Alegre, para evitar a
chegada ou saída de carros-forte. Ii.ni Santa Maria e Pelotas, 21
grevistas foram demitidos por justa causa e a readmissáo e agora
outra das reivindicações dos vigilantes em greve ha oito dias.

Albano diz que lei

tem de ser cumprida
Porto Alegre — O Senador Albano Franco, presidente da

Confederação Nacional da Indústria, defendeu a revisão da lei
de greve, mas disse que "sob o pretexto de seu anacronismo"
não se pode aceitar o seu dcscumprimento: "A lei tem que ser
cumprida, o Governo tem que exigir o cumprimento da lei ' —¦
afirmou.

Em nota distribuída durante a entrevista, o Senador
Albano Franco afirma que a greve "não pode servir de pretexto
para agressões ao patrimônio da empresa, o colapso dos
servidores públicos essenciais, a utilização da negociação coleti-
va como instrumento de ação política e a coação ã liberdade de
acesso de cada trabalhador ao seu local de trabalho".

— Estamos vivendo num regime politicamente aberto,
então é preciso que empresários, trabalhadores e Igreja
cumpram a lei — disse Albano Franco. Ele estimou que. nos
últimos 30 dias os prejuízos da indústria de autopeças chegam a
CrS 520 bilhões c são ainda mais elevados na indústria automo-
bilística."A radicalização dos movimentos grevistas", de acordo
com a nota distribuída pelo Senador Albano Franco, "somente
interessa à desordem e desserve à Nação, empenhada cm
grandes esforços para o seu soerguimento economico .
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Procurador acha suspeita delegacia 110 caso Baumgarten

Aumento de servidores

da União será de 6%

acima do INPC de maio
Itrasília — O Ministro cia Administração. Aluízio Alves,

apresentará hoje ao Presidente José Sarnev a proposta de
aumento do funcionalismo público em 6% acima do INPC de
maio (que será divulgado em 5 de junho) correspondendo,
assim, à duplicação dos atuais salários dos mais de 601) mil
servidores públicos da União. Isto significará uma folha de
pagamento de mais de Cr$ 38 trilhões em 1985, segundo um
assessor.

Aluízio Alves, que conversou durante duas horas, na
segunda-feira passada, com o Ministro da Fazenda, Francisco
Dornelles, voltará a falar com ele hoje. antes de apresentar sua
proposta ao Presidente. Um assessor do Ministro informou que
Dornelles acata a proposta.

O Ministro da Administração conversou, ontem de manhã,
com o Ministro Chefe do Estado Maior das Forças Armadas,
Almirante José Maria do Amaral, quando se chegou a um
acordo quanto ao aumento do salário-base dos funcionários
públicos civis e militares, que será unificado.

Caso o Presidente José Sarney aprove a proposta de
Aluízio Alves, o Palácio do Planalto enviará mensagem ao
Congresso Nacional para apreciação e votação, até 10 de junho,
do projeto de lei que determinará o aumento. Nos últimos 21
anos. os reajustes do funcionalismo sempre foram fixados por
decreto-lei.

Segundo o Ministro Aluízio Alves, que na segunda-feira
garantira que os salários dos servidores não seriam reajustados
abaixo de lOOty do INPC de maio. o objetivo do governo é
recuperar, no prazo de dois anos, o valor real dos vencimentos
do funcionalismo.

Como não há hipótese de sc conceder o aumento diferen-
ciado para as diversas categorias funcionais, o Ministério da
Administração está estudando a possibilidade de eliminar as
gratificações extras, ou incorporá-las aos salários-bases dos
servidores.

Administração pública

tem decreto de Sarney
Brasília — O Presidente José Sarney assina hoje o decreto

que estabelece as diretrizes da reforma administrativa proposta
pelo Ministro da Administração, Aluízio Alves, cujos trabalhos
começarão na próxima segunda-feira. O objetivo da reforma é
revogar, gradativamente e até o final do ano, o Decreto-lei n"
200/67, que regula as atividades da administração pública direta
e autarquias.

— Vamos pôr ordem na casa, disse Aluízio Alves, reve-
lando que será dada prioridade à criação de um novo Estatuvo
do Funcionalismo, que instituirá, entre outras alterações, a
transformação dos servidores celetistas em estatutários. De
acordo com o Ministro, um anteprojeto do estatuto deverá ser
enviado, ainda em julho, ao Congresso Nacional para aprecia-
çáo e discussão. Ele espera que o documento seja aprovado até
28 de outubro. Dia do Servidor Público Civil.

Aluízio Alves enviou, na segunda-feira passada, ao Presi-
dente José Sarney um vasto relatório contendo todas as
diretrizes e objetivos da reforma. O documento foi elaborado
em um mês por uma comissão integrada por representantes dos
ministérios da Administração, Desburocratizaçáo. Fazenda e
Planejamento. Os quatro órgãos serão os gestores dos trabalhos
da reforma, que, segundo o Ministro da Administração, tam-
bem terão a participação dos mais diversos segmentos da
sociedade, sobretudo as associações de classe.

Já na segunda-feira, terá início um levantamento, realiza-
do pelo Serpro. de todos os órgãos da administração direta e
autarquias, onde há casos de superposição de competência,
como no setor de exposição, para verificar suas funções e
atribuições.

Salários de ministros

irão a Cr$ 25 milhões
Brasília — O salário de um Ministro de Estado poderá

chegar a Cr$ 25 milhões, de modo que seu valor líquido fique
em torno de Cr$ 15 milhões, mesmo que não seja aprovada a
proposta do Ministro João Sayad, do Planejamento, no sentido
de que lhes seja concedida isenção parcial do Imposto de
Renda, que incidiria apenas sobre o valor fixo de seus venci-
mentos, atualmente de Cr$ 5 milhões.

Essa proposta será levada amanhã ao Presidente José
Sarney com o objetivo de compensar o fim das mordomias,
determinado há duas semanas através do decreto presidencial
que começa a vigorar a partir de I" de junho. Exclui-se também
dos vencimentos dos ministros a verba suplementar a eles
destinada para o custeio das despesas com utilização e manuten-
çáo dc suas residências, estimadas em Cr$ 10 milhões pelo
Ministro da Administração, Aluízio Alves.

Aluízio Alves revelou ainda que o Governo está analisan-
do também a instalação de telefones de serviço nas residências
dos ministros, cujas despesas seriam pagas pela União. Segundo
ele. vários ministros não concordam em assumir os gastos com
os telefones residenciais por motivo de trabalho. Na semana
passada, disse Aluízio Alves, o Ministro Almir Pazzianotto, do
Trabalho, passou todo o sábado negociando a greve dos bóias-
frias pelo telefone de sua casa."Não faz sentido que ele tenha de
pagar essa conta", concluiu o Ministro.

Empresários criticam

greves em debate com

Governador de Goiás
São Paulo — Os presidentes da FAESP (Federação da

Agricultura do Estado de São Paulo) e da Sociedade Rural
Brasileira, Fábio Meirelles e Flávio Teles de Meneses, e o ex-
Deputado Cardoso de Almeida, aproveitando uma conferência
do Governador goiano íris Rezende sobre Goiás e a Nova
República, repudiaram a ação do Governo nas greves e seus
planos de Reforma Agrária.

Meirelles. definindo democracia como "o regime em que
no entendimento se procura ajustar os interesses de todos os
segmentos". perguntou"até onde e até quando podemos aceitar
medidas que firam os interesses de segmentos sem que o
Governo aplique as leis?". Teles de Meneses exigiu "liberdade
com responsabilidade". Cardoso de Almeida advertiu que "ou
se contém isso agora ou vamos nor organizar e repetir 1964". O
anfitrião Renato Ticoulat não pôde contê-los.

O Governador íris Rezende, que fora falar do seu Estado,
teve de responder que a preocupação com a greve é natural,"mas é preciso compreender que durante 21 anos o assalariado
foi sendo esmagado sem que pudesse reclamar. O direito de
propriedade será assegurado: o dia em que ele desaparecer,
haverá o caos. mas o problema do assentamento do homem sem
terra será resolvido com medidas viáveis".

,— F: preciso haver respeito às leis do país — exigiu Fábio
Meirelles. explicando que "a agropecuária está assistindo com
desassossego e preocupação as inúmeras e constantes greves"
resultantes "de pressões de forças políticas ilegais" que agem"para promover a discórdia".

Tem de haver liberdade com responsabilidade —
bradou Teles de Meneses. —Os empresários cobram de cada
político brasileiro democracia e não demagogia, e. do Governo,
nos não desejamos, exigimos respeito ao agricultor brasileiro.

Se o Ministro Nélson Ribeiro conseguir executar o
plano demagógico que anunciou, socializando a agricultura e
distribuindo terra a 6 milhões 8011 mil famílias, tudo ira por água
abaixo — previu Cardoso de Almeida. — Sem a segurança,
sem o direito dc propriedade, não temos como produzir. Nélson
Ribeiro não sabe nem fazei contas. Se ele diz que vai dai terras
,i <> milhões 800 mil sem tira-las dc ninguém, vai lei que conipiar
ouiro pais.

O ex-presidente da FAFSP. Renato Ticoulat. interveio
três vezes para exigu a retomada do tema. que atraíra uns 200
empiesanos mas não conseguiu que Íris Rezende pudessevoltar ao assunto

A Delegacia de Homicídios não tem compe-
tência técnica para desenvolver novas investiga-
ções sobre o Caso Baumgarten. porque "é um
cemitério de processos, administrado por um
delegado em vésperas de aposentadoria e po-
voado por policiais que nos últimos 20 anos
serviram ao sistema de governo dos militares,
com os quais a polícia certamente irá sc encon-
trar quando começar a ouvir os suspeitos do
crime".

As declarações são do procurador Vitor
André Soveral Junqueira Avres, da 2a Câmara
Criminal do Rio, que em 83 fez a vinculaçáo do
assassinato do jornalista com o processo de
falência da Capemi. "As afirmações que li hoje
(ontem) nos jornais, proferidas pelo delegado
Artur de Brito Pereira, titular da Delegacia dc
Homicídios, mais parecem formuladas por um
advogado de defesa dos criminosos", disse ele.

Caso para Campana
Junqueira Ayres acha que, se a polícia

retomar o inquérito de forma "decidida, deste-
mida e independente", o caso (ocorrido em
outubro de 82) será esclarecido, "porque agora,
sem pressões e temores comuns no regime
anterior, as testemunhas certamente falarão o
que sabem, ao contrário do que ocorreu no
inquérito realizado cm 82 e 83. Mas, para que
isso aconteça, é preciso que o Secretário de
Polícia Civil, Arnaldo Campana, avoque o caso
para si c nomeie para as diligências, em tempo
integral, um delegado bem-intencionado, iniie-
pendente e destemido.

Ele chegou a lembrar os nomes de alguns
delegados que conheceu quando atuou como
promotor. "São delegados que. inexplicável-
mente, não estão na linha dc frente da polícia.
Entre eles. eu cito José Marques. Luiz Lafaietc
Stoekler e Nílton Costa. Na mão de qualquer um
deles, o caso estará bem entregue." Junqueira
Ayres está convencido de que Alexandre Von
Baumgarten foi seqüestrado por um grupo pro-
fissional e morto alguns dias antes de aparecer
na praia da Macumba, no Recreio dos Bandei-
rantes, no dia 25 de outubro de 82. "Para
manter escondidas três pessoas durante 12 dias,
é preciso um grupo", disse ele."Uma pessoa
sozinha não mata três. Fora isso. ninguém
consegue dar sumiço num barco dc 12 metros dc
comprimento, o Mirimi (que pertencia ao bar-
queiro Manuel Augusto Valente, desaparecido).

se não tiver um apoio logístico bem montado."
Alem de Baumgarten e do barqueiro, morreu no
caso a mulher do jornalista, Jeanette Yvonne
Hansen.

O procurador considera inconstitucional a
legislação que isenta de depoimentos na políciacivil membros do SNI. "Trata-se de um absurdo
jurídico, que contribui para a impunidade de um
vasto grupo de pessoas. Por isso. todos os
militares citados no caso precisam ser ouvidos
pela polícia."

Na retomada do inquérito, ele crê que as
testemunhas, uma vez reconvoeadas, terão mui-
ta coisa a dizer. "O delegado João Kepler
Fontenelle. que desenvolveu a primeira fase do
inquérito na 16a Delegacia Policial, atuou sob
pressão de diversos ofícios enviados pelo SNI,
alguns do próprio General Newton Cruz. Assim
mesmo, teve disposição para incluir no caso do
dossiê deixado pelo jornalista. Quando ele ou-
viu. pela primeira vez, a Ana Maria Timm de
Armando (irmão de Sérgio Timm de Armando,
publicitário, ex-marido de Jeanette). ela nada
falou do dossiê porque não o considerava uma
peça importante."

Para o procurador da 2a Câmara Criminal
do Rio. é visível nos depoimentos anexados ao
inquérito que as testemunhas ouvidas em 82 e 83
depuseram "com medo e não falaram tudo o que
sabiam. Há muitas reticências. Além disso, há
algumas lacunas inexplicáveis. Por que a polícia
não conseguiu descobrir onde Baumgarten ficou
preso por seus seqüestradores, antes de ser
morto? Talvez fosse mais fácil que descobrir,
por exemplo, as casas onde ficaram presos os
diplomatas seqüestradores no início dos anos
7(1".

— E como a Capitania dos Portos não
conseguiu uni indício requer do barco Mirimi, lá
registrado e licenciado? Se você ler o inquérito
com cuidado, vai perceber que o desapareci-
mento do barco e de Manuel Augusto Valente
foi comunicado à Capitania pelo filho do bar-
queiro, dois dias depois de acontecido, ou seja,
dez dias antes do corpo de Baumgarten aparecer
na praia. Como não descobrir nenhum indício
da Mirimi se até destroços da guerra das Malvi-
nas deram à costa brasileira? Será que a Mirimi
foi dinamitada? São questões que cm sua pri-
meira fase o inquérito tratou de maneira superfi-
ciai — disse ele.

Newton Cruz promete silenciar
Se a Justiça me convocar para prestar

depoimento sobre a morte do Baungarten, eu
atendo. Mas não vou dizer nada, porque nada
tenho a dizer.

O General Newton Cruz, ex-Chefe da
Agência Central do SNI (Serviço Nacional de
Informações), citado no dossiê do jornalista
Alexandre von Baungarten. que se dizia amea-
çado por ele, afirmou ontem que não deixará de
atender a uma convocação da Justiça, mas deu
um aviso:"Sobre as atividades ou o efetivo do
SNI não respondo nada. A lei me dá esse
direito".

Segundo o general, ele jamais sc recusou a
prestar depoimento sobre a morte de Baungar-
ten, o que fez "foi. amparado na lei, não prestar
qualquer esclarecimento sobre o funcionamento
ou o efetivo do Serviço Nacional de Informa-
ções". A mesma atitude eu tomei quando fui
convocado para depor sobre o caso Capemi. na
Câmara dos Deputados. Mandei um ofício di-

zendo que comparecer eu compareceria, pois
sou obrigado, mas não diria uma palavra sobre
as atividades do SNI.

O General Newton Cruz nega qualquer
envolvimento no assassinato do jornalista Ale-
xandre von Baungarten.

— Esse negócio de depoimento é muito
simples. Eu já prestei meu depoimento, por
escrito, duaz vezes. Os ofícios estão no proccs-
so, e quem quiser é só ir lá ver. A reunião a que
Baungarten se refere no dossiê jamais aconteceu
em meu gabinete. E mentira:

O ex-Chefe da Agência Central do SNI c cx-
Comandante Militar do Planalto, hoje postulan-
te a uma vaga de candidato pelo PDS do Rio â
Assembléia Nacional Constituinte, afirmou:"Enquanto a lei me proteger, não falo sobre o
funcionamento do SNI. assim como o padre não
fala sobre o que ouve no confessionário e o
advogado não revela o que escutou de seus
clientes".

Novela desapareceu do processo
Yellow Cake. a novela póstuma de Alexan-

dre von Baumgarten, sumiu do processo aberto
para investigar a sua morte. O desaparecimento
se deu, "provavelmente no eixo entre a Delega-
cia de Homicídios e o Io Tribunal do Júri",
segundo revelou o Procurador da 2'1 Câmara
Criminal Vitor André do Soveral Junqueira
Ayres.

Foi o promotor titular do Io Tribunal do
Júri, Boni dos Santos, quem comunicou o fato
ao procurador. A novela, que aborda uma
suposta trama que culmina com uma exportação
secreta de urânio para o Iraque, foi anexada ao
processo ainda em sua fase de inquérito policial
na 16a Delegacia: "E impressionante como a
trama da novela se parece com a do caso
Capemi", observou o procurador Junqueira
Ayres.

Yellow Cake (bolo amarelo) é o nome dado
ao urânio limpo de impurezas, uma das fases
para a sua transformação em combustível nu-
ciear. De suas 84 laudas originais, 14 já estavam
sumidas, mesmo antes de serem anexadas ao
então inquérito. Elas se referem à explosão do
Riocentro, em 1" de maio de 81, segundo
informações obtidas pelo procurador.

A trama central refere-se a uma operação

denunciada pelo O Estado dc S. Paulo, em 1981:
o Brasil teria vendido secretamente urânio para
o Iraque, fato desmentido oficialmente. Parte da
imprensa, na época, interpretou, no entanto, a
informação como notícia falsa espalhada pelo
Serviço Secreto de Israel (Mossad) para justifi-
car a destruição do reator nuclear iraquiano em
17 dc junho de 81.

O Coronel Ary Pereira de Carvalho, então
chefe de operações da Agência Central do SNI
aparece na novela avisando ao General Otávio
Medeiros (na época Ministro-Chefe do SNI) que
a Operação Yellow Cake já havia sido detonada.
O coronel, que é chamado de Aryzinho em
Yellow Cake, também aparece no dossiê póstu-
mo de Alexandre Von Baumgarten acusado de
ter ligações com o jogo do bicho.

Entre os mais de 40 nomes citados na novela
aparecem os Generais Otávio Medeiros (citado
como agente do Mossad) — na versão de
Baumgarten a operação foi induzida por Israel
para justificar a destruição do reator iraquiano
— Ademar Messias de Aragâo (então presiden-
te da Capemi), além do Coronel Serguei Golg
(chefe do Mossad), e de Paulo Maluf, que teria
sido usado como intermediário, nas negocia-
ções.

Medeiros quer processo reaberto
Brasília — O Ex-ministro-chefe do SNI,

General Octávio de Aguiar Medeiros, disse que
está torcendo para que a Justiça consiga apurar
toda a verdade sobre o caso do jornalista
Alexandre Baumgarten. "Somente assim ficare-
mos livres da incriminaçáo que recai sobre nós e
de um caso que tem nos amolado muito",
ressaltou.

O atual comandante militar da Amazônia se
negou a fazer qualquer comentário sobre o
retorno do assunto aos noticiários, sempre ale-
gando que o caso pertence à Justiça. "Isso não
nos pertence", reiterou. Em tom irônico, Octá-
vio Medeiros disse que nunca tinha ouvido falar
no Coronel Ary Aguiar Freyre (que foi chefe da
agência do SNÍ no Rio em 1982 quando ele era

titular do órgão) e do Coronel Ary Pereira de
Carvalho.

Assim como o General Medeiros, os dois
são citados no relatório do jornalista desapareci-
do em 1982 como organizadores de um plano
para eliminá-lo. O General Octávio Medeiros
concedeu entrevista quando desembarcava, vin-
do de Manaus, no Aeroporto Internacional de
Brasília. Ele participa hoje da reunião do Alto
Comando do Exército.

O ex-chefe do SNI disse também que o
General Newton Cruz. também citado no relato-
rio como um dos culpados pela eliminação do
jornalista — tem todo direito de se candidatar à
Constituinte, acreditando que ele ganharia, e
que os militares votarão nele.
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Pazzianotto

entrega nova

Lei de Greve
Brasília — O projeto da no-

va Lei de Greve será levado
hoje às 15h ao Presidente Sar-
ney. informou ontem o Minis-
tro do Trabalho. Almir Pazzia-
notto, que participou de sua
elaboração, como presidente
da Comissão de Direito Traba-
Ihista de seu Ministério. O pro-
jeto revoga a atual Lei de Gre-
vc (n" 4430) e a Lei n° 1632,
que proíbe greves no serviço
público e nas atividades consi-
deradas essenciais â segurança
nacional.

A greve dos servidores pú-
blicos continuarão, porém,
proibidas e passarão a ser regi-
das pelo Estatuto dos Funcio-
nários Públicos. Os artigos que
disciplinam as negociações co-
letivas nas leis que serão revo-
gadas e na Consolidação das
Leis do Trabalho serão objeto
da nova Lei de Greve, que será
submetida à apreciação do
Congresso.

Ao sair da Igreja Dom Bos-
co. onde foi celebrada a missa
pelo 30" dia do falecimento do
Presidente Tancredo Neves, o
Ministro-Chefe da Casa Civil.
José Hugo Castelo Branco, dis-
se que "precisamos agilizar a
nova Lei de Greve, pois sem
ela se cria um confronto entre a
velha lei e uma situação de
fato".

De teor liberalizante. como
admite o Chefe da Casa Civil, o
projeto da nova l.ei de Greve
teria esperado o esvaziamento
dos movimentos grevistas antes
de ser levado ao Presidente da
República, segundo disse na
semana passada um parlamen-
lar que conhece o texto do
projeto. No sábado, porém,
voltando de Goiânia, o Presi-
dente Sarney negou que a de-
mora na conclusão do projeto
fosse proposital.

Merenda

precisa de

mais verba
Brasília — O programa de

merenda escolar precisa de
uma verba suplementar de Cr$
800 bilhões para alimentar 25
milhões de crianças 180 dias
por ano: o orçamento de 1985,
de Cr$ 950 bilhões, sujeito a
um corte de 25%. só dá para a
merenda de 20 milhões de alu-
nos durante 140 dias do ano
escolar.

A informação é do Superin-
tendente da Fundação de As-
sistência ao Estudante-FAE,
Carlos Pereira de Carvalho e
Silva, que vai promover, no fim
deste mês, um seminário para
discutir a descentralização do
programa da merenda, a regio-
nalização dos cardápios e das
compras dos alimentos e o cri-
tério de financiamento da me-
renda.

A suplementação da verba
eslá sendo negociada cnlre os
Ministros da Educação, Marco
Maciel, e do Planejamento,
Joáo Sayad. que vão abrir, no
próximo dia 29 em Brasília, o
seminário da merenda escolar,
que terá também a participação
dos Ministros da Agricultura,
Pedro Simon, e da Saúde, Car-
los Santana.

O seminário deverá reunir
técnicos da FAE. da UNICEF.
da Cobal. do BNDES, dos Mi-
nistérios da Previdência. Plane-
jamento e Fazenda, além de
prefeitos e secretários esta-
duais e municiapis de Edu-
cação.
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Nordeste — O Presidente José Sarnev estará na reunião
da Sudene marcada para sexta-feira para liberar mais de CrS 2
trilhões para a recuperação tio Nordeste, segundo informou o
Ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, dizendo que a
prioridade para a região "é óbvia, pois com a sua economia
em queda, cai o nível dc produtividade e as arrecadações". O
novo superintendente da Sudene. José Reinaldo Carneiro,
toma posse às 1 Ih de hoje em Brasília, tendo sido convidados
para a cerimônia todos os governadores nordestinos e os
ministros de Estado.
Pontes — O Presidente José Sarney vai liberar C'r$ 10
bilhões para o Governo do Espírito Santo recuperar pontes e
estradas danificadas pelas enchentes do último verão. Sarney
não aceitou convite do Governador Gérson Camata paravisitar o Estado nas comemorações dos seus 450 anos, mas
estará em Vitória em julho ou agosto. "O Presidente disse quenão quer ir a festa, quer ir para trabalhar", disse Camata, em
Brasília.
Telefones — O Ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães, determinou à Telebrás a ampliação dos
serviços telefônicos no país, com prioridade para as popula-
ções de baixa renda. Sugeriu o sistema de extensões para queuma única linha possa atender a II) ou mais pessoas. A
empresa deverá usar instalações de baixa sofisticação nas
comunidades pobres para cumprir a determinação, explicou
um assessor da presidência da Telebrás. segundo o qual um
equipamento simples registrará o número de ligações de cada
extensão, com os custos raleados entre os usuários. Estes, no
entanto, não terão acesso a serviços mais sofisticados, como o
D DD e o DDI.
Livro didático — O Ministro da Educação, Marco
Maciel, espera que, até 199(1, cada criança matriculada 110 ln
grau tenha pelo menos um livro didático. Já em 1986, o
Ministério vai distribuir 40 milhões de livros, para evitar o queaconteceu este ano, quando três milhões dos 25 milhões de
alunos matriculados ficaram sem livro, porque só foram
fornecidos 22 milhões de exemplares. As crianças do Norte e
do Nordeste receberão no mínimo dois livros e as das outras
regiões, ao menos um.
Fraudes — O novo presidente do INAMPS. Hésio Cor-
deiro. empossado ontem juntamente com os presidentes do
IAPAS, tio INPS c da Funabem, pretende contar com a
comunidade, através de representantes de classe, que atua-
riam como um "instrumento poderoso para o combate às
fraudes e para assegurar que o funcionamento dos postos de
atendimento, ambulatórios e hospitais se volte integralmente
para a melhoria de seus serviços". Cordeiro julga também queeste é o momento certo para rever o Conasp (Conselho
Nacional de Administração da Saúde Previdõnciária), a fim de
que haja participação dos trabalhadores em suas decisões.
Escravidão — Trinta brasileiros, a maioria doente,
conseguiram fugir de uma fazenda francesa no Suriname,
onde eram submetidos a trabalho escravo, e chegar a Belém.
Contaram na Polícia Federal que foram recrutados no interior
paraense, no mês de março, por 11111 empreiteiro conhecido
por Benoca, que lhes prometeu bons salários e assistência
médica para fazer desmatamento. Mas nada receberam, sendo
obrigados a trabalhar sob a vigilância de feitores armados.
Salgueiro — O laudo de sanidade mental do Capitão PM
Hélio Ângelo da Silva — que comandou a chacina de
Salgueiro — está pronto, mas o Juiz Fernando Norbcrto
Cerqueira. temendo a utilidade do processo contra o oficial, só
o divulgará na sexta-feira, depois que o Tribunal de Justiça dc
Pernambuco definir se ele deve ser julgado pela Justiça
comum ou militar. O capitão e mais nove soldados da PM da
cidade sertaneja de Salgueiro promoveram, 110 dia 13 de
fevereiro, uma fuzilaria contra passageiros de um ônibus
intermunicipal, matando dois e ferindo gravemente um ler-
ceiro.
Tiroteio — O delegado de polícia José Maria Souto e o
assaltante Lucivaldo Alves de Sousa morreram, e o fazendeiro
José Alípio Filho ficou gravemente ferido num tiroteio que
envolveu ainda mais cinco pessoas, ontem de madrugada, na
cidade de Coribe. Oeste da Bahia, a 1 mil quilômetros de
Salvador. Lucivaldo e dois filhos do fazendeiro promoveram
uma arruaça na boate lemanjá, atirando para o ar porque não
foram atendidos rapidamente ao pedir cigarros. O delegado
localizou-os 11a casa do fazendeiro e houve então o tiroteio em
que ele e Lucivaldo morreram. José Alípio foi removido para
um hospital em Brasília e seus filhos eslão foragidos.
Barragem — Em vez de tentar reconstruir a represa de
Santa Helena, cujo rompimento liberou mais de 200 milhões
de metros cúbicos de água acumulada para o período de
estiagem, o Governo da Bahia decidiu acelerar as obras de
construção da barragem de Pedra do Cavalo para evitar um
colapso do abastecimento de Salvador no próximo verão.
Dentro de 60 dias deverão estar fechadas as comportas, e
Pedra do Cavalo começará a encher.
Capangas — A Associação de Fornecedores de Cana de
Pernambuco, que congrega 8 mil produtores, denunciou a
Usina Sanla Teresa, da cidade de Goiana, de ter utilizado"capangas fortemente armados" para invadir a propriedade
de um dos seus associados. Roberto Porfírio Pessoa. A
entidade acusa o grupo João Sanlos, a quem pertence a usina,
de "contumaz na prática de violências as mais descabidas". A
diretoria da usina sustenta que Porfírio apenas arrendava a
terra e, por contrato, devia produzir cana para fornecimento
exclusivo à Santa Teresa, o que não estaria ocorrendo.
Falência — A Screen Gems. divisão da Columbia Pictu-
res, pediu pela segunda vez a falência da TV Guaíba, de Porto
Alegre, emissora do grupo Caldas Júnior, pelo não pagamento
dc uma dívida de Cr$ 75 milhões 393 mil referente a aluguel de
filmes. A Guaíba tem três dias para se defender ou saldar a
dívida, igual a outra que pagou no ano passado após idêntico
pedido da Columbia. Esta empresa protestou, na última
semana, 121 duplicatas da Caldas Júnior, num total de CrS 450
milhões, e suspendeu o aluguel de filmes à TV Guaíba, atitude
também tomada pela Fox Filmes. Dois jornais do grupo
Caldas Júnior tiveram sua circulação suspensa em 84 — o
Correio do Povo e a Folha da Tarde — e a empresa enfrenta 6
mil ações trabalhistas na Justiça.

A mehor 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" Unes.
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 pelas
Ilhas Gregas. Você merece.
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O administrador da Barra da Tijuca recon

Motim provocado — O motim no Hospital Penitencia-
rio Henrique Roxo, ein Niterói, que resultou no incêndio de
duas enfermeiras e ferimentos em quatro internos, segunda-
feira à noite, foi provocado, segundo o diretor, Paulo Gláucio
Cerqueira, pelo preso Luís Ribeiro Mesquita, transferido há
poucos dias da Penitenciária Lemos de Brito para o Manicômio
Judiciário. O preso quis manter relações sexuais com sua
companheira durante a visita dominical, mas no Hospital
Penitenciário não existe parlatório. Luís Ribeiro reclamou, foi
advertido, e no dia seguinte provocou a rebelião.

CPI Proconsult — A Assembléia Legislativa instalou,
ontem, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar
irregularidades ocorridas no processo de apuração das eleições
de 1982 que envolveu a firma de processamento de dados
Proconsult. A presidência da comissão é do Deputado Liszt
Vieira (PT), que vai convidar o promotor de Justiça Celso de
Barros para prestar depoimento segunda-feira, às 15h. O
objetivo da CPI, segundo seu presidente, é "impedir que as
irregularidades voltem a se verificar". Ele ressaltou que "o
caráter da CPI não é repressivo; ela servirá para contribuir para
o fortalecimento das instituições democráticas que foram abala-
das nas últimas eleições". Além das irregularidades, a CPI vai
discutir a influência do poder econômico no processo eleitoral.

Polícias explicam — Os Secretários da Polícia Civil e da
Policia Militar, Arnaldo Campana e Coronel Carlos Magno
Nazareth Cerqueira, serão convidados, a pedido do líder do
PDS, Vereador Túlio Simões, a comparecer à Câmara. O
vereador quer saber o que"vcm sendo feito por aquelas duas
secretarias para dar um paradeiro na onda de violência que
assola a cidade, deixando a população na'mais absoluta
intranqüilidade".

Postos de gasolina — O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio de Minerais e Derivados do
Petróleo, Ronaldo Magalhães, é contrário ao funcionamento
dos postos de gasolina aos domingos. Disse que a "Velha
República, quando tentou a mesma medida através do Conse-
lho Nacional do Petróleo, ouviu os sindicatos dos empregados e
desistiu, enquanto a Nova República não ouviu ninguém mas já
anunciou a medida".

Horta comunitária — "Plante uma semente e colha,
muitos frutos" — diz o slogan do projeto presidido pelo Vice-
Governador Darcy Ribeiro e patrocinado pelo Banerj — Nossa
horta — que proporcionará a todas as escolas do Estado e
Município uma horta comunitária, onde as crianças poderão
plantar e colher até 20 espécies de vegetais. O lançamento do
projeto, que é parte do Plano Especial de Educação, realizou-se
ontem, às 18h, no edifício sede do Banerj. Na cerimônia de
lançamento foi apresentada uma cartilha explicativa que, junta-
mente com um milhão de sementes, será distribuída aos alunos
por uma Kombi cedida pelo Banerj.

Detran exonera — O ex-diretor do Detran no Governo
Chagas Freitas, Capitáo-dc-Mar-e-Guerra João Francisco Cal-
das Neto, será agora exonerado, pois o artigo 99 da Constitui-
ção Federal proíbe a acumulação remunerada de cargos ou
funções públicas. O atual diretor do Detran, VValter Gaspar
Filho, além da exoneração, vai entrar com ação judicial para
que Caldas restitua ao departamento os salários ganhos irregu-
larmente ate agora. Como engenheiro, Caldas recebe atualmen-
te Cr$ 3 milhões 500 mil mensais. O processo de exoneração já
foi encaminhado à Secretaria Estadual de Administração.
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VENDA DE IMÓVEIS — SFH
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, FILIAL do Rio de Janeiro, comunica
que venderá pela melhor oferta o{s) imóvel(eis) ao fim caracterizado(s).As propostas serão entregues, em envelopes lacrados, na COMISSÃO PERMA-NENTE DE ALIENAÇÕES, Agência PETRÔPOUS. à Rua do Imperador. n° 149— 1o andar, na cidade Petrópolis, ató o dia 31/05/85. no horário de 10:00 às16:00 horas.Os interessados que desejarem contar com financiamento deverSo dirigir-se aolocal acima indicado, antes do prazo estipulado para a entrega das propostas, afim de inteirar-se das condiçõesAs propostas do pessoas jurídicas somente serão aceitas na forma de
pagamento à vista.As Condições Básicas para participação, que fazem parte integrante dopresente Aviso, estarão á disposição dos interessados na Agência Petrópolis,no endereço acima especificado.A abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 03/06/85, a partir das 10 30 horas,ò Rua do Imperador. n° 149 — Io andar, Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.CONCORRÊNCIA N° 009/85 — Apto 203, situado à Rua Edmundo de Lacerda.n° 220. Bairro Sandanha Marinho. Petrôpolis/RJ, constituídode 01 Quarto, com área de construção aproximada de 60 m2.

pelo preço mínimo de Cr$ 44 224.266,00, equivalentes,neste trimestre, a 1.294.36486 UPC.
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AVISO
VENDA DE IMÓVEIS — SFH

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF. FILIAL do Rio de Janeiro, comun.ca
que venderá pela melhor oferta o(s) imóvel(ets) ao fim caracterizado(s)
As propostas seráo entregues, em envelopes lacrados, na COMISSÃO PERMA-
NEIJTE DE ALIENAÇÕES. Agência ALMIRANTE BARROSO, â Avenida Rio
Branco. n° 174 — S00rel0|a. até o dia 3V05/85. no Horário de 10 00 às 16 00
horasOs interessados que desejarem contar com financiamento deverão dirigir-se ao
local acima indicado, antes do prazo estipulado para a entrega das propostas, a
fim de inteirar-se das condições.As oropostas de pessoas jurídicas somente serão aceitas na forma de
pagamento à vistaAs Condições Basicas para participação, que fazem parte integrante do
pi-esente Aviso, estarão à disposição dos interessados na Agência ALMIRANTE
BARROSO, no endereço acima esoecificadoA abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 03'06/85, a partir das 10 30 horas,
â Avenida Rio Brancc. n° 174 — sooreloia. Centro. Rio de Janeiro
CONCORRÊNCIA N° 003/85 — Apto 702. situadc à Avenida Presidente Vargas.n° 2 007 Centro, Rio de Janeiro, constituído de 01 quarto,com área de construção aproximada de 5b m2. pelo oreçomínimo de CrS 28 551.492.00. eauivaientes. neste trimes-

tre a 835.65061 UPC O imóvel esta ocuoado
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ceu que as babás tinham razão

Babás reivindicam na

Barra a urbanização da

única praça do bairro
Cansadas de levar os bebês de suas patroas para passear

nas ruas cheias de esgoto, um grupo de babás da Barra da Tijuca
fizeram ontem uma manifestação, pedindo a urbanização da
Praça São Perpétuo, uma área de 16 mil metros quadrados
tomada pelo mato, no coração do trecho mais nobre e povoado
do bairro, o Jardim Oceânico.

O Administrador Regional da Barra. Sebastião Saldanha
Marinho, disse já ter enviado vários ofícios para o Departamen-
to de Parques e Jardins, pedindo a urbanização da praça: "Além
da praia, é a única área de lazer ao longo dos 18 quilômetros da
Avenida Sernambetiba, e os moradores da Barra pagam os mais
altos impostos do Estado", observou.

A idéia da manifestação partiu de Valéria Rodrigues
Costa, 18 anos — babá de Valentina, um ano e três meses — e
de Lia Oliveira, 20 anos, que cuida de Patrícia, de oito meses.
Confeccionaram dois cartazes, pedindo Pracinha Já e Onde
estão nossos direitos de ter uma praça no bairro?, convidaram as
amigas de sempre e, vestidas com o uniforme branco, reuniram-
se na Praça São Perpétuo, a antiga Praça do Ó, entre as ruas
Coronel Eurico de Souza Gomes, Professor Coutinho Froes e
Avenida Rodolfo de Amoedo.

A gente fica no meio do esgoto, dos mosquitos, porqueas ruas são o único lugar com uma sombrinha — queixou-se Lia.Sc a praia tivesse um calçadão a gente podia passear.Mas além de tudo as ruas não têm policiamento. Aqui na praçamesmo, tem dias que está cheio de mendigos dormindo. Uma
pracinha faz muita falta — completou Valéria segurando
Valentina pela mão.

Os bebês, todos em seus carrinhos, se comportaram bem, e
até o cachorro Novembro parecia solidário ao movimento das
babás. Haidée Valente, mãe de três filhos pequenos e moradora
da Barra há quarto anos, também participou da manifestação:

Lazer aqui só a praia. Não há mais nada, a não ser os
clubes. Desde que moro na barra a praça é abandonada.

A área foi considerada praça pelo decreto 5.848 de
novembro de 1972. Segundo Afonso Canedo, da Diretoria de
Engenharia e Urbanização da Secretaria Municipal de Obras,
todo o traçado do Jardim Oceânico é anterior ao Plano Piloto de
Lúcio Costa, que preservou o que já existia e limitou o gabarito
daquele trecho a quatro andares: com pilotis, dois pavimentos e
cobertura. "É um dos bairros mais privilegiados", comentou
Canedo.

O diretor do Departamento de Parques e Jardins, Sérgio
Tabet, explicou que o local é considerado "áreas de praça" já
que lá não existe qualquer vestígio de urbanização, a não ser
uma área cimentada que serve de campo de futebol — cercado
por quatro postes de luz — sem senhuma demarcação ou baliza.
Informou que a área, como muitas outras da cidade, já dispõe
de um projeto, "mas as prioridades ainda serão definidas em
uma reunião com o Secretário Municipal de Obras, Luiz
Edmundo da Costa Leite, a ser realizada essa semana".
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INPS / INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Presidenta e a Sindicante designadas pelas
Portarias INPS/RRJA n° 66 e 67, respectivamente,
de 25.04.85, do Sr. Secretário Regional do INPS, no
Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o disposto
no § 2o do Art. 222, Lei 1 711/52, citam pelo
presente Edital o servidor MOYSES PEREIRA, ma-
trícula n° 2 319 462, Auxiliar Operacional de Servi-
ços Diversos, lotado na Agência São João de Meriti,
para comparecer à Rua Manoel Francisco da Rosa,
n° 14, 1o andar, sala n° 02, São João de Meriti, no
horário de 9:00 às 13:00 horas, no prazo de quinze
dias, a partir da publicação deste, a fim de prestar
esclarecimentos nos Processos n°s
35.329/00^.330/84 e 31.035/006.337/85, sob pena
de reveliu.
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REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S A.
CGC N° 33.613.332/0001-09

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
de 30 de março de 1985. Acionistas presentes: União
Federal, titular da totalidade do capitai votante, repre-
sentada pelo Dr. Ramiro Affonso de Miranda Guerrei-
ro, Procurador da Fazenda Nacional. Mesa da Assem-
bléia: Presidente — Dr. Carlos Aloysio Weber. Secre-
tário — Dr. Edilson Gonçalves. Deliberações: Elegeu,
com prazo de gestão de três anos, os membros do
Conselho de Administração a seguir indicados: a) Para
membros efetivos: Osiris Stenghel Guimarães, César
Bastos Motta e Silva, Francisco de Paula Magalhães
Gomes. Aurélio Lúcio Nonô Valença, José Carlos de
Oliveira e Reynaldo Arcírio de Oliveira, sendo o primei-
ro na qualidade de Presidente: bl Para membros
suplentes: Fernando Jorge Fagundes Netto. Vande
Lage Magalhães, Roberto Silva Acevedo. Leonia Fran-
co Vilela, José Manoel Buarque Franco Neto e Paulo
Domingos Knippel Galletta. sendo o primeiro na quali-
dade de suplente do Presidente. Certidão de arquiva-
mento na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro: "SERVIÇO PUSLICO ESTADUAL — SECRE-
TARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA. COMERCIO E
TECNOLOGIA — JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO — JUCERJA — CERTIDÃO —
Processo n° 22572 85 — CERTIFICO que REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL S A arquivou nesta JUNTA sob o
n° 129525 oor despacho de 17 de abril de 1985 da 4a
TURMA. Ata da AGE de 30 03 35. que elegeu os
membros do Conselho de Administração da Socieda-
de. Do que dou fé JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO em 17 de abn o* 19b5 Eu, Lea
dos S Freitas escre-. con.for o assino E.i V\A;ÜE-
MAR FISZMAN. Secretario Ueral da JUl-ERJA, a
subscrevo e assi"0

Cabo Frio

tem feriado
de protesto

Cabo Frio — Em protesto
contra a retenção do ICM de
Arraial do Cabo pela Secreta-
ria Estadual de Fazenda, o Pre-
feito Municipal, Alair Corrêa,
decretou feriado, para que a
população possa promover
uma concentração ás lOh na
Praça Alfredo Castro, de onde
sairão, cm seguida, 10 ônibus
com 350 servidores municipais
para manifestação no Palácio
Guanabara, no Rio.

Os servidores não são con-
trários à emancipação de Ar-
raiai do Cabo, conforme lei
sancionada pelo Governador
do Estado no dia 14, mas con-
tra o artigo sétimo, que retém a
totalidade do ICM ali gerado
até janeiro de 86.

A medida representa uma
redução de CrS 400 milhões na
receita mensal e os servidores
temem perder o emprego devi-
do á escassez de recursos. O
movimento é orientado pelo
Prefeito Alair Corrêa, que irá
ao Rio com os servidores.

O dia transcorreu normal-
mente no Centro da cidade
exceto pelo aparecimento de
uma faixa vermelha e branca
na Praça D. Pedro I, com os
dizeres: "Abaixo o Brizola, Ivo
e Bonifácio. Queremos nosso
ICM".

FE EMA faz
vistoria em

pó da china
As 13 toneladas do produto

químico pentaclorofenol, "pó
da china", descarregadas no
porto do Rio, na semana passa-
da, foram vistoriadas ontem
por técnicos da FEEMA que
constataram estar intactos os
quase 200 tambores, sem sinal
de escapamento de gases. A
vistoria foi feita quando funcio-
nários da Companhia das Do-
cas abriram os containers e
transferiram os tambores para
o armazém 33, onde o produto
ficou estocado com telhas de
amianto.

Acondicionado em tambores
de papelão, o produto está en-
volto por sacos plásticos e den-
tro das normas de exportação e
de segurança. Até o final da
semana, toda a papelada para o
transporte da carga deverá cs-
tar pronta, tendo a empresa
dona do produto, a Jinio Quí-
mica Industrial Ltda, do Rio
Grande do Sul, se comprometi-
do junto à FEEMA de enviar
um despachante para tratar do
assunto.

A inspeção da FEEMA foi
realizada por um químico e
dois biólogos (Carlito Neves,
Jordan Mamede c Ivan Altem-
burg), que aprovaram as condi-
ções de embalagem e estoca-
gem do produto. A Alfândega
deve coletar uma amostra para
enviar a exame no laboratório
da Receita Federal.

O Serviço de Relações Pú-
blicas do 1" Distrito Naval in-
formou que a empresa respon-
sável pelo embarque, a Inter-
sea Agência Marítima, não foi
multada pela Capitania dos
Portos, como informou o Se-
crctário Estadual de Obras e
Meio-Ambiente, Luís Alfredo
Salomão.

Segundo o I" Distrito Naval
a empresa cumpriu o artigo 255
do Regulamento para o Tráfc-
go Marítimo que diz: "O arma-
dor ou agente dc embarcação
que conduzir ntais de 5 toncla-
das de inflamáveis ou mais de
300 quilos de explosivo ou de
produto agressivo, deve notifi-
car o falo à Capitania dos Por-
tos ou órgão subordinado, o
mais tardar na véspera da che-
gada da embarcação."
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Depois de um uno e quatro meses, o Prefeito voltou n Paquetá.

Prefeito evita construção

ilegal na ilha de Paquetá
Recuperar a pavimentação das ruas; cons-

truir uma estrebaria para os cavalos das ehar-
retes; e acelerar o recadastramento dos imó-
veis a fim de evitar construções ilegais e evasão
de IPTU foram algumas das decisões tomadas
ontem, para a melhoria de Paquetá, pelo
Prefeito Marcelo Alencar, em sua segunda
visita à ilha, desde que assumiu o cargo. Em
cerca de duas horas, Alencar percorreu várias
ruas num trenzinho, ouviu moradores e cons-
tatou construções ilegais (há um total de 24).

Acompanhado dos Secretários de Traha-
lho e Habitação do Estado, Carlos Alberto de
Oliveira, e de Obras do Município. Luiz
Edmundo da Costa Leite, Marcelo Alencar
garantiu, através da Prefeitura, dar assistência
jurídica a 40 famílias de posseiros que dispu-
tam com grileiros uma área no Morro da
Einbuca.

Problemas
Dc volta à ilha um ano e quatro meses

após a primeira visita, o Prefeito Marcelo
Alencar disse ontem que os problemas de
Paquetá "não são de grande profundidade".

Como resultado da primeira visita do Pre-
feito, a comunidade teve recuperadas duas
pontes e três escolas, alem de extinta uma
guarda noturna considerada ilegal. Ontem,
Marcelo Alencar chegou às lOh no helicóptero
da Prefeitura e passou mais de uma hora cm
reunião com assessores e o administrador de
Paquetá, Antônio Avelar, da ll'1 Região Ad-
ministrativa.

Distante apenas 27 quilômetros do centro
da cidade, a Ilha dc Paquetá mantém, há
décadas, o confronto entre a beleza do lugar e
a persistência e o agravamento de problemas
comuns aos centros urbanos do continente: a
crônica precariedade do abastecimento de
água, a insuficiência de transportes, a falta de
promoção oficial para a infra-estrutura turísti-
ca e cultural c a crescente ameaça de especula-
ção imobiliária.

Para combater este último problema —
que envolve o desmatamento e as construções
ilegais — o administrador regional Antônio
Avelar já apresentou um projeto para que se
evitem novas construções na ilha c o Sccrctá-
rio de Obras do Município, Luiz Edmundo da
Costa Leite, admite a necessidade dc maior
controle das edificações.

Apesar das mazelas urbanas — o Prefeito
disse ontem que já recebeu ate denúncias de
construção dc um motel na ilha —. Paquetá
ainda é considerada um dos recantos mais

tranqüilos do Estado e recebeu no último
verão cerca de SI) mil turistas por mês.

Para os cerca de 3 mil habitantes não há
dúvida dc que o principal problema é a falta de
água constante, que causa até brigas entre
vizinhos e comerciantes: todos procuram bom-
bas de sucção cada vez mais possantes e a
distribuição da água, conseqüentemente, e
afetada. Marcelo Alencar lembrou ontem que
uni dos motivos, também, é a ligação elandes-
tina no abastecimento que vem por duas
tubulações de Mage, cujo Prefeito, Renato
Cozzolino (PDS), não mostrou interesse em
atenuar o problema, segundo Alencar.

A água aqui e curta mesmo, principal-
mente no verão, e quem não tem bomba de
sucção não consegue água potável de jeito
nenhum — conta Ari do Amaral, M anos,
nascido e criado na ilha, há quase cinco
décadas trabalhando na Elevatória da Cedac,
junto à Praia do Lamcirão, na Rua Dois
Irmãos. A rede de água foi inaugurada cm
190,S. sendo hoje necessária a quadruplicarão
do fornecimento, estimado pela Cedac em 3011
mil litros por dia.

Tão antigos quanto o problema da água
são a insuficiência das barcas da Conerj, a lalta
dc uma farmácia, o abandono do tratamento
paisagístico cm alguns pontos e a inexistência
de uma política cultural e turística para a Ilha
dc Paquetá.

Os problemas não são resolvidos aqui
porque nenhum político se interessa pela ilha,
que não dá votos suficientes c não tem popula-
ção para eleger alguém — denuncia o Padre
Júlio Wolfgang Krcmer, da matriz de Paquetá,
a Igreja de Bom Jesus do Monte, construída
no início do século. O padre lamenta a falta dc
organização dos habitantes — a maioria de
aposentados — para apresentar reivindicações
ao Governo. "Paquetá é o único bairro do Rio
que não tem associação dc moradores e que se
autodestruiu há dois anos", conclui o pároco.A riqueza arquitetônica dc Paquetá permi-
te uma saudável união com a beleza natural da
ilha, mas os dois únicos prédios ali tombados
necessitam de maior atenção dos órrgãos gover-
namentais: a casa de banho de José Bonifácio,
na praia do mesmo nome, não é aberta à
visitação pública; e o Solar de Rei. onde
repousava D João VI, precisa de reformas
urgentes e de limpeza do jardim, embora
tenha sido restaurado e aberto ao público em
1977, abrigando hoje a Biblioteca Regional de
Paquetá.
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AVISO
VENDA DE IMÓVEIS SFH

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, FILIAL do Rio de Janeiro,
comunica que venderá pela melhor oferta o(s) imóvel(eis) ao fim
caracterizado(s).
As propostas serão entregues, em envelopes lacrados, na COMIS-
SÀO PERMANENTE DE ALIENAÇÕES, Agência SAENS REMA. à
Rua Conde de Bonfim, n° 302 — 3o andar, até o dia 03/06/85. no
horário de 10:00 às 16:00 horas.
Os interessados que desejarem contar com financiamento deverão
dirigir-se ao local acima indicado, antes do prazo estipulado para a
entrega das propostas, a fim de inteirar-se das condições
As proDOStas de pessoas jurídicas somente serão aceitas na forma
de pagamento à vista.
As Condições Básicas para participação, que fazem oarte integrante
do presente Aviso,_ estarão à disposição dos interessados na
Agência SAENS PENA, no endereço acima especificado
A abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 04/06*85. a paiir das
10,30 horas, à Rua Conde de Bonfim, n° 302 — 2o andar, Tijuca, Rio
de Janeiro.
CONCORRÊNCIA N° 026'85 — Apto 205 do bloco 2. situado à Rua

Carolina Santos. n° 33, Méier/RJ, constituído de
02 quartos, com área de construção aproximada
de 60m2, pelo preço mínimo de CrS
52 949 886.00. equivalentes, neste trimestre, a
1.549,74809 UPC

CONCORRÊNCIA N° 027 85 — Apto 201 do bloco 3 situado a Rua
Araújo Leitão, n° 545, Engenho Novo-RJ. consti-
tuido de 02 quartos, com área de construção
aproximada de 90m2, pelo preço mínimo de CrS
58.314.948,00, equivalentes, neste trimestre, a
1.706.77380 UPC.

CONCORRÊNCIA N° 028<85 — Apto 404 do bloco l s ;.,ado à Rua
Padre lldefonso Penalba, n° 71. Meier RJ. consti-
tuido de 02 quartos, com area tíe construção
aproximada de 76m2, pelo preço mínimo de CrS
57 346 123.00. equivalentes neste tr mestre, a
1 678.41804 UPC

CONCORRÊNCIA N" 029'85 — Apto 103 da casa 43 s : jaao a
Avenida Marechal Rondon, n° 477, São Francisco
Xavier, constituído ae 02 quartos, com area de
construção aproximada de 7õm2. oeio preço
mínimo de CrS 4Q 659 741.00 eauivaientes nes-
te trimesfe. a 1.190.0376 uPC.
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VENDA DE IMÓVEIS — SFH
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF. FILIAL do Rio de Janeiro,
comunica que venderá pela melhor oferta o(s) imóveUeis) ao fim
caracterizado(s)
As propostas serão entregues, em envelopes lacrados, na COMISSÃO
PERMANENTE DE ALIENAÇÕES. Agência SAENS PENA. à Rua Conde
de Bonfim, n° 302 — 3o andar, até o aia 31/05/85. no horário de 10 00 às
16 00 horas.
Os interessados que desejarem contar com financiamento deverão
dirigir-se ao local acima indicado, antes ao prazo estipulado para a entrega
das propostas, a fim de inteirar se das condições.
As propostas de pessoas jurídicas somente serão aceitas na forma de
pagamento à vista
As Condições Básicas para participação, aue fazem parte integrante do
presente Aviso estarão a disposição aos interessados na Agência SAcí ,S
PENA. no endereço acima especificado
A abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 03/06'85 a partir das 10 30
horas, à Rua Conde de Bonfim, nc 302 — 3° andar, Tijuca, Rio de Janeiro
CONCORRÊNCIA N° 020 8ú — Apto 403 do biocc I, situado a Rua Fâb o

da Lu'. n° 135. MéierRj. const-tuido de 02 quartos,
com área de construção aproximada de 84 m2, oeio
preço minimo de CrS 62.104 720.00, equivalentes,
neste trimestre, a 1.817 69364 UPC.

CCNCORDÊNCIA N° 021'85 — Adio 702 do bioco I. situado â Rua
Getulio. r.° 321, Méier/RJ. constituído de 01 quano.
com área de construção aproximada de 65 m2. pelo
preço mínimo de CrS 45 916 379.00, equivalentes,
neste trimestre, a 1 343.88995 UPC.

CONCORRÊNCIA N° 022 85 — Apto 1 106 dc bloco 2. situado à Rua
Getulio. n° 321 Meier/Rj. constituído de 01 aparto,
com área de construção aproximada de 65 m2. pelo
preço mínimo de CrS 50 539 621.00. equivalentes,
neste trimestre a 1479.20396 UpC.

CONCORRÊNCIA V- 023 85 — Acto 406 oo bloco 2. s>tuado * « .s
Getuno, n° 321. Méier'Rj, constituído de 01 quarto,
com area de construção aproximada de 59 m2. pelo
preço m<mmo de CrS 47.310 623,00. equivalentes,
neste trimestre, a 1 384.69699 UPC

CONCORRÊNCIA N° 024 85 — Acto 105 do bloco l, situado à Rua
Caroi ra Santos n° 33, Meier RJ. constituído de 02
auanos. com area de construção aproximada deõO
m*. peio preço mínimo de C'5 49 616 651 00. eau'va-
leites neste tnmesfre a 1 452 19028 UpC.

CONCOPcÊNCiA N° 025 85 — Ap^o 1003 do b>oco 2, s^.uaao a P.ufl
Vasco da Ga-^a. nc 219. Cac-emo. R.J. cons*.iu'do de
02 Quartos, com -vea de consfuçáo aproximada de 78

ré1? r'eçc m-n-rro oe Cr$ 59 541 373.00. eaj'va-•emes neste fmesue a í ?••? 66906 <jpC.
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Meningite mata criança em creche cie São Cristóvão
Foto ds Chiquito Chaves——  Duas crianças da Creche-Casulo .lav-

me Câmara, da Fundação Leão XIII. em
São Cristóvão, apresentaram diagnóstico
de meningite: Fernando Luiz Barcelos de
Araújo, de 4 anos, morreu segunda-feira
com meningite meningocócica (transmis-
sível), e seu colega Jurandir Canuto da
Silva Jr., também de 4 anos. está interna-
do há cinco dias com meningite virotica
(não contagiosa).

Ontem, técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Saúde estiveram na creche —
que fica na Barreira do Vasco — medica-
ram preventivamente 21)0 crianças, e não
recomendaram a interdição do local, ape-
sar de manterem uni medico de plantão.
A Fundação e a LBA (que mantém
convênio com a creche) querem que ela
seja fechada devido a denúncias de mora-
dores e de parentes de crianças, de que
mais trés alunos estariam com sintomas
da doença.

Morte em 12 horas
Segundo Lindalva Barcelos, tia do

menino Fernando, ele chegou na sexta-
feira da creche com febre, dor de cabeça
e na perna. A mãe de Fernando — que,
segundo Lindalva, viajou com o marido
após o enterro do filho — medicou a
criança com analgésico. No sábado levou
o menino ao Hospital do Andaraí, mas lá
ele não foi atendido por causa da greve.
Ela se dirigiu ao Hospital Sales Neto.
onde a criança tez exames e imediata-
mente foi levada ao Hospital São Sebas-
tiáo, no Caju. com o diagnóstico de
meningite meningocócica. Fernando
morreu na madrugada de segunda-feira.

— As oito da noite deixaram eu ver
Fernandinho e ele me pediu a chupeta.
As oito da manhã ela já estava morto —

disse Lindalva. cuja família também teve
que se medicar preventivamente. O cor-
po de Fernandinho não pôde ser veiado e
foi direto do Hospital para o Caju, onde
foi enterrado, na segunda-teira.

Na casa de Jurandir Silva o clima é de
inquietação. Seu filho Jurandir Jr cole-
guinha de Fernando, está internado no
ÍASERJ. com o diagóstieo de meningite
virótica. e seu estado é satisfatório, se-
gundo informam as enfermeiras. Jurandir
disse que o filho apresentou os mesmos
sintomas de Fernando, e a conselho do
médico do posto de saúde foi internado.

Segundo a chefe de Epidemiologia da
Secretaria Municipal de Saúde, Rosalina
Koiffman. não há necessidade de alarme,
já que os técnicos da Secretaria fizeram
um serviço de profilaxia no local e as
crianças, por medida de precaução, to-
muram um medicamento chamado Mi-
nomax.

O superintendente da LBA, Milton
.lanoti, entretanto quer que a creche se
mantenha fechada assim como o presi-dente da Fundação Leão XIII, João Mo-
reira: é que chegaram denúncias de mo-
radores de que mais trés alunos da creche
estavam com os mesmos sintomas apre-
sentados pelas outras crianças.

— Eles tém que dar um jeito e
medicar também as crianças da Barreira
do Vasco. Ouase todos os alunos da
creche são moradores da Barreira e tém
irmãos. A essa altura, muitas crianças já
podem ter sido contaminadas — disse
Adalice Bezerra, moradora há 38 anos no
local. Hoje. as mães e moradores da
Barreira vão em passeata ate a creche
para sensibilizar os médicos e denunciar
os outros casos da doença.

Lindalva, tia de Fernando, disse que ele chegou sexta-feira da creche com febre

Rio ameaça devolver Metrô e a

Assaltantes atacam ônibus dívida 
para 

o Governo 
federal

e saqueiam 30 passageiros
Dois ônibus foram assaltados ontem

num intervalo de meia hora na Zona Sul:
às 12hl5min, dois homens armados rou-
baram Cr$ 155 mil do trocador Paulo
César Brito Vieira, da linha 415 (UsinaLeblon), quando o veículo passava
pela Avenida Epitácio Pessoa, e às
12h45min, outra dupla saqueou 30 passa-
geiros do ônibus 12(í (Rodoviária-
Copacabana), quando atravessava o Tú-
nel Velho de Botafogo para Copacabana.

Dos dois assaltos, a única vítima a
registrar queixa na polícia foi Terezinha
Pereira Knoph, que perdeu uma aliança
de ouro e um anel de rubi. A ocorrência
foi registrada na 12J Dl'.

Elenice Catarino de Andrade Ramos
Tem 30 anos, mora 11a Sulacap. Um

homem armado com uma faca arrancou
seu relógio Champion, na Praça Serzede-
lo Corrêa, Copacabana.

Josefa Bezerra de Souza — Mora na
Rocinha, tem 38 anos. Um homem arma-
do abordou-a na Av. Nossa Senhora de
Copacabana, às 14h30min. e anunciou o
assalto. Josefa. que estava com seu filho
de três anos no colo. entregou-lhe sua
bolsa, contendo Cr$ 60 mil e documen-
tos.

Nelson Gonçalves de Souza — Tem 16
anos, mora em Ipanema. Saiu da agência
do Unibanco. na Praça do Lido. e foi até
um orelhão, nas proximidades, para tele-
fonar para a Rio Concorde Lapidação,
onde trabalha. Um homem, armado com
um revólver calibre 22, rendeu-o e rou-
bou-lhe CrS 500 mil c documentos.

Antônio César Sampaio — Mora em
São Cristóvão, tem 56 anos. Estacionou
seu carro na Rua Ricardo Machado,
próximo ao Estádio do Vasco, em São
Januário, e foi rendido por dois ladrões,
que roubaram seu relógio.

Aloísio Silva — Mora no Cachambi. 41
anos. Teve sua pasta 007, contendo qua-tro talonários de cheque e documentos,
furtada do interior de seu Chevcte TY
691, que estava estacionado na Rua
Barata Ribeiro, em Copacabana.
Vicente Liberalino de Albuquerque Neto
— Tem 44 anos, mora em Copacabana.
Seu Del Rcy, AP 0050, foi furtado na
Rua General Góis Monteiro, em Bota-
fogo.
Jean Pierre Lafond — Mora em Copaca-
hana. 28 anos. Teve sua carteira furtada
no interior do ônibus da linha 571 (Glo-
ria-Copacabana). Perdeu documentos e
um talão de cheques.
Maria Cristina de Fonseca Marques —
Tem 79 anos, mora no Leme. Não perce-beu quando sua bolsa foi aberto no
interior do ônibus da linha 572. Perdeu
apenas seus documentos.
Liís Carlos Paiva Pinto — Mora em São
Cristóvão, 27 anos. Sua casa. 11a Rua São
Januário, foi invadida durante a madru-
gada, por ladrões que entraram por uma
janela. Enquanto ele e sua mãe dormiam,
os assaltantes furtaram um aparelho de
televisão colorido.
Eduardo Teixeira de Oliveira — Tem 37
anos, mora em São Cristóvão. Foi a 17°
DP registrar o furto ocorrido em sua
firma, na Rua São Luís Gonzaga. Ele
disse que os ladrões entraram pelo telha-
do do estabelecimento e reviraram todo o
escritório. No entanto, não apresentou a
lista do que foi roubado.

O JORNAL DO BRASIL põe o tele-
fone 264-4422 (ramais 415 e 485) à
disposição das vítimas de assalto.
Confirmada a veracidade, a informa-
ção será publicada sem ônus.

Brasília — O Secretário de Transpor-
tes do Rio, Brandão Monteiro, informou
ao Ministro dos Transportes. Affonso
Camargo, que, se o Governo federal não
vier a administrar a Companhia Metropo-
litana do Rio de Janeiro, o Governo
estadual vai entregá-lo mesmo sem a sua
aprovação à área federal. O metrô cario-
ca tem hoje um débito global de CrS 6
trilhões 200 bilhões.

Toma que o filho é teu — disse
Brandão à imprensa, à saída do gabinete
de Affonso Camargo, completando: "O
Governo federal o concebeu, construiu e
endividou, por isso deve agora apontar
saída". Do Ministro. Brandão ouviu que
a questão do metrô deve ser definida pela
área econômica do Governo federal, por
determinação do Presidente José Sarnev.

Um ministério que teve um déficit
estupendo com a EBTU (Empresa Brasi-
leira de Transportes Urbanos) e seu orça-
mento retalhado, o que pode fazer pelo
metrô do Rio? — indagou Affonso Ca-
margo, de acordo com Brandão, con-
cluindo: "Nada".

Brandão propôs ao tinistro que os
governos federal e estadual façam um
seminário para resolver a questão do
metrô, e apresentou-lhe um quadro da
situação atual:

Seu débito global é maior que o
orçamento do Estado do Rio cm 19X4.

que o orçamento agrícola projetado paratodo o país este ano e que o debito da
Previdência Social em 1484.

Acrescentou que o Governo estadual
vive a política suicida traçada pelo Cio-
verno Figueiredo, que deixou a admiilis-
tração do metrô a cargo do Estado. "Em
todas as nações do mundo, o metrô é um
transporte de massa social deficitário e,
por isso mesmo, subsidiado pelos gover-nos federais. Só 110 Brasil isso não é a
regra", disse cie.

Brandão informou ao Ministro quemensalmente o Governo carioca tem um
prejuzio de l o 21 bilhões 500 milhões
com o metro, pois gasta CrS 11 bilhões
como subsídio e CrS 14 bilhões com
custos operacionais, só recebendo de vol-
ta CrS 3 bilhões 500 milhões referentes a
receita gerada pelas passagens quevende.
— Não há governo que agüente — con-
cluiu ele. explicando que."desde 1983, o
Governo federa! não aplica recursos no
metrô carioca e. alem disso, diminuiu sua
puiticipaçao acionária, causando dilicui-
dades ao Estado.

Rede e barcas
De regresso ao Rio. Brandão Mon-

teiro disse que. além do metrô, tiatou
com o Ministro Affonso Camargo da
reativação de algumas linhas da Rede

Ferroviária Federal e da iigação hidroviá-
ria com São Gonçalo, considerando o
encontro como "proveitoso".

Revelou que o Ministro prometeuencaminhar o relatório sobre o metrô ao
Presidente José Sarnev e submeter ao
Fundo ile Marinha Mercante um pedidode C rS 159 bilhões para a construção de
12 barcas e recuperação de outras seis
que fariam a ligação Praça 15 —- São
Gonçalo.

Brandão Monteiro admitiu a possibi-
lidade de suspender por tempo indeter-
minado a linha 2 do metrô (Estácio —
Irajá) se não conseguir verbas para a
conclusão de obras ao longo do percurso.
Destacou que no pré-metrô. de Maria da
Graça ao Ira já. trés estações ficaram por
completar, falta sinalização e há que
colocar cancelas no cruzamento com as
pistas para automóveis, lembrando que a
linha 2 foi inaugurada em I9S2 sem estar
concluída e assim permanece até hoje.

Disse ter-se encontrado, no Ministé-
rio do Trabalho, com o Secretário de
Relações do Trabalho, Plínio Sartrc, a
quem manifestou sua preocupação com a
possibilidade de uma greve dos sindicatos
dos rodoviários do Rio, Niterói, Duque
de ( axias e Nova Iguaçu — cujos repre
seiitanles o acompanhavam — especial-
mente por causa do turno único de traba-
lho.

Brizola desmente acordo com

Deputado 
para 

esvaziar CPI

Linlia 416 ganha policiamento
Ontem, os 500 metros que separam a

Rua do Bispo do Túnel Santa Bárbara,
no Catumbi — o trecho mais perigoso do
percurso da linha 416 da CTC, a Usina-
Forte de Copacabana —, foram talvez os
mais policiados de toda a cidade. Não se
registrou sequer um único assalto aos
ônibus daquela linha, que já se tornou
conhecida pela freqüência de roubos diá-
rios em seus carros.

O passageiro que tomasse um ônibus
dessa linha na Tijuca, a qualquer hora do
dia. ontem, se depararia, certamente,
com a seguinte situação. Ao chegar à
confluência da Rua do Bispo com Barão
de ltapagipe, no Rio Comprido, seria
revistado por soldados de uma patamo da
Polícia Militar que ali paravam quase
todos os ônibus da linha. Da sua janela,
um pouco mais adiante, depois da Facul-
dade Estácio de Sá. veria uma patrulhi-
nha com policiais que observavam aten-
tos a passagem do carro.

Dali até a Praça Paulo de Frontin,
cem metros adiante, ele veria a paisagem
de todos os dias. Mas. quando começasse
a se acostumar outra vez com o cotidiano,
encontraria outra patrulhinha, e dali em
diante, para seu espanto, um policial

armado em cada ponto de ônibus. Todo
esse aparato terminava à entrada do
Túnel Santa Barbara com a presença de
mais uma patrulha.

O esquema policial montado ao lon-
go desses 500 metros, se alegrou passa-
geiros e funcionários da CTC, foi, ao
mesmo tempo, encarado com ceticismo
por quem já está acostumado com a linha
416.

E sempre assim. Depois da casa
arrombada eles correm e botam a tranca— comentava uma passageira ao suspi-
rar, aliviada, após a passagem do Túnel
Santa Bárbara. Ela se referia a repercus-
são que alcançaram na imprensa os dois
últimos assaltos aos ônibus da 416 — um
na sexta-feira, quando morreram um mo-
torista e sua mulher, e outro anteontem
de madrugada, quando 30 pessoas, entre
homens e mulheres, assaltaram 15 passa-
geiros. Agora tenho certeza de que du-
rante uma semana poderemos viajar tran-
qúilos — continuou a passageira. —Mas
basta que a imprensa esqueça esse episó-
dio e tudo volta ao que sempre foi. A
gente viajando aqui diariamente à mercê
de assaltantes.

O Governador Leonel Brizola afir-
rnou ontem que jamais fez qualquer acor-
do com o Deputado Enrico Neves (PTB)
para obter sua renúncia do cargo de
relator da CPI da Assembléia.

Brizola classificou como "inverídica"
a notícia de que prometera construir 10
CIEPs (Centros Integrados de Educação
Pública) e pavimentar 30 ruas em São
João do Meriti em troca da renúncia de
Enrico Neves. Segundo cie, "o sensaeio-
nalismo cm torno do fato foi devido ao
espaço que goza o Deputado Heitor Fur-
tado (PDS) para suas diatribes".

— Eu liguei para o Eurico Neves
para avisar-lhe que iria desmentir o quefoi publicado e espero que ele faça o

mesmo — disse o Governador, acresccn-
tando que "tudo não passa de onda
contra mim".

Segundo Leonel Brizola. o proprioDeputado Eurico Neves comunicou-lhe
que pretendia renunciar ao cargo de
relator da CPI para "não servir ao proce-dimento demagógico do Heitor Furta-
do". Assegurou também que Eurico Ne-
ves não lhe pediu nada em troca da
renúncia.

O Governador afirmou ainda que a
( PI sobre a insegurança da população se
mantém há dois anos e meio em "estado
moribundo, apenas para fazer sensaeio-
nalismo \ Indagado se já contratara a
empresa que deverá lazer uma auditoria

no metrô para avaliar suas condições
técnicas, conforme prometera, Leonel
Brizola não soube responder se a provi-déncia já foi tomada.

— Eu determinei ao presidente do
Metrô, Álvaro Santos, que o fizesse o
mais rápido possível, mas não sei se ele jáo fez ou não. Somente ele poderá respon-
der essa questão — disse o Governador.

O Secretário estadual da Justiça, Vi-
valdo Barbosa, que acompanhou a entre-
vista de Brizola. comentou que a idéia de
asf; itamento dc ruas em São João de
Meiiti ja e antiga e que a CPI sobre a
insegurança extravasou suas atribuições
iniciais e tomou caráter permanente.

Parlamentar confirma agrado mútuo

PM suspeita de assassino
Um menor de 17 anos, conhecido porMiguelzinho. é para a Polícia Militar o

principal suspeito das mortes do motoris-
ta Severino Austriano e de sua mulher.
Maria Alves Demctrio. durante o assalto
ocorrido na sexta-feira ao ônibus da linha
416, dirigido por Severino. Um detalhe
foi fornecido pelo Coronel Astério Perei-
ra dos Santos, relações públicas da PM:
Miguelzinho já foi detido quatro vezes
por policiais do 1" e 6" BPMs por suspeita
de assalto. Em uma delas estava armado.

A PM passara, a partir de segunda-
feira, a realizar com mais freqüência
operações de prevenção de crimes em
coletivos e táxis. Isto porque as delega-
cias de vigilância especialmente criadas
para previnir o crime somente agora,
segundo revelou o diretor do PPt: (De-
parlamento de Policia Especializada), de-
legado Amando da Fonseca, começam a
ter resultados positivos: "Em 45 dias
efetuamos mais flagrantes do que nos
oito meses anteriores a nossa gestão".

O Coronel Asterio revelou que ha
tempos a Policia Milit.n \em realizando
incursões a ônibus nos trés turnos de

policiamento c que, no dia da morte do
motorista e da mulher, somente o I"
BPM realizou 16 incursões a coletivos e
deteve 12 pessoas, entre elas quatro me-
nores reconhecidos como assaltantes.

Acrescentou o coronel que. além de
Miguelzinho. um outro menor, também
do Morro do Turano, e suspeito do
crime. Ele lamentou que estes menores
geralmente são levados para a Delegacia
de Segurança e Proteção ao Menor, onde
é lavrado um auto de investigação anti-
social e, dias depois, o menor infrator
está de volta as ruas.

O problema da linha 416. Forte de
Copacabana-Usina. é um problema espe-
cífico porque, em seu trajeto, há nada
menos que seis favelas e que justamente
poi isso. alem do policiamento normal, a
PM destacou mais dois policiais paraatuarem nos acessos dos morros de São
Carlos. Querosene e ( oroa.

A partir de segunda-feira, a Policia
Mililai passara a atuar com mais trequén-
cia na prevenção de assaltos a ônibus e
tavis. realizando incursões de surpresa
cm locais previamente estabelecidos.

— Quem é agradado tem que agra-
dar. Nosso acordo já está formalizado. Se
eu tive um gesto simpático com ele. ele
teve um gesto simpático comigo. O Go-
vernador vai me atender. — Foi assim
que o Deputado Eurico Neves, líder da
bancada do PTB na Assembléia Legislati-
va. negou ter existido troca dc favores
entre ele — que renunciou ao cargo de
relator da CPI — e o Governador Leonel
Brizola — que prometeu a realização de
benfeitorias em São João de Meriti.

O Deputado afirma que, ao se encon-
trar com o Governador, no sábado, já
pedira sua renúncia da CPI. Garantiu queo encontro foi apenas "para discutir a
reunificação do trabalhismo" mas ele
acabou informando ao Governador a sua
decisão de renunciar à CPI. aproveitando
para pedir a realização de obras em São
João de Meriti, seu reduto eleitoral, e
conseguiu a promessa de que as obras
seriam realizadas. "Não houve barganha
nenhuma. Mas é claro que eu devo ter
agradado a ele", disse o deputado.

Anteontem, o Deputado Lurico Ne-
ves comunicara que o Governador Leo-
nel Brizola, em troca uc sua renúncia na
CPI. havia prometido a pavimentação de
30 ruas em São João de Meriti. a constrti-
ção de 10 CIEPs. a construção do Centro
Administrativo de Belford Roxo e me-
lhorias no sistema de abastecimento de
água •: do saneamento básico da região.
Tudo isso teria sido discutido em reunião
na casa do Governador, no sábado

Ontem, porem, ele negou a existén-
cia da barganha. E explieou:"Na reunião
abordamos vários assuntos e colocamos
nossas reivindicações. l:.u ja havia pedido
a renuncia do cargo da CPI. pois entendi
que o Heitor t Heitor Furtado, presidenteda CPI) estava moinando em cima de
mim para fazer sua campanha a Pn lei-
tina."

fcle não desmentiu que o Governador
Leonel Bri/ol.i prometeu atender as suas
reivindicações para São João de Meriti."O Governador \ai me atender, lenho
obrigação de pedir c ele tem obrigação de

me atender. O Governador é obrigado a
fazer obras e nossa obrigação é cobrar."
Acrescentou que deve dar apoio ao Go-
vernador Leonel Brizola porque ele
ocupa a vaga de deputado graças à eoali-
zào (os Deputados Leõncio Vasconcelos
e José Roberto Silv eira saíram para duas
Secretarias e Eurico Neves, como primei-ro suplente, assumiu).

Eleito em 19S2 com 15 mil votos, 51
anos. Eurico Neves começou a carreira
de parlamentar como vereador cm 1158.
Foi eleito duas vezes, em 1958 e 19n2.
sempie pelo PIB. Com a extinção dos
partidos em 1966. concorreu a deputado
estadual pelo MT)!! c foi lide: do partidono antigo Estado do Rio. Foi cassado em
1471) porque, segundo explicou, negou-se

a mudai de partido e enerossar as fileiras
da Arena. I le diz que loi chamado pelo I
Exército para compor a maioria do parti-do c eleger Raimundo Padilha. "Entendi
que não devia e. como eles precisavamtirar dois, fui um dos escolhidos." Foi
anistiado em I97Q c. no leito cie 19X2.
elegeu-se primeiro-suplente

A CPI da Assembléia Legislativa
poderá seguir trés caminhos após a re-
núncia do relator. Deputado Eurico Ne-
ves. I ma delas e a sua extinção, que
poderá ser votada em plenário a pedidodo presidente da casa. Deputado Eduar-
do Chuahy I PD F).

A segunda é a sua continuação, caso
os lideres dos partidos indiquem novos
elementos para integrar o quorum c per-
nutir que os trabalhos continuem seu
curso normal. A terceira e continuai
funcionando sem quorum, para convocar
depoentes. mas com autoridade legal na-
ra tomar providencias, pedu diligências e
enviai relatonos e documentos A intor-

Comissão agora tem três caminhos
maçao foi do presidente da CPI. Depu-
tado Heitor Furtado (PDS).

instalada ha dois anos. a ( !'l teve 21
secoes, ires — sobre o metrô - e vai
continuar funcionando se tudo dependei
de seu presidente. O presidente da As-
sembleia. Deputado Eduardo Chuahy.
entrei mio garante que ela vai ser extin-
ta "I sm < PI entra em outra ( PI ia
existente exclusivamente para apurar o
metrô . di/ ele. referindo-se a CP! proi-
viuia p io Deputado Alexandre Farah
(PI) I I. i-tno foi inst liada em marco do
ano passado e t-. m pr izo paia termm ir
CT iüiho dl vC mo

( iiaahv não quis adiam ir nada si hre
o que irá fazer: "Vou estudar tudo regi-
nient ilmeine". disse. E argumentou que,
apo* a terceira reunião sem quorum, a
C PI fica automaticamente extinta. Mas se
a CPI não fizer reunião, ela continua
funcionando O líder da bancada do
PDT. Deputad • I lores da t iinh < r
mou: "A CPI e inecular. não vamos
peimitii isso". () r)eputado Heitor Fui11-
do replica "V •> presidente da Casa se
atrever a colocar o tim da ( PI cm vota-
ção estar : tdot.ukú unia atitude imoral
e m.idmissn<.; '

CEF ainda deve

custas de caso

DouradoSérgio
A Caixa Econômica Fedeial ainda

não pagou os CrS 2 milhões 723 mi! 835
das custas do processo que move contra a
Sérgio Dourado Empreendimentos Imo-
biliários. A CEF tem ate 20 de junho
para fazer o pagamento, para que a II'1
Vara Federal possa dar curso à ação. com
um mandado de citação de Sérgio Doura-
do e fiadores e intimaçáo dos promitentescompradores dos imóveis.

A dívida da empresa para com a CEF
soma CrS 130 bilhões 452 milhões ÍSo5 mil
873. correspondendo a 4X9 lojas, salas e
apartamentos em oito conjuntos de pre-dios. Apenas no Centro Cândido Men-
iles, na Rua da Assembléia n" 10. o
débito e de CrS 43 bilhões. 458 milhões
321 mil 844.

Os números
O processo iniciado pela CEF' rela-

ciona Sérgio Dourado e mulher. Slomo
Wenkcrt e mulher, Moyscs Abtibol, Sa-
lim Said Nigri e mulher, Sérgio Kourv de
Assis Fonseca c mulher c Arnaldo Anto-
nácio Suqucrmani e mulher, e afirma que"os executados deixaram de cumprir suas
obrigações ao suspenderem, a partir de
30 de abril de 1Q84, o pagamento das
prestações contratualmente convenciona-
das nos diversos contratos de financia-
mento para construção civil e capital de
giro celebrados a partir de 1975".

A dívida de CrS 130 bilhões 452
milhões 865 mil 873. valores de 30 cie
abril de 84. sujeitos á atualização até a
data do efetivo pagamento, distribui-se
da seguinte forma entre os imóveis: Con-
domínio Atlântico Sul. na Avenida Ser-
nambetiba, 360(1 — CrS 16 bilhões 589
milhões 937 inii 984, correspondendo a 18
apartamentos e quatro prédios do condo-
mínio; Edifício Borges de Medeiros,
apartamentos de números 102, 104. 703.
804 e 1403; Edifício Visconde de Albu-
querque, apartamentos 1402, 1501, 1504,
2004 e 2201: Edifício Vieira Souto. 101,
301. 302, 502, 801. 1702, 2202; Edifício
Delfim Moreira. 1601.

O Condomínio Villagc São Conrado,
com nove blocos situados na Avenida
Aquarela do Brasil, 333, e na Estrada da
Gávea, 611, tem uma dívida de CrS 33
bilhões U) milhões 983 mil 908, com 44
apartamentos assim discriminados: Edifi-
cios Port Deauvillc (apartamentos 102,
403, 504. 1903. 2002. 200.3, 2203 e 2303),
Port Trouville (1104, 1302, 1304, 1801 e
2004), Saint Maxime (1801, 1802, 1901 e
2201), Port Grimaud (1702, 2402, 2501),
Port Ferrara (103, 301. 903, 1204, 1504.
1802, 1903). Port of Spain (302. 502. 002,
1003.), Port au Prince (201. 304, 501,
801, 1204, 1504, 1804 c 21041. Port Ro-
mazzino (302, 801, 1101, 1302) e Port
Rotondo (304, 502 e 703).

O Centro Cândido Mendes tem o
maior débito, com CrS 43 bilhões 458
milhões 321 mil 844. para a loja I0A e as
salas llll. 114. 115. 116. 1903, 1912. 2514.
2810, 2811, 2910. 3104, 3120, 3319, 3702,
3716.

O Riviera dei Fiori, na Avenida Ca-
nal de Marapendi, 2500, tem 31 aparta-
mentos cm débito somando CrS 14 hi-
Ihões 135 milhões 956 mil 197. São as
seguintes as unidades: Edifício Gerãnio
(apartamentos 201, 202, 501, 504, 801,
1304, 2502), Gardênia (504, 806, 1001,
2002, 2006), Miosótis (203, 301, 1105,
1701. 2205. 2303). Gmlio (104, 1208,
2504). Pctunia (1603. 1907, 2405), Mar-
cherita (602, 1903) c Ciladíolo (108, 1108
è 1404).

O empreendimento Cidade do Le-
blon, na Avenida Ataulfo dc Paiva, 135,
tem uma dívida de CrS 7 bilhões 507
milhões 276 mil 099. paia um total de 213
unidades, sendo 12 lojas no térreo.

O Apart-Hotel, na Rua Barata Ri-
beiro. 370. com entrada também na Si-
queira Campos, 50, deve CrS 5 bilhões
487 milhões 351 mil 474. valor da primei-
ra hipoteca, acrescido de mais CrS 609
milhões K81) mil 660, da segunda hipote-
ca. Estão relacionadas 170 unidades, sen-
do seis lojas no térreo.

O débito é acrescido ainda dc um
financiamento para capital de giro rclati-
vo ao empreendimento Villagc São Con-
rado, no valor dc CrS 9 bilhões 653
milhões 148 mil 707.

Caixa avalia
área na Barra

Brasília — O presidente tia Caixa
Econômica Federal, Marcos Freire, disse
que a instituição está fazendo a sua
própria avaliarão do terreno na Barra da
Tijuca com o qual Sérgio Dourado pre-tende cobrir uma dívida já vencida de ( rS
24 bilhões.

Marcos Freire disse que. após o atui-
zamento da ação, Sérgio Dourado procu-rou a Caixa para oferecer-lhe o terreno,
que avaliou cm 2 milhões de l'PCs (( ri
68 bilhões 300 milhões): antes de a dív ida
ir para o cartório, cie quena que. ao
entregar os bens. a ( aixa lhe financiasse
a construcao de 22 prt caos.

— Quando a divida e aiuizada —
explicou Freire — a Caixa considera une
a empresa deve todo o montante, ou se, i,
os (. iS 130 bilhões. ( aso o empresário
consiga liquidar a divida já vencida, o
restante scra negociado.

Servidor diz que

LBA também

íem escândalo
Funcionários da L.BA encaminharão,

hoje. ao Ministro da Previdência e Assis-
tcncia Social. Waldir Pires, um locunv n-
to no qual pedem a formação de uma
comiss io ile ínquerit' • para apurar irrt cu-
landades que teriam sido praticadas pela
ex-presidente I éa i cal hies a acusam le
ter icit ' um tmn da alegria, antes de si ,
exoneração, nomeando seus direi ires e
assessores que tinham cairos cm coni;s-
são e promovendo outros tuncionanof
com datas atrasadas

E
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VERÍSSIMO

Mote e Glosas

JÁ 
se verificou que, no Governo José Sarney, a

retórica vai bem mas a prática vai mal. A Nova
República encerra, na formulação histórica do seu
fundador, uma proposta econômica antiestatizante
como penhor do seu compromisso democrático no
mais amplo sentido. Até agora, no entanto, o Gover-
no só cuidou unilateralmente dos aspectos políticos e
adiou a iniciativa de devolver a prometida liberdade à
economia.

O Presidente da República disse aos dirigentes
de associações comerciais que, 

"sem liberdade econô-
mica, é utópico pensar em liberdade política". Os
empresários brasileiros gostam de ouvir variações do
tema central da concepção democrática, mas sentem a
necessidade urgente de que o Governo — isto é, o
Ministério — demonstre com gestos claros a convic-
ção vocalizada pelo Presidente."Em todos os países do mundo onde entrou em
colapso a liberdade econômica, a liberdade política
foi de roldão" — disse o Presidente José Sarney. No
Brasil a privação das liberdades políticas permitiu ao
autoritarismo abocanhar a fatia maior da economia
que vinha sendo mordida pelo Estado desde a ditadu-
ra de 37. O fato é que entre a falta de liberdade
política e a falta de liberdade econômica há uma
relação direta. A ordem dos fatores não altera o
produto: a estatização da economia tanto pode ser
conseqüência como causa dos regimes de controle
férreo da sociedade.

Não há mais como fazer vista grossa sobre a
questão econômica brasileira. A estatização é parte
do entulho que o autoritarismo legou e que a demo-
cracia — queira ou não o Ministério — terá que
remover com prioridade. O regime constitucional de
46 deixou intactos os instrumentos de intervenção
econômica que o Estado Novo forjou com propósitos
não democráticos óbvios.

A questão se confundiu no período democrático
que separou os dois regimes autoritários, pois nos 18

anos transcorridos sob a Constituição de 46 o espírito
estatizante se camuflou com o nacionalismo econômi-
co para se servir, e foi longe demais para se preten-
der. sem separá-los, fazer deste país uma democracia.
É de validade universal o conceito de que a nacionali-
zação quer dizer apenas controle acionário dos em-
preendimentos pelo capital privado de cada país. De
acionista privado e não do Estado, que instituiu a seu
favor — e contra a sociedade brasileira — o monopó-
lio da nacionalização econômica.

Implantou-se no Brasil o que se denomina de
capitalismo de Estado e que se tornou modelo de
aplicação obrigatória nos regimes socialistas de inspi-
ração marxista. Bastou um regime autoritário para
que o Estado, mediante a restrição das liberdades
políticas, acelerasse o controle das atividades econô-
micas e intimidasse os empresários. O Congresso,
anestesiado pelo equívoco entre nacionalismo e esta-
tização, esquivou-se de defender as liberdades econô-
micas e acabou cúmplice na erosão de um dos pilares
da democracia: a liberdade econômica.

A estatização da economia continua a oferecer a
mesma resistência à democratização dos mecanismos
de poder. Por todos os meios ao seu alcance, a
burocracia — que é a tropa de ocupação da economia
brasileira — manipula os controles para arrefecer o
ímpeto democrático e desacreditar a Nova República.

"Em 
primeiro lugar" — reconhece o Presidente

Sarney — "é 
preciso fortalecer a iniciativa privada."

Entre a retórica e a prática — isto é. entre o
Presidente e o Ministério — há um fosso que mantém
a sociedade e o Estado separados pela desconfiança.
Sarney está sozinho na convicção de que as liberdades
política e econômica são inseparáveis. Pelo menos até
agora, o Ministério está na outra, que não é a Nova
República. Ainda é o autoritarismo, incólume em sua
visão instrumental do poder e empenhado em manter
o controle da sociedade.

Mutirão da Violência

DE 
hoje em diante nenhum carioca terá mais

motivo para lembrar, no futuro, a era Brizola
como aquela em que tudo no Rio de Janeiro andou
para trás, chegando em muitos casos à estaca zero.
Amanhã, quando consultarem o Guiness à procura
dos recordes de 1985, os moradores desta leal e
heróica cidade descobrirão que um deles foi aqui
alcançado este ano.

Pela primeira vez na história a crônica policial
registrou um episódio de assalto em que o número de
assaltantes foi maior do que o dos assaltados. O
dobro, para ser preciso. Ninguém esquecerá tão cedo
os detalhes da inusitada ocorrência: trinta rapazes e
moças, desarmados, apoderando-se de todos os per-
tences, peças de vestuário inclusive, de quinze passa-
geiros de um ônibus que fazia o percurso entre os
bairros da Tijuca e Copacabana.

O Sr Leonel Brizola poderá orgulhosamente
brandir a lembrança deste momento fulgurante de sua
administração quando comparecer aos comícios do Sr
Roberto Saturnino, seu candidato a Prefeito do Rio,
ou, melhor dizendo, seu candidato à rampa de
lançamento do vôo que sonha fazer até o Planalto
Central.

Este é um feito que o Governador pode inserir
com tranqüilidade no rol das suas realizações. Nin-
guém quererá dividir os louros que lhe cabem sozi-
nho. Ninguém tentará usurpar-lhe o mérito por esse
recorde que coroa dois anos e alguns meses de
ingentes esforços para transformar o Rio de Janeiro
na cidade mais insegura do mundo. O Sr Brizola está
quase conseguindo. Talvez o consiga antes das elei-
ções presidenciais que procura com tanta sofreguidão
antecipar.

Na prática, a política do atual Governo do
Estado para o setor de segurança poderia traduzir-se
na adaptação de um velho e conhecido slogan: todo
poder aos criminosos. Como fruto dessa palavra de
ordem gritada com o silêncio das conivências, os
marginais puderam em pouco mais de dois anos
instaurar aqui a sua zona franca. E, deixados de mãos
livres diante do butim, sentiram-se estimulados a dar
asas à criatividade.

Os métodos foram revistos em função das facili-
dades concedidas às atividades ilegais; à sofisticação
das técnicas correspondeu não apenas o esperado
aumento da produtividade, mas igualmente o seu
barateamento. A última descoberta dos assaltantes,
como acaba de ficar demonstrado, é a de que muitas
vezes nem de armas necessitarão. Sendo eles hoje
mais numerosos do que a parcela pacífica e produtiva
da população, basta-lhes empregar a tática de concen-
trar forças e atacar o adversário com a superioridade
de dois por um. Estão certos, muitas batalhas foram
vencidas assim.

O mutirão da violência, portanto, vai de vento
em popa no Rio de Janeiro. Com a polícia ausente das
ruas, com os enclaves do banditismo e do tráfico de
entorpecentes mais invioláveis do que castelos feu-
dais, outros recordes criminais certamente serão bati-
dos em tempo útil. É torcer pela sobrevivência e
esperar para ver, pois no tocante à insegurança dos
cidadãos o Governo que faz escola é um sucesso
absoluto. Multiplicou rapidamente os beneficiários da
omissão sistemática e conseguiu que. sem perda de
tempo, eles aprendessem a tirar o máximo de vanta-
gens do programa de incentivos. O Guiness que o
diga.

Ineficiência Duplicada

O 
Ministério do Planejamento divulgou dados so-
bre o aumento do número de funcionários nas

empresas estatais que podem levar a conclusões
equivocadas. L'm aumento de ir/o no número de
empregados de 1983 para cá seria pouco ou muito?

À primeira vista, pouco. Ocorre, entretanto, que
dentro do próprio Governo realizam-se neste momen-
to estudos para verificar a produtividade do trabalho
em diferentes empresas estatais, e os resultados são
alarmantes.

Pode-se dizer sem sombra de dúvida que o
recorde em matéria de homens empregados por
tonelada de aço produzida encontra-se hoje no Brasil,
confrontando-se nossas estatísticas de produção com
as de outros países industrializados. Pode-se afirmar
que empregamos em algumas das nossas companhias

aéreas mais pessoal de terra e ar por milha percorrida
que em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido.

Pode-se lembrar, também, que a proposta de
estatização do Sulbrasileiro colocará nos braços do
governo um dos bancos mais ineficientes do país — e
do mundo — em termos de funcionários por agência
ou por cliente atendido.

Dessa forma, um aumento de 3ci no número do
pessoal ocupado pode ser visto por um ângulo dife-
rente: em duas décadas, em lugar de aumentarmos a
produtividade (isto é. produzir uma unidade de um
serviço ou um produto por um preço mais barato),
estaremos duplicando a ineficiência da economia.
Com baixos percentuais no aumento do nível de
emprego.

TOPICOS

Baú
A Previdência Social brasileira é

um inesgotável baú de surpresas. Cada
vez que se abre um dos seus compara-
mentos. faz-se nova e chocante desço-
berra. Depois da bem começada e m.il
acabada novela das fraudes no
INAMPS, veio a reavaliação do déficit,
que em poucas semanas cresceu não
como bola de neve. mas como avalan-
cha. Chega agora a contabilidade do
Ministério à conclusão de que o lAPAS
está deixando de arrecadar uma quantia
da ordem de CrS ti trilhões. Por sonega-
çáo de contribuintes e por ineficiência
de sua máquina arrecadadora.

A separação de causas, aliás, tem
valor puramente didático. Pois a Mine-
gação é apenas a lace da moeda que se
contrapõe a ineficiência. O contribuinte
mal intencionado torna-se um sonega-
dor habitual porque o 1APAS não o
fiscaliza. E porque quando o fiscaliza e
comprova a sonegação, nao completa o
ato tiscalizatoiio com a açao judici.il

para obrigar o devedor a pagar. f:
porque freqüentemente o coroamento
da cobrança judicial é uma geneio^a
anistia.

Coincide essa nova descoberta com
o anuncio de uma greve dos funciona-
rios do setor, que querem melhores
salários e vantagens extraordinárias.
Não seria mais honroso para eles. antes
de prometer uma greve, fazer a pro-
messa de aumentar a própria eficiência,
a fim de tornar viável o sistema.'

Ruídos
Com n inauguração da Radio Mar-

ti. instalada na 1 lorida. os Estados
I nulos passam a transmitir, durante 14
horas e meia dianamente. progiam.isem língua espanhola dirigidos aos cuba-
nos. (K Fstados l nulos difundem peloradio programas para o mundo inteiro e
a l mão Soviética lambem utili/a a via
radiofônica para transmitir, cm nume-
ios.is línguas, noticias c comentários
políticos. I a/ parte da concepção de-
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moci.nca di/et o que sc quer c ouvit o
que nao se quer.

A rt açào de Fnlcl ('jvtro c típica
dos regimes com horror a liberdade
Cancelou o acordo de inueraçào entte
( uba e os listados [ 'nulos, e proibiu as
viagens entre os dois países (i amorna-
rismo congênito do regime cubano nao
se contenta com a guena burocr nua e
se dispõe a travar uma bat ilha no
espaço, bombardeando js tran missões
da Riid'o Marti com um couuetei de
ruídos. Isto e. vai bombardear os pio-
prios cubanos 1 a mais Irac.t ,n cumcii-
ia.ao coniia o noMuano e os conu nia-
rios que v.io .Ikv.t >v!>rc o icuit >r.o
cu-iano c unga; de liuwd - o tcitiiu-
fidehsta

Se to-.ssc um mnvno di insi.iit -
dcmocraiuo. ! ,uc 1 (' istio t m v.„•/ d.
tazer mulos , reaeria em i cs'ac to de
grande polctii ia paia bom'' irde n os
[loric-ameru a"., s , oni uma ieu ada
propaganda em lavi r do s. c^alismi>
i ub mo i i¦ ni ai r..n> iau r. .tios a. bo t
runi'\i

CARTAS

Incompreensão
Em carta publicada em 20 de maio, o

associado 1'lávio Rodrigues Fonseca for-
mula aguda critica íi direção do Automó-
vel Club do Brasil, que passamos a res-
ponder. A cobrança de Cr$ 2K mil SIHI
prende-se à implantação de moderno sis-
tema de atendimento aos sócios, baseado
no uso de terminais de v ídeo acoplados a
um computador central, capaz de permi-
tu a digitação do código do associado e o
aparecimento no vídeo de seu número de
matricula, acompanhado dos carros de
sua propriedade regularmente matricu-
ados.

O bom funcionamento do sistema
dependei á assim da atualidade dos dados
cadastrais de cada um de nossos sócios no
computador, sem o que o operador terá
que recorrer á obsoleta técnica de micro-

magem. perdendo tempo e ocupando a
linha telefônica por período indeseiado,
cm detrimento de todos. Fsse. infatiza-
mos, c o aspecto crucial: a incompreen-
são cia minoria pode sacrificar a meta da
otimização do serviço. Li é com satisfação
que constatamos o comportamento de
compreensão da maioria.

Ao prezado consócio restará a certeza
ele que o Automóvel Club do Brasil não o
privará do atendimento, que sc fará no
método antigo, sem contestação ao seu
direito. Por fim. esclarecemos que os 2.M)
mil sócios do Automóvel Club do Brasil
compreendem categorias que pagam taxa
de manutenção e que por meio delas
custeiam projetos, automaticamente, co-
mo o que ora se discute, o que reduz,
substancialmente, o multiplicador do re-
sultado emitido em cruzeiros. Estimaria-
mos ainda, que o prezado sócio visitasse a
nossa sede. testemunhasse a nossa sincc-
ridade c a partir daí colaborasse, como
sempre fez. com a instituição que tani-
bem lhe pertence. Oilberto de Povina
Cavalcanti, presidente do Automóvel
Club do Brasil — Rio de .Janeiro.

Hino Nacional
Como brasileira que sou. me sinto no

direito de protestar contra a liberação do
Hino Nacional Brasileiro, cantado cm
novo arranjo pela cantora Fala de Belém,
para gravação e direito a livre execução.

I indescritível a emoção que causa a
qualquer brasileiro ouvir o Hino. naquele
arranjo tradicional, nos lugares e oca-
sióes que lhe merecem. Agora, tudo vai
mudar. Vamos ouvi-lo a qualquer mo
mento. em qualquer barzinho, loja dc
discos, motel ou inferninho; cm qualquer
estação de rádio misturado á maioria das
músicas modernas vazias, sem poesia e
ate imorais (salvo exceções).

Nada tenho contra lafá de Belém,
como pessoa ou profissional, mas acho
que. pelo fato de ela ser amiga da família

I ancredo Neves (a quem também muito
admiro), não lhe cabe esta prerrogativa.
Não vamos deturpar as coisas, nem co-
meter excessos encobertos pela palavra
democracia. Marlene Silva — Kio de
Janeiro.

Contestação
Em sua seção Cartas, o JORNAL DO

BRASIL publicou, na edição de 2/5/85,
uma missi«a da leitora Circe Amado sob
a epígrafe Nordeste & Sul. Na carta, a
presidente da Amaspe (para os poucos
iniciados: Associação dos Moradores do
Bairro do Pepino) expressa seu descon-
tentamento e de alguns de seus colegas de
associação em relação à linha editorial do
.IB. no que concerne ao caso da insoivén-
cia dos Bancos Sul Brasileiro e Habitasul.

Ao manifestar sua decepção com o
JB. do qual se diz veterana leitora, acusa-
o de analisar o caso dos bancos gaúchos
de "maneira passional, nada técnica ou
econômica, apoiando-se em argumentos
inconsistentes, além de lançar, uma con-
ira a outra. duas regiões brasileiras ",
tudo isso. ainda segundo a missivista, em"tom francamente demagógico". Até es-
te ponto, o caso é com a editoria do
JORNAL DO BRASIL.

Daí em diante, a caria de Dona Circe
sai dos trilhos e. a pretexto de defender
os interesses e exaltar as virtudes do
bravo e operoso povo do Rio Grande do
Su!. faz afirmações de natureza econômi-
ca. não fundamentadas e. o que é pior.
atropela o Nordeste e sua gente pobre
com apreciações impiedosas, humilhan-
tes e injustas. Ou seia. Dona Circe prati-
ca exatamente o que condena no JB o
d'.\ is.onismo

A chamada Indústria da Seca do Nor-
deste, todos sabem, tem sede e foro no
Centro Sul do país. pois as verbas desti-
nadas à região são alocadas a projetos
com especificações definidas a nível ccn-
trai. o que resulta em transferi-las as
indústria*. e empresas produtoras de bens
e serviços técnicos do eixo Rio-Sáo Pau-
lo fcm resumo, as verbas passeiam pelo

Nordeste e, como as pombas do poeta,
retornam ao pombal.

A assertiva — "tornar o Nordeste
economicamente viável, desviar rios, fa-
zer chover um céu sem nuvens, regulari-
zar a distribuição de chuvas são acima das
forças humanas" — não tem amparo
científico. Foram homens, não deuses,
que construíram os canais de Suez e do
Panamá, desviaram o Rio Mississipi e
tornaram fértil o pétreo solo de Israel.
Além do mais, a viabilidade econômica
do Nordeste, ao que se sabe, não depen-
de do regime de precipitação pluvial.
Todos admiramos a coragem, o pioneiris-
mo e a capacidade de trabalho com que
gaúchos, agricultores e pecuaristas, com-
petentes que são, colonizaram as terras
boas do Paraná, Mato Grosso, Goiás e
mais recentemente Rondônia.

Mas.... há uns gaúchos diferentes que
quando trabalham são catastróficos. Pois
foi o labor intenso desse grupo na Coope-
rativa Central-Sul que desviou CrS 300
bilhões do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo e só não o levou ao fecha-
mento porque o Tesouro Nacional tapou-
lhe o rombo. Também foi a afanosa
atividade desses "gaúchos transviados"
que retirou quantias fabulosas do Banco
do Brasil, a juros subsidiados para aquisi-
ção de adubo, que. se tivesse sido real-
mente comprado e espalhado pelo Rio
Grande do Sul. teria coberto coxiihas,
cerros, lagoas e até a Rua da Praia, com
uma camada de nitrogenados de vários
centímetros de espessura. E. agora, surge
essa eficiente brigada sob o comando do
Coronel Hélio Prates, arrasando o Sul
Brasileiro, o Habitasul e. por tabela,
avariando o Montepio da Família Militar
e ajudando a afundar o Brasilinvest.
Barbaridade!, era bem melhor que esses
tchês não fossem tão operosos.

É verdade que os gaúchos não pedem
esmolas, mesmo porque delas não neces-
sitam. Os nordestinos também não as
pedem, o que acontece é que lhes dão
esmolas. É esta precisamente a questão.
Cansamos de ser o lixo da nação, agora
estamos cobrando, exigindo um trata-
mento justo e uma decisão política paia
resolver os nossos problemas, que são
também do país. Firmino Brasileiro —
Campina Grande (PB).

Carioca & fluminense
No II) de 5 5 ha uma noticia sobre o

possível pagamento de regalias (rovalties)
pelo petróleo extraído da plataforma con-
tinental aos listados produtores, sendo
um pleito do nosso governo estadual e
que., "todo carioca deseja mais recursos
para a sua região (o Rio produz cerca de
55'r do petróleo nacional)". Diria que.
alem dos cariocas, os demais fluminenses
também anseiam por isso. Na verdade o
jornal trocou indevidamente a denomina
ção vigente para os que nascem no Lista-
do do Rio de Janeiro, que é a de flumi-
nense. Deve-se notar que o termo carioca
para designar os nascidos na cidade do
Rio de Janeiro e bem mais recente, basta
ler os romances de Machado ele Assis
para verificar que a designação de flumi-
nense era a usada para identificar os
atuais cariocas que. desde voltaram
a sei também llummenscs Mas os demais
fluminenses não são cariocas; isso não
deve ser motivo de confusão, principal-
mente para um prestigioso orgáo da mi-
prensa da capital fluminense. Roldão Si-
mas Filho — Rio de Janeiro.
"Mito radical"

Durante os últimos 21 anos. cada vez
que alguém denunciava uma injustiça
social ou uma corrupção que prejudicasse
a classe trabalhador.!, o governo ou os
empresários respondiam com o relrao
hipócrita de que "era coisa de comums-
ta". Irasc típica de governos fascistas. \
nação vem assistindo. estarrecida, a uma
sucessão de escândalos da classe empre-
sanai, algumas vezes, envolvida tom au-
toridades

! sxc bando de ladiòes e canalhas
continua solto I uma vergonha e uma
humilhação. 1 a destruição de nossa
auto-estuna. nossa tc. nossas motiv.Kocs
Isv,.. N,m c descsiabih/ai Iodos sabe

mos que esses senhores do "milagre bra-
sileiro" manipularam os números, espe-
cialmente os índices que determinam os
salários dos trabalhadores.

Qual não é o meu espanto ao lei o
editorial Mito Radical, do JORNAI DO
BRASIL., relacionando o pronunciamcn
to de um elemento do Dll.l.S}- a algo
tiiado de uma cartilha leninista I m.i.l
missível, em época de construção demo-
cratica, quando queremos abolir a língua-
gem casuística da ditadura, exorcizai a
podridão a que estivemos submetidos,
que se une o refrão conhecido para
esvaziar uma tese. ao invés de descuti Ia.
Li, mesmo que fosse inspirada em cartilha
leninista. o que importa é sua validade,
não a sua fonte. Basta de divisão obscu-
rantista.

O JORNAI DO BRASII lem o
mérito de ter colahoiadores como Millôt.
Affonso Romano, enlie outros, e de tet
tido uma atuação digna na última eleição
carioca. Seria lastimavel que passasse a
separar brasileiros, cassando os na linha
tio "ame-o ou deixe-o", .lonas Bloch —
Rio de Janeiro.

Leite
No momento em que se discute a

melhora quantitativa e qualitativa na pro
dução de leite no país. vale o depoimento
do nutricionista para enfatizar a impor
táncia do mesmo na alimentação hu
mana.

O leite basta, como alimento exclusi
vo. ao mamífero da respectiva espécie, na
primeira fase da vida. cobrindo necessi
dades plásticas e energéticas. Apcsai de
variarem os leites obtidos de diferentes
espécies na proporção de seus componen
tes, estes se assemelham entre si. Motivo
pelo qual é possível usar leite de vaca em
diluições c correções adequadas para
crianças, na falta irremediável da ama
mentação materna. Tem indicação na
fase do desmame quando complementa
quotas de proteína, cálcio e riboflavina
de dietas habitualmente carentes.

Na contingência de serem usados ali
mentos com prevalência de amilaccos e
feijão, conforme a disponibilidade da
faixa de baixo poder aquisitivo, o acresci
mo de dois copos de leite corrige a quota
proteica para a alimentação na infância.
n<i adolescência, na gestação, na lactãn
cia. na velhice e mesmo na idade adulta

O leite é alimento de iliticil substitui
ção no cálculo de uma ração balanceada
Razão por que todo o esforço deve set
envidado para o incentivo a um produto
de grande viabilidade nacional O subsi
dio ao leite, se for o caso. alimento sem
equivalente, considerando ainda os seus
derivados, lem sentido muito diferente
do subsídio ao trigo alimento substitui
vel. alem de representar evasao de divi
sas. na dependência criada e necessidade
de importação. Lieseloite Hoeschil Ornei-
Ias — Rio de Janeiro.

Reserva ameaçada
Mais uma vez no Brasil uma reserva

ecológica riquíssima e ameaçada pela
ambição eleitoral e econômica. Nessa
antiga novela, os personagens são a Fio-
resta dc Teresopolis c o grupo encabeça
do pelo Prefeito daquela localidade. O
argumento e o mesmo e demagógico
como dc costume: dai emprego ã popuia-
ção local através da construção de um
complexo industrial. Repete-se o grossei
ro equívoco de transformar a economia
local, voltada ao turismo, em outra em
completa distonia com as potencialidades
da região. Não deveria o projeto iusta
mente reafirmar essas potencialidades 1
Ou em sua megalomania destrutiva quer
ele erguei uma nova Cuhatão aos prs do
Dedo de Deus ' I peuailo Sr 1'telcn 1
Oilberto ( ntran — Km de Janeiro

Decepção
Depois de alguns anos de ausência,

tiquei lell/ em podei vir passai a- (crias
no Rio. cidade que sempre ame:. Fstou
estarrecida com o que tenho visto Logo
na chegada a gente pensa que está en
trando num quintal mal cuidado, cheio de
roupas estendidas pelo chão. caixotes
velhos e montes de lixo. do atcrio ao
1 eme. Ao passar pela Praça Paris e na
saída do Túnel Novo assisti a uma mesma
cena. l'm mendigo detecando ao ar liv re
mostrando suas partes íntimas sem ccri
ntõnia. sem que ninguém o incomodasse
Inste decepção! O Si Brizola trar.sfor
mou a bela cidade do Rio de Janeiio
numa grande privada I ele vai sc candi
datar a Presidente da República Deu-
nos salve. There/.iniia S. Leão — Rio de
Janeiro

As cotias serão selecionadas para publ«-
caçao no todo ou em pofie en*re as que
tiverem assinalurc, nome completo 9 ieu>
vel e endereço que permita confirmando
previa
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O Pacto e o espaço da Constituinte

Coisas da politica

NUM. descobriu-
se o que esta por

tras tio pacto de Sar-
ney. A mais de um mi-
nistro ele confessou
que o imagina não só
como freio à voracida-
de com que o Constes-
so se entrega ao varejo
das reformas, mas tam-
bem como grande
acordo nacional que leve até a Constituinte, devida-
mente digeridos e sedimentados num fantástico
consenso partidário, os ternas mais delicados do
miolo da Constituirão.

Das duas uma: ou o Governo não tem o que
fazer ou tenta nos enrolar a todos. Pode até estar
pensando, sinceramente, na construção de um pro-
jeto político que não o deixe fraco das pernas.
Afinal. Sarney tem a seu favor a desculpa de ter
descido no Palácio do Planalto de pára-quedas,
numa circunstância que sequer os melhores terreiros
de espiiitismo do Maranhão teriam adivinhado. De
uma hora para outra, com a cabeça feita apenas para
ser vice ou no máximo com a expectativa de ampliar
a biografia numa interinidade de Governo, acordou
Presidente, cercado por uma equipe que não esco-
lhera e até nem conhecia por inteiro, apoiado
unânime por seus adversários recentes e tendo na
oposição os seus correligionários de poucos meses
atrás. Juntando-se isso ao choque emocional provo-
cado pela agonia e morte de Tancredo Neves, teria
tudo para estar perdido. Venceu, porém, as primei-
ras dificuldades, afirmou-se perante a opinião públi-
ca, mas, de repente, demonstra ter escolhido a
improvisação como tática de sobrevivência política.

Improvisar em relação à convocação da Consti-
tuinte é brincadeira. O Governo poderia aproveitar
em outras idéias ou projetos o tempo que perde ao
pretender balizar com antecedência de dois anos os
passos da Constituinte. Por mais que negue essa
intenção, no fundo é nisso que resultará o pacto, a
prevalecer a trama do acordo sobre temas delicados
da Constituição. Puro diversionismo político. A
Constituinte será dona do seu nariz, desmanchará e
edificará o que bem entender — ou não será livre e
soberana, como prometeram, em jura solene, os
signatários dos compromissos que marcaram o casa-
mento do PMDB com o PFL.

Pode-se até argumentar em favor do Governo
que se procura organizar os temas de uma futura
Constituição para que os constituintes já os encon-
trem mastigados, prontinhos dentro de um antepro-
jeto elaborado com o zelo, competência e brilho dos
mais notáveis juristas de plantão. O Ministro Aluí-
zio Alves, por exemplo, lembra como foi difícil o seu
tempo cie Constituinte em 1946. Não havia, naquela
época, um modelo de Constituição do qual se
pudesse partir para a discussão na Assembléia
Constituinte, que teve de organizar artigo por arti-
go. parágrafo por parágrafo, começando tudo do
zero.

Mas se pretende ajudar a Constituinte, dando-
lhe os subsídios iniciais para seu trabalho, a melhor
contribuição que o Executivo poderia oferecer seria

abandonar a mania de querer intervir no trabalho do
Legislativo. Por que o Presidente Sarney, que estava
tão animado com a idéia de difundir o debate sobre
a futura Constituição, não deixa para a própria
sociedade a iniciativa de preparar um modelo de
carta? Não basta apenas mesclar uma comissão de
notáveis com representações de vários segmentos da
sociedade. É preciso tirar da comissão um vício de
origem — o de ser formada para atender também a
interesses do Poder Executivo. Os próprios partidos
políticos poderiam assumir o papel que o Governo
procura encenar, sempre, naturalmente, com a
ressalva de que se trata de mera contribuição ao
debate no plenário da Constituinte, no qual muitos
dos atuais parlamentares não terão assento, pois nao
se reelegerão em 1986.

É tamanha a ânsia de se querer delimitar desde
já o espaço da Constituinte que já se pensa inclusive
no absurdo de fixar-lhe, no ato de convocação, o
tempo de trabalho. Uns falam em oito meses, outros
em dez, como se fosse possível, com isso, estabele-
cer um calendário político que garantisse cada vez
mais os quatro anos de mandato que Sarney rei vi n-
dica. Nada mais sintomático de como o cachimbo do
autoritarismo deixou muita boca torta no governo
da Aliança Democrática.

Sarney conhece, como ninguém do PMDB, o
tratamento que os generais-presidentes deram ao
Legislativo, nos últimos 21 anos. Mas seu arrependi-
mento, ao mudar de lado na grande virada da
história da República, deve ser completo. Fixar o
prazo para que a Constituinte execute seu trabalho é
simplesmente repetir o gesto ditatorial do Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco, quando
convocou o Congresso para aprovar a Constituição
de 1967. O instrumento de convocação, na época,
foi o Ato Institucional n° 4, que deu preciso prazo de
um mês e doze dias — de 12 de dezembro de 1966 a
24 de janeiro de 1967 — para que o Congresso,
reunido extraordinariamente, discutisse, votasse e
promulgasse a proposta de Constituição que havia
sido redigida por uma comissão de juristas como a
que se pretende hoje. Coitado do relator, o Senador
Antônio Carlos Konder Reis: teve prazo de apenas
72 horas, fixado pelo Ato Institucional, para dar seu
parecer. A votação em plenário não podia passar de
quatro dias. Mesmo assim, foram apresentadas 1 mil
681 emendas, o que demonstra heróica resistência
do Legislativo à pretensão do Executivo de dominá-
lo por controle remoto. Deu no que deu: a novíssi-
ma Constituição recebeu 25 emendas apenas no
primeiro ano de vigência e foi atropelada pelo AI-5.
Antes de completar o terceiro aniversário, foi truci-
dada por uma nova Constituição dentro dela pró-
pria, a Emenda n° 1 da Junta militar de 1969. E, de
lá para cá, recebeu outras 25 emendas.

Se cada um ficasse no seu papel, venceria o
exercício democrático, o jogo político seria mais
autêntico. E o Governo, além de ocupar melhor seu
tempo e não tentar enrolar, não teria insônia pelo
simples fato de que o Congresso também quer
exercer um privilégio que a história sempre lhe
negou: o de convocar uma Constituinte.

MARCELO PONTES
Editor de Política do JORNAL DO BRASIL

Controle nocivo

ÃO seria justo negar o fato de estar o Governo
seriamente empenhado no combate à inflação, reve-

lando assim louvável orientação. Há. no entanto, certa
dificuldade em entender algumas medidas postas em
prática para debelar o mal. Nesse caso está o rígido
controle de preços, atuando precipuamente sobre os
efeitos e não sobre as causas. Se a intenção não for a de
dar um tranco de cunho psicológico nas expectativas
inflacionárias. caso em que o controle deve ser de curta
duração, a política de preços represados poderá redundar
no agravamento do processo econômico, inclusive da
própria inflação em momento não distante. A experiência
a respeito é longa e penosa; aqui e alhures.

Generalizada no País a satisfação com o recuo da
taxa de depreciação da moeda em abril, seguida de
prev isão de taxa igual ou menor em maio corrente. Mas tal
estado de ânimo não esconde certo temor de vir a
procrastinação no reajuste de preços resultar cm dois
efeitos negativos: irresistível pressão, logo a seguir, para
aumentos substanciais cm cadeia, bem co-
mo. na esteira do represamento atual,
detergència ainda maior no regime finan-
ceiro de imensa maioria de nossas empre-
sas. No caso de companhias privadas, ter-
se-á apelo maior ao crédito bancário, com
os reflexos conseqüentes e já bem conheci-
dos; no caso das estatais, tendência ao
agravamento de seus vultosos déficits.

Pode-se compreender um controle rí-
gido de preços por períodos curtos, cn-
quanto se aciona de modo pleno uma
política antiinflacionária global. Pode-se
entender uma ação contra-oligopolista se e
quando eis preços de oligopólio são exerci-
tados como tal e com deliberada ação
antieconômica; pode-se aceitar uma políti-
ca de liberdade vigiada dos denominados
preços básicos ao serem detectadas tendências espeeulati-
vas; e pode-se, finalmente, compreender, em momentos
de crise aguda, a administração indireta dos preços através
da fixação de margens de lucratividade. Mas tudo, ou
melhor, cada uma dessas modalidades, com duração
episódica e visando a coibir abusos ou a lograr um curto
compasso de espera enquanto outras medidas, consisten-
tes e racionais, são aplicadas. Nunca na forma de ação
prolongada ou continua, como peça quase institucionaliza-
da de uma orientação que não se caracterize pela globali-
dade.

O temor de estar o acentuado declínio da taxa de
inflação atuando como endosso à continuidade no controle
direto e rígido dos preços tem aumentado. E as preocupa-
ções crescem, pois as conseqüências dc tal orientação
seriam tanto mais perniciosas quanto mais difíceis as
condições da economia.

A taxa de formação bruta de capital caiu, nos últimos
anos, a um nível incapaz de atender satisfatoriamente a
reposição do equipamento produtivo. Dificilmente estará
compensando a depreciação, da qual. infelizmente, não se
conhece o comportamento em termos globais de uns
tempos a esta parte, podendo-se. porém, inferir, mediante
dados indiretos, estar apresentando estágio avançado cm
vários segmenteis do setor secundário. Essa provável
insuficiência deflagra serio problema estrutural — e até
conjuntural — pois desgaste físico e técnico é. economica-
mente falando sinônimo de perda de eficiência e fator dc
agravamento de custos e preços. Se a taxa de investimento
rcai esta tão debilitada o fenômeno daqui para a frente
tendera a agravai se ao ressentirem-se as empresas, não
libertas ainda dc elevados encargos financeiros, de perdas
dc luciatividade efetiva (não contábil) por obra de impera-
tiva coniciiçáo dc preços. E, note-se. esse estado de coisas
não se restringe ao setor privado. Não. É generalizado,
salvo os casos de"fuga" hábil ao controle e de algumas
empresas cujo radical alienígena lhes tem permitido, por

circunstâncias, manter constante o valor dc seu capital de
risco. Setores de infra-estrutura, fundamentais para o
funcionamento da economia, podem ficar comprometidos
em sua evolução de curto e mesmo de médio prazo.

Seria injusto não reconhecer a amarga complexidade
da problemática assumidas pelas autoridades econômicas.
Déficit orçamentário global verdadeiramente gigantesco,
dívida interna avassaladora, política monetária condido-
nada por óbices diversos, pressão financeira de Estados e
Municípios, imensas dívidas de bancos estaduais, créditos
bancários oficiais de difícil ressarcimento junto às empre-
sas estatais, colossal endividamente externo, saturação da
capacidade contributiva de pessoas físicas e jurídicas,
tendência de crescente inclinação para a denominada
economia "invisível", efeitos perversos de greves e mais
greves, etc. etc. Tudo envolto por uma inflação da ordem
de 230% ao ano e por anseio coletivo dc crescimento do
PIB, cuja recuperação mostra-se ainda ofegante. Dc
respeitar e louvar, portanto, a dedicação, o esforço e o
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Como iremos à Constituinte?

ANTES 
de aprofundarmos o debate sobre a Constituite em si

mesma, lemos que decidir como chegaremos a ela. se
através da eleição dc Congresso ordinário, com poderes

queatravés de uma Assembléia Nacional Constituinte pura.
elabore e promulgue a nova Constituição e volie para casa.

Claro cjue a ultima hipótese e a melhor, consagrada na
experiência italiana de ll'4S e porque muitos e muitos brasileiros
capa/es, de todos os setores sociais, poderão sei chamados a
prestar esse serviço a nação sem compromisso de continuarem na
carreira política. Ninguém mais jiode ter desculpas para não
trabalhar pelo Pais neste instante. Trabalhar e não atrapalhar.

país inteiro deverã estar presente na Assembléia Nacional
Constituinte: empresários, empregados, operários, funcionáiios,
estudantes, militares, motoristas, marinheiros, enxadeiros. boias-
frias, sitiantes, usineiios, pescadores, acronautas, jornalistas,
religiosos, artistas, sindicalistas, comunistas, liberais, monarquis-
Ias, socialistas, conservadores, mulheres e homens, Iodos, sem
GXCCÇtiO.

Evidentemente, será impossível a participação pessoal de
I.K) milhões de brasileiros, mas cada cidadão deverá ter a chance
de escolher, e bem, um representante fiel às suas idéias Isto será
viável se a nação começar já os debates em todos os centros
comunitários, escolas, ambientes de trabalho, clubes, sociedades
de melhoramentos de bairros, câmaras municipais, comunidades
religiosas, associações de classe, patronais e profissionais, nas
estivas, nos navios, nos portos, nas fazendas. Assim serão
encontrados os que poderão representar cada setor de opinião e
cada grupo de interesses, os legítimos interesses dos que traha-
Iham e produzem para a nação.

Constituinte não é campanha eleitoral para eleger este ou
aquele político dc carreira. Constituinte e eleição de idéias e
princípios a serem debatidos, defendidos e inscritos na lei
fundamental pelos representantes desses princípios e dessas
idéias.

Inegavelmente, os políticos tradicionais podem e devem
participar da Assembléia, pois grande parte deles, além da
sensibilidade exercitada na captação dos sentimentos públicos,
trarão a experiência parlamentar do trabalho constituinte. Deve-
ráo, porém, candidatar-se especificamente ã Assembléia Nacio-
nal. com mandato certo, que cessará, igual aos demais, logo após
a promulgação da mova Constituição.

Cabe aos partidos políticos municionarem-se de uma dose
máxima de patriotismo e abrirem as portas para a inscrição em
massa de eleitores, possibilitando a escolha de constituintes
através de prévias, eleições primárias, ainda que regionais,
deixando, para depois, as candidaturas aos mandatos comuns,
pois para estes terão todo o tempo e muitas eleições sob a nova
ordem legal, que virá para durar, esperamos, séculos.

lã muita coisa séria a ser debatida e isto deve ser entregue a
toda a sociedade, pois o povo irã regular, da forma que entender
melhor, o ordenamento |urídico da lamilia. do sistema tributário,
do sistema judiciário, dos direitos fundamentais do homem,
direito de greve, reforma agraria, propriedade, desapropriações,
direitos de estrangeiros, novas turmas de telecomunicações,
política de exploração do rádio e televisão, distribuição de renda,
regime econômico, se monopólio dos meios de produção ou
economia de mercado, liberdade de pensamento, organizuçao
partidária, formas institucionais do poder, funções das Forças

Armadas, diretrizes para a convivência política, haboas rorpus.
mandado de segurança, pena de morte, divórcio, tudo. n.,'o. tu.l >
o que diz respeito ã constituição da nova ordem sócia! •• ;,• a•.ii..i a,
por isto, a lei basica se chama Consiituição. lei qu. o
Estado, a forma de governo e os sistemas da urdem | urlica c
privada.

Assim, os socialistas ou comunistas, agora n.i lesai
não devem temer a propagação dc seus program » mu i.iii-.ti dc
peito aberto suas pregações, para que a sociedade comece ,t
conviver com os debates e o necessaiio contradiiono das uleias e
soluções. E devem eleger os representantes, que nao sc eutic-
guem ao poder econômico.

Os homens de empresa, da livre iniciativa e lavoiaveis a
economia de mercado precisam mexer-se e ingressar nas campa-
nhas populares, submetendo suas convicções a discussão piihhi >,
organizando-se para que eles próprios sc candidatem ou escolham
representantes legítimos de suas idéias, sem o penso do político
que faça concessões populistas, simplesmente por pretender
continuar na carreira.

Todas as correntes de opinião necessitam afluii c escolhi r
seus candidatos, sob pena de custar muito caro a om>são, pois.
sem representante na Constituinte, as correntes omissas ucat to
marginalizadas na legislação maior e seus direitos esqueculos
Mesmo as minorias, se presentes, terão meios c modos dc
inscreverem na Carta alguns dos princípios por eles di tendidos,
pois as assembléias democrálicas têm a grande vantagem dc evitai
trueuléncias da maioria e, muitas vezes, absorvem as sugestões
dos setores sociais de menor expressão numérica.

Basta que todos debatam, civilizadamente, sem violências,
sem grosserias, sem fúrias, sem ódios. A natureza humana e
complexa, mas de uma coisa temos certeza: o odio faz muito n .ti
para quem odeia e para quem é odiado. A simples convocação dc
uma Assembléia Nacional Constituinte indica lermos atingido a
tnaioridade institucional. Vamos ao debate educado, que a gi »>.•.
conversando, se entende.

Para isto. para autenticidade e legitimidade d.is doeis* , s
constituintes, a melhor solução sera a eleição dc representamos
com mandatos específicos a prazo certo, isto é, promulga.! t a
Carta Magna, todos voltam para casa, se possível c n a c >rs-. n-
cia tranqüila do dever cumprido. Nada impede que a ! 'or,símia
te, soberana c suprema, atenda as necessidades da Ia: vi ¦>
ordinária, enquanto estiver reunida. Quem pode o mais, pode o
menos.

Se isto não for possível, a alternativa sen í a cie:çã > do i •»
Congresso com mandato de prazo curto, um ano. um ano e r .
ou dois. no máximo, de forma a desestimulat os compradores
votos por tão pouco tempo e a permitir a patticipaç U lios jtu •)!•>
pretendam fazer carreira política.

Importante é que não haja assembléias pai delas, nu smo
porque a máquina judicial do Cnr.gtesso devei i c-Ui < n \-:.t
disposição dos constituintes, posto que o tiabalho sera ca <u; .
inclusive para receber, computar e analisar a> sugosioos qn
partirão de todos os cantos do país. Somente esta perspectiva de
muito trabalho sério, com mandato curto, sera. entre outi"s. um
critério natural de seleção dos candidatos.

J. SAULO RAMOS
Jurista, sucessor de Vicente Rao no smj

escritório cie advocacia em São Paulo

Paralelo entre 1783 e 1985

empenho da equipe dc Governo, sem conceder-se. toda-
via. credibilidade a algo tão inconveniente como c o
controle de preços por períodos menos curtos c não
partícipe dc uma política globalizada. Ate porque essa
prática cedo acaba por prejudicar as próprias metas da
programação oficial cm matéria de combate à inflação.

As declarações que surgem sobre as primeiras con-
quistas no âmbito da economia outorgam, no plano oficial,
eficácia à política de fundo ortodoxo ora cm vias dc
concretização. Não sendo tal política conctliável com o
controle dc preços, é dc esperar-se para breve a supressão
desse mecanismo pernicioso e inibidor das forças de
mercado, que ainda constituem salutar instrumentação
para orientar a ação dos agentes econômicos.

Conviria aduzir dois pontos. Represamento de pre-
ços com liberdade no custo do dinheiro (juros) cm país
onde as empresas, na quase totalidade, dependem inte-
gralmente do crédito para o seu giro e onde a taxa real de
juros se mantém em níveis elevados é empurrar o regime
financeiro das unidades de produção para as cercanias do
caos. Exercitar o controle de preços numa situação em que
taxa de inflação e correção monetaria podem apresentar
comportamento dessemelhante é induzir as empresas a
pressões para reajustes permanentemente dissociados dos
custos ligados à taxa de inflação, seja esta maior ou menor
do que a da correção monetária.

Vivemos, portanto, algo artificial, distante do rcabs-
mo que Tancredo Neves desejou imprimir a Nova Repú-
blica e do qual o Presidente José Sarncv mostra se.
louvavelmente. ardoroso adepto. A aguerrida equipe de
Governo certamente retificara esse desvio de rota tão
nocivo aos objetivos de mudança que alimenta.

O 
que os Estados Unidos estão fazendo cun a Nicaragun. a
Inglaterra fez com os Estados Unidos depois da Ciuerra da

Independência.
A Inglaterra aplicou pressões econômicas, políticas e niilita-

res cm um esforço nada sutil para enfraquecer o sistema da jovem
nação c faze-la atender aos desejos de Londres Os paraU los entre
a conduta dos Estados Unidos hoje e a da Inglaterra no século
XVIII reafirmam uma lei tia revolução (e da contrarrevolução):
quando as potências perdem colônias ou esferas de influência,
recusam a se resignar com sua perda e precisam ser derrotadas
duas vezes.

A Nicarágua, com uma população de cerca de 11ês milhões
de habitantes (aproximadamente a mesma que os EUA tinham
em 17S3) esta nos últimos anos numa crise econômica muito
semelhante a que os Estados Unidos enfretaram entre 17X3 e

í;oniur.is-
que. um

JAYME MAGRASSI DE SA
Economista

Com toda a sua forca, a Inglaterra tentou enfraquecer o
regime revolucionário dos I UA - assim como o Presidente
Ki.nald Reaean esta lazendo ho|e em dia com a Nicaiasua
Apcs.ii do Tratado de Paris, cedendo aos Eslados Unidos todas as
terras a leste do Rio Mississipi. os ingleses continuaram ocupando
Detroit. Eort i ne. Niagara e outros fortes, prosseguindo com seu
domínio sobre as áreas adjacentes: e armaram c estimularam os
índios a criarem um país independente. Naqueles anos. os
ingleses capturaram 47X navios norte americanos a caminho das
índias Ocidentais Francesas c aprisionaram, obrigando a passar
para seu serviço, centenas de marmhcir is,

Washington de 1 "SI a N85, como Londres, dc l"v a 1X1,
recusa uma acomodação com uma revolução esquerdista. armou e
treinou cerca de 15 mil contra-revolucronános para deriubar os
sandinistas do poder. Cortou o comercio bilateral e tem forçado
as laèncias internacionais, como o Fundo Monetário Internacio-
nal. .i recusar empréstimos vitais para Manágua.

I •• acentua a fraqueza central da politi a extern t norte-
amcucana le-.it a Segunda ' luerra Mundial sua incapacid .de de
lidar com as revoluções sociais l\iri lustifuar ela conduta
míope. \\ isinr.gton desenvolveu a infeliz característica de iscai ir
todo* os radu us ao* ;omunistas soviéticos — freqüentemente
levando p.uj o- braços Moscou esquerdistas descontentes lou
ate mesmo hostM com a U nião Soviética

Os lideres sandinist.is nunca n.nnor u mi com o* conumrtas
de orientavio moscovita. porque os partidos orientados por
Moscou i,na Nicarágua existem dois) se opuseram a guerrilha

ela;.!o .
,'il ptill.c
da ! in
>Plo ( 1

i S,

quando os sandmistas começaram a rebelião, porque .>
tas andaram flertando com o regime s, mozista e pi
p)74, quando os sandmistas estavam a um passo (|a vitoria
comunistas se reuniram com o Arcebispo Miguel ' ib.mdo \ lira
c alíuns nicaragüenses ricos, na tentativa de iim rvar p.utc
(iuarda Nacional de Somo/a e aumentar o num. i.> de com;- n>
tes da Junta Provisória de Governo, para reduzir i inlluèn
sandinista sobre o novo regime

A Nicarágua ofereceu aos Estados Unidos a melhor oro'
nidade de viverem em harmonia com um pais r ¦¦ isr.-t irio s.
epc fosse aumentada a esfera de influência sovutu t no her.
fério.

Os sandinistas têm uma hostilidade constante cir
Estados Unidos porque Washington ocupou a Nu ar. .
mente de 1912 a I93h e instalou no pa.s a d;M . ir ¦
Somoza. Mas também são pragmalicos e v!vm c
sofreu com as pressões econômicas norte ame:.. ; ;•
nistas querem desesperadamente pcrm.me. >.r na «'.tini > ivonô
ca dos Estados t nulos para protegei sua econ »• w c -eu ;¦
de v ida. São absolutamente sinceros ao adotarem o p • i• r.,i
em sua política externa e o pluralismo em sua ecotv mia mer

Infelizmente, isso não tem sido bastante p.i i o ¦ ,ou
Reagan. que procura títeres e nao aliados e. para .a. a
objetivos, tem aplicado grande:, pressões ivwiu e m i:t
ijue acabam tornando realidade uma pr uecia os pa. . oes de v
se deterioraram, a censura foi imposta p-.i ,-.c os sa dun
insistem que "estamos num estado de guerra . c uae:'
greve foi suspenso.

Nestas circunstâncias, e compreensível que o Pri
Daniel t )rteg i Saavedra procure aiuda da t mao So\ u tu .
como os Estados Unidos foram buscar a ajuda da Fran., •
conflito com a Inglaterra) Neste pi.nvs».. tica pr.itf
certo que ()rtega vai se tornar cada vez m.n* um c
ortodoxo ora atado por Moscou, e na os s m hii,-ta- jiv.
os dois partidos comunistas orienta i ¦ pelo n.
atora foram pequenos e meticieiues

i ' !' u- r i- oi: ud Ke.u.m s. irt> ui as perna
(Vteea c exigi .juc -.a .n.ie norm.dmciiti. (
mente', o líder sanduiisia res. i\cu pr icurar um no\
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prisioneiros provoca crise em Israel

_il Trírw\li I /Kisa  Pnln ria Poi ttc.rc
Tcl Aviv — A troca na segunda-feira de

três militares israelenses poi I mil 1511 extre-
mistas palestinos e libaneses — entre eles 18
que cumpriam pena de prisão perpétua — está
provocando uma crise no Governo de unidade
nacional de Israel. O Ministro do Exterior,
Yitzhak Shamir. líder do partido conservador
Likud, está exigindo do Governo a libertação
de terroristas judaicos presos por participadoem atentados contra arabes em Israel.

As mulheres dos israelenses presos íi/.e-
ram greve de fome em frente a Knesset
(Parlamento), enquanto moradores das colò-
nias judaicas na Cisjordánia ocupada bloquea-
vam a estrada que liga Jerusalém j Nahlus.
para onde voltaram numerosos palestinos li-
bertados segunda-feira, sendo recebidos como"heróis nacionais". O Primeiro-Ministro Shi-
mon Peres se nega a atender ao pedido de
Shamir, argumentando que "seria inaudito em
Israel que o Puder Executivo interfira nos
assuntos do Poder Judiciário".

Política perigosa
— E inadmissível que tantos assassinos

ganhem a liberdade enquanto judeus perma-
necem atrás das grades — declarou o ex-
Ministro da Defesa. Ariel Sharon.

Por sua vez. o deputado Eliez.er Waldman,
do ultradireitista Partido Teliiya, disse queIsrael adotou uma nova e perigosa política de"ceder á chantagem do terrorismo". O Minis-
tro do Trabalho, Yaacov Tsur, advertiu, no
entanto, que "promover a liberdade de ter.ro-
ristas israelenses seria uma mudança radical
das normas sociais e legais do Estado de Israel,
e isso poderia desembocar em uma anarquia".

O ex-Primeiro-Ministro conservador Me-
nahem Begin também condenou a libertação
dos extremistas israelenses. Sustentou que a
troca de prisioneiros entre Israel e o grupo
guerrilheiro Frente Popular para a Libertação
da Palestina-Comando (FPLP-CG) nada tem a
ver com o problema dos extremistas judaicos,
acrescentando:

Lutas prosseguem
ao Sul de Beirute
Beirute — Combatentes palestinos, com a

ajuda de muitos refugiados, continuam resis-
tindo nos acampamentos de Sabra, Chatila e
Bouj Barajneh, no Sul de Beirute, aos ataques
dos milicianos muçulmanos xiitas. A polícia
libanesa informou que cerca de 100 pessoas
morreram e 500 ficaram feridas desde que as
.lutas começaram, na noite de domingo. Oito
tréguas foram violadas nos últimos dois dias.

Um miliciano xiita, que participou de um
ataque a uma escola no acampamento de
Bourj Barajneh para desalojar cerca de MH)
palestinos, contou que "todos lutavam: ho-
mens, mulheres, crianças; ate as moças lança-
vam granadas de mão", üs combatentes usam
morteiros, granadas propulsionadas por fogue-
tes e metralhadoras.

O chefe da Amai e líder da comunidade
xiita libanesa, Nabih Berri, disse que seus
milicianos controlam o acampamento de Sabra
e apertam o cerco aos palestinos em Chatila e
Bourj Barajneh. Sabra e Chatila foram palco
do massacre de centenas de homens, mulheres
e crianças palestinos por milicianos cristãos
libaneses direitistas, entre os dias 16 e 18 de
setembro de 19S2.

A ofensiva da Amai, segundo Berri, tem o
objetivo de impedir a reorganização das bases
da Organização para a Libertação da Peleslina
(OLP) no Líbano, de onde foram desalojadas
pelo Exército israelense, cm seguida à invasão
do país, em junho de 1982. Berri declarou que
as facções palestinas pró-Síria que se opõem à
liderança do presidente da OLP, Yasser Ara-
fat, se uniram às dos seguidores do dirigente
palestino para defender os acampamentos.

Arafat voltou a pedir aos Governos árabes
que interfiram para conseguir o término dos
combates nos acampamentos palestinos de
Beirute. Em comunicado divulgado segunda-
feira em Amá (Jordânia), a OLP acusou a
Síria de estar instruindo o movimento xiita
Amai para atacar os acampamentos.

Temos que aceitar com compreensão,
apesar da dor. a decisão do Governo.

Ao defender a libertação dos 27 extremis-
tas integrantes da organização Clandestinida-
de Judaica, Shamir alegou que se opõe por
princípios ao grupo terrorista, mas que deve-
riam ser soltos, "no interesse nacional", os
seus membros que se manifestaram arrepen-
didos.

O Ministro da Defesa. Yitzhak Rabin, que
aguardou a chegada dos trés militares israclen-
ses libertados, defendeu a atitude do Governo,
afirmando que "nós não fizemos nada que não
deveríamos ter feito". Destacou, em seguida:

E minha responsabilidade trazer de
volta para o país todo soldado que foi manda-
do para a guerra pelo Governo, mesmo que o
preço seja elevado.

Carregado nos ombros
Em Trípoli (Líbia), multidões saudaram os

394 ex-prisioneiros libertados por Israel. Entre
eles estava o terrorista japonês Kozo Okamoto
(37 anos) que, a 30 de maio de 1972, partici-
pou do atentado no Aeroporto de Lod (atual
Ben Gurion), em Tel Aviv, quando morreram
25 pessoas e 75 ficaram feridas. Okamoto. queera integrante do Exército Vermelho e atuou
para a Frente Popular para a Libertação da
Palestina, foi carregado nos ombros ao descer
do avião.

Ahmed Gebril, chefe da FPLP-CG. quenegociou a troca de prisioneiros através da
mediação da Cruz Vermelha Internacional,
recebeu os ex-prisioneiros e beijou-os um a
um. Na Cisjordánia ocupada, onde houve
também a libertação de vários terroristas pa-
lestinos, Ziad Abu Ein. solto na segunda-leira,
prometeu continuar lutando contra Israel:

Depois da libertação dos prisioneirosserá a vez da libertação de todos os palestinosdeclarou Ziad, que estava preso por expio-
dir uma bomba que matou dois jovens israe-
lenses.

Japão condena

trato com terror
Tóquio — O Governo do Japão condenou

a libertação do terrorista japonês Kozo Oka-
moto. alegando que foi uma "atitude lamentá-
vel" que poderá estimular o terrorismo inter-
nacional. Anunciou também que procurará
conseguir a extradição de Okamoto. para
julgá-lo pela participação no massacre (25
mortos) do Aeroporto de Lod (atual Ben
Gurion), de Tel Aviv, a 30 de maio de 1972.

Okamoto (37 anos) estava entre os 1 mil
150 prisioneiros palestinos c libaneses liberta-
dos segunda-feira por Israel em troca de três
militares israelenses. A troca, mediada pela
Cruz Vermelha Internacional, foi feita com o
grupo guerrilheiro Frente Popular para a Li-
bertação da Palestina-Comando Geral (FPLP-
CG).

Pesar
Diplomatas japoneses em Israel recebe-

ram instruções para manifestar pesar ao Go-
verno de Tel Aviv pela libertação de Okamo-
to, que cumpria pena de prisão perpétua em
prisão israelense.

Funcionários da Cruz Vermelha se recusa-
ram a revelar o nome do país que oferecerá
asilo ao terrorista japonês, mas se acredita que
ele irá para um Estado árabe simpático à causa
palestina (Okamoto chegou à Líbia, com um
grupo de 394 ex-prisioneiros palestinos e liba-
neses, depois da troca efetuada segunda-feira
no Aeroporto de Genebra).

Funcionários do Ministério do Exterior do
Japão informaram que o Governo de Tóquio
pedirá à Interpol que o ajude a acompanhar os
movimentos de Okamoto — integrante do
grupo terrorista japonês Exercito Vermelho
quando fez para a FPLP o atentado em Israel

e que buscará sua extradição se seu paradei-
ro puder ser apurado.

A legislação do Japão permite julgar um
cidadão japonês por determinados delitos,
incluindo assassínio, cometido em outros pai-
ses, mesmo que o criminoso tenha sido julgado
e condenado por um tribunal estrangeiro.

Trípoli, Libia — Foto da Reuters

Okamoto é carregado em triunfo pelos guerrilheiros palestinos

Grupo acusa

Pretória de
SECRETARIA DE ESTADO DE 03RAS E MEIO

AMBIENTE
EDITAL

SELEÇÃO PUBLICA PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE
ANALISTA DE SUPORTE. ANALISTA DE SISTEMAS. ANALIS-
TA DE O & M. CONTADOR, CONTADOR DE CUSTOS,
OPERADOR DE COMPUTADOR, TÉCNICO DE CONTABILIDA-
DE E PROGRAMADOR

A Companhia Estsdual de Água e Esgotos — CEDAE
torna público o Resultado da Prova Escrita dos Cargos abaixo
relacionados
ANALISTA DE SUPORTE
Inscrição Nome Nota
1 01 0001 MARIZAUCHCA MITIDIERI 98.00

01 0002 MARCIADE CASTRO MARTINEZ 38.00
01 0002 MARCELLO DOS SANTOS RIBEIRO 68.00

ANALISTA
02 0001
02 0005
02 0013
02 0016
02 0017
02 0023
02 0026
02 0027
02 0029

02 0030
02 0032
02 0033
02 0002
02 0003
02 0014

DE SISTEMAS
NELSON TEIXEIRA DA SILVACUNHA 61,00
BRAZ DA ISALTAÇÃO DIAS 62,50
ANTÔNIO CARLOS PIMENTA DA l IJZ 68,50
JORGE SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR 64,00
MARIA INES DE LIMA LOPES 79.50
PATRÍCIA MAGNA CARUSORESTUM 75,00
CÉSAR LIMA DA GRAÇA 73.50
LUIZ EDUARDO SEABRA VARE LLA 61.00
LILIA RUTE DE ANDRADE FONTOURA
RAMOS 60.50
RONALDO MARINHO GONÇALVES 60.00
MARCELO MIGUEL FREMDER 63.50
DENISE ESTEVES FERNANDEZ 68.50
TATIANA BE LAN IN DAMASCENO DUARTE 76,00
ANTONIO ELIAS NUNES 68.00
JESUS JOSE IGNÁCIO VASQUEZ
RODRIGUEZ 60.00

OPERADOR DE COMPUTADOR
1 06 0014 SEBASTIÃO GOMES DA FONSECA 76.00
1 06 0056 ENIO DOS SANTOS CARDOSO 85.00
1 06 0059 JAMIL CÂNDIDO DE LIMA 63,00
1 06 0063 JANETE DOS SANTOS ROCHA 76.00
1 06 0088 EDSON ARAÚJO FRANCO 61,00
1 06 0090 SILVIA REGINA PAULAIN GAVINHO 79 00
1 06 0092 ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MOURA 80,00
1 06 0096 ANDERSON RIBEIRO LEITE 83,00
1 06 0100 SÉRGIO MAURÍCIO MONTEIRO TEIXEIRA 74.00
1 06 0120 VERAREGINAVIEIRA 80,00

06 0121 ADENIR ALVES FERREIRA 75,00
06 0008 FLAVIO LUIZ FERRO 93.00

2 06 0028 PAULO SÉRGIO DA SILVA, MARTINS 95.00
2 06 0029 ADALBERTO GOMFS PINHEIRO 68 00
2 06 0031 JÚLIO CEZAR DA SILVA MACHADO 100.00
2 06 0042 LUIZ CARLOS GOMES DO NASCIMENTO 76 00
2 06 0043 HERMOGENES SANTOS DE BRITO 62,00
2 06 0045 JACYRAVICENTE GOES 78,00
2 06 0051 NELSON NEY PINHEIRO ALVES 85,00
PROGRAMADOR
108 0011 ROBERTO DE LIMA FILHO 77,00
1 08 0022 MÁRIO JOSÉ LOPES PEREIRA 70,00
1 08 0035 ANTONIO ADILSON FERREIRA 65.00
1 08 0036 ANTONIO MAX MATTOS DE CARVALHO 73,00
1 08 0039 KLEBER FARIAVIANNA 65.00
1 08 0050 PAULO CUNHA UMA 65.00
1 08 0070 ANTONIO JORGE MARTINS BARRETO 60,00
1 08 0089 SÉRGIO LUIZ DO NASCIMENTO 60.00
1 08 0096 CLEBERJOSÉ DAVILA ABOUD 63,00
1 08 0110 SÉRGIOAMORIM SANTOS 61,00
1 08 0113 JOSE OTÁVIO RODRIGUES FERREIRA 65,00
1 08 0119 FATIMASILVA BRIZIDA 63,00
1 08 0122 PAULO SÉRGIO SOBRAL ROCHA 66.00

08 0131 RICARDO LU'S FERNANDES 75,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE
SOUZA 60,00
RONALDO STlEGER LEITE 66,00

08 0169 JOSÉ MARCOS SANTARÉM LIGIERO 60,00
08 0170 ROBERTO SANTOS LOBÃO BARROSO 75 00

1 08 0175 ANDREAGOMESDE MATTOS FERREIRA 65 00
1 08 0181 ALEXANDRE POERNER 61,00
1 08 0209 EVARISrOPORTELLARIBEIRO 60,00

08 0216 ANTONIO FERNANDO CORSO 75.00
08 0018 CARLOS AUGUSTO SARMENTO COSTA 65.00

2 08 0054 ALFREDO FERNANDO LOURENÇO DE
ARAÚJO 65.00

2 08 0058 MARCELO ROBERTO SALINAS CAMARA 66.00
2 08 0089 MARCO AR i UR DE CARVALHO 66,00
2 08 0092 EDCLERFELIXMAYRINK 60 00
2 08 0114 LUIZ CLÁUDIO FREIRE DO AMARA! 70 00
2 08 0116 MARCIADULCEDE ANDRADE PEREIRA 75.00
2 08 0131 JOÃO MARCOS HIROSHi GOTO 60 00

1
1 08 0149

1 08 0160
1
1

SELEÇÃO PUBLICA PARA PR0VIMENT0 DOS CARGOS DF.
ANALISTA DE SUPORTE ANALISTA DE SISTEMAS A\jAl IS-
TA DE O & M CONTADOR CONTADOR Jt CUSTOS
OPERADOR DE COMPUT«DOR. TÉCNICO DE CONTABILIDA-
DE E PROGRAMADOR

A Companhia Estadual de Água e Esgotos — CEDAE
torna publico que a Prova Pratica da Seieçào em ecigrafe paraos Cargos de ANALISTA DE SISTEMAS E DROGRÃMADOR
será realizada no dia 25 ivmte e cmcoi de maio de 1985 cominício às 08 00 horas na Fundação Escola de Se-.%o Pubuco do
Estado do Rio de Janeiro -ESF RJ - Av far os Peixoto 54— Botafogo — de acorao :om is condições aba <o
Só poderão orestar esta prov
Prova Escnta

os candidatos habitados

Os candidatos deverão ,-o~oarece ccm ' ...-r.* hc.a ie
antecedência, munidos de documento de identioade comfotografia e fe puòiica erp todo rerntono naciona> caneta
es'erogrs' :a azul c-6M 'a&s ore-e aoo-aena e 'égua j>3Huxo
3
Nenhum candidato wde^ jresta' prova 'ora do norario e 'oca'
determinado ^este - mal

ter bomS>a A
Washington — Uma organi-

/ação americana que se opõe à
política racial sul-africana in-
formou que conseguiu do-
cumentos oficiais dos F.stados
Unidos indicando que a África
do Sul realizou uiri leste nu-
clear. liã seis anos. O Escrito
rio de Washington sobre a
Alrica (VvOA), mantido pela
Igreja e por sindicatos, disse
que obteve documentos do La-
boratóno de Pesquisa Naval,
com base na lei de liberdade de
informação.

Estudos realizados por orga-
nismos oficiais dos Estados
Unidos mostraram que houve
uma explosão atômica na ilha
sul-africana de Marion. no dia
22 de setembro de OT). Ficou
comprovado que houve altera-
ção na temperatura e na com-
posição química da ionosfera
sobre a area e que os ventos
levaram resíduos radiativos fia-
ra as regiões de Victoria e Tas-
mama. na Austrália. As evi-
déncias, segundo a WOA, to-
ram acobertadas, na ocasião,
pelo Governo do Presidente
Jimmy Carter.
DIFICULDADES

O direlor-geral da Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT), Francis Blanchard, in-
formou, em Genebra, que os
negros sul-africanos são os quesuportam o maior peso. em
conseqüência da recessão eco-
nómica no pais Fies entram
com a maior proporção nos y
milhões de desempregados, o
que corresponde a 25% da for-
ça de trabalho.

A OIT observou que está
diminuindo a diferença entre
os salários pagos a brancos e
negros, mas a paridade só de-
verá ocorrer, mantido o atual
ritmo, dentro 11KI anos. A in-
fiação chega a 12 5% na África
do Sul e sua dívida externa é de
14 bilhões 80(1 milhões de do-
lares.
DISTÚRBIOS

A enfermeira Gertina de
I.ange, 51 anos, morreu ontem,
num hospital de Johannesbur-
go. cm conseqüência dos feri-
mentos que recebeu quando foi
apedrejada por um grupo de
negros, na localidade de Dudu-
/a. no dia anterior. Foi a se-
gunda branca a ser assassinada
por negros, em 1<> meses.

Fm Kimberlev. um negro
morreu, ao ter seu corpo incen-
diado por um grupo de negros
que o consideravam colabora-
dor do Governo branco de Pre-
tõria. F. na capital, tres bom-
beiros morreram quando tenta-
vam apagar um incêndio num
depósito de combustível.

O Ministro do Gabinete. Al-
lan Hendrickse. mlormou que
o Governo estuda a pussibilida-
de de abolir a lei que proíbe a
tormaçáo de partidos políticos
multirraciais. Recentemente,
foi cancelada a proibição a re-
laçóes sexuais c casamento en-
ire pessoas de raças diferentes.
Na área política, a maior con-
ces>ao oficial tinha sido a ena-
ção de duas Câmaras de Depu
lados para mulatos e des
cendentes de indianos, man-
tendo a exciusái paia a maioria
negra A lei que proíbe a parti-
fip.iv. ào de pess.Ms de raças
diteii-nres em m: m ni. p.irn-
do puliti v >t ,>.!¦ t.i.ia em
[uns

Américas
Corte nas despesas — o 1'ruguai deu inicio á uma
redução no orçamento militar do pais com o regresso de partedos \> adidos militares mantidos em varias 1 mb,lixadas do
mundo, informou o Ministro da Defesa. Juan V icente Chiaria-
no. que afirmou ser uma medida que conta com o apoio dos
comandantes das Forças Armadas. O ministro salientou que o
orçamento militai do pais herdado do Governo de fact»
representa mais de 40"; dos gastos do Estado. Chiarino disse à
imprensa que a maior pai te dos gastos militares correspondem
as missões diplomáticas no exterior, lambem visando uma
economia nos gastos, de agora em diante so serão recebidos
com honras militares os Chefes de Estado ijue visitem o país. o
que também era estendido aos Ministros do Exterior estran-
geiros.
Ataques guerrilheiros — i m comando do grupomaoísta Sendero Luminoso atacou com armas de fogo e
dinamite o posto da guarda civil de Matucana. a uns SO
quilômetros da Capital do Peru. ferindo gravemente um poli-ciai. O ataque, que durou uns 211 minutos, loi repelido e os
rebeldes fugiram, ignorando-se se houve baixas em suas fileiras.
Duas torres de alta-tcnsão ficatam semidestruídas ao serem
atacadas a dinamite, segunda-feira á noite, na localidade de
Trujillo. a 542 quilômetros de ! Ima. por scndeiistas. A políciacapturou vários suspeitos. Mais de 3 mil pessoas foram delidas
nas últimas horas no porto de Callao e em arcas periféricas de
Lima numa ampla operação policial denominada Saturação.

Europa
Charles ganha mais — O Príncipe Charles, herdeiro
do trono da Inglaterra, com a família aumentando e tendo de
sustentar o caro guarda-roupa da mulhei. a Princesa Diana, se
concedeu um aumento de 27rr. elevando seus rendimentos
anuais para mais de I milhão 3110 mil dólares (cerca de Cr$ 7
bilhões). O Príncipe está autorizado a receber os proventos do
rico Ducado de Cornvvall. com propriedades espalhadas portodo o país. e resolveu aumentar o montante de seus saques.
Em Sunderland. cidade industrial do norte da Inglaterra,
estudantes vaiaram o Príncipe Charles e a Princesa Diana e
exibiram cartazes, onde se ha "fora. parasitas". A políciadeteve dois manifestantes.
França tem novos Ministérios — o Governo
francês tem desde ontem dois novos Ministérios, o da Nova
Caledônia. confiado a Edgar Pisani. e o dos Direitos da Mulher,
entregue a Yvette Roudv. O Gabinete passa a ser formado por18 Ministros. Pisani é autor cie um plano para a independência
da Nova Caledônia "em associação com a França" e sua ação c
muito criticada pelos colonos europeus do território. Roudv
irabalhava com o Primeiro-Ministro l.aiirent Fabius, cuidando
dos direitos das mulheres.
Mergulhadores encontram galeão — Mergulha
dores ingleses encontraram na costa da Irlanda os restos de um
galeão espanhol, enviado para invadir a Inglaterra em 1588,
como parte da Invencível Armada. Especialistas disseram quese trata de uma das mais importantes descobertas arqueológicas
do século. Tres canhões de bronze foram achados "em perfeitoestado". O velho veleiro foi colocado sob proteção oficial do
Governo da Irlanda.

Ásia
Proporção preferida -- Para cada mo mil habitantes
do mundo, há 100 médicos F 600 soldados. Cada país do
mundo, numa média global, gasta 50 vezes mais com um militar
do que com um estudante. () balanço trágico foi apresentado
por Shah Kibria, secrctario-executivo da Comissão Econômica
e Social das Nações Unidas, em conferência que se realiza em
Bangcoc. Tailândia. Sliah também lamentou que. nos 40 anos
de existência da OM.. 20 milhões de pessoas foram mortas em
conflitos armados.
Maduro para cair — O Presidente do Afeganistão,
Babrak Karmal. esta para cair, segundo interpretação de
diplomatas ocidentais ouvidos pela agência americana UPI, em
Nova Déli. Mantido no Poder desde 147'). com o apoio de
tropas soviéticas que o ajudam a combater forças rebeldes,
Karmal acaba de retornar de uma viagem à União Soviética e à
Polônia. Para os diplomatas ocidentais acreditados em Nova
Déli, ele leve uma fria recepção em Moscou c nem se sabe se foi
recebido pelo líder Mikhail Gorbachev. Enquanto esteve fora. a
imprensa afegã deu grande destaque ao Primeiro-Ministro Ali
Keshtinand, já considerado pelos observadores ocidentais o
futuro grande líder dos afegãos.

Assassínio filmado —VVilliatn Stewart. correspondente
da rede americana de televisão AIK . em Tóquio, confirmou,
perante a Corte Especial de Justiça de Manila, que o filme feito
por sua equipe, a 21 de agosto de 1983, era verdadeiro. O filme
mostra os últimos momentos do dirigente oposicionista das
Filipinas, Benigno Aquino. quando desembarcava de volta à
sua terra, após três anos de anto-exílio. Aquino foi morto com
um firo na nuca por um dos militares que o receberam. O filme
da ABC tem gravados os gritos dos soldados c o tiro que matou
Aquino. Vinte c tres militares, incluindo três generais, estão no
banco dos réus pelo assassínio
Devolução acertada -- China e Grã-Bretanha vão
assinar no dia 27 a ratificação do acordo pelo qual Ilong-Kong
voltara à soberania chinesa em IwjT (k documentos ja foram
aprovados pelos dois Parlamentos e assinados pelos Primeiros-
Ministros Zho Ziyang e Margarel ITiatcher. Os dois países
iniciaram, há três anos. as conversações para a normalização da
situação da colônia.

África

Vacinas contra câncer — Quarenta dos mais destaca-
dos cancerologistas do mundo, reunidos num congresso em
Dacar. no Senegal, concordaram em que numerosos tumores
cancerígenos são resultado da ação de vírus específicos, embora
as condições ambientais (clima, higiene, alimentação), a heredi-
tariedade e a idade poisam ser outros elementos determinantes.
A confirmação do fator virótico abre a possibilidade da fabrica-
ção de vacinas para certos tipos de câncer. Em Sídnei, Austrá-
lia. pesquisadores disseram que há evidências de que um vírus
pode estar ligado à origem de artrite reumática, doença que e
considerada a maior causa de invalidez no mundo ocidental.
Volta difícil — Funcionários das Nações Unidas e de
organizações internacionais de ajuda têm uma nova preocupa-
ção: os etíopcs que se tinham refugiado no Sudão, fugindo á
seca c à fome na Etiópia, estão voltando a seu país. Eles
ouviram dizer que está chovendo lá e começaram a caminhada
de volta. Em poucos dias. 35 mi! deixaram os campos de
refugiados do Sudão e se puseram na estrada. Mas muitos,
doentes, enfraquecidos, mulheres, velhos e crianças, não têm
condição de chegar ao destino. Para os que conseguirem chegar,
estão sendo organizados novos campos, com sementes e imple-
mentos agrícolas, para que tentem a sorte depois das chuvas.

Oriente Médio
Ataques recomeçam — Depois de um mês e meio de
interrupção, a aviação do Iraque retomou os bombardeios
contra objetivos civis no Irã. atacando um complexo industrial
na cidade de Ahvvaz e dois centros petrolíferos na província de
Lorestan (centro-oeste), informou a agência de noticias oficial
iraquiana Irna. Os ataques do Iraque a centros urbanos
iranianos haviam sido suspensos no dia 7 de abril, com a
chegada a Bagdá do Secretário-Geral da ONU. Javier Pérez de
Cuéllar.

Oceania
Eleição em Numea — O delegado do Governo franiês
na Nova Caledônia. Edgard Pisam, anunciou, horas antes ,ie
deixai a colônia com destino a Paris, que se ícalizarao nos dias
22 e 23 de agosto as eleições para escolha dos conselhos
reaionais na ilha do Pacifico Uma semana depois, sera consti-
tuido o Congresso lerritnruii. que sucedera 10 atual Governo
local. Os conselhos, que represcntaiao as quatro regiões da
Nova Caledônia. constituirão o primem passo do processo de

independência associada ' 
proposto pelo Governo francês e

que culminara com rcícicnd- no qual habitante» se mailifes-
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• A greve dos me-
troviárlos no Rio:
além das reivindica-
ções trabalhistas,
eles pediam uma
melhoria na manu-
tençáo dos equipa-
mentos, principal-
mente no complexo
e delicado sistema
de controle de tráfe-
go computadorizado
do Metrô. Todo este
sistema está em
INFO.

Já nsa Danças.

AS,

NTEIWCES

DE

UM

MOQ

INFO pesquisou
todas as interfaces
existentes no mer-
cado: mais de 160
produtos que au-
mentam a memória,
rodam programas
em CPM, operam
em redes, transfe-
rem dados de um
micro para o outro e
facilitam uma liga-
çáo micro-main-
frame.

Feira de Hanno-
ver: Vera Franco,
chefe da redação de
INFO, foi lá e confe-
riu. Entre as vedetes
expostas estão dois
novos micros, um
PABX digital e a Re-
de Integrada Digital.
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iíeagan 
garante que

defenderá Honduras

era caso de agressão
Washingíon — O Presidente dos Estados Unidos, Ronald

Reagan, assinou declaração conjunta com o Presidente de
Honduras. Roberto Suazo Córdova, garantindo que Washing-
ton "adotará as medidas apropriadas" em apoio ao esforço de
Tegucigalpa "para defender sua soberania e integridade territo-
rial da agressão comunista".

Um porta-voz da Casa Branca explicou que "o documento
é substancial, mais que um usual comunicado final de reunião,
mas não significa um novo tratado". Na segunda-feira, Suazo
Córdova assinou com o Secretário de Estado, George Shultz,"uma ampliação do acordo bilateral militar de 1954", regula-
mentando a presença dos soldados americanos em território
hondurenho e o uso de suas instalações militares.

Apoio militar
Segundo o porta-voz da Casa Branca, as obrigações

militares citadas na declaração de Reagan e Córdova estão
detalhadas no Tratado lnteramericanode Assistência Recíproca
(TIAR). A questão é que Honduras desejava assinar com os
Estados Unidos um tratado de defesa mútua, temendo não
apenas a ação subversiva da Nicarágua, mas futuros problemas
com os contra-revolucionários nicaragüenses, que são apoiados
por mercenários hondurenhos e de outras nacionalidades. Teme
também futuros problemas com El Salvador, com o qual já teve
uma guerra cm Í969.

Quanto às exigências econômicas feitas pelo Presidente
Suazo Córdova, ele apenas conseguiu 69 milhões de dólares da
Agência de Desenvolvimento Internacional (AID), destinados
a planos de desenvolvimento. Washington considerou exagera-
da a pretensão de 3 bilhões de dólares no prazo de quatro anos.
Prometeu liberar a curto prazo 75 milhões de dólares do total de
134 milhões 9(X) mil dólares de ajuda econômica prevista no
orçamento de 1985. Prometeu ainda para 19X6. orçamento a
entrar em vigor dia 1" de outubro, 142 milhões 9(X1 mil dólares
de ajuda econômica e 88 milhões 21)0 mil dólares de ajuda
militar.

Enquanto em Bonn o Arcebispo de San Salvador. Dom
Arturo Rivera y Damas, condenava os Estados Unidos por"impedir os planos cio Grup>o de Contadora para controlar o
armamentismo na América Central , o Presidente de El
Salvador, José Napoleón Duarte, acusava a Nicarágua, em
Washington, de tornar "mais complexa e difícil a tarela dos que
colaboram na busca da paz, com seu armamentismo e incidentes
fronteiriços".

Dom Arturo culpou os Estados Unidos cm entrevista à
agência católica alemã KNA e o Presidente Napoleón falou em
sessão do Conselho Permanente da ÜEA. Depois de ser o único
líder latino-americano a apoiar o embargo comercial dos
Estados Unidos contra a Nicarágua, Napoleón criticou a
medida, dizendo que estreitará os laços de Manágua com
Moscou e resultará em obstáculo adicional para a solução da
crise centro-americana.

A Nicarágua não assinou nenhum pacto militar, nem de
colaboração, com à União Soviética ou Cuba, disse o Vice-
Presidente nicaragüense, Sérgio Ramírez, em Madri, em escala
de sua viagem com destino a Áustria. Depois. Ramírez irá à
Holanda e Alemanha Ocidental cm visita oficial, complemen-
tando o giro de três semanas por 13 países europeus feito pelo
Presidente Daniel Ortega.

Cuba já pode revidar

a ofensiva americana

na guerra de rádios
Havana — Cuba dispõe de rádios capazes de interferir nas

transmissões de emissoras americanas, mas seu funcionamento
depende de uma decisão do Governo de Fidel Castro. Na
segunda-feira, Fidel ameaçou tomar essa medida em represália
às transmissões anticastristas da Rádio Marti, inaugurada pelo
Governo americano.

Observadores em Havana acham que é apenas uma
questão de tempo a entrada no ar dessas emissoras cubanas,
desencadeando "a guerra das rádios" prometida por Fidel. Em
abril, fontes em Washington informaram que satélites espiões
americanos detectaram a instalação, em Cuba, de vários trans-
missores que poderiam emitir sinais de rádio com mais de 100
mil watts de potência. A Rádio Marti tem 50 mil watts.

A Rádio Rebelde e a Rádio Havana Cuba são as duas
emissoras mais importantes da ilha e poderiam facilmente
atingir território americano. Em meados de abril, cubanos
residentes em Miami escutaram, em freqüências de ondas
médias, música clássica transmitida pela Rebelde com a nitidez
de uma emissora local.

Setúbal rejeita idéia

de formação de clube

de devedores latinos

Buenos Aires — O Chanceler brasileiro Olavo Setúbal, que
concluiu ontem visita oficial à Argentina, descartou a formação
de um clube de devedores latino-americanos por achar que "não
há possibilidade de um manejo conjunto dos problemas técnicos
da dívida, que são diferentes em cada país".

Setúbal e o Chanceler argentino Dante Caputo "concorda-
ram quanto à gravidade do problema da dívida externa nos dois
países e à necessidade de prosseguir com os esforços, que se
realizam no marco do consenso de Cartagena (Colômbia)",
informou o comunicado oficial sobre a visita de três dias do
Chanceler brasileiro.

Camps se diz vítima
O ex-chefe de policia de Buenos Aires, General Ramón

Camps, disse ser "vítima do revanehismo político" ao se negar a
depor no julgamento sobre assassínios de opositores políticos.
Camps foi ao gabinete do juiz civil Juan Padilla com seu
uniforme militar mas logo os seus advogados pediram que a
causa fosse transferida para a Justiça militar.
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AVISO

VENDA DE IMÓVEIS — SH
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF. FILIAL do Rio de Janeiro, comunica
quo venderá pela melhor oferta o(s) imôvel(eis) ao fim caracterizado(s)
As propostas serão entregues, em envelopes lacrados, na COMISSÃO PERMA-
NENTE DE ALIENAÇÕES. Agíncia COPACABANA, à Avenida Nossa Senhora
de Copacabana. n° 861, até o dia 31/05/85. no horário de 10 00 às 16.00 horas.
Os interessados que desejarem contar com financiamento deverão dirigir-se ao
local acima indicado, antes do prazo estipulado para a entrega das propostas, a
fim de inteirar-se das condiçõesAs propostas de pessoas jurídicas somente serão aceitas na forma do
pagamento à vistaAs Condições Básicas para participação, que fazem parte integrante do
presente Aviso, estarão à disposição dos interessados na Agência COPACABA-
NA. no endereço acima especificado.A abertura dos envelopes realizar-se-â no dia 03 06/85, a partir das 10 30 horas,
à Av N S Copacabana n° 861 — Copacabana. Rio de Janeiro
CONCORRÊNCIA N° 004 85 - Apto 502 situado à Rua Humaitá, n° 141,

HUMAITÀRJ. constituído de 03 quartos, com area doconstrução aproximada de 90 m\ pelo preço mínimo de crS103 335 857.00. equivalentes, neste trimestre, a3 024.45495 UPC
CONCORRÊNCIA N° 006 85 - - Apto 701 situado a flua Constante Ramos n3

33, Copacabana* RJ constituído de 03 quartos com área de
construção aproximada de 147 m2. Delo preço mínimo deCrS 226 936 049.00. equivalentes, neste trimestre, a6 642 01061 UPC

CONCORRÊNCIA N® 007 89 - Ap'0 W sujado a 'o-reia Dutra -=59
Catete 3<o de Janeiro -.onsMuido ae 01 quarto, com areado construção diro^^ada de 4S m2 pelo preço mínimo deCrS 5S "2^ 7Q6 QÜ eq^vaientes neste trimestre, a17.8 7H597 UPC

O FORTE DA CAIXA É VOCÊ

Católicos tentam tocar o Papa na caminhada no setor flamengo da cidade universitária

Tenente já

espionava

há 15 anos

Papa volta a Roma com

críticas 
"no 

coração"

l.ouvain e Banneux. Bélgica — C) Papa
João Paulo II despediu-se dos belgas, ao tini
de sua viagem que incluiu também a Holanda
e Luxemburgo, afirmando no aeroporto de
Bierset, ao voltar a Roma. que embora não
tenha podido responder a todas as críticas e
perguntas, vai guardá-las em seu coração e em
sua dedicação pastoral. Ele se referia indireta-
mente às muitas manifestações de contestação
de que foi alvo nos três países, horas depois de
ser novamente interpelado na Universidade de
Louvainla-Neuve.

Ali, diante de 20 mil estudantes católicos,
a presidente do diretório — Véronique Oruba,
uma belga de ascendência polonesa, 22 anos
— lamentou que a mensagem das autoridades
eclesiásticas "pareça muito afastada da reaii-
dade", acrescentando que "alguns posiciona-
mentos do Vaticano sobre os povos da Améri-
ca Latina e a Teologia da Libertação nos
surpreendem".

Libertação
Aqui em Louvain, pudemos comprecn-

der o que são as lutas de libertação graças a um
amplo diálogo que mantivemos com o bispo
Dom llélder Câmara, que. juntamente com
outros bispos e leigos, representa para nós um
verdadeiro testemunho da teologia — disse a
representante dos estudantes, muito aplaudida
mas em alguns trechos de seu discurso (em
parte improvisado) vaiada por integrantes da
organização leiga tradicionalista Opus Dei.

Ela prosseguiu:Acreditamos que tanto a Nicarágua
como a Polônia, El Salvador e o Chile são
países em que as pessoas lutam por traduzir na
prática os princípios de justiça e liberdade,.
democracia e respeito aos direitos humanos,
aos quais a Igreja está profundamente ligada.
Desejamos que a Igreja universal se esforce
mais radicalmente, reconhecendo sem reser-
vas a Teologia da Libertação, verdadeiro tes-
temunho do Evangelho.

Abordando também temas como as gre-
ves, a situação dos emigrados, a condição da
mulher e a dificuldade cie acesso à universida-
de para as classes trabalhadoras, Véronique
Oruha lamentou ainda que a condenação dos
anticoncepcionais possa afastar os casais jo-

vens da Igreja. Citou o padre polonês Jerzy
Popieluszko, assassinado por sua militáncia
em favor do sindicato Solidariedade, dizendo
que "a solidariedade, como união de corações,
espíritos e mãos enraizada nos ideais capazes
de transformar o mundo, é a esperança de
milhões de jovens".

Indagou, afinal, se o Papa dera ouvidos às
criticas que lhe foram feitas durante sua via-
gem: "Nós, os jovens, gostaríamos de ter uma
resposta."

Como das outras vezes, João Paulo II
respondeu com um discurso preparado, no
qual advertiu para um pluralismo que em
nome da liberdade"pretende impor às institui-
çóes de ensino uma espécie de neutralidade
dos espíritos, na qual todas as opiniões teriam
o mesmo valor e todas as concepções do
homem se confundissem numa indiferança
generalizada". Voltou a defender uma digni-
dade ética baseada na Revelação e na autori-
dade do magistério eclesiástico, criticando
mais uma vez indiretamente a inseminação
artificial. E foi claro:

— Varias experiências estão ocorrendo
em todo o mundo, inclusive 110 terreno da vida
humana. Não apenas os eruditos, mas também
a opinião pública, as pessoas simples, estão
questionando a Igreja sobre a maneira confusa
como eles a vêem. quer como uma coerção às
suas liberdades, quer como uma garantia de
sua dignidade.

João Paulo II frisou que às dúvidas de seus
estudantes, os mestres católicos devem res-
ponder "em perfeita harmonia com os dogmas
da Igreja sobre a fé e a moral", e que cm
última análise "os bispos, juntamente com o
Papa. são responsáveis pelo ensinamento ou a
recordação dessa doutrina em sua autemiei-
dade".

O Ministro da Justiça. Jean Gol, que se
entrevistou com o Papa, disse ontem que nem
todos os belgas compartilham da opinião da
Igreja de que a interrupção tia gravidez confi-
gura desrespeito pela vida humana. Refcrin-
do-se às leis que punem o aborto — considera-
das das mais severas da Europa —. comentou
que "o desejo de alterá-las é um compromisso
que merece respeito numa sociedade pinta-
lista".

Documento da OTAN 
prevê

ataque russo no ano 2000

Bruxelas — A comissão militar da OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico Norte)
anunciou a aprovação de um importante do-
cumento que prevê a possibilidade de um bem-
sucedido ataque convencional da União Sovié-
tica contra a Europa Ocidental no ano 2(10(1.

O General holandês Cornelis de Jager,
presidente da comissão, informou que o do-
cumento, destinado a orientar o planejamento
militar a longo prazo da OTAN, será submeti-
do aos Ministros da Defesa de 14 países
aliados num encontro que começa hoje em
Bruxelas.

Armas caras
Segundo fontes militares, as medidas já

tomadas por Moscou garantem que. em 15
anos. os soviéticos terão capacidade para lan-
çar um grande ataque à OTAN sem se arriscar
necessariamente a enfrentar uma retaliação
nuclear ou reforços ocidentais. O perigo de um
ataque-relâmpago com pouca ou nenhuma
advertência está aumentando devido a eons-

tantes progressos táticos e tecnológicos nas
forças soviéticas e do Pacto de Varsówa.
afirmam as fontes.

O documento aprovado pela comissão da
OTAN diz que armas destinadas a atingir
reforços soviéticos na Europa Oriental, na
hipótese de um ataque, são tão importantes
quanto frear forças inimigas na linha de frente.
Os Ministros da Defesa da OTAN encomen-
daram o estudo para incluir o pedido de armas
caras e sofisticadas tecnologicarnente mima
lista de prioridades para a defesa dos aliados.

Mas o General De Jager afirmou que os
sete componentes essenciais da missão das
forças convencionais da OTAN não podem ser
colocados em ordem de prioridade. Sentindo
fontes militares, essas sete tarefas são: derro-
lar a linha de frente inimiga, atacar as forças
de apoio, manter uma situação aerea favorá-
vel. o controle no mar. a projeção das forças
marítimas, a proteção dos navios aliados e das
áreas de retaguarda, atrás das linhas de com-
bate.

Visita de Gorhachev é improvável
Washington — O líder soviético Mikhail

Gorhachev não deve ir a Assembléia-Geral
das Nações Unidas em Nova Iorque, informou
o jornal Washington Post, esfriando assim as
especulações de um possível encontro de cúpu-
la entre Gorhachev e o Presidente Ronald
Reagan em setembro nos Estados Unidov O
porta-voz da Casa Branca, Larry Speakes.
recusou-se a comentar a noticia do Post mas
afirmou que os dois dirigentes ainda querem
encontrar-se, sem terem, porém, estabelecido
até agora o dia e o local.

Citando, sem identificar, um funcionário
da Casa Branca, o Post informou que o
Chanceler soviético Andrei Gronuko disse ao
Secretário de Estado americano em Viena na
semana passada que e improvável a ida de
Gorhachev à Assembléia da ONU Shultz e o
assessor de segurança nacional americano Ro-
bert McFarlane teriam dito a Reagan que
Gorhachev está muito envolvido com assuntos
internos para se propor a um encontro de
cúpula com Reagan ainda este ano.

A agência de noticias Associated Press
afirmou, com base na informação de um
funcionário do Departamento de 1 sudo. que
Reagan e Gorbaclun provavelmente -e encon-
trarão no inicio do próximo ano Mc -mo que o
líder soviético va a Nova Iorque cm setembro,
acresceniou a AP. diticilnicnte conversai.!

com o Presidente americano, |á que seu objcti-
vo não é ter um encontro pouco formal com
Reagan.

Em Moscou, o Secretario de Comer- io
americano Malcolm Baldndge anunciou que
os Estados l mdos e a l niao Sm ictica coiKor-
daram em adotai vai ias medidas pai i melho-
rar as relações comerciais e podetao rciom.tr
os vôos enlie os di is países Uaidridcc con-
cluiu dois dias de convetsaçõcs com Gorba-
cliev e com o Ministro do Comercio Externo
soviético Nikolai Patolichev.

Com Rajiv
O líder soviético Mikhail Gorhachev kz

um apelo "a iodos os países amantes da paz 
'

para que se unam à l nião Sov iciea na campa-
nha para convencer os Estados l nulos a
desistirem do proielo Guerra nas Estrelas. No
discurso que pronunciou em Iv-menanem ao
Primeiro-Minisiro tia U!:j. R ;|iv ; in.ihi.
(iorbaehev tamlv r- pn- V em
foro internacional iia A-m. : 1 ia vonvlija; i
paz no continente.

(i.uidli! i> -I recebido n> «t*:»ip»*rt«1 .n >he-
remei io v o pelo ppnieito-Mmisi.-o mmiI.ii ! -
khono.v. pelo Ciaiuclci Anotei Cif<miU> c
outros nove aitos luticionaiios j- memlin. 'M
inicio lios >C!> dias ,1c • IMI ; .1 - "1 !'.' S.>v iCk.!
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DA CAIXA ECONÔMICA
APCE/RJ

Hoie é d:a do Eeonomiário. Uma classe constituída
aproximadamente de 50 mu empregados espalhados
nas 2.500 agências da Caixa Econômica Federal em
todo o Brasil.

Somos de fato um banco, pois exercemos todas as
atividades inerentes a um banco. Por isso, estamos em
campanha para termos o mesmo tratamento dado à
categoria dos bancários quanto a jornada de seis horas
de trabalho.

Tramita no Congresso o anteprojeto de Lei n°
4 111-A que trata da implantação da jornada de seis
horas para os empregados da CEF. A Federação Nacio-
nal das Associações Economiânas — FENAE, em reu-
mão realizada dias 15, 16 e 17 de maio, programou parao Dia do Eeonomiário (22/05) diversas manifestações de
apoio à reivindicação da classe em todas as agencias da
CEF no Pais. No Rio, haverá um encontro dos econo-
miários com as lideranças políticas do fcsiado as 14
horas, na Assembléia Legislativa

Com este movimento, a nível nacional, pretendemos economiarios angariar o apoio e a compreensão do
grande público a esse reclamo justo e merecido dessa
disciplinada e ordeira classe.

(a ) Idimar Ramos Bastos.
Presidente da APCE/RJ

MINISTÉRIO 00! TRANSPORTES
IHWRH¦REK A FKBÈ3AI S.A,

Washington — O detetive
particular e tenente reformado
da Marinha americana John
Anthony Walker, 47 anos —
preso na segunda-feira cm Ma-
ryland sob acusação de forne-
cor documentos secretos à
União Soviética — espionava
ha pelo menos 15 anos, segun-
do um oficial do FBI, Wilíiam
Baker. Walker recebia os do-
cumentos de seu filho Michael
Lance Walker — marinheiro
no porta-aviões Niinitz, anco-
rado em Haifa, Israel —, queestá sendo interrogado.

Walker foi preso depois de,
seguido pelos agentes federais,
abandonar uma sacola com 129
documentos confidenciais e se-
eretos num bosque próximo,no momento em que — segun-
do os policiais — um funcioná-
rio da Embaixada soviética
rondava a área. O oficial relor-
nuido — que teve ontem revis-
tados seus dois escritórios, sua
residência e um iate — tentou
reagir, sacando um revólver, à
ordem de prisão. Poderá ser
condenado à prisão perpétua.Fontes do FBI e da Marinha
iniciaram ontem uma investiga-
çáo que esperam será longa e
trabalhosa, para determinar o
alcance dos danos causados à
segurança americana por uma
suposta rede de espionagem in-
tegrada por Walker.

Comunistas

negam morte

de fugitivo
Berlim — A Alemanha

Oriental desmentiu que seus
guardas de fronteira tenham
matado anteontem um homem
que tentou pular o muro de
Berlim para o setor inglês e
informaram que os tiros ouvi-
dos de madrugada foram resul-
lado de uma caçada em que
foram mortos um javali e um
veado, cujas carcaças foram
depois levadas para um mata-
douro.

A agencia noticiosa oficial
ADN declarou que as notícias
publicadas na imprensa ociden-
tal "são uma mentira de A a
Z". O suposto fuzilamento
provocou uma onda de protes-
tos indignados de políticos da
Alemanha Ocidental e dos co-
mandantes aliados, que conde-
naram o uso da força "e o total
desprezo pela vida humana".

Polônia

rejeita

protesto
Varsóvia — O Governo po-

lonês rejeitou o protesto envia-
do por 2-H laureados com o
Prêmio Nohel. por causa do
julgamento. que começa ama-
nha. do intelectual dissidente
Adam Michinik e de outros
dois destacados líderes do sin-
dicato Solidariedade. Wladys-
lavv Frasyntuk e Bogdan Lis. O
porta-voz governamental. Jer-
7V 1'rban. disse na resposta que
enviou: "O protesto assinado
pelos senhores, cavalheiros ( é
resultado de um mal-
entendido".

1'rban acusou Michinik de"realizar persistentes esforços
para desestabilizar a Polônia" e
repetiu a acusação de que ele e
os outros reus conspiraram pa-
ra derrubar o regime-

Governo francês está ne-
gociando com as autoridades
polonesas uma permissão para
que o líder sindical Lech Wale-
sa compareça a um encontro
si bre direitos humanos em Pa-
rí>. na próxima semana, anun-
CM'.! o Pnmciro-Minislro Lau-
reiit Iv.puis

m \ ,i'- vi.i. kr/v l rban
ilv • i >'iivit i «ae o G iverno
p 'cs p, r ».!•:.! a v lacem, ao
0i>|.!v se': .lese o era de queo |!v - 1 '¦ ts-i na i i uiça "o

CGC N° 33 613 332/0001-09
Extrado da Ata da 85a. Reunião do Conselho de

Administração de 30 de março de 1S85. Conselheiros,
presentes: Osiris Stenghel Guimarães, na qualidade de
Presidente e César Bastos Motta e Silva, Francisco de
Paula Magalhães Gomes, Aurélio Lúcio Nonò Valença,'
José Carlos Oliveira e Reynaldo Arcírio de Oliveira, na
qualidade de membros. Mesa da Reunião: Presidente —
Osins Stenghel Guimarães. Secretário — Hélio do Amaral
Vasconcelos. Deliberações: al Elegeu, com prazo de
gestão de 3 (três) anos. para Presidente da Diretoria
Executiva e. em conseqüência, da Sociedade, o Eng°
Osiris Stenghei Guimarães: b) Elegeu, com prazo de
gestão de 3 (três) anos, na forma do art. 27. 1o, do
Estatuto Social, para o cargo de Diretor, o Eng° Fernando
Jorge Fagundes Netto e a Eng3 Carmen Fridman Sirotsky;
c) Não realizou, nesta oportunidade, eleição para os-
demais cargos da Diretoria Executiva, devendo os atuais-
Diretores Fernando Limeira de França, Mauro Rolf Fernan-
des Knudsen, Rená Fernandes Schoppa, Américo Maia de
Vasconcelos Neto, Paulo Marcos Mazoni Andrade, Hélio.

. Duarte do Nascimento e Francisco Mário Chiesa permane-
cerem em seus cargos na forma do art. 27, § 2o, do
Estatuto Social e ate ulterior deliberação do Conselho de-
Administração; d) Declarou definitivamente encerrado o
prazo de gestão dos Srs. José Figueiredo de Castro,
Alfredo Aroldo Simon e Thomas João Lan/cz Landau; e).
Fixou, nos termos do art. 23, inciso II. do Estatuto Social e
até ulterior deliberação, as atribuições dos membros da
Diretoria Executiva, com a composição resultante das
decisões anteriores e da forma seguinte: 1 — Área da
Vice-Presidència: Abrange as atividades de apoio imediato
ao Presidente. Caberá ao Vice-Presidente substituir o
Presidente em seus impedimentos ou ausências even-
tuais. O Diretor FERNANDO JORGE FAGUNDES NETTO
será o responsável pela Área da Vice-Presidência, cumu-
lativamente com a Área de Material. 2 — Area Comercial:
Abrange as atividades referetes a estudos de mercado,
fomento e tarifas, e, ainda, a supervisão e acompanha-
mento dos programas de trabalho da Rede Federal de
Armazéns Gerais Ferroviários S.A. — AGEF. O Diretor
MAURO ROLF FERNANDES KNUDSEN será o responsá-
vel pela Área Comercial. 3 — Área de Operações: Abrange
as atividades referentes à programação e execução de
transporte e utilização, manutenção e recuperação do
material rodante. O Diretor RENÉ FERNANDES SCHOPPA
será o responsável pela Area de Operações. 4 — Área de
Engenharia: Abrange as atividades referentes a proieto e
construção de obras ferroviárias, conservação, renovação
e remodelação das instalações e equipamentos de via
permanente e de eletrotécnica, inclusive as atividades
referentes à construção da Ferrovia do Aço. O Diretor
AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS NETO será o res-
ponsável pela Área de Engenharia 5 — Área de Planeia-
mento: Abrange as atividades referentes à coordenação
do planejamento em toda a RFFSA, dos programas anuais'
de trabalho, dos orçamentos anuais e plurianuais, dos
estudos de viabilidade técnico-econômicos. das atividades1
de estatística, pesquisas, custos, documentação, organi-
zação e métodos, estrutura e infra-estrutura empresarial e
à coordenação dos estudos ligados à adaptação institucio--
nal da RFFSA, em vista de seus objetivos de expansão e
diversificação, bem como ã sua integração às demais-
agências atuantes no setor de transporte e especialmente
no sistema ferroviário. O Diretor FERNANDO LIMEIRADE'
FRANÇA será o responsável pela Área de Planejamento. 6
— Área de Material Abrange as atividades referentes a
suprimento, importação e aquisição de materiais e equipa-
mentos. 0 Diretor FERNANDO JORGE FAGUNDES NET-
TO será o responsável pela Área de Material, cumulativa-
mente com a Área da Vice-Presidência. 7 — Área de
Patrimônio: Abrange as atividades referentes ao controle
dos bens patrimoniais, à sua exploração comercial e à
aquisição e alienação de bens imóveis. A Diretora CAR-'
MEN FRIDMAN SIROTSKY será a responsável pela Área
de Patrimônio. 8 — Área de Controle: Abrange as ativida-
des referentes às finanças da Empresa, inclusive progra-
mação financeira, contabilidade, tesouraria, controle da
receita, da despesa, dos recebimentos e dos pagamentos
e, bem assim, o controle geral dos sistemas de processa:
mento de dados. 0 Diretor PAULO MARCOS MAZONI
ANDRADE será o responsável pela Area de Controle. 9 —
Área de Pessoal: abrange as atividades referentes à
Administração de Pessoal, Assistência ao Ferroviário e
Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Empresa e à
supervisão e acompanhamento dos programas de traba-
lho da Fundação de Segundade Social — REFER. O
Diretor HÉLIO DUARTE DO NASCIMENTO será o respon-
sável pela Área de Pessoal. 10 — Área de Segurança
Industrial: Abrange as atividades referentes à promoção,
orientação e controle das atividades de segurança dos
transportes da Empresa, do seu pessoal e bens, como às
de salva-guarda e segurança de pessoas e coisas abrangi-
das pelos transportes ferroviários. O Diretor FRANCISCO
MÁRIO CHIESA será o responsável pela Área de Seguran-
ça Industrial. Certidão de arquivamento na Junta Comer-
ciai do Estado do Rio de Janeiro: "SERVIÇO PÚBLICO
ESTADUAL — SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA.
COMÉRCIO E TECNOLOGIA — JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO — JUCERJA — CERTI-
DÃO — Processo n" 22571'85 — CERTIFICO aue REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S A arquivou nesta JUNTA sob
o n° 129526 por despacho de 17 ae abril de 1985 da 4a
'TURMA, ARCA de 30 de março de 1985, que elegeu os
membros da Diretoria Executiva da Sociedade, tendo em
vista oue o prazo de gestão dos atuais Diretores, à
exceção do Dr. Francisco Mario Chiesa, expirou a 29 de
março passado, e deliberou sobre atribuições dos referi-
dos membros Do que dou fé JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 17 de abril de 1985.
Eu. Lea dos S. Freitas escrevi, conferi e assino. Eu.
WALDEMAR FISZMAN, Secretário Geral da JUCERJA, a
'subscrevo e assino."
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Obituário

Foto de André Durão
ss

Rio de
Orn;inda Pereira Alves, 9(1,

(lc pneumonia, no Hospital
Pan-americano. Carioca, viúva
tíe João Caetano Alves. Tinha
10 filhos; netos, bisnetos e te-
tranetos. Morava em Engenho
de Dentro. Será sepultada às 9
h no Cemitério São Francisco
Xavier.

Marinete Costa da Silva, 56,
de câncer, em casa, no Maraca-
nâ. Alagoana, casada com Be-
roaklo Soares da Silva, tinha
duas filhas: Vanda e Gildete;
um neto: Saulo. Será sepultada
às 9h no Cemitério São Fran-
cisco Xavier.

Manoel Roiter, 7'), de he-
morragia digestiva, no Hospital
Mareílio Dias. Argentino natu-
ralizado, médico. Casado com
Alice Guimarães da Graça
Roiter. tinha três filhos: Mário,
Ana Maria e Alice. Morava em
Copacabana.

1'duardo Jorge Pereira dc
Oliveira. 24, de câncer, no
Hospital dc Oncologia. Portu-
gi:ès, estudante, solteiro, filho
de Manoel Eduardo Oliveira e
Marlia da Conceição Pereira.
Morava no Leblon.

Lconúlia Lopes, 79, de bron-
copneumonia, no Hospital
Central do Corpo dc Bombei-
ros. Fluminense, viúva de Luiz
Januário de França. Tinha um
filho: Hélio; dois netos. Mora-
va em Copacabana.

Darcy dc Paiva Antunes, 75,
de hemorragia do csôfago. na
Beneficência Portuguesa. Por-
tuguês, comerciante aposenta-
do. Casado com Quininha Aze-
vedo Antunes. Morava em Co-
pacabana.

Nair Alves Albuquerque, 57,
de câncer, no Gafréc Guinle.
Cearense, viúva de José Cassi-
nitro Albuquerque, tinha qua-tro filhos; quatro netos. Mora-
va em Niterói.

Diva Marcondes da Luz Fer-
reira, 88, de insuficiência respi-
ratória, na Clínica Santa Cristi-
na. Carioca, viúva. Morava em
Copacabana.

Eduardo Krnani Camuyra-
no, 74, de infarto, na Rua São
Francisco Xavier. Carioca, ca-
sado com Maria Neusa Ferreira
Camuyrano. Morava na Ti-
jucá.

Plácido Fernandes de Carva-
lho, 77, de choque séptico, na
Avenida Trompowsky. Cea-
rense, comerciante aposenta-
do. Casado com Hilda Mar-
ques Fernandes, morava em
Botafogo.

Marina Berford Guaraná,
69, de câncer, no Hospital de
Ipanema. Viúva de Newton
Guaraná, tinha seis filhos. Mo-
rava no Jardim Botânico.

Wilson Corrêa, 48, de leuce-
mia, no Hospital da Lagoa.
Carioca, vigia de Metrô. Casa-
do com Lourdes Fernandes

Janeiro
Corrêa, linha sete filhos. Mo-
rava na Ladeira Ari Barroso.

Vivaldi Cornélio Dias, 65. de
edema, no Hospital Miguel
Couto. Mineiro, porteiro. Sol-
teiro, tinha quatro filhos. Mo-
rava em Ipanema.

Flora Moreira. 86. de derra-
me, no Hospital do Andaraí.
Carioca, viúva de Agostinho
Moreira. Tinha um filho: Al-
berto; 12 netos e quatro bisne-
tos. Morava em Engenho de
Dentro.

Onório de Paiva Santos, 76,
de septicemia, no Hospital Sil-
vestre. Carioca, advogado, sol-
teiro, morava em Copacabana.

Natália B. Fagundes, 77, de
insuficiência respiratória, em
casa, cm Lins de Vasconcelos.
Carioca, viúva de Manoel Ma-
chado Fagundes, tinha um fi-
lho: Orlando; três netos e três
bisnetos.

Ivan Prestes, 54. de insufi-
ciência cardiorrespiratória, na
Rua Gonzaga Bastos. Carioca,
funcionário público. Casado
com Eunice Apparecida Pres-
tes, tinha quatro filhos. Mora-
va na Rua Tobias Moscoso.

Edson Leitão Correia de Li-
ma, 45, de infarto, na Estrada
do Engenho Velho. Carioca,
solteiro. Morava na Rua Cân-
dido Benício.

Maria de Lourdes Pereira,
55, de diabete, na Casa de
Saúde Grajaú. Mineira, soltei-
ra. Tinha três filhos, morava na
Rua Visconde de Niterói.

Eurydice Couto Braga, 78,
de septicemia, no Hospital Ga-
frée Guinle. Carioca, professo-ra aposentada. Solteira, mora-
va na Tijuca.

Agostinho Tavares Ferreira.
78, de câncer, em casa na Rua
Rocha Pita. Português, casado
com Maria José da Rocha Fer-
reira, tinha dois filhos.

Manuel Alves de Lima, 68,
de peneumonia, na Rua Barão
de Bom Retiro, Paraibano, ca-
sado. Tinha oito filhos, morava
na Rua São Sebastião.

Marta Peixoto Soares, 31. de
meningite, no Hospital São Sc-
bastião. Carioca, solteira, tinha
cinco filhos, morava na Ro-
cinha.

Wilma B. Faria de Souza,
53, de insuficiência renal, no
Hospital da Rua da Matriz.
Carioca, casada com Américo
Rodrigues de Souza, tinha uma
filha. Morava na Rua Henrique
Valadares.

Creusa Pinheiro Aguiar, 42,
de insuficiência respiratória, na
Avenida Brigadeiro Trom-
powskv. Natural do Rio Gran-
de do Norte, casada com Fran-
cisco Aguiar Rodrigues. Tinha
cinco filhos, morava em Bonsu-
cesso.

Maria de Lourdes Pellegri-
no, 73. de edema, na Rua Saca-
dura Cabral. Carioca, casada.

Estados
Raimundo Marinho, de aci-

dente automobilístico, na BR-
101. Auditor do Tribunal de
Contas de Alagoas e ex-
Prefeito da cidade histórica de
Penedo, a 200Km de Maceió.
Faleceram também no acidente
a mulher do ex-Prefeito, Eliane
Rala Ramalho Marinho, e o
motorista Eraldo Silva Santos.
Todos viajavam num automó-
vcl Passat, atingido por auto-
carga durante uma ultrapassa-
gem. O sepultamento será hoje
às 10h na cidade de Penedo. O
Governador Divaldo Suruagy
decretou luto oficial de três
dias.

Délio Dias de Souza. 41, de
parada cardíaca, em Belo Hori-
zonte. Engenheiro químico,

era chefe de gabinete da presi-
dência da Usiminas. Entrou
para a empresa em 1968, como
assistente técnico da seção de
produtos de gás da coqueria.
Foi chefe da seção de produtos
de alcatrão e assessor do chefe
geral da Usina, em Ipatinga.
Presidiu os clubes Morro do
Pilar e Usipa. Casado com Ma-
ria das Neves Martins de Sou-
za. tinha dois filhos, Rodrigo e
Felipe.

Ana Argolo da Cruz Rios.
90, na residência da filha, em
Salvador. Viúva de Joaquim
Alves da Cruz Rios, tinha qua-tro filhos, entre os quais o
jornalista baiano, J. A. da Cruz
Rios, redator-secretário do jor-nal A Tarde, de Salvador.

Exterior
Toni Lander. 53, de câncer,

em Salt Lake City, EUA. Bai-
larina dinamarquesa, integrou
o American Ballet Theatre e o
London Festival Ballet. Espe-
cializou-se nos bailados dc Au-
gust Bournonville, coreógrafo
dinamarquês do século passa-
do, cujo Abdala. de 1855, dan-
çou este ano em Salt Lake City,
onde residia e lecionava, e em
Washington. Nascida em Co-
penhague, entrou para o Real
Balé Dinamarquês em 1948 e
deixou o país em 1951, atuando

até 1959 como primeira-
bailarina do London Festival
Ballet. Em 1957 foi condecora-
da pelo Rei Frederico da Dina-
marca com a Ordem de Danne-
brog. Estreou no American
Ballet Theatre em 1960 e ca-
sou-se sete anos depois com o
bailarino Bruce Marks. O casal
trabalhou na Dinamarca na dé-
cada de 70, mas voltou aos
EUA quando Marks foi no-
meado diretor do Balé do Oes-
te, de Salt Lake City.

HAIM NIGRI

HASKARÁ (11 MESES)
«Ai A família convida para a ceri-
X X mônia que realizar-se-á em me-

v mória de seu inesquecível
HAIM, no dia 23, quinta-feira, às 20:00
horas no Templo Sidon — Rua Conde
Bonfim, 521.

Tempo

Armando Rodrigues apresentou unia história confusa e terá ainda muito o que explicar

Polícia atribui a chacina de

Austin ao tráfico de tóxicos
O desaparecimento de quatro quilosde cocaína que deveria ser embarcada

para Lisboa é a causa principal da Chaci-
na de Austin, onde morreram o advogado
português Mário Augusto Tavarcla Velo-
so, sua amante, Jeanne D'Arc Montene-
gro — agente de viagens — e a modelo
fotográfico Vera Socorro Vaz Jacomo. A
informação é de uma fonte da polícia,segundo a qual o industrial portuguêsArmando Luiz Monteiro Rodrigues atua-
va como ponta-de-lança da Máfia no Rio.

Para o delegado Maurílio Moreira,
da 52" DP. de Nova Iguaçu, que investiga
os crimes, a posição de Armando Luiz no
caso não é das melhores porque, apesar
de alegar ter sido seqüestrado por três
assassinos que pouparam sua vida, a
autoridade acredita que ele po.vsa ter
planejado matar o advogado. A polícia jáencontrou várias contradições na história
que vem sendo contada pelo industrial.

O delegado diz que somente depois
de o industrial prestar depoimento é que
poderá ter um rumo nas investigações.
Até o momento, Maurílio Moreira estra-
nha a história contada por Armando
Luiz, que vem alegando que estava no
Escort com o advogado e as duas mulhe-
res. quando foi obrigado a parar, pertodo Aeroporto do Rio de Janeiro, por três
homens que se identificaram como poli-
ciais, e estavam cm um Passat claro. Os
quatro foram seqüestrados, tendo dois
dos seqüestradores ficado no Escort com
as três vítimas, enquanto ele era levado
no Passat para Jacarepaguá, onde foi
abandonado.

No carro, havia apenas um homem,
que dirigia com a mão esquerda e com a
direita segurava um revólver. O delegado
acha estranha esta situação, pois além de
ser um contra um (o industrial poderia ter
gritado ou se atirado do carro) Armando
Luiz era lutador de caratê e mestre nas
artes marciais. Assim, para ele seria bem
fácil dominar seu seqüestrador. Outro
detalhe que a Polícia acha contraditório é
o fato de Armando Luiz ter pedido
garantias de vida alegando estar ameaça-
do de morte por um grupo que tentava
extorquir-lhe Cr$ 80 milhões. O indus-
trial disse que quatro homens haviam
invadido o seu apartamento de têmpora-
da. na Avenida Atlântica, 2740. obrigan-
do-o a assinar um cheque de Cr$ 30
milhões. O porteiro do edifício, Sebas-
tião Batista da Silva, depôs ontem à noite
na 52'1 DP e disse desconhecer qualquer
tipo de atentado ou ameaça à vida do
industrial.

Sebastião afirmou que Armando an-
dava sempre bem vestido e recebia em
casa a visita de muitas mulheres bonitas e

bem vestidas. Ele reconheceu uma foto-
grafia do advogado Mário Augusto e
disse que tinha estado com ele no aparta-
mento, na semana passada. Armando
havia alugado o apartamento por tempo-
rada em março, por três meses. O aluguel
era de Cr$ 20(1 mil por dia, ou seja. CrS 6
milhões por mês. O português pagou à
procuradora do dono do imóvel -- Ma-
noel Nicola, que mora no Rio Grande do
Sul — Cr$ 18 milhões, de uma só vez.

A Polícia admite a participação do
industrial no crime devido ao horário cm
que tudo ocorreu, no domingo, a come-
çar pelo assalto, que foi às I5h5()min na
Avenida 20 de Janeiro, na Ilha do Govcr-
nador. As l(ih30min — 40 minutos depois

o Escort era visto saindo da Via Dutra,
em Austin, e entranto na Rua Irincu
Pedrosa, com cinco ocupantes, subindo
uma estradinha de barro até um pontodescampado. Minutos depois, o carro
desceu com dois homens. As 17h20min. o
Escort foi abandonado por três homens
na Rua Nair, em Olaria, subúrbio carioca50 minutos depois de ter sido visto em
Austin. Largado em Jacarepaguá — con-
forme afirma — o industrial pegou um
táxi e foi procurar o Delegado Osmar
Peçanha na DV Centro, a quem já conhe-
cia por ter lhe dado algumas armas irri-
portadas. Como não encontrou o policial,foi até seu apartamento e perguntou ao
porteiro Sebastião se alguém o havia
procurado. O porteiro confirmou queArmando esteve com ele: "Estava calmo,
liem vestido, todo de branco c não mos-
trava nervosismo", disse.

De Copacabana, o industrial voltou
para a Delegacia de Vigilância, onde se
encontrou com o delegado e. juntos,foram para a Baixada Fluminense pro-curar os seqüestradores. Souberam d.is
mortes e foram ao IML de Nova Iguaçu,
onde reconheceram os corpos à Ih da
madrugada. Às 2h30tnin, Armando e o
delegado Peçanha foram à 371' DP, n.i
liha do Governador, apresentar queixado seqüestro. Onze horas após o fato ter
acontecido.

As várias viagens que os dois portu-
gueses laziam constantemente na rota
Lisboa, Paris. Assunção e Rio, levam a
Polícia a admitir a participação deles na
Conexão Rio de um bem organizada qua-drillia internacional de traficantes dc co-
caina. O advoeado que foi morto, quan-do vinha ao Rio. ligava para seu amigo
Antônio Duarte Ferreira da Silva, cucar-
regado de arranjar-lhe hospedagem no
Copacabana Palaec ou no Glória. A pro-veitando a vinda. Mário pegava o avião
que fazia a rota Lisboa—Recife—Rio e
avisava a sua amante Jeanne. que tomava

o mesmo aparelho em Recife, seguindo
com ele para o Rio.

Depois de afastar as hipóteses de
latrocínio — foi encontrada uma mala e
lima valise de viagem com roupas c jóias— e a dc crime político — o advogado
seria candidato a um cargo político em
Lisboa e Armando Luiz foi mercenário,
tendo lutado na África portuguesa — o
Delegado Maurílio Moreira diz ter ficado
com a versão envolvimento de cocaína.
Ele está de posse de informação de que o
industrial aluava como ponta-de-lança na
Mátia do Rio. o que é confirmado peloDelegado Osmar Peçanha. amigo do in-
dustrial. que. comentando a chacina, diz
que "estamos diante de uma nova Opera-
çào — França".

Os depoimentos de Adalberto da
Silva e Altair Pereira Queiroz, primos de
Jeanne que vieram ao Rio. não trouxe-
ram muita luz ao caso. Ambos confirma-
ram. porem, que havia um rclacionamcn-
to amoroso entre ela e o advogado.

Uma agenda encontrada entre os
pertences de Mario Augusto está sendo
examinada pelo delegado Maurílio, queacredita poder encontrar alguma pista ali.
O delegado também está tentando encon-
trar um amigo da vítima, que almoçou
com o advogado domingo, no Hotel Glo-
ria. paia saber dele quantas malas havia
no Escort quando se despediu dele e das
duas mulheres. O amigo tinha mareado
um almoço com Mário Augusto no hotel.
Armando deveria estar presente, mas
não apareceu. Chegou somente quandoestava na hora de o amigo ir para o
aeroporto. Mário, Armando c as duas
mulheres entraram no Escort. O amigo
do advogado, porém, não entrou c disse
que não foi até o aeroporto porque não
tinita vaga para ele: havia muitas malas
no carro. Como somente apareceu uma e
uma valise pequena, a polícia procurasaber quantas haviam. E dentro de algu-
ma delas, deveria estar os quatro quilosde cocaína, avaliados cm CrS 400 mi-
llióes.

Ontem à noite, o delegado da 52'' DP
pediu informações à Policia Federal e a
Polintcr sobre Armando Luiz e Mano
Augusto. Ouer saber se eles são procura-dos. Com relação à viagem de Armando
para Portugal, marcada para ontem, foi
cancelada, ja que ele está proibido dc
deixar o país O inquérito que apura a
Chacina de Austin deverá ser avoeado
hoje pelo Secretário de Polícia Civil.
Arnaldo Campana . c distribuído para a
Delegacia de Homicídios, no Rio. O
corpo seguiu para Portugal pelo vôo 762
da Varie na noite de ontem.

Industrial português acusa policiais
O industrial português Armando

Luis Monteiro Rodrigues, de 28 anos, ao
depor ontem no gabinete do delegado
Maurílio Moreira, na 52a DP (Nova Igua-
çu) disse que foram policiais federais queinvadiram o apartamento 102 da Avenida
Atlântica. 2.740. alugado por temporada,
e lhe extorquiram CrS 30 milhões. Os
policiais, segundo Armando, foram ao
apartamento à procura de tóxicos.

Os policiais, segundo o industrial,
queriam na verdade CrS 80 milhões.
Passaram a ameaçá-lo por telelone para
que desse mais C rS 50 milhões. Este e o
principal motivo pelo qual Armando teria
sido mantido vivo: "Você e mais impor-

tante vivo do que morto porque tem
muitos dólares para nos dar", teriam dito
os seqüestradores.

Retratos falados
Armando esteve a tarde na Secreta-

ria de Polícia Civil ajudando na confec-
çáo dos retratos íaiados dos três seqües-
tradores. Segundo ele. um era negro,
forte. alto. de 35 anos e com uma eu atriz
do lado direito do rosto; outro, louro de
olhos claros, de 27 anos. e um mulato
baixo, de 30 anos. A noite, ele foi a
delegacia de Nova Iguaçu, escoltado porseis policiais ila Delegacia de Vigilância
Centro e acompanhado de dois idvona-

dos. Gilberto Maneio e outro que não
quis se identificar.

Enquanto Armando prestava depoi-
mento. o advogado que não quis se
identificar falava à imprensa e confirma-
va que no crime "havia problemas de
toxicos com o advogado Mario Augusto,
que Armando não sabia". Disse ainda o
advogado que. no apartamento alugado
por temporada, a Polícia já realizou vá-
rias prisões de traficantes, e que Arman-
do foi obrigado a descontar um cheque de
CrS 30 milhões na auência Bradcco de
Copacabana, tendo assinado o cheque na
frente do gerente e de dois dos oito
policiais que invadiram o apartamento.

Enterro de Vera acaba em pancadaria
O enterro da estudante Vera Socorro

Vaz Jácomo, de 25 anos. ontem pela
manhã, no Cemitério São João Batista,
terminou em pancadaria, quando cerca
de 15 amigos de Vera agrediram com
socos, pontapés e com pedaços de pau os
jornalistas que ia estavam. A Policia
Militar teve que intervir e dois agressores
foram identificados e autuados na III'1
Delegacia, cm Botafogo.

Um dos agressores e o irmão de
Vera. Francisco Alves Jacomo Júnior,
que com mais alguns amigos retiraram a
(orça os filmes das máquinas dos jornalis-
tas. Vera Socorro Vaz Jacomo foi encon-

trada morta, domingo passado, em Aus-
tin, na Baixada Fluminense, iiintamente
com o advogado português Mario Auniis-
to I av a rela \ cioso e a guia de turismo
Jeanne D'Arc Montenegro.

Como foi
O enterro estava marcado para às

llh e o corpo de Vera foi velado por
pouca- pessoas na capela n' n. Pouc.<
antes do enietio, amigos dc Vera. alem
de seus irmãos, cercaram fotneruíos e
repórteres c cxiiiiram que os jornalistasfossem embora do cemitépo. Caso con-

trário. eles iriam acabar com tudo pela
força, já que eram de uma academia e
não iriam admitir que os jornalistas per-
manecessem no São João Batista.

Mesmo com os jornalistas ponderan-
do que necessitavam trabalhar, o ttrupo
— cerca de 15 pessoas — dizia que todos
iriam apanhar. Os parentes e amigos de
Vera não queriam que os |ornalistas
registrassem o enterro porque a mãe da
e-tud.inte. D. Maria do Rosário Vaz
Jácomo (inconsolavel durante todo o ve-
lorioi pensava que sua tilha tinha morri-
do num acidente de carro e não assassi-
nada.

ENRIQUE JOSE TAQUECHEL Y MANDÜLEY
(FALECIMENTO)

tEva 

Saiz de Taquechel, Enrique, Eva e Maria TVesa Taquechel; José
Angel Taquechel e família (Ausentes), Délio e Mana Teresa Silva
Taquechel (Ausentes); César Manduley (Ausente) comunicam o faleci-
mento do seu querido esposo, pai, irmão, cunhado e no ENRIQUE e

convidam para o seu sepultamento HOJE, as 16:00 horas, saindo o feretro da
Capela Real Grandeza n° 3 para o Cemiterio São João Batista

STEPHAN HEINRICH W1LHELM GUTMANN

(MISSA DE 7o DIA)
Marly Gutmann e família agradecem as manifestações de
pescir recebidas e convidam para a Missa a realizar-se na
Igreja Nossa Senhora cia Gloria do Outero. quinta-feira, dia

23, as 9.30 horas.

Satélite GOES — INPE — Cachoeira Paulista, SP (21 5 85 — 18h)

Frente fria no Rio de Janeiro devera continuar provocando
chuvas na Região Sudeste, piincipalmente no litoral; a
temperatura deve cau um pouco mais. devido à influência
da massa de ar polar marítima, que também gera instabili-
dade no litoral do Sul do pais (não há possibilidade de
geadas na região). No resto do pais predomina o bom
tempo, exceto no Amazonas, Norte do Pará e alguns
pontos do Nordeste, onde podem ocorrer pancadas de
chuva

No Rio e em Niterói
Será encoberto com chuvas, poden-do haver períodos de melhoria. Atemperatura estará em declínioVentos Sul, fracos e moderados,com rajadas ocasionais. Visibilidademoderada e reduzida. A temperatu-ra máxima registrada ontem (oi de28.5 graus em Banpu e a mínima de18.8 graus no Alto tia Bouvista.As Chuva.? — Precipitação em mi!í-metros nas últunas 24 horas. 0 0;Acumulada este més: 52.8; normalmensal: 72.9; acumulada este ano;832 o e normal anual: 1075.8O Sol — O Sol nascorá às 0fth21min so ocaso será as I7hl7min.O Mar. No Rio de Janeiro: Preamar:03h59min/l ,2m e 16h48min/l .2m eBaixa-mar: I lh39mm/0.3in Em CaboFrio: Pieamar: 03h28min/l .lm eI6h09min' 1,2m e Baixa-mar:10h07min0.3m c 22h40m:n-/0,4m.Em Angra dos lieis: Prtvimar:02h58mia/l.l e I5h36nun/l,2nt eBaixa-mar 10h4i min/0,3m c23h4ftmin/0,6m. O Salvamar informa
que o rnai está calmo com águas a 22
graus.

A Lua

DMinguante Novo10/6 M -"'5

a ?

Nos Estados
Amazonas nub o chuvas esp aonorte e centro e reúnes de Manauslemp estável. Max : .W ?.. min :22.l); Acre nub a pte nub lempestável. Roraima nub a pte nu>» dchuvas esp ao >ul e leste do F stadoDemais reg pie nub. 'Ictnp.. está-vcl M.iv 30.0. mm ?(' 2 Paranub c chuvas esp a im norte estávelNub a pte nub c. chuvas oes nocentro do l:.stado. lemp estável.Má\ : 31.0. min.: 21 4. Amapá nubc chuvas esp a se do listado Nub a
pte nub. nas demais reg lempestável. Máx.; 29.S. mm 22 v. v,a-ranhão: nub c' chuvas esp «o nortedo listado. Demais reg nub a ptenub. lemp estável Max 2.VS.min : 22 9; Alagoas nub a pie nub dchuvas oes no litoral Demais reg.
pte nub lemp estável. Sergipe:nub a pte nub lemp . esi. Max2''.2. min.: 22 3. Bahia nub a pte

M

nub d possibilidade de ise no litoralne. Pie nub a nub nas demais reg.lemp.: estável. Mav. 2* 2. mm.21 f>. Piauí nub c chuvas esp nolitoral. Pte nub c. chuviscos oes nocentro, lemp estável, kio (í. doNorte nub c chuvas esp no litoralDemais reg nub a pte nub. lemp :estável. Pernambuco: nub c< chuvasesp no litoral Demais reg pte nub anub. l emp estável. Max 32 D;min .'I M, 1'araiba nub c chuvasesp no litoral Demais reg. pte nub anub. lemp : estável. Max 29.o.uun.: 23.0; Maio (i. do Sul nub tv
pnes de chuvas tsol lemp estável.Max 28 2. min 20 2. Mulo (Grosso:claro a pie nub l emp . estável.Máx.: 32 (>. min 22 4. (Joiüs: ptenub a nub no sul Demais reg claro a
pie nub. lemp estável. Max 32.ti;mm 22 4. (ioias pte nub a nub nosul Demais reg. claro a pte nubI emp estável Máx 30 4, min :I " f Distrito Federal pte nub a nubl emp estável Max 2í> 2. mmlh 9, F.sprriio S;tn»o nub a ene dchuvas esp lemp em declínio.Max 30 5; tntn : 21 4, Miuus (ierai-v nub a ene chuvas no período aosul do Estado Demais reg pie nub anub. oes ene. lemp . estável Max.:27.8; min. 1(>.7. São Paulo, ene d
períodos de nub pnes dc eliuvs isolno decorrer do período, l emp : emdeclínio. Máx 18 6. mm 15 9, p«-ranft ene. i períodos de nub d nvu e
pnes de chuvas tsol l emp. em de-clítuo Máx.: 17 3. min IM). SanlaCatarina ene a nub o chuvas e
possíveis trovs. períodos de melhorianvos ao amanhecer Temp em de-clínio Máx.: 24 ?, min 19 1. Rioíí.do Sul, nub a pte nub no sw dolistado Demais reg ene r chuvasesp melhorias a partir da tarde nvosao amanhecer, lemp.: estável.M.tx 23 2. mm : 15.6.
No Mundo
Amsterdã: 20. neblina. Afena*: 20,limpo, Berlim 22. limpo. Ronn: lí>.nublado. Bruxelas: 19, encoberto;Chicago lb. limpo; Dalhts 21. enco-berto; Honolulu: 18. limpo; l,os An-geles: U>. encoberto; Montreal: 26.encoberto M<*>cou. 07. nublado.Navsau: 28, encoberto; Nice: 18. en-coberto. Nova Deli: 41). nublado.Nova Iorque 19. encoberto. Oslo:14. limpo; Ottawa 25. limpo. Paris:15. encoberto; Pequim 26. nublado;Pretória: 21. limpo. Roma 20. chu-va. San Francisco: 12, encoberto;Seul: 15, limpo. Sofia: 25. nublado;Sldnei 14. encoberto, Taipé: 23,encoberto; Tóquio 14, nublado; Tt>-ronto 25. limpo. Tunis: 20. nublado;Varsóvia: 20. limpo; Viena 21. enco-berto: Washington: 25. encoberto;America Catinu Buenos Aires: 11,encoberto; Havana 20. limpo; l.i-ma 16, nublado. Santiago. 03, ne-voeiro.

ES

CLARINDA LEUSIN DE AMORIM
(7° DIA)

tZaury 

Vianna de Amorirn, filhos, gen-
ros, nora, netos, irmãs e cunhados,
sensibilizados pelas manifestações de
pesar recebidas por ocasião do faleci-

mento de sua querida CLARINDA, agrade-
cem e convidam para a Missa de 7° Dia a
ser realizada às 10,30 do dia 23, qumta-
feira, na Matriz de São Paulo Apóstolo, à
Rua Barão oe Ipanema, Copacabana.

1

DAVI D TOLIPAN
(7° DIA)

tA 

família TOLIPAN sensibilizada agradece a
todos que se manifestaram com pesar e
carinho oor ocasião do falecimento do queridoDAVID e convida parentes e amigos para a

Missa a ser celebrada amanhã, dia 23. às 18 00horas, na Paroquia São José do Jardim Botânico, àAv. Borges cie Medeiros, nü 2735, Lagoa.

GI0RGI0 LUIGI GÜIDUGL!
(MISSA DE 30° DIA)

tAlda 

Novacki Guidugli e filhos convidam
parentes e amigos para a Missa de 30°
Dia que farão celebrar em sufrágio da
alma de seu queridíssimo esposo e pai,

amanhã dia 23 quinta-feira, às 12:00 h, na
Catedral da Av. Chile

e GENERAL MEDICO •
• JOSÉ DE ALMEIDA NEV

(1 ANO DE SAUDADE)
Sua esposa, filho, nora, netos, bisneta e
irmãos convidam para a MISSA que será

| celebrada em intenção do inesquecível e
Querido JOSE, na Igreja da Santa Cruz dos

Militares, amanhã, dia 23, as 11 horas

EKSiaUE JOSE TAQUECHEL Y MANDULEY
(FALECIMENTO)

t 

DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO S/A
cumprem o doloroso dever de part.cipar o
falecimetno de seu querido amigo e co;a

borador ENRIQUE e convidam para o seu
sepultamento HOJE, as 18.00 horas r,o t er-"
terio São João Bal s:a. saindo o fepetrj cia
Cdp6'8 rv 3 da R03 Grandeza
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Delfim e Galvêas devolvem acusações no caso Coroa

INFORME ECONOMICO

segurança agora

será obrigatória

DE 
repente, a ânsia de segurança empolga a

Nova República. Antes completamente
desprotegidos, os investidores e depositantes
terão agora, com o projeto do Ministério da
Fazenda, segurança obrigatória. E não é uma
instituição independente que fará o seguro: é o
próprio Banco Central que indenizará os invés-
tidores e depositantes em caso de insolvência
da instituição financeira.

O que teria operado essa reviravolta na
posição das autoridades monetárias? Natural-
mente o clima que resultou das recentes inter-
venções foi muito trepidante, abalando a estru-
tura psicológica das recém-chegadas autorida-
des monetárias com emoções que não estão
nos seus manuais. O maior perigo, no entanto,
veio de outro lado: a solução do Banco Meri-
dional, mais um segmento estatal do mercado,
foi engolida com gosto de grave revés. E todos
perceberam que a continuar a escalada da"seleção natural" do mercado, muito cedo
teriam de ser engolidos um Banco Setentrio-
nal, um Oriental etc., ctc.

a
Está sendo desmontada a armadilha dia-

bólica para investidores inocentes.
Por que o risco deveria explodir justamen-

te na ponta mais fraca e menos culpada? O
Subprocurador José Arnaldo Fonseca deu tam-
bém sua contribuição à filosofia que passou a
predominar, lembrando que as autoridades
correm também o seu risco, por ação ou
omissão.

¦
O fim do subsídio às tarifas

O próprio cx-Presidcnte Ernesto Geiscl já teria
se convencido da necessidade de reformular a atual
política de tarifas de energia — estabelecida desde
seu período de Governo.

Pela política em vigor, as tarifas são iguais em
todo o território nacional, não importa se perto ou
longe das fontes supridoras de energia elétrica,
derivados de petróleo ou carvão. A intenção foi a
melhor possível: dar a todas as regiões as mesmas
oportunidades de acesso às diferentes formas de
energia, tendo em vista a hipótese de que os
desníveis regionais teriam tido como principal fator
a carência de energia em algumas regiões.

Com o tempo, no entanto, foi se evidenciando
a geração de algumas distorções no uso da energia.
Regiões que produzem carvão, por exemplo, não
otimizam esta situação, preferindo beneficiar-se da
tarifa de derivados de petróleo que vêm de mais
longe.

Algumas destas distorções foram identificadas
pelo Prof. Octavio Gouvêa de Bulhões, que, assim,
passou a combater também esse subsídio ao trans-
porte de derivados de petróleo ou linhas de trans-
missão. O empresário Sérgio Quintela fez igualmen-
te um estudo sobre o problema recomendando uma
reformulação da política, precedida de cuidadosos
estudos sobre possíveis repercussões das mudanças
sobre as economias regionais.

Certamente teremos esse reexame no contexto
da formulação de uma nova política industrial.

¦
Uma festa no estaleiro

O contrato com o Estaleiro Mauá para compra
de dois grandes navios para o transporte de deriva-
dos de petróleo não entrou ontem na pauta da
reunião da diretoria da Petrobrás, mas certamente
entrará na reunião da próxima quinta-feira, de
acordo com explicação do presidente da empresa.
Hélio Beltrão.

Beltrão adiantou também que os problemas
pendentes entre o setor jurídico da Petrobrás, o
Estaleiro Mauá e o Sinaval, sobre as garantias
pedidas para a eventualidade de interrupção na
construção das embarcações, já foram devidamente
resolvidos, ficando abertas as condições para a
formalização do contrato.

O valor de cada uma das embarcações está
estimado em 44 milhões de dólares.

¦
Supervisão

Está sendo examinado no âmbito da Cacex, um
sistema de fiscalização e cadastramento das empre-
sas de supervisão que operam no Brasil, de modo a
impedir que essas firmas manipulem o mercado e
prejudiquem os interesses brasileiros no exterior.

Fontes da Cacex disseram que existem no setor
algumas empresas sérias, mas que atuam também
firmas nacionais e estrangeiras sem idoneidade, que
emitem certificados falsos e comprometem a quali-
dade dos produtos brasileiros, o que provoca gran-
des prejuízos ao país.

¦
Debates da Nova República

A Andima reinicia, hoje, às 16h30min, seus
painéis de debates, com o tema "Ajustamento
versus Financiamento do Déficit Público", com
palestras de Paulo Rabelo de Castro, da Fundação
Getúlio Vargas e da revista Conjuntura Econômica;
Marcelo Lara Resende, do IPEA; João Máscolo, do
Ibmec, e Luiz Carlos Mendonça, da Planinbanc
Corretora. Os debates serão realizados no auditório
da Andima, na Rua Uruguaiana, 10, 24° andar.

Amanhã começa no Hotel Glória o seminário
de dois dias sobre crédito rural, promovido pelo
Ministério da Agricultura, Banco Central, Frebra-
ban. Sociedade Nacional de Agricultura e Associa-
ção dos Bancos do RJ. Os temas a serem debatidos
serão "Política Agrícola e Inflação", "Recursos
para o Crédito Rural". "Desburocratizaçáo, Proa-
gro e Seguro Rural", "Bancos e o Crédito Rural"
e"Comercialização de Produtos Agrícolas no
Brasil".

Prorrogação da dívida
Nova Iorque — O presidente do Banco Ccn-

trai. Antonio Carlos Lemgrubcr. reuniu-se ontem
durante mais de oito horas com o comitê assessor da
reestruturação da dívida brasileira. A saída, e a
caminho do aeroporto, l emgrubcr disse que a
prorrogação até 30 de agosto deverá ser anunciada
até o final da semana.

A confirmarem-se as previsões de Lemgrubcr.
os 700 bancos que participam d* piojeto brasileiro
recebei ao tcle.\ coniiiiik.iiido a prorrogaçao A
próxima tasi o.ts ucguuaçóes uuu o I Ml começa
dia 2 / c111 buisilia

Os ex-Ministros dr> Planejamento. Delfim Neto. e da Fazenda.
Emane Galvêas, consideraram absurda a acusação de ilícito penal
contra eles. por envolvimento no caso Coroa-Brastel. encaminhada á
Justiça pelo Subprocurador Geral da República. José Arnaldo da
Fonseca. Etn um "esclarecimento á opinião pública", assinado pelos
dois ex-Ministros, eles afirmaram ser lamentável a forma com que a
acusação foi dada à divulgação, "predispondo a opinião publica a um
erro de julgamento".

Em outra nota. divulgada por sua assessoria, o ex-Ministro
Delfim Neto questiona "como se comportarão os futuros subprocura-
dores da República, ao avaliarem a recente destinação de CrS 2
trilhões determinada pela administração da Nova República para
contornar a emergência que viveram duas instituições paulistas na
semana passada". Delfim pergunta: "Pode-se inferir desta ação a
incidência de corrupção?"

Um assessor do ex-Ministro do Planejamento disse que as duas
instituições financeiras a que se referiu Delfim Neto são o Comind e o
Auxiliar. As duas notas foram encaminhadas aos líderes do PDS no
Senado, Murilo Badarõ, c na Câmara, Prisco Viana, para serem lidas
em Plenário.

Foram as seguintes as notas divulgadas pelos cx-Ministros Delfim
Nelo e lirnane Galvêas:

Esclarecimento à opinião pública
"Surpreendidos e legitimamente indignados com as acusações

divulgadas pela imprensa nacional, com b.ise em requerimento do
Subprocurador da República dirigido ao Juiz da 6'1 Vara Federal,
Antonio Delfim Netto e Ernane Galvêas, ex-Ministros do Plancjamen-
to e da Fazenda, apressam-se cm vir a público denunciar c repelir mais
essa tentativa de envolvimento político de pessoas responsáveis da
anterior administração.

O Banco Central do Brasil já respondeu, à sacicdade. a essas
acusações, através do criterioso trabalho de apuração de uma Comis-
são de Inquérito e da publicação de um Livro Branco, cm que foram
exaustivamente esclarecidos os fatos que revestiiam a assistência
financeira e a liquidação extrajudicial das empresas do grupo Coroa-
Brastel.

No mesmo sentido, esgotaram-se as apurações na área do
Judiciário, com a participação da Polícia Federal, encontrando-se o
processo subjudice, devidamente informado por amplos e detalhados
depoimentos, inclusive de alguns altos funcionários do Governo e
dirigentes do Banco Central, injustamente indiciados.

O documento que ora é dado à divulgação não é um documento
acusatório oficial, nem tem fundamento nos autos. E, no mínimo,
estranhável a sua divulgação.

Os três pontos levantados contra os ex-ministros do Plancjamen-
to e da Fazenda são absolutamente inconsistentes, como sobejamente
comprovados nos autos e resumidos a seguir:
Io — É injurioso imaginar que as mais altas autoridades do País
tenham conduzido à compra da Corretora Laureano. O comprador,
Sr. Assis Paim, adquiriu a Corretora para evitar que ela quebrasse,
defendendo, assim, seus interesses particulares, representados por
créditos de cerca de Cr$ 300 milhões, à época. O próprio adquireme
considerou a transação um bom negócio, tanto assim que, além de
encampar ativo e passivo, ainda pagou ao vendedor CrS 51) milhões. E,
um ano depois da compra, apresentou ao Banco Central relatório em
que demonstrava a alta lucratividade e o saneamento financeiro da
empresa.
2" — O empréstimo de CrS 2,5 bilhões, efetuado mediante aprovação
da Diretoria da Caixa Econômica Federal e do Secrctário-Geral do
Conselho de Desenvolvimento, devidamente autorizado pelo Presi-
dente da República, traduziu-se em operação de interesse para o
Governo, permitindo liquidar operação de vulto no Banco do Brasil,
fornecendo à Caixa Econômica garantias adequadas c, o que é inédito,
reforçando as garantias do Banco Central, mediante entrega em
hipoteca das fazendas Bocaina, o patrimônio mais valioso do controla-
dor do Grupo Coroa-Brastel.
3"— Não é verdade que a asssistência de liquidez no montante de CrS
3(1 bilhões tenha sido autorizada em reunião de 30.05.83, no Palácio do
Planalto, com a presença dos Ministros do Planejamento, da Fazenda e
do Presidente do Banco Central. Simplesmente, não houve essa
reunião, como se pode ver de vários depoimentos nos autos judiciais.

Por outro lado, é evidente que se tratou de operação legítima de
assistência especial e de emergência, com a finalidade de assegurar a
necessária "defesa do mercado", àquela época visivelmente abalado.
O Banco Central sempre concedeu empréstimos dessa natureza, com
base em princípios aprovados pelo Conselho Monetário (Resolução
374).

Agora, mesmo o Governo se vê a braços com problemas
idênticos, de dar cobertura a instituições financeiras em dificuldades,
como é o caso dos Bancos Sulbrasileiro e Habitasul, e que. no mesmo
sentido, motivaram as decisões do Conselho Monetário em sua última
reunião do dia 2 de maio corrente (Resolução 1010).

Por todos esses fatos é imperioso registrar, com veemência, a
falta de coerência das acusações divulgadas, precipitando conclusões
que a Justiça não adotou. Visivelmente, a proposta de requerimento de
autoria do subprocurador não encontra respaldo nos autos.

As acusações, portanto, são absurdas. E e lamentável a forma
• com que foram dadas à divulgação, predispondo a opinião pública a

um erro de julgamento. A fiscalização dos atos dos administradores
públicos não pode se transformar em veículo de ultraje à honra e à
decência das pessoas, sob pena de se tornar inadmissível a coisa
pública."

Nova República
Ao tomar conhecimento das acusações formuladas pelo subpro-

curador Josc Arnaldo da Fonseca, o ex-Ministro do Planejamento,
Antônio Delfim Netto, fez em São Paulo a seguinte declaração: "A
proposta de requerimento da subprocuradoria suscitando questão de
competência não pode ser transformada em peça eondenatória,
expondo-se à execração o nome de um cidadão pelo simples fato de
haver exercido a administração pública.

A manifestação é acompanhada de peça acusatória. na qual se
condena, a priori, perante a opinião pública, a ação do administrador.
Qual o ato cometido pelo administrador para merecer a pecha de
corrupto, promovendo-se a sua desonra? Constitui corrupção a
tentativa de salvar uma instituição financeira ameaçada dc colapso?

Como se comportarão os futuros subprocuradores da República
ao avaliarem a recente destinação de dois trilhões de cruzeiros,
determinada pela administração econômica da Nova República, paracontornar a emergência que viveram duas instituições financeiras
paulistas na semana passada? Pode-se inferir desta ação a incidência de
corrupção?

A acusação, portanto, é absurda. E a forma como foi dada à
divulgação é lamentável, já tendo produzido o mal esperado. A prática
da fiscalização dos atos dos administradores públicos não pode se
transformar em veículo de ultraje à honra e à decência das pessoas, sob
pena de se tornar inadministrável a coisa pública."
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MERCADO DE AÇÕES

RMIIuçAO
27.05 a 01.07.85. das 18:30 às 20:30 horas,

de 2" a 5" feira.
Tema* Abordados

O Mercado de Ações como Alternativa de Investimento
para as Empresas. Estrutura Operacional dos Mercados de
Títulos. Como Calcular a Rentabilidade das Ações. Fundos
de Renda Fixa. Análise Fundamentalista e Técnica. Os
Mercados a Termo, de Opções e Futuro de Ações.
Perspectivas do Mercado de Ações e Debôntures na
Economia Brasileira.
Distribuição de Material Didático Estacionamento para seu
carro no local Av. Beira-Mar. s/n° (Anexo ao MAM) — RJ
Informações.e Reservas pelos Telefones 210-1292 (ramal
64) e 240-9934

COMPANHIA QUÍMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS
C.G.C. 33.047.655/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Companhia
Química Industrial de Laminados a se reunirem em Assem-
bléias Gerais Ordinária e Extraordinária a se realizarem cumula-
tivamente no dia 28 de maio de 1985, às 10.00 horas, na sede
social á Av. Automóvel Clube, 10.976, Acari, Rio de Janeiro, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Rati-
ficação das deliberações tomadas nas Assembléias Gerais
Extraordinárias de 27/11/84 e 29/12/84 relativas a reavaliação
do ativo; 2. Leitura, discussão e votação do Relatório da
Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exerci-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 1984; 3. Aprovação
da correção da exDressão monetária do capital social e conse-
quente capitali7ação, 4. Capitalização de outras reseivas com
conseqüente alteração estatutária, 5. Outros assumes de
interesse da sociedade Ric de Janeiro, 17 de maio de 1986 A
\Direionã y

Bornhausen diz 
que 

há 
"processo 

para

desestabilização do sistema bancário
São Paulo — O presidente da Federação

Brasileira das Associações de Bancos (Febra-
ban), Roberto Konder Bornhausen. denun-
ciou, ontem, a existência de "um processo em
curso que tenta desestabilizar o sistema banca-
rio, visando a encontrar soluções estatizantes
para meras crises conjunturais".

Sem querer identificar grupos ou pessoas
que estejam agindo nesse sentido, o banqueiro
garantiu que eles estão difundindo boatos,
assumindo uma postura "ideológica", sem
base na realidade, aproveitando um momento
em que o mercado ainda está traumatizado
com os casos Sulbrasileiro/Habitasul e Brasi-
linvest.

Bornhausen definiu as intervenções como"um acidente isolado que infelizmente podeocorrer provocando um natural nervosismo no
mercado".

O banqueiro classificou de "normais" os
empréstimos concedidos pelo Banco Central
ao Comind e ao Auxiliar. "O Banco Central
está agindo corretamente. A ele compete zelar
pela saúde do sistema financeiro. A sociedade
não precisa ter receio sobre de onde sairão os
recursos para os dois bancos. Para cobri-los,
há as reservas monetárias do próprio BC e os
recursos dos depósitos compulsórios dos ban-
cos", ressaltou Bornhausen.

O procedimento adotado pelo BC para o
Comind e o Auxiliar não representa uma
novidade no sistema financeiro, já tendo sido
utilizado no passado. Os recursos injetados,
lembrou o banqueiro, não o foram a fundo
perdido. Ao contrário, os dois bancos pagarãocaro por ele: além de oferecerem garantias
reais, terão que pagar a título de juros a taxa
do open-market do período mais uma taxa
adicional (não revelada).

Para fortalecer o sistema bancário c apri-
morar os seus mecanismos — permitindo que
novas crises futuras sejam evitadas ou minimi-
zadas tornando o mercado menos indefeso a
boatos desestabilizantes — 22 banqueiros per-
tencentes ao Conselho Superior de Orientação
da Febraban decidiram criar comissões de
estudos destinadas a criar um fundo de liqui-
dez que socorra instituições em dificuldades e
um código de ética que possibilite "corrigir
posturas operacionais falhas".

No primeiro caso, serão criados mecanis-
mos destinados a regular a liquidez entre os

Foto Wilson Santos
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Bornhausen: no contra-ataque
bancos, de forma tal que, quando houver um
desequilíbrio de caixa em uma instituição, as
outras terão agilidade para supri-las imediata-
mente. Os estudos indicarão os caminhos mais
viáveis, mas Bornhausen já antecipou uma das
fórmulas: em caso de dificuldade de um banco,
ele poderá vender os seus créditos (os enipres-
timos que fez e que irá receber no futuro) a um
outro banco, levantando o seu caixa. "Não é
conveniente ao sistema que um dos seus mem-
liros tenha problemas que redundem em um
desfecho inadequado", acrescentou o ban-
queiro.

O código de ética a ser definido, sem
passar por cima das "responsabilidades indcle-
gáveis" do Banco Central, irá permitir uma
auto-regulação e uma autoproteção do nter-
cado.

Outra fórmula apoiada pela Febraban pa-
ra fortalecer o sistema é o anteprojeto do
Executivo de criação de um seguro para os
pequenos e médios aplicadores em papéis
privados.
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DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS E

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO GERAL: Prof. MARIO HENRIQUE SIM0NSEN
Coordenação: Prof. Moyses Glat

MERCADO DE CAPITAIS

(232 Horas Aulas) -18." Turma
MICROECONOMIA E
MACROECONOMIA
MATEMATICA FINANCEIRA
CONTABILIDADE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
MERCADO DE CAPITAIS
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
ANALISE DE INVESTIMENTO E
ESTATÍSTICA

ECONOMIA TEÓRICA E

APLICADA

(120 Horas Aulas) — 15.' Turma
TEORIA MICROECONOMICA
TEORIA MACROECONOMICA
CONTABILIDADE NACIONAL/MOEDA

E BANCOS/BALANÇO DE PAGAMENTOS.
INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETARIA E
FISCAL.
ECONOMIA INTERNACIONAL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INCENTIVO FISCAL: Dedução em dobro das despesas de treinamento do lucro das
empresas para eleito do Imposto de Renda

OBSERVAÇÕES:

CODIMEC

1) O Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais (CODIMEC)
patrocina bolsas de estudo parciais para o Curso de Mercado de
Capitais.
2) Ao primeiro colocado a Bolsa de Valores do RJ premiará com uma
viagem à Nova York para conhecer o mercado de capitais dos Estados
Unidos.

INÍCIO DOS CURSOS: 1o de Julho de 1985
HORÁRIO: 18hs. e 30min. às 2Qhs. e 30 min. (2?s., 3?s., 5?s. feiras)
DOCÊNCIA: Professores da EPGE da Fundação Getúlio Vargas.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

PRAIA tiÉ BOTAFOGO; 190 - 10° AMD. SALA 1022
Tels.: 551-3499, 551-3349 e 551-1542 Ramal 247

Meta dos preços
para 86 é 140%

Brasília — A inflação de
1986 deverá atingir 140%, no
máximo, segundo previsão
contida na versão preliminar
do orçamento fiscal da União
para o próximo ano, elaborada
pela Secretaria de Orçamento e
Finanças (Sofi), órgão do Mi-
nistério do Planejamento. Tra-
ta-se da primeira estimativa so-
bre o comportamento da infla-
ção brasileira no decorrer do
próximo ano, sob a responsabi-
lidade da Nova República.

Nos próximos dias. o Minis-
tro do Planejamento, João
Sayad, deverá discutir os nú-
meros do orçamento fiscal com
o seu colega da Fazenda, Fran-
cisco Dornelles. Segundo um
colaborador direto do Minis-
tro, a preocupação fumdamcn-
tal do atual Governo é elaborar
uma proposta orçamentária a
mais realista possível, capaz de
dar credibilidade á execução
dos orçamentos públicos fede-
rais (fiscal, monetário e das
estatais).

Em nenhuma hipótese, disse
um técnico da Sofi, o Governo
Sarney admite repetir os erros
de estgategia econômica come-
tidos durante toda a adminis-
tração do ex-Presidcnte Figuei-
rcdo, onde os orçamentos pú-
blicos não passaram de mera
ficção contábil. O exemplo
mais recente e o do atual orça-
mento fiscal.

Ao ser elaborado, em mea-
dos de 1984, o então Ministro
do Planejamento, Delfim Ne-
to, fixou uma estimativa infla-
cionária de 120% que não en-
controu qualquer semelhança
com a realidade da economia
brasileira. O resultado foi que,
de uma previsão de equilíbrio
entre receita e despesa da or-
dem de CrS 88 trilhões, imagi-
nada para 1985, descobriu-se
logo nos primeiros dois meses
da Nova República uma inver-
são completa dos dados: o
equilíbrio fiscal foi substituído
por previsão de déficit em tor-
no de CrS 4 trilhões 400 bi-
Ihões.

De acordo com a explicações
da Sofi, a inflação de 140%
prevista para 1986 é o máximo
imaginado pelo Governo. Isto
significa dizer que, na verdade,
as autoridades econômicas
apostam numa inflação ainda
menor, uma taxa entre 100% e
120%-. O resultado disso, assi-
nalou o técnico, será a exccu-
ção no decorrer do próximo
ano de orçamento realista e
compatível com a evolução da
economia brasileira ao longo
dos próximos 12 meses.

A Sofi está procurando o
ponto de equilíbrio do orça-
mento de forma a evitar duas
distorções básicas: a subestima-
ção inflacionária, que leva à
ficção contábil; e o superdi-
mensionamento da inflação
que tende a "engordar" as con-
Ias da União. Vai-se buscar a
eliminação do ocorrido com o
Orçamento fiscal em execução
que, por força da falta de con-
sonáncia com a inflação, sim-
plesmente se extingue agora ao
final de junho.

Restou ao Presidente Sarney
encaminhar ao Congresso um
projeto de lei solicitando auto-
rizaçáo para utilizar os recursos
do excesso de arrecadação pre-
visto para 85 (CrS 40 trilhões).

CARLOS MAX TORRES

OS PREÇOS DA INFORMÁTICA

PARARAM NO TEMPO DA ARITMÉTICA:
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Sest confirma estudos 
para 

abrir capital de estatais

A Sesi—Sccrctaria de ('onlrole il;is Esiuluis
confirmou, ontem. ;i existência cie estudos para
a colocação de ações de empresas estatais nas
Bolsas de Valores, num projeto que será im-
plantado a médio e longo prazos, sem prejuízo
ao setor privado. O Secretário da Sest. Henri
Philippe Reichstul informou, em Brasília, que o
processo seletivo de escolha das estatais que
participarão do Projeto Ação obedecerá a crité-
rios de mercado, isto é. eficiência e rentahili-
dade.

Revelou que os valores de CrS 30 bilhões —
5 milhões de dólares — representam uma proje-
çáo de absorção de novas emissões pelo merca-
do de ações para os próximos II) a 2(1 anos,
conforme antecipou, ontem, o JORNAL DO
BRASIL ao destacar que "os lançamentos serão

feitos de forma gradativa" Henri Philippe Rei-
chstul ressaltou a preocupação do Governo de
executar o projeto cm consonância com os
interesses do mercado.

Alargar a base
Os princípios que alicerçam a proposta for-

mulada pelo Ministro do Planejamento. João
Savad, em estudo pela Sest e a Comissão de
Valores Mobiliários — CVM —. são de que.
através da captação de recursos de longo prazo
sem a contrapartida da perda do controle acio-
nário. o Governo possa sanear algumas empre-
sas estatais, reduzindo o déficit público e. por
tabela, a necessidade de colocação de títulos
públicos no mercado, com reflexos imediatos
sobre as taxas de juros.O Secretário da Sest destacou que o Gover-

no tem consciência tio "tamanho do mercado"
acrescentando que. 110 ano passado, que foi um
ano particularmente favorável, o mercado pri-
mario de ações movimentou CrS I trilhão 455
bilhões, o equivalente, á época, a 721) milhões de
dólares. A preço de 1985. os 72(1 milhões de
dólares se transformariam em algo próximo dos
CrS 4 trilhões.

Entretanto, para viabilizar esses lançamen-
tos — os estudos contemplam ainda a possibili-
dade da venda de ações de empresas privadas
em carteiras de instituições governamentais,
como, por exemplo, do BNDESPAR — as
autoridades ligadas ao mercado de capitais estão
deslanchando uma série de medidas com o
objetivo de alargar a base do mercado acionário.
Algumas, como a redução das aplicações com-

pulsórias dos fundos de pensão e seguradoras
em títulos públicos federais, cumprimento da
regulamentação que prevê o aporte de 10' '< do
patrimônio do PIS Pasep ao Fundo de Participa-
çaò Social — atualmente a carteira do 1-l'S não
atinge V( das reservas do PIS Pasep — e a
transformação dos fundos fiscais 157 em fundos
mútuos de ações ja foram anunciadas.

O Governo pretende também, em curto
prazo, regulamentar a inclusão dos bancos co-
merciais na rede nacional de distribuição de
valores mobiliários, com as agências bancarias
funcionando como uma espécie de braço exten-
sor das bolsas de valores.

Leia editorial Mote c (ilos;ts

Bolsa cede sob pressão
Influenciada poi uma forte pregão de venda nov mercados

speculativos que li/eram \ ale PP cair'de CrS 2i>5. 11.1 .ibcmu.i.
'ara CrS 250. reagindo no Icchamcnlo quando bateu CiS 2t<0.
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de empresas estatais no mercado lacilitou a esiiateuia dosempresas estatais no mercad
grandes especuladores

lacilitou a esiiateuia do
que esiao na ponta de venda do

mercado de operações, "de derrubai o mercado'
I amhem as previsões de elevarão das taxas de iiiros no

mercado financeiro influíram 110 comportamento dos investido-
res.

Informe Bãnco Boavisfà:

A partir de Cr$380 mil, você aplica na CS A - Carteira Seletiva de Ações Boavisla.

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Quant CoUfAwtCri) % a/ Ind.Méd. lucr,
Trtuloi (mili F«ch Mix Min M«d D/ant. Ano Tttulo*
ACESI'AOP O 050 148 161 140 1,53 -4,38 5134 ELEBIAP"
ACESI1APP 162 766 1 57 1.65 155 1 58 -2,47 53.92 ElUMAPP
ACOSVILLARESPP 1 430 4 60 4.60 4.59 4 60 - lll.il ENGESAPA
ADUB0SCRA0P 25000 055 0.55 0.55 0.55 - EAB CARLOSRENAUXPP
ANHAGUERAOP 3944 5.50 5 50 5 50 5.50 - 2.48 5972 FERBASAPPE--
APARECIDAOP 170 2 30 2.30 2 30 2.30 - 43.98 FERRO BRASIltlRO PP
ARACRUZPBE 1 425 205,00 207.00 203.00 205.46 3 68 101 61 FERRO LIGAS PP
A2EVEQOTRAVASSOSPP 1 000 5.60 5.80 5.80 5.B0 15.00 80 78 FERTISULPACC-
B AMAZONIA ON 4 299 1 80 1,95 1.B0 1.83 - 5,18 56.31 FERTISUl PAEE-
B BAMERINDUSBRASILOS 48 037 3,00 3 00 3,00 3.00 - 229.01 FERTISULPBCC-
B BAMERINDUSINV OS 5488 3 00 3 00 3.00 3.00 - 7.14 FERTISUL PB EE-
B BRASIlON 5 203 128.00 13000 128.00 129.37 — 0.62 175 75 PilslORCI
BBRASILPP 12 795 15300 156 10 153,00 155.26 1,48 154 81 GLOBEXUTlllDADESOP
BECONOMICOPN 300 4 00 4 00 4.00 4 00 - 133 33 GUARARAPESOPE - -
BNACIONALON 2045 3.50 3.50 3.50 3 50 5 74 168,27 IMBITUBAOP
B NACIONAL PN 4 272 3 50 3.60 3.50 3.52 3.53 176.00 1NDL BELOHORIZONTE PB-
B NORDESTE ON 10 68 00 68 00 68.00 68.00 6 55 109 55 IOCHPEPPC--
B NORDESU PP 100 8000 80 00 8000 80 00 10.09 96,86 LOJASAMERICANASOSBAHEMAPPEE- 26 000 2,00 2 00 2,00 2 00 2.56 163,93 LUXMAPPC- -
BAMERINDUSSEGUROSPS 1 000 3 00 3 00 3.00 3 00 - 186.34 MANGELS PP
BANERJPP 536 5 05 5 05 5,05 5 0 5 3 06 107.68 MANNESMANNOP
BANESPAPP 16 714 3.70 3.90 3 70 3.81 -2.31 15179 MANNESMANNPP
BARRETTOARAUJOPB 21 900 1 55 1 60 1,50 1.51 -0.66 69 91 MENDES JUNIOR PA
BELGO MINEIRAOP 81153 1460 15.75 1345 14.02 -1115 MENDES JUNIOR PB
BELGO MiNEIRA PP 16 281 12 50 13.00 12 50 1 2.88 -100 MESBLAPP
BRADESCOOS 587 8 60 8,60 8,60 8,60 EST 246.42 MOINHOFLUMINENSEOP
BRADESCOPS 8 805 8.40 8,40 8,40 8,40 EST 24561 MONTREALOP
BRAOESCOFINANCIAD OS 65,00 65,00 65,00 65.00 - 175 72 MONTREAL PP
BRADESCOINVPS 31 870 8 70 8.70 8.70 2.35 23016 PARAIBUNAPP
BRAHMA OP 100 8 00 8 00 8.00 8 00 6 38 120.48 PARANAPANEMAPP
BRAHMAPP 13 565 800 8.00 7 50 7.82 3.99 116,89 "EIXEPPC--
8RASILJUTAPA 350 0.95 0.95 0.95 0 95 - 500 82 61 PETROBRASON
CACIQUE CAFE PP 9 1 80 15 00 15 00 lb 00 1 5.00 - 6.25 94 94 PETROBRASPN
CAFE BRASILIA PP 49 859 2 90 3 0b 2.71 2.93 -5.18 124.15 PETROBRASPP
CAFEBRASIUANOV PP - -R 14 669 2,25 2.41 2,25 2.29 -10.90 - PETROLEOIPIRANGAPPCC-
CAMBUCIPRT PP 5 000 0,90 0.90 0.90 0,90 - 105.88 PETTENATIPP
CATAGUASESLEOP PACC- 33 366 1.45 155 1.35 1.40 -4 11 98.59 PIRELLIOP
CEMIG PPCC- 12639 146 151 1.46 1.49 EST 108,76 POUPROPILENOPAC--
CERJOP 80 7 00 7 00 7,00 7.00 - 70,00 SAMITRIOP
CITRO-PECTINAPRTPP 10 350 235 235 2.34 2.35 -1.67 70.36 SANOPP
COPENE DA 1000 55.20 5600 55.20 55,32 - 141.01 SriARPPP
CORREA RIBEIRO PP 8 660 1 00 1 05 1.00 1.02 8.51 63.75 SIDINFORMATICAPP
COSIGUAPS 2 000 0.85 0 65 0,85 0.85 - 85,86 SOUZACRUZOP
DOCASOP-C- 8 952 9,60 1000 9.60 9.94 - 0.20 112.57 SUPERGASBRASPP
DOCASOP-E- 2 775 6,50 6,50 6.41 6,49 -1.82 110,19 TEKAPP
DOCASPP-C- 29912 8.30 8.80 8.30 8.43 0 72 153 55 TELERJON
DOCASPP-E- 12200 5.30 5.60 5,30 5.45 0.74 162.20 TELERJPN
EDITORAGUIAS LTB OP 20 0.70 070 0,70 0.70 - - TRANSBRASILPP

Cot*çó«9{Cr?)
Quant

(mil) F*ch Máx
% i/ Ind.U^j lucr

Min M«d D/ant Ano Titulo»

5 6001 400
27 98049 178

33111

273 811
91 288

4.15
1.454,501.45
4,50

1.34
24,996.704.16

1.454.581.59
4.50

3.51
2.67

13 965 3 70 4,00 3.50 3.68430 7.90 7.90 7.45 7.56
350 220.00 220.00 220,00 220,0010 000 1.25 1.25 1.25 1.25

22 790 11.50 11.50 11,201 013 25.00 25,00 24.51
20 000 6 70 6.70 6.704.20 4.201.45 1.454 60 4,651.50 165

4.50 4.5040.00 40,00 40.00 40 00000 840.00 840.00 840.00 840.0050 3.00 3,00 3.00 3.00-RIO 000 1 80 1 80 1.66 1.7320 000 5.05 5.20 5.05 5.12
12 768 155.00 158.00 155,00 155.44

700 5,80 5.80 5,80 58014 080 1,60 1,60 1.60 1.60
3.50 3,60 3.40
2.65 2.70 2,5077 460 12.50 13.00 11.80 12,504087 12.05 13,00 11.80 12,58

2 58.00 58.00 58.00 58,00800 34.00 34.00 34,00 34,00462 24,00 24.00 2200 23,24438 17,55 19.00 17,00 17,84
78 250 V60 1.60 1.60, 1.60

445 559 16,95 17.10 15.90 16.6812 000 1,27 1.30 1.27 1 28644 60.00 60.00 53,00 54,544 95,00 95,00 95,00 95.00081 117,00 119.00 110.00 115.50
954 7,85 8,00 7.50 7,857.700 2.50 2.65 2.40 2.55640 2.70 2.70 2.70 2.7066 790 8,20 8.30 8.20 8.2640 898 47.50 49,00 46.00 46.65

10 6,00 6.00 6,00 6.001 010 9.50 10.00 9,50 9.50
800 14.00 14,00 14.00 14.00

82 460.00 460,00 460.00 460.00
500 2.00 2.00 2.00 2.004.00

9.4018 000 4.0091? 9 35113 22,00 23,014 000 2,95 3.00

4.00 4.00
9.35 9,4023.00 23.002.95 2,99

4.66 182.183.70 129.2361.11
2.44 164.594.13 83.30157.65
0,48 122.35
3.57 133.03-1.72 119.58EST 129.27

EST 185,95100.00339.7881.08
•1.54 7 6 76

0 28 183,971.93 202,0965.84
2,63 148.10
4 71 148.33-3,77 265.962.63 237.362.00 192,88-3.60 154,06180.86-7.71 114.36
EST 59.93-1,30 174 11
EST 65982.77 80.44EST 95.294.96 78,02
0.64 157,00-5.56 129,441,82 127,36-0,48 170.31-4.84 158.46600.0090,91
0,21 186,674 03 205.83EST 37,66123.08
1.62 189,52

EST 183,5612,41 409,59

TRICHESPP
UNIPAR PA CC -
UNIPAR PAEE-
UNIPAR PB CC-UNIPAR PBEE-VALE RIO DOCE OP
VALE RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP - - R
VARIGPPVOTECPPVULCABRAS PP
WEMBLEY ROUPAS PP
WHITE MARTINS OP EE -ZANINI PP

Cot«çò«(Cr$)Quant
(mil) Foch Má* Min

% •/ Ind.Méd. Lucr.i D/ant. Ano
2 0002

1.55 1.55
7.50 750

4 517 2.00 2.00
094 9,20 10,10

153 042 2.43 2,501 204 190 00 199,00
49 353 260.00 265,01133 248,00 248.00
27 443 10,37 10 50020 0 75 0.80

5000 2.40 2.401000 6.30 6.30
299 178 2 00 2.00192 750 0,65 0.70

1.55 1.557.50 7.50
2.00 2.009.20 9.63
2.25 2.41190.00 192,14

250.00 257.75248.00 248.0010,00 10,23
0.75 0762.40 2,406.30 6,301.87 1,910.64 0.67

-11 43 110,71
EST 153.06
5.82 172.41-3.70 15286-2.43 159 60-3,93 114 34-4,51 111.23-4,62
0.69 244 15-5,00 90.48- 96.005.00 157 50-3.54 170.543.08 95.71

Empresas em situação especial
SOLORRICOPP 27 150 4.00 4.40 3,70 4.37 5.30 158 91
TÊXTIL G CALFAT PP 72 464 1 00 1 01 0.90 0 94 - 2 08 42 73
VIGORELLIOP 13 507 0.54 0.54 0.52 0.53 - 3 64 60.92

Mercado futuro
SAMITRIOPVALERIODOCEPP

RJN 4 000 49.50
RJN 17 300 270.00

49.50 4900 4913
275.00 265.01 26949

Opções de compra
Pr*$o Quant Prtmio

SEP VCT Exare (mil) UK. Mad.
Acesita pp CFB Jun 2.00 23 000 0.04 0 04

CFF Jun 1.60 54 000 0.15 0 16
B Brasil pp CFB Jun 60.00 1 500 9.50 9.78

CFC Jun 20.00 100 42.00 4200
Unipar pbee CFE Jun 2.60 4 000 0.20 0 24
Vale Rio Doce pp CFA Jun 230,00 154 800 46 00 43 69

CFC Jun 290.00 1263 000 9.00 7.11
CFE Jun 320.00 2756 600 170 1.36
CFG Jun 400.00 460 800 0.15 0.13
CFI Jun 500.00 82 700 0.06 0.05
CHF Ago 340,00 1 000 5.00 5.00

TOTAL 4 801 500 19 617

Volume
Milhões

6 763
8 992
3 762

594
5

Bolsa de Valores de São Paulo

Titulo. Min Med Máx Otc. Quant
MU

ACESlTA0P C03ACESITA PP C03ACOS VILL OP C35ACOS VILL OPACOS VILL PP C35ACOS VILL PPADUBOS CRA OP C30ADUBOS CRA PP C30ADUBOS TREVO PP DlAGROCERES PP C07ALPARGATAS ONALPARGATAS PNAMAZÔNIA ONAND CLAYTON OP C2ANHANGUERA OPANTARC PIAUÍ DNA
ANTARCT NORD PNAPARECIDA OPAPARECIDA PPBARACRUZ PPB DIVARACRUZ PPB 185ARACRUZ PPB P85ARTEX OPARTEX PPARTHUR LANGE OPASA ALUMÍNIO PNAATMA PP C02AUXILIAR ONAUXILIAR PNAVIPAL ON PAZEVEDO PPBAMERIND SEG ONBAND C F INV ONBANDEIR INV PP 18BANDEIR INV PP P8BANDEIRANTES ONBANDEIRANTES PPBANE RJ PPBANESPA ONBANESPA PNBANESPA PP C29BARDELiA PPBARRETTO PDBBELGO MINEIR OPBELGO MINEIR PPBESC PNABlOBRAS PPABOMBRIL PNBORELLA PNBRADESCO ONBRADESCO PNBRADESCO FIN ONBRADESCO FIN PNBRADESCO INV ONBRADESCO INV PNBRAHMA PP C13BRASIL ONBRASIL PP C30BRASIUUTA PPABRASMOTOR PP C15BUETTNER PN

CACIQUE PPCAEMI OP C04CAEMI PP C04CAF BRASÍLIA PP
CAIUA ONCAMACARI PPA
CAMBUCl PP P
CASA ANGlO PP C40CASA MASSON PP IN
CBV IND MEC PP DlCEDRO PPB
CEMIG P° BDCESP ONCESP PNCEVAL PN INTCHAPECO PP C11CHiARELU PP C01CIA MERING PP C54CICA PP C56CIM ARATU PPCCIM ITAU PP
CIMETAL PP Cl2CITR0DECTINA PP
COBRASMA PP B'DCOCISA FNBCOEST C0NST PPCOcAP PP C11CO^AP PP P
COM E IND SD PN
COMlND B INV ONCOMIND 3 INV PNCONFAB PP
CONST 8ETER P°A
CONST BE"ER PPB
OPAS D-v
COPENE PPA
COR RIBEIRO =P
CORBETTA PN
COSiGUA e\
CRoZElRO SUL pp
CURT PN
D : VASCONC °PA CD F VASCONC pPB CDOC-lMB!TUBA 0°DOC iMBlTuBA 3P
DOCAS PP BO\DONA ISABEL °P C2DURA'EX 3P C77EBERtE PN
ECONOMICO PN
EDN PNA
ELE3RA PP C01ELE<EiR0Z pN
ELETROBRAS p=3 coe
ELETROM vVEG °P C3ELIZIARIO PN
ELuMA QPELJMA PP
ENGfcSA PPA C34
ERICSSON QPESTRElA PP DIV

1 601.654.053.604,704,350,651.014.2126 48 27.0098.11 100.01 100.01

1.591 554.013.504,574.310.600.884.21

1.551 504,003.504 444.250 550.774.2126.0098.00 98.11 100.01 100.01 +3.175.0CT 75.93 76.00 76.00 +1.31.56 1.69 1.80 1.80 *16.12.7

1 601.514 003,604.654.250,600904.2126,00

*0 6-8.4
+ 6.6*4.3+ 1.0-5.5
18.4+ 2.6

74,00 74 69 75.00 75.005 70 5.91 6.10 5.86.80 6 80 6.80 6,8055,00 55.00 55.00 55.002,30 2.30 2.30 2,30? 95 ? 95 ? 95 2 95205Í00 205^00 205^00 205^0020500 205.03 205.03 20500200,04 200.04 200.05 200.04150 00 150 00 150,00 150.00170,00 170,00 170,00 170,000,68 069 0.70 0.6910.5112.053.001.100.654 903004.501.101.102.700.904.907060375

10,5112.153.001.100.675.343.004501.391.102.700.944,902.823.673.81

10.51 10.5114.50 12.053,001.100.705,703.004.501.401.102.700.954.902,903,70390

3.001 100.665.103.004.501 401.102.700954 902803.703,84150.00 150.00 150.00 150.001.50 1.55 1.60 1.5513.6012 700.552004300.658,608.4069 0069,50 73.17

15,03 15,5113,02 13.300 552.034.320.68

0,552.05440070860 8.608,40 8.4069,00 69,00
8,708.507.60

8,703,507.62

14.0012.800,552.054,300,708.608.4069,0075.00 69,508.708507.70
8 703.507.60125.00 128.49 130.00 127.00154.00 155 97 158.00 156.000,9939 004 5514,80

0.939,514,5515,39

0,99 0.9941.00 39.504.5516,00 45515,00370,00 372 89 380.00 375.00345.00 345 00 345 00 345.00285 2.92 3.30 2.902.80 2 80 2.80 2.80170.00 171.97 172.00 172 000.80 0,86 0,90 0 80260 00 260.00 260 00 260 000.50 0 50 0 50 0.50

12310,0
+ 1,7

b 17,1

-14-24.9-19,6

-3.5
+ 2.1-48,4*3.3
+ 0.2-1.5
-3.1-9,6-3.1
+ 2.5-2.2

+0.0+ 0,7
-1.2-2.3
+0.6/-3.6
-5.6+ 1.3+ 7.8-12.1
-1 1-11.1*4,0

10.502.451.459.009.505,4017,001,003,651,103,30

10.532.451.509009,6654817 001,003.701 14
3 89

10.602.451 509.0010.005.5217 001 003.801.204.20

10 50451 459009505.5017001 003,801 2080160 00 160,00 160,00 160 0014.50 14.98 15.10 15.10
2.20 2.4140 00 42.007 0027 0018.5018 503 203501.85

700 7 0027.62 30.0018.50 185019 03 19 50

2 50 2 2043 00 40.00

3203 501.85
3203.501.85

70028 0018.5019.003203501 85

? 2.0-3.3

•43-151
-06-12.0-6.9

53 00 53.84 54 00 54 00850894054 001.000600832250.60601807 00320810800250304001653.7052026 60

0904 50
0900.924 6055 59 56 001.05 1.100.6585330661.6485700208678006954140016581

650.90240070701907003.208 708.00905504001 6540056026 6038 0030 00700600209 99 210 02 220 00
14 61 14 6114.00 14.00

30 006 60

26 6037 ^530,006 82

U611400

0.85905054.00000 650.8540 *
701.6064700208508.0065304001 653^02026 603-5030 0060" 80209 99•46'

14 00

-26?09

-27-90
-55-170-76-56-3.1
— 3.2*49

952155 3354 5004 325235 57927 59134 419143 6026004 9458 2386981093553057 25630612740003920110703585725 600471037217 33170400240 024200552 00295840100022 42786166 2621921581011.91765 77950008 60015 266628996 22060 375233345126380219910 5331000988298492 3012018225 3041184 37814 80012050054513 0001 22911292100 1621 771500113 360116120172 5672050014 79017 7841021044228 4984712126744710 90092 9"35 370204 70017 700
503164 464176 60015 6971163029 25051000101 754100031 85716 1867 05050037 1735 3805005 020

200073 4801 55015;1 940

STRELA PP C98ETERNIT OP DIVEUCATEX OPN V PPAFAB C RENAUX PP ClFERBASA PPFERRO BRAS PPFERRO LIGAS PP INFERRO LIGAS PP PFERTIBRAS PP 184ERTlSUL PPB BDFERTISUL PPB C17FIBAM PP BSDFIBAM PP C26FLEXIDISK PNFORJA TAURUS PPFRANGOSUL PNFRIGOBRAS PNFUND TUPY PNGAZOLA PP C01GRANOLEO PNGRAZZIOTIN PPGURGEL PPB INTHOTÉIS OTHON PPIGUAÇU CAFE OPIGUAÇU CAFE PPAIGUAÇU CAFE PPBIMCOSUL PP C21IND VILLARES PN 18INVESPLAN PNIOCHPE PP DIVIPLAC PNITACOLOMY PNAAP PPITAUBANCO ONITAU BANCO PNAUSA ONAUSA PNJOAQUIM OLIV PNKALIL SEHBE PPKEPLER WEBER PP C2KLABIN OP C14

Mad Máx F«ch Otc. Quant
ímill

13.90 13.90 13.90 13.90125,00 125.00 125.00 125.0025.00150.001.3511.0024.006,506.105004.501.506.301.704.9014,501.801.885.902.002.502.550.4848 00170015 5016001.801.300.704.601 0017.010 508.006.5028.0025,001.201.5030.00

25 00 25.00 25.00
1.3512,0024.006 806.205.204.801.507001 905 2014,501851,905922.002.652550.5048.0017.0015.5018.001 801,300,855,201.1017.100.508.0070028 0026,001 201,5030 00

LABRA PN 0.75 0.76
LANIF SEHBE PP 0.40 0.40LIGHT ON 7.35 7,39LOJAS AMERIC ON 152.00 152.00
LUXMA PP DIV 5.50 5.60MADEIRIT PNB 0.33 0 34MAGNESITA PPA B 59.00 59.67MANAH PN 28.50 28.50MANASA PN 0.45 0.45MANGELS INDL PP IN 1.80 1.80MANGELS INDL PP 1.60 167MANNESMANN OP 3.40 3 53MANNESMANN PP 2.60 2 62MARCOPOLO OP DIV 2.00 2.00MARCOPOLO PP DIV 2.30 2.41MARCOPOLO PP 2.20 2.20MARCOPOLO PP 2.00 2.14

i MASSEY PERK PNA 1.35 140MEC PESADA PP 7.90 7 96
MELHOR SP PP 6.50 6,50MENDES JR PPA 1150 12.29MENDES JR PPB INT 11 50 12 62MERC S PAULO PN IN 2 60 2,60MET BARBARA OP 5 50 5,73MET BARBARA PP 4 00 4.01MET WETZEL PpA 6.00 6 00METAL LEVE PP C31 29 00 29.09METISA PP C24 1 20 1.20MICHELETTO PP DIV 150 1.52MINUANO PN 0.50 0.55
MOINHO FLUM OP CI 32.50 32 95MOINHO SANT OP C6 70 00 70,35MONTREAL PP 18 50 18 93MULLER PP C11 085 0 87NACIONAL PN 3 50 3 68NORDON MET OP C25 1.70 1 70
NOROESTE °N 137 1.37
OLVEBRA PP C33 3 30 3.43ORION PP 16 00 16.00ORNlEX PN 0.67 0 67PARAIBUNA PP 160 1.61PARANAPANEMA OP C5 20 00 20 00PARANAPANEMA PP C5 16 00 16 68PAUL F LUZ ON 0 38 040PEIXE pP DIV 1.15 1.22PERDIGAO PNA 1 29 1.30PERDISA PNA 1.50 1.500ERSICO°N 0.50 0,54PET IPIRANGA PP B" 8 00 8 00PETROBRASON 53 00 60 00PETROBRASPN 92 00 92.01PETROBRAS 00 C32 112 00 116 28PETTENATi PP 2,50 2,60PEVE ON 370 3 70
PIRELLI OP C59 2 70 2.73PIRELLI 03 C59 240 2.41°OL:PROPILE\ P=A 8.20 8 44
POLIPROPILEN PPA 7 70 7 79
POLYMAX PN 2 50 2 83PROME'AL Pp 4 50 4 76PROPASA PP 160 1 75
QUIMIC GERAL PND 0,80 0 80QUIMISINOS PN 2.00 2 00RANDON PP INT 3 80 4 00RANDON PP 3.50 3 72REAl ON 12.00 12 00REAL °N 1130 1130
REAL OA INV ON 32 00 32.00REAL CiA INV 3N 40 00 40 76
REA. CONS PNB i\T 13.00 13-00REAl CONS 3ND 'NT 13.00 13 00REAl CONS dNE INT 13 00 13 00REA. CCNS PNE 10 00 10 00=EA_ CONS PNF NT 14 00 14 00REA. CONS ON iNT 13 00 13 00REAL DE 'N\ ON 8.20 8 20^EA. DE >N\ PN 8 DC 6 00REAL 3APt P\A iNr 10 50 10 50REA. 3AR* =N6 INt 10 SC 10 50REAl ?ARt PNB 6 50 6 50

13511.3724,006.676,185.094.601.506.331.895.0214.501,801905.902.002.602.550.4848.0017.0015.5016.011.801.300.754,8210317,090.508.0066328 0025991.201.5030 00299 99 299 99 299;0850.40750152.005.900,3460.0028.500.501.811.803.652702002.602,20201 508.00650132013.202,605 804 5060029 501.251 605533 0071.1119500.90400701.377016.0006716120 0017 210.411 301 401 500.608 10
60 0092.01

160 00 * 6.6135 -8.01160 +5424.00 +2.16.606,10 -115.00 -3.84,80 *9.0150 +6.3700 + 11.1190 *2.74.99 -3.914 50 +3.51,801.90590 +1.72.00 I2.602.55 *2,00.4848.00 I17,00 I15,5016001,80 -5.21.300.72 -4.04 60 -11.51.00 -9.017 10 *0.50.508,00 -11.16.60 *1.528,00 -3,72600 *4.01.20 11.50 I30.00 I299.990.850,40 -2,47.50152.005.50 -6.70.3460 0028 50 +1.70,501.80 *0,5160 -11.13.452.702,00 I2.30 -11,52.20 -2.22.20 +10,01,40 *3.78,00 +1.265011 50 -11.512 00 - 6.92.60 -8.3550

10 0002628636378 437152207 05049 081141
3 7059051 05064 600169002010145 53546 97359 6201012 63230028 550250505 3383815848 750117 680110 15218 0603674 100

4.0060029.501.201500.55 ¦
33.0070 0018 900853901 701 373.5016 000.671 6020 0017000.401.151 301.50

0608 0060 0092.01118 00 117 0075 2 55

1377 7836074 4005150875959552037 020260 21013 654320720 85341 750111 600190 48216319100049000016 850132 45031 96010012 32424 5026001407 38550616744 07222 93325 7001206 04310 15517 098
5 93915 000045104 50826500030400401 739 2199 078155 29512 294619 8602 251116 162

702.95250850780
3005002000 8020001380120011 3032 004100130013 00
100014 0013008 208 0010 5010508.50

3 702.75458 207 70
00702000602004003 50120011 3032 0041 0013 00130013 0010 0014 0013 006 2080010 5010 506 50

Trtuloi Min M«d Mix F«ch 0*c. Quant(mill
REAl PART ON INT 10S 10 50 1050 10 50 148REAL PART ON 8 50 8.50 3 50 8 50 100RCFRIPAB PP 4 9 4 9 4 90 4 90 -20 '100R1PASA PP C01 2 50 2 52 2 60 2 60 -4 24- 200
RODOVIARIA PN 3 00 i 00 3.00 3 00 - 34 8 150
SADIA CONCOR PN 2 35 2 44 2 50 2 50 25 227
SADIA OESTE PNC 100 119 130 '• 30 -S 106813
SAMITRI OP 46.50 48 24 49.00 46 50 - 5.1 7 650
SANSUV PP 184 7 50 7 50 7 50 7 50 +7.1 2 974
SANSUV PP 185 5 30 6 30 5 30 5 30 14 700
SANTACONSTAN PP IN 0 75 0 78 0 80 0 ?5 -7 '6 631
SANTACONSTAN PP 0 60 0 60 0.63 0 60 -4 38 951
SCHLOSSER PP 1.50 150 150 150 -10 2 000
SCOPUS PN 7 20 7 40 7 50 7 50 ¦ 4 6 500
SEARA INDL PN 2 30 2 38 .'50 2 50 - 8 5 588
SEMP OP C12 45 99 45 99 45 99 45 99 '000
SHARP OP 184 5 80 6 3 6 40 5.80 - 0 5 890
SHARP PP 184 890 9 55 10 30 10.00 -16 576 73'
SID ACONORTE PNA 3 00 3 00 3,00 3 00 2 500
SID GUAIRA PN 140 140 140 : 40 330
SID INFORMAT PP CO 1390 14 18 1450 1399 -00 96955
SID RIOGRAND ON 1 48 1 48 1 48 1 .18
SID RIOGRAND PN 2 20 2 23 2 30 2 20 -4.3 5 4.5.'
SIFCO OP 184 5 00 5 00 5 00 5 00 '33
SIFCO PP 184 5 60 5 60 5 60 6 60 1 ,r,0
SIFCO PP P84 4 99 6 00 5 00 6 00 36
SOUZA CRUZ OP C02 460 00 460 04 470 00 460 00 I 1 '3
SPRINGER PN 3 20 j 54 1 60 3 50 - 7 114 000
STA MATILDE PP 195 00 195 00 195 00 195 00 - 83 1
STAROUP pP 150 155 ISO '55 -3.1 68 590
SUDAMERIS ON 0.85 0 87 0 30 0 90 3'467
SUDAMERIS PN 0 80 0 80 0.80 0 30 - in 3 563
SUZANO PPA 52 30 52 95 53 00 5j00 "327TECEL S JOSE PP 3 20 3.20 3 20 3.20 -5 10 531TECNOSOLO PP B-S 2 30 2 32 2 35 2 35 2 500TEKA PP C36 4 00 4 42 4 53 4 53 -'3 13'39TELERJON 8 27 8.28 6.28 6 28 - 0 10
TElERJ PE 23 00 23 01 23 03 23 00 42TELERJPN 23.00 23 03 23 03 23 03 '2TELFSP OE 39 00 39.00 39.00 39 00 - 2 49'ELESP ON 40 00 40-17 40 50 40 00 -12 59'HESP PE 5 - 00 5 7 00 5- 00 5 ' 00 - ' 62
TELESP PN 46 80 52 36 54 99 50 00 -9' '25
TRANSBRASIl ON I 1" l '' ''' "09 6
TRANSBRASIt PP C2 2 30 2 79 3 00 2 '5 -'c 1"5-'
TRANSPARANA PN 7 00 7 47 7 60 - 50 - 7 '."6
TRICHES PP '55 168 161 156 - 06 '0=00TROL PN INT 100 100 1 00 100 3 033TROL PN 0 30 0 88 0 92 0 92 - 2 2.- 496
UNIBANCO PNA INT 140 '50 '50 '50 6' -5E
UNIBANCO PNA '20 1 26 '25 1 25 - 4 3 000
UNIBANCO PNB INT 150 1 60 1.60 1 50 4 - 90
UNIBANCO PNB 120 130 130 120 2 065
UNIBANCO ON INT I 50 1 50 1 60 1 50 6 004
UNIPAR PNB 2 00 201 2 02 202 "8
UNIPAR PPA C27 2 35 2.35 2 35 2 35 7 MO
UNIPAR PPB BO 9 99 10,00 ' 0 00 9 99 - 0' -00
UNIPAR PPB C27 2 35 2 42 2 50 2 40 -43 43 618
USIN C PINT0 PP 0.80 0.93 1 00 0 94 -17 495 611
VALE P DOCE OP 200 00 200 00 20C -00 200 00 25
VALE R DOCE PP 255 00 257 21 270 00 260 00 2 21984
VALMET OP C20 93 00 93 71 95 00 95 00 -2 6'60
VARGA PREIOS PN 3 80 3 80 .-85 j 30 »."?VARIG ON 2 01 2 01 2.01 2 01 - 25 100
VARIG PP '0 00 10 22 '040 1C 40 -0 3'9 "6
VIDR SMARINA OP 70 00 70 71 74 99 74 99 -'3 700
VIGOR PP '75 197 2 05 2 00 -5.2 162 '00
VOTEC PP INT 0 80 0 61 0 82 0 80 - 24 450
VULCABRAS PP C41 2 20 2 J6 2 41 2 30 -4 46 925
WEN1BLEV 00 6 30 6 30 6 30 6 30 5 JJC
VVHF MARTINS OP 190 194 2 00 '9' - 2 57.(2'
ZANINI OP 0 50 0 50 0 55 0 55 -10 -0 550
ZANINI PP 060 06' 065 065 -8 134 31'
ZIVI PP DIV 3 20 3.29 j 36 3 36 - i '6 795

O que vai pelo mercado

BRINQ MIMO PP DIVEMBAUBA DÊS PN INFAROL PNIAP ONIAP PNSERVIX ENG ONSOLORRICO OPSOLORRICO PP
TEX G CAlFAT PP INTEX G CALFAT PP P
VIGORELL' OP

25 50 25 50 28 00 28.00 -12 '1000 49 0 50 050 0 49 -8 5 8000 80 0.82 0 90 0 80 -5.8 215009 4 90 4 90 4 90 2 000
70 5.91 6.20 5.70 -50 23 2857 50 7.50 7,50 7.50 - 11.7 75400 406 420 410 *2,5 34153 80 4 11 4 50 4 00 -11 80 445

0.95 0 99 1 01 1 00 65 450
0 90 0.93 0.95 0 30 -21 9C 3610 49 0.56 0.60 0.56 -3.4 70 370

Opções de compra
ISAO PAULO)

Dólar sobe CrS 150 no paralelo
O dólar já registrou lima alta

de 2..W7 esta semana no mer-
cado paralelo, e acumula um
ganho de 14.15' ; este mês. Nas
operações de ontem a moeda
foi comercializada a CrS 6 mil
451). contra CrS (í mil 300 na
véspera. Desde o início do dia
que a tendência era de alta.
com os primeiros negócios rea-
lizados a CrS 6 mil 350. Para
compra o dólar experimentou
uma alta de CrS 100. ao ser
comercializado a CrS (i mil 200.
Operadores do mercado atri-
buíram a elevação da moeda à
decisão do Governo argentino
de congelar as poupanças em
dólares no País. E ao início da
renegociação da dívida externa
brasileira. Com esse resultado
a diferença entre o dólar oficial
— CrS 5 29(1 — e o paralelo
sobe para 21,92'"r.

Bolsa do Rio — Depois da
alta no primeiro dia da semana,
o mercado de ações operou
ontem em baixa de 0.2%. com
o IBV médio atingindo 650.76
pontos. O índice de fechamen-
to manteve-se estável em
724.S2 pontos. Das 37 ações
que compõem o IBV. 18 subi-
ram. 16 caíram e trés permane-
ceram estáveis. Foi negociado,
nas diversas modalidades, um
total de 7.84(1 milhões de
ações, no valor de CrS 65.31(1
milhões. 19'/ menor que o vo-
lume do pregão anterior. No
mercado de opções foram ne-
gociadas 4.801 milhões de títu-
los. no valor de CrS 19.617
milhões. 15'r. maior que o vo-
lume do dia anterior. Mas o
mercado futuro apresentou
queda de 16c/c. com 21 milhões
de ações movimentando CrS
4.858 milhões. A vista, foram
negociados 2.898 milhões de
ações, o equivalente a CrS
40.143 milhões. 26°í a menos
que no pregão anterior. No
mercado a termo os negócios
envolveram 168 milhões de
ações, no valor de CrS 6.519
mil. Apresentaram alta os seto-
res de bens de consumo
(11.9'r). comércio (3.5'r). fi-
nanças (0.8'r) e petróleo
(2.7'>).

Dólar

6 150 6.200
6 300 .

6.450

-2 6 1 000 CODKaO NOME EBPCGFQUAffT.DE ABERT MED. ULT-18 29 -IS TTTULOS-2 0 37 193ig 9PC- OAV1J AVI 00 C35 A'jC 5 50 '2 00; 060-'2 13 430 OAS AZc :# Ao COO . ')
- 20,0 300 OP'21 =E~ DD C31 JlN 140 00 "-.CO ' 7=-6 0 33 210 0=T24 °tz PD C3' JLM 120.00 ' 5000 " 00 " OC-58 32 264 q=v6 PVa C5C jlM 100.00 14 000 ' 6 00 ''0'

OPM5 PMA»»C50 jl'M 50 00 22000 =4 00 5' 98
0PM9 PVA PP Cr? „N '200 236 000 ii'

te ,bSA" QPM'O PMAPPC57 JLN 14 00 2 2'2 600 - •>-
Tjj CPM16 PMA Pp C57 AGO 18 CO '60 800 5 X' 4 64
8J3 0='."- PVA PP Cr? JUN 8 ;c 366 : 00 *:'16 0PV8 =VA PP C;- „lN 900 >98 400 =60 r 44• s- QPV19 PMAP9C5? AGO 12 00 ' 39 000 e 00 :»

t 0°V31 PMA PP 257 AGO 8 00 41= 800 5 6C " ~
24 jevi P\1A PP C;7 '4 00 '5c X'O "-:' Si 0=V- =VA P= C5' . '6 00 5C 000 20 2 92PVA =p 257 '8 00 4 7-;oco 2 X1-V22 PVA PP 257 20OC 48' '00 ' I.'i-24 s-a pp 54 8oo :" .4-:s:-4 ,j. 1000 5-oc 4'o 4»

js:2 ?: »ago '200 icoo eso
.GC- 202 AGO 2 00 KMC '; -"

' , \ '6 '60 * XT C 5= 2 58

5.2405.220
• M

Nparaleio

5.270 ^90

16 5 17 5 20 5 21 5
liolsa de São Paulo — Com

uni fechamento ontem na mar-
ca de 18.373 pontos, o índice
Bovespa não acusou variação
significativa em relação ao pre-
gáo anterior. O índice médio,
contudo, expandiu-se 1.1'"r.
lista estabilidade, na média de
preços, não impediu que o
montante geral negociado (CrS
179 bilhões) caísse 9.1'í. As
ações mais negociadas a vista
foram Paranapanema PP C57
(CrS 29 bilhões 8 milhões), Co-
pene PPA (CrS II bilhões 378
milhões) e Petrohrás ON (CrS
6 bilhões 969 milhões). As

maiores altas (oram \entic.idas
com papeis tle Adubos C RA
PP ('30 I 18.4'; ); ( ru/eiro do
Sul PP (17-; ) e Sharp PP 184
(16.2' •). Cs títulos com m.no-
re> quedas foram Cale Brasília
PP ll2.r;i. Marcopolo PP
DIV 111.5''; ) e Mendes .li PPA
(11.5'; i.

Opon Market — As aplica-
ções ouTilight (por um dia),
garantidas poi Obrigações
Rea|ustá\eis e Letras do IV-
souro Nacional, foram feitas na
faixa de 15.10' < ao mes. sem
qualquer interferência do Ban-
co Central sobre o nível dos
juros praticados. As Obriga-
ções Reajustáveis tio Tesouro
Nacional (ORTN) esiáo sendo
netiociadas pelas instituições lí-
nanceiras a preços mais baixos
do que na semana passada, o
que para os investidores lutais
representa uma taxa atraente:
|9'.' de |uros ao ano mais cor-
reção monetária. A queda nas
cotações deve-se ao custo do
dinheiro, considerado elevado
perante a rentabilidade dos ti-
tulos que carregam em cartei-
ra. financiado-os diariamente
(2'r contra 1.42'i alem da cor-
reção mondaria de 10',r. em
maio).

AÇÕES DO IBV
Maioros alios (%| Mnioros baixas [%)

Co-reaRibei'opp 8-il BeiyoMmeifaop n 1T>PetfODraspp 4 96 Montreal pp 7 71Mannesmann pp 4.71 Cafe Brasilia pp 5 18
Soi^aCru/op 4 03 Samitnop 4 83Brahma pp 3,99 Vale Rio Doce pp 4 51

A^OES FORA DO IBV
Maioros flltas (%) Maioros baixas (%)

A^evedoTravassos pp 15 08 trichespp 1143Transbrastlpp 12.41 Cafe Brasilia Nov pp-r 10.90BNordestepp 10 09 CaoqueCatfipp 6,2bR Nordesteon 6 55 Pettenai pp 5 56
Brahma op 6.38 B Amazonia on 5,18

NEW G0LD METAIS PRECIOSOS LTDA

nEW 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 21-05-85)

INFLAQAO (% IGP) Jun Jul Ago Set Out Nov Oez Ian Fev Mar Abr Mai lun
Mensal 9 10.3 108 10 1? 9 10 I? 10? 1 ?) J? ' —
No ano 75.6 93' 114 136.8 1666 193 ?23 12 24 08 n 49 9
Em 12 muses 226 2F 219 212 ?1!0 21b 223 232 ?2b9 ?341 22M
N° Indice (mes) 1266/ 13 9 74 15 4587 17 083.3 19 232.2 21 131.6 23 3b7 26 308 28 982 3? 655 2 3b02?4
CUST0 OE VIDA (%)Mensal 9 10.6 9 !0.2 10 8 10 13 12 10 17 — —
No ano 7?4 9! 110 132 1571 179.8 208 !3 27 40 49 3 - -
Em 12 meses 19b 190? 194 19b 198 204 >08 218 223 225 220.0 -
N° indice (mes) 10Ub.2 11 220.4 12 328 7 13 590 15 042 1-369 18 061 20 466 22 9bb 25 364 1 27 054 _
PREIJ0 P0R ATACADO (%)Mensal 9.1 10 92 11 13 10 10 12 5? H6 7 2
No ano 76 95.7 113 '* 13'5 ;/0 198 230 12 23 4;;, 512
Em 12 meses 243 232 229 220 ?;*? 220 230 238 230 240 ?3i 4
N° Indice (mds) 14 52? 16 083 l'56?o 19^25 22 195 24 494 2M50 30 660 3) 484 3803'b 40'89 —
CONSTRUQAO CIVIL (%)Mensal 3 5 ?>6 <6 8.6 8? '5 :.6 »8No ano 73 82 132 ;4-1 1667 ifl9 213 '5 ?; <5i 4'?> — —
Em 12 meses 190? 186 212 Wi ?!3 204 ?1U ?;•; :f.r« ?;i4
N° indice (mes) 9 102 9 580 12 226 1 12 910.9 14 026 15 238 16 482 17 724 20 036 22 358 24 325
UPC (trimestral) (%) R8 ~i ^4
0RTN (CrS) 1? 137,98 13 254 67 14 619 90 16 165,61 17 867 42 20 118,'l 22 110 4624 432.06 27 510 at JO Vfi 34 ;66 ;a 208 4b 42 ^ 56
CORREQAO M0NETARIA (%) 97 10 106 ToT i2~6 ^9 10 57 Uh IF? 127 ~ 1001 9
CADERNETA DE P0UPANQA 9^44 ^746 [?85i in5 iTTi IU63 10 449 ITobi iTTe ^5 iTR ~ i?5b
(rentabilidade)
INPC (%)Mensal 5 79 11 ' 13 9 88 ll 25 1008 -10 23 It .13-
No ano ?! 90 104 124 6: > 1751? 203 ?7 13 95 25 .9 4- v i/
Em 12 meses 199 78 197 04 190 59 19.54 186 98 194 '4 20; 2* 214'9 ?1" 54
Reajuste Salarial semes 66 68 71 73 .'10 ?i ?? 75 '' 8d 39 *6
AlUGUEIS (%)Residencial-anual 14Q06 155 5? 159 32 >7 63 15." 4" 153.23 14 - ik 155'9 33 I'l .• 1/'6dSemestral 52 96 54 72 56 r-9 04 56 80 57 04 5« it 60 00 '..it -h 35Comerciais (igual aCorr Mon. em 12 meses) 187 32 191,05 194 52 200 22 202 210 98 219 92 223 7? ,'32 0j >¦?•-.2 '3) 82 242 3 246 20
CORREQAO CAM0IAL (%)Mensal 3 23 10 297 10 601 10 491 12 96 9 889 10 449 12^95 10"' .2^4
No ano '5 51 93 66 114 20 .35 67 166 49 192 85 ??3 0% 12 595 24 0s '-'V ¦¦¦ '2 *4* —
Em 12 meses 225 49 211 39 213 9? 223 60 211 33 215 402 2?7 950 23i 314 225 08 23'724 =42 -51 24-s86 -
OOLAR PARALEL0 (1)Prego de Venda (CrS) 1'30 1 780 '.990 2 510 2 880 :360 3 290 3 800 -950 4 ,00 ; 150 5 650 —
DOUR OFICIAL (1) 15S2 1 728 1905 2 107 2 329 2 622 2 381 «.84 .• o;7 3 951 4l'(j : 'M —
OURO (2) (CrS) ?H00 2M00 21 400 2- 700 3!~200 30 500 36 500 iTTot) ^500 44^ 52 300 7*^00 —
OVERNIGHT (%)(SDP) 9'! 11.05 1000 1126 12 93 10 40 10 2b 12 '3 !\5 1? V" -7
COB 10 80 12 12 0! 8 29 13 -5 9 33 . 1 33 1 i a2 "j 4 43 —
LETRA 0E CAMBI0 (3) 5 44 5^8 T\2 Toi 6 36 T7! ~T
B0LSA 00 RIO (IBV) ~ 

~44 30^5 0 04 7TT 4^4? "5 - . •
Libor (5) 12 50 12 30 12 )0 12 25
Prime-rate (5) 12 50 13 00 .3 JG 13 00 12 '5
BASE MONETARIASaldo (CrS bilhões)mês (%)no anoEm 12 meses
MEIOS OE PAGAMENTOSSaldo (CrS bilhões)mès (°b)No anoEm 12 meses
(1) cotação no orimeirp ata ctaxa dc ultimo dia dc ^ès !o "iès Veia abano cotações diárias í2i D'eço Dor írama oara ungotes de 250 ^ra-nas -3;

16: «Tiissão grimana 1a moeaa ' papei moeda ooder do duühcg ma s aepos>t
i4j oroieçác dc Tercadr (5)- 58 e oancas ~.r,rerr.au

Outros Indicadores

[><)lt*r — Compra CrS 52"<> \enda CrS ^2^>I)olar paralelo - Compra CrS M'»' • ^2'»" (. *>4-" 1 Ovtrninht
Rendimento do dia- 15.10. Mediai SDP No dia 15.1OrI. MVR 1 Maior V alor de Referenciai 1 r> " ll-KKJ 1 nid.nte*» Fi^al
do Rio Je Janeitoi e IMK (Inidade Fiscal do Município do Rio Je laneito» — ¦ Salário Mínimo: 1 rb> 120

B



Negócios? & Finanças

Governo nega aumento 
para 

o 
preço 

mínimo da soja

CFP já aplicou Cri 7 trilhões

Brasília — O Governo não aumentara
o preço mínimo da soja, segundo informou
ontem o Ministro da Agricultura, Pedro
Simon. O Governo não pode criar um
precedente para que outros produtores
rurais, cujas colheitas também estão com
cotação baixa, reivindiquem o mesmo tra-
tamento.

O problema dos produtores de soja foi
um dos assuntos tratados ontem na conver-
sa entre o Presidente José Sarney e o
Ministro Pedro Simon. Segundo o Ministro
da Agricultura, o Governo estuda uma
solução para o problema e ontem, por
telefone, Pedro Simon conversou com os
Ministros da Fazenda, Francisco Dornel-
les, c do Planejamento, João Sayad, e com
o presidente do Banco do Brasil, Camilo
Calazans, tratando do assunto.

Pedro Simon disse que o Governo
anterior, ao estabelecer preços mínimos
altos para diversos produtos, sabia que no
futuro, corrigidos monetariamente a cada
mês, os preços ficariam acima das cotações
de mercado. O assunto chegou a ser moti-

vo de preocupação do então candidato a
Presidente. Tancredo Neves, que via uma
manobra para prejudicar o Governo que se
iniciaria a 15 de março.

O Ministro Pedro Simon disse que a
intenção era criar um clima de instabilida-
de entre os produtores, que só não aconte-
ceu porque o atual Governo comprou os
produtos que lhe eram ofertados dentro da
política de garantia de preços mínimos.
Hoje, o Governo é proprietário de mais de
4 milhões 600 mil toneladas de grãos e
fibras. De grãos de soja o Governo é
proprietário de 1 milhão 100 mil toneladas.

"O Governo vai caminhar sobre um fio
de arame quando for desovar esse estoque
que tem em seu poder". Esta é a imagem
que o Ministro da. Agricultura faz do
probleiaa que tem pela frente. Pedro Si-
mon está convencido de que a liberação
desses estoques é um problema sério e terá
que ser muito bem articulado com a Secre-
taria Especial de Abastecimento e Preços
para que se evitem erros do passado.

Bolsa Brasileira de Futuros—Mercado de Ouro
FECHAMENTO ~]

WES DC VENCIMENTO MAXIMA MINIMA AMTERIOft DIA VARIA^AO 20 05 65
V„i„ 250 g —' — 63.000 63.500 + 500 —
Vistrj 1 kq ~~Vista 100 a — ~ 62 500 63.000 + 500 —
Junho.85 - — 63.500 66.250 ' 2.750 U
Anmro/SS 82 000 82.000 80 000 81.000 + 1000 04 —
Oiiiubr(V85 105 700 103.BOO 102.980 104940 + I 960 76 37
Dezembro/85 134.400 131.400 129.940 134 330 + 4 390 42 29

VOLUME TOTAL 122

Metais Câmbio
Alumínioà vistatrês meses
Chumboà vistatrôs meses
Cobre (Cathodes)à vistatrês meses
Estanho (Standart)à vista
três mesesEatinho (Hlghgrade)à vistatrês mesesNlquda vistatrês mesesPratJè vistatrês mesesZincoâ vistatrôs meses

873

292297
11731177
95309495
95309505
44504392

483
498.50

678

874895,50
293298

11751178
95409500
95409510
44554395

485499,50

682
Nota Alumínio, Cobr», Estanho, Níquel • Zln-
co — em libras por Toneladas Prata — em pense
por troy (31,103grs )

Ouro
Tolefona Compra VendaCrS CrS

Goldmine 224-1970 62 200 65 000.
New Gold 240 7460 61 700 64 500

Gold Invest 262 3588 63 200 66 300
Jabl 224-8497 61500 64 500Reserva 224-7757 62 500 64 900
Dequssa 224-7757 62 700 65 000
Auxiliar 62 500 65 000
Comind 62 500 64 900
Salra 61 700 64.700Ourinvest 2856800 62 700 6-1900Anwoma 62 500 64 500I Magnum 267 4595 62.000 64 000Thousand 62 300 65 000Invest D or 224-6338 62 500 65 000

As taxas publicadas foram divulgadas ontem pelo Banco Central, ds 16h30min
Pandade Cota?6esemCr$Compra Venda Compra VendaD6lar 1.0000 1.0000 5270.00 5290.00

Coroa Dmamarquesa 10.988 11.042 477.27 481.43
Coroa Norueguesa 8.8223 8,8677 594,29 599.62Coroa Sueca 8.8423 8,8877 592.95 598,26Dolar Australia 069161 0.69539 3644.78 3678,61
D6lar Canadense 1 3678 1,3739 3835,80 3867,52
Escudo 171.66 173.85 30.313 30.817
Florin 3,4481 3.4659 1520.53 1534.18Franco Qelga 61.477 61.773 85,312 86.048Franco Frances 9.3188 9,3612 562.96 567.67Franco Suigo 2.5649 2.5802 2042,48 2062.46lene 249.55 250.65 21.025 21.198
Libra 1.2725 1.2791 6706,08 6766.44
Lira 19551 . 1965,9 2.6807 2.7057
Marco 3.0519 3.0671 1718,24 1733.35Peseta 171.41 17285 30,489 30,862
Xelim 21.507 21.693 242.94 245.97
Taxas obtidas no mercado de cambio de Nova lorque

Moedas Divisas Dolares
por dolares por divisas

Ontem 2" fern Ontem 2'1 teira
Argentina 0 0019 0 0019 530 65 525 00
B,as.l 0 000190 0.000190 5270 00 5250 00
Inalaterra 1.275b 1.2745 0 7840 0 .'846
Canada 0.7299 07310 13700 13680
Chile 0 0066 0 0066 152 45 152 10
Colombia 0 0066 0.00/5 155 00 133 52
Ecuador 00104 0.0104 95 75 95 75
Franga 0.1071 0.1070 9 3400 9 3450
Holanda 0.2878 0.2889 3 4745 3 4620
I,al,a 0.000510 0 000510 1959 00 1959 00
japao 0.003999 0 003998 250 05 250 10
Mexico 0,00392 0.00392 255 00 255 00
peru 0.000103 0 000115 9747 00 8119 00
Portuqal 0.0058 0 0058 172 03 172 00
Espanha 0.005750 0.005821 1/3 90 171 80
Suiga 0.3890 0,3868 2 5710 2 5850
Uruguay 0.0107 0,0107 93 75 93 50
Venezuela 0.0791 0.791 12 6500 12 6500
Alemanha OCC. 0.3267 0 3261 3 0610 3 0675

Libor Dólar ao dia em maio

7 dias1 mês
3 meses
6 meses
1 anoPnme-Rate
10%

Máx
713/16

77/8
8

81/4
83/4

Ont«mMin.
711/1673/4

87/8
81/8
85/8

Dia AnteriorMáx. Min.
77/8 73/4
77/8 73/4

81/16 715/16
81/4 81/8

811/16 89/16

Ouro — A divulgação do
PNB e da inflação americana
abaixo da expectativa elevou o
preço do ouro na Bolsa de
Mercadorias de Nova Iorque
para 319,10 dólares por onça
trov (31,103$) — alta de 3,90
dólares c reduziu a cotação do
dólar nos principais mercados
da Europa. Em Frankfurt, a
moeda foi comercializada a
3,03 marcos, contra 3,07 no dia
anterior. Como reflexo o ouro
fechou com alta de Cr$ 500 na
Bolsa de São Paulo, ao ser
cotado a CrS 64 mil, influencia-
do também pela alta do dólar
no mercado paralelo.

DIA COMPRA VENDA VARIA DIA COMPRA VENDA VARIA
(%l 1*102 4 980 5.000 0,40 17 6 220 5 240 °'38

03 5 000 5.200 0.40 20 6 250 5 270 057
5 030 5.050 0.60 21 6 270 5 290 0 38

07 5.050 5.070 0,40 22 5 290 53,0 °-38
08 5.070 5.090 0.40 23 5320 6340 °'57
09 5 090 5.110 0,39 24 5.340 5.360 0,38
10 5 110 5.130 0.39 27 5370 5 390 °-56
13 5.140 5.160 0,59 28 5 390 5 410 0-37
14 5.160 5.180 0,39 29 54'0 5430 0:'
15 5180 5.200 0.39 30 5430 5450 037
16 5.220 5.220 0,39 31 5 460 5 480 °'55

Mercadorias de São Paulo

CAFÉ
Fech70400084920012810001893000

MuaS Más Min.Jul 712000 704000Set 856000 848000Dez 1294000 1280000Mar 1909000 1892000Mai -Jul —Cotação em Cri/saca de 60 kg
OURO

DezFevAbrilJun

134400171600212600269600

130800168000212600269600

JunAgoOut
6650082500106000

6650081500103600
6650082000105200

MÍJMJunAgoOutDezFevAbrJunCotação em Cr$/15 Kg —

Máx.
67 000102.900110 500126100141 700166 000

Min.
65 000101 200107 700

165 400

Mercadorias no Exterior

Lb » Libra Peso * 0.45392Kg
B - 27.22kg

t « tonelada
onça troy » 31.103gr Fonte - • Bolsai de Nova Iorque e Chicago

A Comissão de Financiamento da Produção
— CFP — já aplicou na comercialização da aluai
safra Cr$ 7 trilhões 561 bilhões 991 milhões, dos
quais 769r referem-se a Aquisições do Governo
Federal (AGF's). Os restantes Cr$ 1 trilhão 7611
bilhões 222 milhões são de Empréstimos do
Governo Federal (EGF's).

Os dados são do último boletim da CFP. que
revela ainda que. com as operações de AGF
realizadas, o Governo tem agora em seu poder
nada menos que 4 milhões 680 mil 985 toneladas
de produtos agrícolas (algodão, arroz, feijão,
milho e soja), além de ter financiado a estoca-
gem, à espera de melhores preços para os
produtores, de 1 milhão 734 mil 526 toneladas
dos mesmos produtos.

A maior parte dos gastos com AGF foi para

compra de algodão (Cr$ 2 trilhões 584 bilhões
473 milhões, aplicados na compra de 683 mil %9
toneladas do produto). Mas, cm termos de
quantidade estocada, a maior é a de milho —
são 1 milhão 476 mil 959 toneladas, que
custaram CrS 757 bilhões 179 milhões, em
AGF s, e 416 mil 861) toneladas, avaliadas em
CrS 167 bilhões 953 milhões em F.GF's.

Esta foi a primeira vez que a CFP teve que
comprar soja dos produtores (devido à retração
dos preços internacionais do produto). Há atual-
mente em poder da CFP 960 mil 816 toneladas
de soja, que custaram Cr$ 750 bilhões 179
milhões. Além disso, outras 350 mil 354 tonela-
das foram estocadas pelos produtores, que para
isso receberam empréstimos (EGF's) no valor
de CrS 167 bilhões 953 milhões.

Aureliano explica congelamento

de preços 
do petróleo 

e energia

Belo Horizonte — "O Governo está fazendo
uma opção. A sociedade brasileira precisa con-
viver no momento com a reversão da expectati-
va inflacionária e, para que isto aconteça, é
preciso evitar reajustes bruscos e violentos de
alguns setores, principalmente, o de derivados
de petróleo. Isto significa reduzir a capacidade
de investimento da Petrobrás, uma opção de
Governo", disse ontem, em Belo Horizonte, o
Ministro das Minas e Energia, Aureliano
Chaves.

Segundo ele, o fim do congelamento dos
preços dos derivados de petróleo e dos reajustes
nas tarifas de energia elétrica ainda depende de
avaliação que está sendo feita pelos Ministérios
do Planejamento e da Fazenda. O setor de
energia elétrica, segundo o Ministro, deve ser,
em primeiro lugar, capitalizado, '"pois a relação
pura e simples das tarifas não resolve o proble-
ma das empresas".

O Ministro admitiu que alguns setores con-
sumidores de energia elétrica são privilegiados
com tarifas mais baixas, que poderão ser aumen-
tadas, mas ponderou que estas mudanças só
ocorrerão após uma "avaliação que indique
quais são as repercussões positivas dessas tarifas
privilegiadas". Segundo ele."é presumível que
essas tarifas sejam necessárias para aumentar a
capacidade brasileira de competitividade no ex-
terior".

Após afastar a possibilidade de um raciona-

mento de energia elétrica, o Ministro afirmou
ser "muito difícil, para este ano, uma elevação
no orçamento da Eletrobrás.

Com o congelamento das tarifas, o setor de
energia elétrica em todo o país deixa de faturar
mensalmente 100 milhões de dólares — CrS 500
bilhões — estimou ontem o diretor-financeiro da
Cemig — Companhia Energética de Minas Ge-
rais, Luiz Aníbal Lima Fernandes. Acrescentou
que somente a empresa mineira perde 12 mi-
Ihões de dólares — CrS 60 bilhões — por mês.

A Cemig. segundo Luiz Aníbal Fernandes,
não revisou ainda a previsão de faturamento de
CrS 2 trilhões 800 bilhões, feita para este ano,
mas disse que a remuneração da empresa dificil-
mente chegará aos 8% anteriormente previstos,
em função do congelamento das tarifas.

O presidente da Centrais Elétricas de São
Paulo — Cesp, José Goldemberg, definiu ontem
como "um aperfeiçoamento do erro do Governo
passado" a manutenção da política de tarifas
para o setor elétrico, combinada com o congela-
mento dos preços da energia elétrica, que agra-
vou ainda mais a difícil situação financeira das
empresas fornecedoras.

— A situação financeira das empresas de
energia elétrica se agravou na Nova República
— sentenciou José Goldemberg, que condenou
também a idéia de que as empresas do setor
teriam ainda "gorduras a cortar".

São Paulo quer gás de Campos

O presidente da Companhia de Gás de São
Paulo (Congás), Victor Brecherct Filho, e o
presidente da Centrais Elétricas de São Paulo
(Cesp), José Goldemberg, apresentaram ontem
ao presidente da Petrobrás, Hélio Beltrão, pro-
posta formal de compra de 1 milhão a 2 milhões
de metros cúbicos diários de gás natural da
Bacia de Campos.

Victor Brecherct argumentou que a disponi-
bilidade de gás natural na Bacia de Campos está
girando em torno de 5 milhões 500 mil metros
cúbicos e que a Companhia Estadual de Gás do
Rio de Janeiro não teria condições de absorver
mais do que 2 milhões 500 mil metros cúbicos
diários.

José Goldemberg explicou também que a
Congás fornece atualmente ao mercado paulista

1 milhão 200 mil metros cúbicos por dia de gás
extraído da nafta (um dos mais caros derivados
do petróleo), destacando que o aproveitamento
do gás natural de Campos, cm São Paulo,
permitiria ao país substituir um derivado nobre
por um outro relativamente abundante e mais
barato.

Além da proposta de compra do gás natural
— que traz embutida urna outra no sentido de
financiar a construção de um gasoduto de 60
milhões de dólares, ligando Volta Redonda a
São Paulo —, eles apresentaram dois outros
pleitos a Beltrão: o fornecimento de gás residual
das refinarias de São Paulo à Congás e a
aceleração das negociações com a Pectcn sobre
o preço do gás natural descoberto na Bacia de
Santos.

Em resumo

134100171500212600269600Preços por um grama. Unidade de negócios.Lingotes de 250 gramas, por contrato,
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Fech.48 00065.000101 200107.700126100141 700165 400

Futures

Mercadorit Unld. F*ch»mento
Malo Jun. Jul. Ago. Sat. Out. Nov. Dm. Jan. Mar.

Arucar c/Lb 3,21 3.10 3.24 379 4,24
Cacau tn 2,076 2,066 2,031 2,035
Cal6 c/Lb 143.50 148.10 146.58 146,03 145,36 _.AlgodSO C/Lb 65.22 6536 63,73 64.77
Soja IgrSol S/B 5,73 6 68 5'76 6 86 5.97
Soia (farelo) S/t "8.60 12310 '22.80 ' 25.70 128,30 136,60 139,30 144,70
SoiaWleo) c/Uj 32.93 30 67 30.35 29,27 28,33 26,47 26,10 25,65
Milho S/B 283 2,75 2.60 2,56 2.65
Suco de larania c/Lb '48,65 '46,80 145,00 144,60 144,35
Tngo S/B 320 318 316 317 328 333
CobfB s/oncatroy 635.50 641,0 648.60 657.0 659.50 -
Ouro S'on^a Iroy 317,10 317,90 321.40 329,60 —
Praia S/on^a troy 621.60 614,50 626.50 634.40 647.50 652.20 661.30
Aveia IB 1.60 — | 1.55 I 1.54 1.53 '.58 -

Estados Unidos — O produto nacional
bruto cresceu apenas 0,7% no primeiro trimes-
tre contra o índice esperado de 1.3%, c os 4.3%
obtidos no mesmo período de 1984. O elevado
déficit da balança comercial foi o principal
motivo da mais baixa taxa desde 1982, quando a
economia norte-americana enfrentava sua últi-
ma fase recessiva. A inflação em abril foi de
0.4%, elevando para 4,2% o índice anual.
Desvalorização — O Banco Central Ar-
gentino desvalorizou o peso cm 3%. A nova
cotação ficou cm 541.66 pesos em relação ao
dólar, enquanto no mercado paralelo a moeda
norte-americana c cotada a 640 pesos. Para
passagens, o dólar foi fixado em 659,20 pesos.
Telefone —a Siemens vendeu para a Nigé-
ria, por 450 mil dólares, uma central telefônica
privada Esk Crosspoint 3000 com 1 mil ramais e
outra com 400 ramais. Outro contrato foi fecha-
do com o Governo de Tawain, na Ásia, referen-
te a duas centrais idênticas, no valor de 690 mil
dólares.
Ovomaltine — A Sanbra está relançando
cm todo o país o Ovomaltine, mantendo a
fórmula mas mudando a embalagem. A empresa
firmou convênio em abril com a Wander, que
fabrica o produto desde 1950. As empresas
pretendem reverter a tendência de queda do
produto, através de uma nova imagem, reposi-
cionando-o como alimento nutritivo.

Feijão — O preço do feijão-preto, que em
menos de dois meses subiu no atacado de CrS
117 mil para CrS 180 mil a saca, deverá conti-
nuar em alta por mais algum tempo, segundo os
técnicos da Fundação Getúlio Vargas, que pre-
vêem problemas no abastecimento do Rio de

TROQUE X.Y OU Z POR HP!

Clappy e HP trocam a sua calculadora usada, mesmo
com defãito, por uma HP nova em folha. Se a sua
calculadora usada for HP, ela vale até CrJ 475.000.
Se for de outras marcas, vale até CrS 200.000 na
compra de uma HP.

HP 41CV - Calculadora
..alfanumérica^

programável com
68 teclas de função.
CrS 2.541.500

fsssf [w?
I av;

.#6.500

Clappy

0 lado gente da máquina
Centro:
R. Sete de Setembro, 88 - Lj. Q (galeria)
Tel.: (021) 222-5517/222-5721
São Cristóvão:
R. Antunes Maciel, 25/2°
Tel.: (021) 264-2096
Copacabana:
R. Pompeu Loureiro, 99
Tel.: (021) 236-7175/257-4398
Visite nossas lojas ou solicite a visita
de um representante.
Entregamos em tono o Brasil

l pelo Reembolso Varig.
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Reajustes propostos pdo BNH |

PRESTAQAO PRESTAQAO REAJUSTADA (CrS) |
ATUAL (CrS) INDICE Ml'NIMO H40.3%liNDICE MAXIMO (200%) g

100 mil 240 mil 300 300 mil |
400 mil 961 mil 200 1 milhso 200 mil 1
800 mil 1 milhao 922 mil 2 milhoes 400 mil |
1 milhSo 500 mil 3 milhdes 604 mil 4 milhoes 500 mil I

Janeiro no segundo semestre. Embora a colheita
nos principais Estados produtores já tenha ter-
minado, os técnicos acreditam que as cooperati-
vas vão segurar o produto para repor seus custos
de manutenção.
Inquérito — O líder do PDT na Câmara,
Deputado Nadvr Rossetti (RS), vai requerer
hoje a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar irregularidades no merca-
do de seguros e da previdência privada e para a
elaboração de um anteprojeto de lei orgânica
que assegure o saneamento do mercado e sua
fiscalização mais eficaz.
Angra-1 — A unsina nuclear voltou a parar,
domingo, em conseqüência de um problema
surgido cm um dos geradores dicscl dc cmergên-
cia, que funciona como fornecedor de energia
para alimentação dos sistemas auxiliares de
refrigeração do núcleo. No momento, a direção
de Furnas Centrais Elétricas aguarda a chegada
de técnicos da empresa fabricante, a Fiirbanks
Morse, para uma completa análise do problema.
Slinamam — O Fundo de Marinha Mercan-
te terá de desembolsar, através do BNDES, CrS
I trilhão 96 bilhões 500 milhões ainda este ano,
por conta de contratos dc financiamento dc 62
embarcações destinadas a armadores nacionais.

Pepsi-Cola — Os fabricantes da Pepsi-Cola
e autoridades comerciais soviéticas assinaram
um novo contrato com validade até 1990, que
duplicará as vendas do refrigerante no país. Em
troca, a vodea Stolichnaya será comercializada
pela Pepsico nos Estados Unidos. A Coca-Cola,
rival da Pepsi, também é vendida na URSS
desde 19S4, mas limitada aos estabelecimentos
comerciais que só atendem aos estrangeiros.

BNH propõe 
reajuste

mínimo de 140,3% e

um máximo de 200%
As prestações da casa própria deverão ser reajustadas

entre um nível mínimo de 140,3% e um nível máximo de
200%. O BNH apresentou ontem ao Ministério do Desen-
volvimento Urbano a proposta de reajuste mínimo de
140,3% —o que eqüivale a 60,2% da variação do INPC de
maio de 1984 a maio de 1985 — para os contratos cujas
prestações forem corrigidas de seis em seis meses e que,*
nos anos anteriores, não se tenham beneficiado de qual-
quer redução.

O índice de 200% não está oficializado pelo Banco.
Mas já há concenso no sentido de que não poderá exceder
desse limite o percentual de reajuste das prestações que
permanecerem com correções anuais. Praticamente 80%
dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
não fizeram até hoje opções para reduzir o valor das
prestações.

O BNH considerou 140,3% um nível intermediário
entre o sugerido pela Coordenação Nacional dos Mutua-
rios (112%) e pelos agentes financeiros (170%) para
reajustar as prestações até agora inalteradas, que passa-
rem a ser corrigidas semestralmente. Para isso, foi consi-
derada a necessidade de reposição das perdas provocadas
pela política salarial, nos anos de 1982, 1983 e 1984.

Conseqüências
Se for aceita essa proposta, o BNH considera que

estarão superados os impasses surgidos com os mutuários.
Isto porque, além de garantir a reposição das perdas
salariais aos anos anteriores, haverá a garantia contratual
de que os reajustes das prestações não excederão mais os
dos salários. Além disso, para cobrir o rombo decorrente
do sub-reajuste, todos os demais segmentos envolvidos —
agente financeiros, construtores, incorporadores e a
União — serão chamados a dar sua contribuição.

A idéia é fazer com que, a partir do percentual ontem
apresentado como piso para reajuste das prestações esse
ano, saiam os outros índices de reajuste, dependendo do
caso de cada contrato de financiamento. Por exemplo,
ficarão na faixa intermediária entre 140,3% e 200% os
mutuários que se beneficiaram em 1983, em 1984, ou
nesses dois anos, do reajuste com base em 80% da
variação do salário mínimo. Também terão outro enqua-
dramento os casos de contratos cujos mutuários entraram
na Justiça e vêm pagando prestações corrigidas com
índices inferiores aos oficiais.

Não deverá ser utilizada a diferenciação por faixas de
financiamento, como pretendiam os agentes financeiros.
A tendência é mesmo pela adoção do índice único,
conforme pleito dos mutuários. Somente com as medidas
adotadas nos anos anteriores, o rombo estimado para o
SFH alcançava CrS 11 trilhões. O valor do subsídio
necessário para a adoção da nova proposta do BNH ainda
está sendo calculado.

Em Brasília, o Senador Humberto Lucena, líder do
PMDB no Senado, informou que as lideranças da Aliança
Democrática receberam do Presidente José Sarney a
garantia de que tratará da questão do reajuste das
prestações da casa própria 

"com sensibilidade política e
social".
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SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assembléia Geral ExtraorrJtná-
ria e Ordinária, na sede social na Estrada Almirante Santiago Dantas, 481), nesta cidade, As
14,30 horas do dia 31 de maio dc 196!:, s fim dc dnlihctmi" $06» jrpgur»'» d" An
1) Homologação do aumento do Capital Social de CrS B.37b.000000.00 para Cr$
9.500.000.000,00, relativo a subscrição autori?ada na AGE de 12 07.1985 ?) Apreciação e
aprovação do Relatório da Diretoria, parecer dos Auditores Independentes, balanço patri-
monial e demais demonstrações Financeiras, relativo ao exercício encerrado em 31 01 l(J8!i
3) Aumento du Capital Social de CrS 9 ÜOO 000 000.00 nwul, ' 4UU  me
diante aproveitamento da Reserva de Incentivos Fiscais e Reserva
de Correç3o Monetária do Capital. 4) Apreciação do saldo da
reserva de reavaliação, visando a destinação no seu todo ou em nossas ações
paite. b) AlteraçSo do An 49 do f Matuto S'wl 6) A-,s.m! v .se saonisocuow

yjnteresse gerais. Rio de Janeiro, 72 de maio de 198b A Direto'' NAS BOISAS DE VAtORIS

WmOM- | jSCOM w>i »*¦ KDO «*UCC | M
<fi> Cl METAL Siderurgia S.A.

CGC 1 7.379 827/001 I • 50

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDOS E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o pagamento rios di-
videndos, aprovados pela AGO/AGE realizada em 30 04 8b, re-
lativos às ações nominativas e ao portador, DEPENDERA DE
SUA SOLICITAÇÃO, observando-se o seguinte

im n9 1 2¦ cur1) VALOR DO DIVIDENDO: C S 0 b3 cor i. in
2) PROCESSAMENTO DO PEDIDO

1 - Pedidos leitos de 2'! 0b a 30 05 paqamentc Io 2 '• 1 ».
a 30 06

2.2 — Pedidos feitos a pa-tir de 30 05 pagamento 30 dias
depois.

3) LOCAIS DE ATENDIMENTO
3.1 — Ações nominativas e ao portador

a) Em Belo Horizonte. Rua Padre Mannho, 45b - Se
tor de Atendimento aos acionistas, no horário ne
09 00 às 1 1 00 o 1e fio às 1 7 00 hor rs

b) Em São Pátrio. Av. São Luiz. 50 - 28°andar, no
horár o de 09 00 às 11 00 p 1e 15 00 às 1 7 00 hor as

c) No Rio de Janeiro Av Rio R-anco. 45 - 24°anriar.
no horário de 09 00 às 11 00 e de 15 00 às 17.00
horas

2 — Devera ser entregue o cupom n° 1 2
4) PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS

O pagamento será efetuado através do Ranço Itaú ^ A nos
prazos indicados no item 2 acima, nas segu-ntes agências
3.1 - Em Belo Honzonte Rua í inimamoás. 364
3.2 - Em São Paulo Rua 15 de Novembro X'4
3 3 — No Rio de Janeiro Praça P'0 X, 99 6l'andar

5 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
5.1 - Será retido nos termos la leu^icão

que as pessoas |u( «ditas isentas ou
fornecer, na data do pro essd^ento
cumento comproba?óno dessa c.ond'
dos iocais de atendimento

5.2 - As pessoas físicas e jurídicas deve»
CPF ou CGC no ato do processamem

5.3 - Os dividendos de ações ao portadorsolicitados apos 11 de outub.-o de lí
conto na fonte sem e>ceçào

6i SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS
Os títulos ora existentes serão suost nolos r-
Vai idade dos títulos antgos a oa-:.' ,1a putiso. os tituios de ações nom.nativas deixam
para efeito de negoc.ecão. :¦>. a-i
dias pa-a vaidade *i -f :-,u,os !•. - a--> v -t
os mesmos não • va ./ :- ? • n ev • >•" ?
sas de Vai s

igor ser-,do"S deverão~ i do do-

waoraiomw^

BI
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Greve dos metalúrgicos do ABC 
poderá 

acabar hoje

Corretoras de câmbio e

distribuidoras podem

parar no próximo dia 3
Os securitários que trabalham nas corretoras de câmbio e

distribuidoras de valores ameaçam deflagrar uma greve no dia 3 e
parar a Bolsa de Valores do Rio se os patrões se recusarem a
atender as principais reivindicações da categoria. Na assembléia
realizada ontem 150 securitários resolveram estender o prazo de
negociações com o sindicato das corretoras até o dia 30.

O presidente do sindicato da categoria. Júlio Mcnandro de
Carvalho, assegurou que o esquema de greve já está montado e
disse que no dia 30 os securitários voltam a se reunir em
assembléia para discutir os resultados da negociação. Eles reivin-
dicam aumento de 110% para quem ganha até 3 salários mínimos
e 100% para os demais, aumento trimestral, 2% de produtividade,
piso salarial de três salários mínimos para o pessoal de escritório e
dois e meio para os contínuos e assemelhados, triênios de CrS 60
mil e ticket restaurante de Cr$ 6 mil.

Os securitários sáo responsáveis pela intermediação, compra
de venda de ações pelo pregão e garantem que podem fechar a
Bolsa de Valores do Rio, caso náo sejam atendidos em suas
reivindicações.

Em São Paulo, o presidente da Federação Brasileira das
Associações de Bancos (Febraban), Roberto Konder Bornhausen,
garantiu ontem que não há possibilidade de serem iniciadas
negociações com os bancários, que ameaçam entrar em greve na
próxima sexta-feira, uma vez que o contrato coletivo de trabalho
da categoria só será renovado em setembro.

Computador da RCA

dá informações em

inglês e espanhol
A RCA Global Communications Inc. inaugurou no

último dia 15 o primeiro e mais completo serviço de
noticiários e informações a nível internacional, em espa-
nhol e inglês, através do computador-FYl. Está disponível
diariamente, 24 horas por dia, para qualquer terminal de
telex do mundo. O acesso ao banco de dados é gratuito,
pagando o usuário apenas o custo de uma chamada
internacional de telex, em media de 8 minutos.

Para ter acesso ao computador, basta teclar Oü (zero
zero), após receber o GA da Central de Telex da
Embratel. Ao sair impresso no telex o indicativo e a hora,
deve-se discar o código do banco de dados: 23285130+. O
computador-FYI se identificará, colocando-se às ordens
do interessado com os dizeres: Enter Category Name.
Basta então teclar uma das palavras-chave desejadas, e o
computador transmitirá para o telex o registro do conteú-
do da palavra-chave, diariamente atualizado.' Algumas palavras-chave, de interesse geral, são as
seguintes: Cambio — em espanhol, índices de câmbio em
njçjeda hispano-americana e as principais divisas em Nova
Iorque, atualizados às I2h e 18h. Para as mesmas informa-
ções em idioma inglês, a palavra-chave é Newyorfx.
Metales, comentários em espanhol sobre metais (Nyme-
tàls, em inglês). Ganado, informações sobre gado (cm
inglês, Livestock). Grano, comentários sobre o mercado
de cereais (Grain, em inglês). Para atualidade médicas, a
palavra-chave, em inglês, é Medicai. O índice completo
das palavras-chave em espanhol pode ser chamado com a
palavra Catalogo e, em inglês, com Idex.

IBM processa duas

empresas brasileiras
A IBM Corporation, dos Estados Unidos, entrou ontem, em

São Paulo, com ação judicial contra duas empresas brasileiras, a
Microcraft Microcomputadores e a Sacco Computer Store Comer-
ciai. A acusação é de uso indevido no microcomputador Craft XT
(produzido pela Microcraft) de cópia do programa, de proprieda-
de da IBM norte-americana, Bios (Basic Input/Out-put System),
que comanda a comunicação entre o computador e os periféricos.

Celso Tanaka, da Microcraft, e Roberto Rudge, da Sacco,
tomaram conhecimento da ação ontem através do JORNAL DO
BRASIL. Surpreso, Tanaka disse que a Microcraft ainda não está
comercializando o microcomputador. Informou que sete unidades
do Craft XT, compatível com o IBM PC-XT, foram enviadas a
revendedores para testes, sem qualquer sistema operacional. A
empresa "não utiliza nem vai usar o Bios, pois está em contato
com a Scopus, para utilizar no micro o sistema operacional Sisne.
Já Rudge informou que a Sacco entregou três unidades do Craft
XT a clientes e que uma quarta unidade está na loja. "Estou
utilizando o Bios" — disse — "náo só a Sacco, como outros
revendedores. Por que a IBM está com ação apenas contra nós'.'".

São Paulo — Restrita à Volkswagen, à
Brastemp e à Ford, a greve dos metalúrgicos
dc São Bernardo do Campo, que supera em
um dia o movimento grevista de 1W0 —
naquele ano houve uma paralisação de 41 dias
— poderá ser suspensa hoje. Ontem, os diri-
gentes sindicais apresentaram uma nova con-
traproposta ao Sinfavea (Sindicato Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores),
que dará sua resposta após uma reunião, hoje
cedo.

As duas partes admitiram no início da
noite de ontem que são boas as possibilidades
de um acordo. O único impasse continua
sendo a questão da redução da jornada senta-
nal de trabalho, dc 48 para 44 horas, item das
reivindicações em que patrões e empregados
se mantêm inflexíveis. O Sindicato dos Meta-
lúrgicos marcou assembléia na entidade, às
18h30min. Dependendo da resposta do Sinfa-
vea. a diretoria sindical deverá propor a acei-
taçáo de um acordo e o fim da greve.

Das grandes montadoras, apenas a Volks-
wagen (33 mil trabalhadores) e a Ford (14 mil)
prosseguiam paralisadas ontem, sem qualquer
produção. Segundo o gerente de relações
industriais da General Motors. Antonio
Cursino de Alcântara, que representa o Sinta-
vea nas negociações,"a greve continua se esva-
ziando". Na Volkswagen, segundo a empresa.
2 mil trabalhadores retomaram a produção da

ELETROBRÁS
CELPA/COELCE/COSERN/CELPE/ENERSUL

A. CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS

ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CONV ITE A FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS-BRASIL

I PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA-EMPRÉSTIMO 2138-BR

CONCORRÊNCIA N? PE/CE/PA-555

A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÊ-
TRICAS BRASILEIRAS (CAEEB) receberá até às
14:00 horas (hora local) do dia OS cie agosto de 19S5
no escritório da Comissão dc Licitação para Compras
- A iv Rio Branco, 135, 3? andar, Rio de Janeiro,
Brasil, propostas lacradas pura o fornecimento e en-
trega de transformadores de força, para expansão dos
sistemas de subtransmissão e distribuição das Cia. de
Eletricidade de Pernambuco, Cia. de Eletricidade do
Ceará e Centrais Elétricas do Pará S.A,, representadas
pela CAEEB,
São solicitadas propostas a fornecedores com sede nos
países membros do Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (Banco Mundial - BIRD)
Suíça e Taiwan, entidade que financiará a compra do
material a que se refere a presente concorrência, As
propostas deverão ser obrigatoriamente apresentadas
em modelos fornecidos pela CAEEB e de acordo com
as instruções e especificações por ela preparadas, reu-
nidas na "Documentação para Propostas", disponível
em português e inglês, que será fornecida aos interes-
sados mediante pedido a Comissão de Licitação para
Compras, acompanhado da quantia não reembolsável
de CrS 1 100.000,00 (lutm milhão e cem mil cruzei-
ros), por jogo dc documentos nos dois idiomas. A
"Documentação pura Propostas" somente poderá ser
obtida no endereço acima mencionado, e nos seguin-
tes horários 9:30 às 11:00 e 14:00 às 15:30. Junta-
mente com as propostas os Proponentes deverão apre-
sentar uma "Garantia de Proposta não inferior a
(cinco por cento' do valor dos materiais propostos

Rio de Janeiro, 22 dc maio de 1985.
Comissão de Licitação para Compras

linha de veículos do Passai e do Santana, a
partir das l(ih30min, quando entrou na fábrica
o turno da noite.

A Volkswagen demitiu ontem mais 125
metalúrgicos, ampliando o número de demiti-
dos na atual greve para 1 mil 124. Além das
demissões, três representantes sindicais foram
suspensos por oito dias. Na Ford. a empresa
confirmou ter demitido 211 empregados e
suspenso oito integrantes da comissão de fábri-
ca e da Cipa. Na Mercedes-Benz o trabalho
voltou à normalidade, com o comparecimento
dos 11 mil ejnpregados. A empresa acredita
que. rapidamente, atinja sua produção normal
de 135 unidades/dia.

A Saab-Seania retomou ontem sua produ-
çáo normal de 17 unidades por dia. enquanto
na Brastemp a empresa suspendeu 500 traba-
Ihadores no turno da manhã, forçando os
demais empregados a voltar ao trabalho. A
tarde, os metalúrgicos não entraram na fábri-
ca. para evitar novas suspensões.

Jair Meneguelli pediu a redução da jorna-
da semanal de trabalho de 48 para 44 horas
semanais, gradativamente até março de 1987
(e não mais agosto de 1987), além de uma
equalização por parte das empresas, para que
todos os trabalhadores, em 1987, "estejam
trabalhando 44 horas semanais e recebendo
48". Esse item, segundo Antônio Cursino de
Alcântara, é o mais polêmico.

Brasília — Foto de A. Dorgivan

Operário acampa com bancário
Brasília — Em desrespeito ao decreto

assinado pela manhã pelo Governador do
Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira,
proibindo acampamentos no gramado em
frente ao Congresso Nacional, uma comissão
de 120 metalúrgicos desempregados, represen-
tando 5 mil demitidos do ABC e do interior
paulista, acampou à noite no local proibido
(foi recebida com palmas e abraços pelos
funcionários do Habitasul e do Sulbrasileiro,
também acampados), e nomeou 15 represen-
tantes para tentar a revisão das demissões,
com a mediação do Presidente José Sarney e
dos Ministros da Justiça, Fernando Lyra, e do
Trabalho, Almir Pazzianotto.

O Ministro da Justiça, Fernando Lyra,
deverá conceder uma audiência aos metalúrgi-
cos ainda hoje. A comissão vai tentar obter
audiência com o Presidente da República, e

quer permanecer acampado até o encontro
com o Presidente José Sarney.

Os 250 funcionários do Banco Sulbrasilei-
ro, acampados há 56 dias cm frente ao Prédio
do Congresso Nacional, também não estão
dispostos a cumprir o decreto assinado ontem
pelo Governador do Distrito Federal, José
Aparecido de Oliveira, proibindo "qualquer
tipo de acampamento" nas áreas públicas da
Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três
Poderes.

Ontem à noite, os bancários estiveram
com José Aparecido, quando lhe comunica-
ram que só pretendem deixar a área após a
sanção do projeto de recuperação dos bancos
Sulbrasileiro e Habitasul pelo Presidente José
Sarney. Disseram-lhe, porém, que voltarão a
se reunir hoje de manhã, em assembléia, para
reavaliarem sua posição.

Gusmão quer lei cumprida
Brasília — O Ministro da Indústria e do

Comércio, Roberto Gusmão, mantém sua po-
siçáo favorável ao cumprimento da lei de
greve, sob o argumento de que "todo demo-
crata defende o cumprimento da lei e dos
códigos existentes no país", mas acha que não
se pode pedir mais o sacrifício dos trabalhado-
res. Em sua opinião, "eles já estão mais do
que sacrificados por esse processo de recessão
e diferenças salariais acumuladas nos últimos
anos".

Quanto aos empresários, o Ministro disse
que "eles terão que reciclar sua administração,
procurando sempre o caminho natural do
crescimento, através do desenvolvimento tec-
nológico e aumento de sua produtividade. O
papel de um governo democrático, como é a
Nova República, é administrar os interesses do
setor que se conflitam com os escassos recur-
sos disponíveis", disse.

Sobre a questão das greves, Roberto Gus-
mão disse que é o Ministro do 1 rabalho. Almir
Pazzianotto, quem trata do assunto. "Eu ape-
nas defendo o cumprimento da lei. lodo
democrata defende o cumprimento da lei e dos
códigos existentes no país". E prometeu conti-
nuar conversando com os empresários, perma-
nentemente. inclusive sobre o problema das
greves. "Tenho que dar a posição da indústria
e do comércio em relação às greves' , afirmou.

Pacto social
Em palestra aos empresários reunidos du-

rante almoço na Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul. o presidente da Confede-
ração Nacional da Indústria, Senador Albano
Franco, defendeu ontem cm Porto Alegre a
formulação e execução de "profundo e imedia-
to pacto social", como condição de sobrevi-
vência das instituições.

Montoro acredita em acordo
São Paulo — O Governador de Sáo Paulo,

Franco Montoro, lembrou, ontem, que o Go-
verno Figueiredo tomou posse quando havia
500 greves cm todo o país, enquanto o Gover-
no Sarney, em seu início, enfrenta pouco mais
de 200 paralisações, ou seja, "menos da me-
tade".

— Náo é só o Governo Federal, todos os
trabalhadores estão preocupados com essa
situação, que é transitória e que está sendo
resolvida através de entendimentos e de acor-
dos. A grande preocupação é encontrar uma
solução para o problema sem que se agrave a

inflação, que é o maior espantalho da ccono-
mia. Isso é de grande interesse de todos,
porque a inflação recai, em primeiro lugar,
sobre o trabalhador, por aumentar os preços
das mercadorias e desvalorizar o trabalho —
disse.

O Governador explicou, cm entrevista no
Palácio dos Bandeirantes, que a orientação do
Governo à Polícia é de "assegurar o direito à
paralisação, sem permitir qualquer agitação,
violação ao direito de integridade física das
pessoas, nem desrespeito aos patrimônios pú-
blico e particular".

Lula dá resposta ao SNI
São Paulo — "O que leva um governo a ser

minado náo sáo as greves, mas sua própria
incapacidade de governar", afirmou ontem o
presidente nacional do PT. Luís Inácio Lula da
Silva, ao comentar a advertência do Ministro-
Chefe do SNI. Para Lula. as declarações do
General Ivan dc Souza Mendes, de que as
greves não devem ultrapassar os limites legais,
são uma repetição "das que foram feitas em
outros governos".

O presidente do PT observou que sua
posição "sempre foi contrária à existência do
SNI", um órgão que, ele afirma, "só existe
para criar intrigas e que. desde 1978, vem
colocando os trabalhadores metalúrgicos como
as principais vítimas de suas intrigas".

PROJETO FERRO CARAJAS

AVISO DE CONCORRÊNCIA LOCAL
CA-LB-085

JUNTAS ISOLANTES PARA TRILHOS TR-68
A CVRD — Companhia Vale do Rio Doce torna público que realizará
concorrência local para a compra de 408 Juntas Isolantes para Trilhos TR-
68.
Os recursos financeiros para o pagamento dos encargos decorrentes da
concorrência foram obtidos com o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD-BANCO MUNDIAL).
Poderão participar desta concorrência empresas registradas no Cadastro
de Fornecedores do Sistema de Material da CVRD, ofertando produtos
fabricados no Brasil.
As empresas interessadas deverão dirigir-se aos endereços abaixo, com o
objetivo de proceder ao registro no Cadastro de Fornecedores ou atualizar
o mesmo,

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE — CVRD
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E MATERIAL — SUMAT
Dl MAC RJ — Av. Graça Aranha, 26 — 5o andar

Tel.: 272-4376 — Telex: 021 23162 — CVRD
DISAC SP — Rua Nestor Pestana, 125 Gr. 63

Tel.: 259-2894 — Telex: 011 22195 — CVRD
DEMECTU — Ponta de Tubarão — Edifício da SUENG

Tel.: 228-2921 — Telex: 027 2161 — CVRD
DEMIC BH — Rua São Paulo, 351 — 4° andar

Tel.: 201-7011 — Telex: 031 1167 — CVRD
Por ocasião da realização da concorrência a CVRD encaminhara carta
convite com instruções aos proponentes habilitados.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1985
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E MATERIAL

Em frente ao Congresso, funcionários do Sulbrasileiro fazem festa

Senado aprova estatização

do Grupo Sul Brasileiro

Também diretor do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo do Campo, Lula denun-
ciou. ontem à tarde, que a Volkaswagen. em
represália à greve dos seus funcionários, fc-
chou o restaurante da empresa, na hora do
almoço, deixando 18 mil pessoas sem refei-
çáo."O objetivo da empresa foi o de criar
revolta entre os trabalhadores, forçando o
quebra-quebra, para dar o pretexto de acusá-
los de fazer baderna", disse Lula.

No final da tarde, a Volkswagen negou as
informações de Lula. explicando que seu res-
taurante funciona das 9h30min às 12h30min e
que, ontem, foi fechado no horário.

Companhia
Vale do Rio Doce
Cnmpinhia AbeMa

Brasília — O Senado Fede-
ral aprovou ontem o projeto de
recuperação dos bancos Sul
Brasileiro e Habitasul por 41
votos a seis, sem qualquer abs-
tenção. O projeto, agora, tem
cinco dias para ir à sanção do
Presidente da República, que
disporá de mais 15 dias para
aprová-lo ou vetá-lo.

De 67 senadores, havia 47
em plenário e votaram contra o
projeto os Senadores Murilo
Badaró (PDS-MG); Itamar
Franco (PMDB-MG); Luís
Cavalcanti (PFL-AL); Moacir
Duarte (PDS-RN); Luís Viana
(PDS-BA) e Jutahy Magalhães
(PDS-BA). O projeto foi aprò-
vado tal como saiu da Câmara
e vai exigir a liberação de re-
cursos pela União de CrS 1
trilhão 80 bilhões para recupe-
ração dos dois bancos.
VETO PRESIDENCIAL

Após a votação, exultante, o
líder do PFL. Senador Carlos
Chiarelli (RS), afiançava:"Ainda hoje (ontem), durante
a reunião do Conselho Político,
o Presidente José Sarney rea-
firmou sua intenção de não
intervir na votação do Sena-
do." Ocorridos os cinco dias
para ir à sanção, o Presidente
terá mais 15 dias para o veto
total ou para aprovar o projeto
tal como saiu do Senado.

O líder do Governo no Con-
gresso, Senador Fernando
Henrique Cardoso (PMDB-
SP), um pouco antes de inicia-
da a votação, avaliou: "O Pre-
sidente deverá vetar dois ou
três itens do projeto de lei." As
três claúsulas polêmicas sáo:
inclusão das três empresas de
crédito imobiliário, garantia de
emprego aos 25 mil funciona-
rios dos bancos por um ano e
estatização permanente dos
dois grupos.

Questionado se o lobby gaú-
cho continuaria atuando de
maneira tão intensa neste pe-
ríodo de apreciação da matéria
pelo Presidente como funcio-
nou na tramitação do projeto
no Congresso, Chiarelli linii-
tou-se a dar um largo sorriso.
Mesmo admitindo que a Cons-
tituição reserva ao Presidente a
prerrogativa do veto, o líder do
PFL mostrou-se confiante em
que Sarney possa aprovar o
projeto tal como foi aprovado
no Congresso.

Para ele. a inclusão das três
empresas de crédito imobiliá-
rio, ao contrário do que diz o
Ministério da Fazenda, não vai
requerer um tostão a mais do
Governo em relação aos CrS
900 bilhões já previstos.

A votação do projeto Sul-
brasileiro e Habitasul estava
prevista para hoje. mas a ines-
perada existência de quorum
no Senado, numa terça-feira,
colocou o projeto no primeiro
lugar de votação — já que
havia sido anteriormente apro-
vada a urgência urgentíssima
para sua tramitação.

Durante o encaminhamento
da votação, tiveram a palavra
os líderes partidários. Pelo
PMDB. falou o Senador Hum-
berto Lucena (PMDB-PB).
que defendeu o projeto apro-
vado na Câmara e ressaltou o
fato de esta ter sido a primeira
vez que o Executivo delega ao
Congresso Nacional a decisão
sobre importante matéria eco-
nômico-financeira.

Murilo Badaró, líder do
PDS. criticou a decisão do Go-
verno. que a seu ver deixou ao
Congresso a decisão de discutir
o assunto, para em seguida ve-
tá-lo. Mas assegurou a liberda-
de de voto de seu partido a
favor do projeto, considerando
a situação dos 25 mil funciona-
rios dos dois grupos. (1 Kder do
PTB. Nelson Carneiro reafir-
nniu sua convicção de que as
trés empresas de credito imobi-
liáno náo deveriam participar
do projeto, ma- também asse-
curou seu voto. tendo em vi-ta
o- interesse- maiorc-. envolvi-
do- na que-tào.

Os recursos que a União gasiará — CrS I trilhão 80
bilhões — pura recuperar os bancos Sulbrasileiro c Habitasul
poderiam ser utilizados para comprar ou produzir:

4(tl) mil toneladas de feijão, pelos preços mínimos vigentes;
OU

2 milhões 134 mil toneladas de milho: ou
1 milhão 386 mil toneladas de soja.
Construir 131 mil 700 casas no Projeto João de Rarro (no

processo de mutirão, para famílias de renda até trés salarios
mínimos) : ou

Construir 105 mil 400 casas do Promorar (até cinco salários
mínimos).

Comprar 1 milhão 878 mil sacas dc café (dc acordo com as
cotações da Bolsa dc Mercadorias dc São Paulo).

Comprar fõ mil 853 "Fuscas".
Pagar os prêmios de 270 Loterias de Números (Loto)
Os recursos a serem utilizados, na recuperação dos dois

bancos sáo superiores ao orçamento para lodo o ano de 1985 —
CrS 45(1 bilhões, na previsão orçamentaria, mas ainda sujeita a
cortes — do Programa de Merenda Escolar, e

Esses recursos superam, também, a soma dos orçamentos da
LBA. Funahem e Central de Medicamentos, da ordem de CrS
I trilhão 43 bilhões.

Funcionário comemora

decisão com carnaval
Porto Aiegre — Com carnaval, foguetes, papel

picado e champanhe, cerca dc 300 funcionários coniemo-,
ratam a aprovarão no Senado da lei de criação do Banco
Meridional. Ansiosos, os bancários acompanharam toda
a sessão do Legislativo, através de um sistema de alto-
falantes, instalado à porta da sede do Sul Brasileiro:
aplaudiam os senadores a favor da criação do novo banco
e vaiavam os que tentavam adiar a votação.

Após a decisão, a festa começou. Cantando slogans
do tipo "Meridional já" e "O Bradesco não levou", eles.
garantiram que o carnaval continuaria ate a madrugada
de hoje. Mas afirmaram também que continuarão acanv
pados à frente do Sul Brasileiro, em Porto Alegre, e do
Congresso, cm Brasília, até o Presidente José Sarney
sancionar o projeto sem nenhum veto.

O Governador Jair Soares, após a aprovação do
Senado, telefonou ao Presidente José Sarney para dizer-
lhe que o Rio Grande do Sul estava contente e solicitar-
lhe que ouça as lideranças do Estado antes de tomar
qualquer decisão sobre o assunto.

Sarney, segundo o Governador, comunicou-lhe que
ainda não conhecia a forma final do projeto aprovado e
que hoje de manhã marcará uma audiência para receber
as lideranças gaúchas. O Governador disse que está
disposto a liderar a comitiva que irá pedir a Sarney a
aprovação do projeto sem vetos.

A Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul enviou ontem um telegrama a Sarney e
aos Presidentes da Câmara e do Senado pedindo a
adoção de medidas jurídicas para punir os dirigentes do
Sul Brasileiro e Habitasul, responsáveis por má adminis-
tração.

Depósitos bancários

poderão ter garantia
As comissões consultivas bancária c de mercado de

capitais aprovaram, por unanimidade, projeto do Minis-
tério da Fazenda que propõe a criação de um fundo de
garantia para depósitos bancários e aplicações em títulos
de instituições financeiras privadas e estaduais. Com isso
os investidores, assim como já ocorre com os depositan-
tes em cadernetas de poupança, terão total segurança de
retorno de seus investimentos em casos de intervenção,
liquidação extrajudicial ou falência da instituição em que
aplicaram seus recursos.

Com a aprovação do projeto pela Coban e Comec,
o Banco Central submeterá o assunto aos membros do
Conselho Monetário Nacional, na próxima reunião,
marcada para 5 dc junho. Semelhante a um seguro,
como existe nos Estados Unidos, será compulsório a
todas as instituições financeiras e o seu valor será
proporcional ao total dos créditos segurados, explicou o
presidente da Comissão Bancária, Germano de Brito
Lira.

Assim todo o risco será assumido por um Fundo
Especial de Garantia, mantido como conta dc depósito
no Banco Central — sem qualquer recurso do Governo
— ao qual serão creditadas as receitas obtidas das
instituições financeiras, calculadas sobre o valor total
segurado. Os recursos serão administrados, provável-
mente, por trés representantes do Ministério da Fazenda
0205c três da iniciativa privada.

O Fundo Especial terá de aplicar os recursos em
títulos da dívida pública federal e. quando necessário,
para indenizar prejuízos decorrentes de riscos cobertos.

Banco Central poderá lazer adiantamentos por conta
de receitas futuras. Provavelmente o fundo data. a
exemplo das cadernetas, garantia integral ate um valor
correspondente a 3 mil 500 UPCs e a partir dai o
processo de garantia seria decrescente, segundo proposta
de Germano de Brito Lira.

Dívidas das estatais
Com relação ao pagamento das dívidas atrasadas

das estatais com o setor bancário. Germano de Brito
ira. diretor e conselheiro do Banco Nacional, disse que

está sendo feito um lev antamento total dos débitos, para
pagamento com títulos federais o valor já vencido e
reescalonar automaticamente, nos termos dos contratos
vigentes, a- parcelas a vencer. O- levantamentos estão a
cargo do Banco Central. Fe ieracáo Nacional dos Bancos
e A—oci.icào Nacional vK- Banco- de Inve-timento.
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Ayrton Senna é o mais veloz em Paul Rieard
Cr*4rt r^rs A nrlrA lii i r o /*> ¦

. Paul Kicard. Kr;)ih.;i - Mesmo utilizando o carro reserva
(com o qual Elio de Angelis correu o GP de Mônaco).-
equipado com o motor antigo. Ayrton Senna. da Lotus, foi o
mais rápido no primeiro dia de testes de pneus em Paul
Rieard, onde todas as equipes se preparam para a próxima
etapa do Campeonato Mundial de Fórmula-1, no circuito
belga de Spa-Francorchamps.

. . Num teste exaustivo, em que deu 54 voltas no circuito
francês — mais do que cm um grande prêmio — Senna
marcou Im36sl2 e espera melhorar esse tempo no treino de
hoje. ü segundo melhor tempo foi de Nelson Piquct, da
Brabham, com 1 ni36s3U, seguido pelo italiano Michele Albo-
reto, da Ferrari, com 1 m36s80.

Computador
¦ < Na tarde de hoje, os mecânicos da Lotus vão montar no

carro titular de Senna o novo motor Renault EF-15. que será
testado amanhã pelo piloto brasileiro. A principal inovação
introduzida pela Renault ê um sistema de computação que
registra tudo que se passa com o carro, desde a velocidade em
todos os pontos do circuito, ate às forças que incidem sobre o
carro, o que facilitará o ajuste da suspensão para uma maior
aderência.

Apesar de ter feito o melhor tempo do treino de ontem,
Ayrton Senna ainda não tem o carro mais veloz da Fórmula-1.
Enquanto sua Lotus não ultrapassava 320 quilômetros por
hora no final da reta. a Ferrari de Michele Alboreto atingia
32') quilômetros por hora. O circuito de Paulo Rieard é
extremamente veloz, e os carros mais rápidos entravam na
curva de 90 graus, logo após a reta dos boxes. a 3211 Km p/h e
saíam dela a 2(i5 Km p/h.

Acusações
Avrton Senna voltou a rebater as acusações de que teria

prejudicado outros pilotos, entre eles Alboreto e Niki Lauda,
ao continuar na pista após obter a pole-position para o GP de
Mônaco, e disse que, apesar de sua pouca idade, tem muita
experiência de pistas para saber os riscos que se podem
provocar.>1 — Sei que dizem que fiquei muito tempo na pista, mas
quase todos ficaram. A maioria usava pneus de corrida para
essa tomada de tempo, inclusive eu, que estava com pneus de
classificação de um lado e de corrida, no outro, o que reduz o
desgaste e aumenta o tempo de permanência. Me acusam
também de ter andado devagar, mas isso não é verdade c pode
ser verificado nos registros de volta por volta de cada carro.
Eli fui o polc-posiiion c era realmente o mais rápido, tanto
que na minha última volta repeti o tempo que me garantiu a
melhor colocação na largada. Não é de meu feitio a deslealda-
de c nunca tive o propósito de voluntariamente prejudicar
alguém.

Foto de André Durão

OS TEMPOS
1 — Ayrton Senna (Brasil) Lotus — 1 m36s12
2—Nelson Piquot (Brasil) Brabham — 1 m36s30

— Michele Alboreto (Itália) Ferrari — 1 m36s80
— Keke Rosberg (Finlândia).... Williams — 1 m37s10

5—Andréa de Cesaris (Itália) Ligier— 1 m37s60
6—Alain Prost (França) McLaren— 1m38s80
7—Patrick Tambay (França) Renault — 1 m39s20
8—Teo Fabi (Itália) Toleman — 1 m40s20
9—Gerhardt Berger (Áustria) Arrows — 1 m40s50

10 — Thierry Boutsen (Bélgica) Arrows — 1 m43s00

Gracia corre com novo

motor na Stock Cars
O piloto Marcos Gracia, da equipe Havoline-Texaco,

vencedor da primeira prova, em Goiânia, vai usar neste
domingo, cm Intcrlagos, na segunda etapa do Campeonato
Brasileiro de Stock Cars, um novo motor, que testado cm
dinámómetro e cm banca de fluxo acusou a potência de 31()
HP.

Segundo o pessoal da Havoline-Texaco, dependendo dos
acertos feitos na pista, essa potência pode chegar a 320 HP,
marca até hoje não obtida pelos motores de Stock Cars. Se os
carros chegarem a tal potência, poderão se aproximar da
marca de três minutos cravados para a volta no circuito de
Intcrlagos, feito que será premiado pela organização com a
Taça ABRAC. Alguns preparadores, porem, acham remotas
as possibilidades dessa marca ser alcançada neste domingo, e
calculam que a pole-position ficará cm torno dos 3min03s.
Para as últimas etapas da competição, também em Intcrlagos,
os preparadores acreditam que os três minutos sejam alcan-
çados.

Os organizadores do Campeonato Brasileiro de Stock
Cars divulgaram ontem a programação da segunda etapa, queterá ingressos a CrS IO mil. A largada da prova será às
I4hl5m. precedida por uma corrida de ministock cars radio-
controlados, uma demonstração de trial da equipe Honda-
Mesbla, demonstração de girocoptcros e saltos de páraque-
distas.

Concurso Internacional — Come-
çam a chegar em Porto Alegre os primeiros

J \ concorrentes estrangeiros que, de sexta-feira a
 domingo, estarão disputando, na Sociedade

Hípica, as provas válidas pelo 17" Concurso de Saltos Interna-
eionais cidade de Porto Alegre. A delegação uruguaia —
primeira a chegar — confirmou que veio para disputar este
torneio com o que existe de melhor naquele país. a exemplo
da Argentina, que chega hoje pela manhã também com uma
equipe formada pelos seus melhores conjuntos. Mesmo assim,
o favoritismo é dos conjuntos brasileiros que tradicionalmente
vencem a prova gaúcha. Os brasileiros com maiores chances
são o gaúcho André Bier Johannpcter, o paulista Caio Sérgio
de Carvalho, o mineiro Vitor Alves Teixeira, Jorge Carneiro,
José Roberto Reynoso Fernandes, Claudia Itajahy Camarão,
Elisabeth Assaf, Nestor Lamhre e Cristina Johannpcter.

Primeira seletiva — Aberta a ciclistas
não federados, será disputada domingo, a par-
tir das Xh. na Rua Tupinambás, no Saco de São

 Francisco, em Niterói, a primeira das quatro
etapas cariocas do Torneio Capemi de Ciclismo. As inscrições
podem ser feitas na Rua Senador Dantas. 117. loja E. no Rio,
ou na Rua Marquês de Caxias. 70. cm Niterói. A competição
terá provas cm outras 14 capitais, em todas elas com cinco
categorias: masculino, em bicicleta de competição e de
passeio; feminino, em qualquer tipo de bicicleta; infanto-
juvenil (lia 15 anos) c infantil (7 a 10 anos). As outras etapas
cariocas serão: dia 1° de junho, no Leme; dia 4. em Olaria; e
dia lb. cm Campo Grande. Cada fase classifica oito homens c
cinco mulheres para a final de 21 dc julho, no Aterro do
Flamengo, com participação dos selecionados nas demais
capitais.

kley eliminado - O tenista brasileiro
Ivan Kley foi eliminado ontem do Torneio
Internacional de Tênis de Florcnça. na Itália,
ao perder para o argentino Alejandro Ganza-
bal, por 3'6 e 2/6. na primeira rodada da

competição, válida pelo Nabisco Grand Prix. O americano
Aaron Krickstein. principal cabeça de chave, derrotou o
argentino Guillermo Ricas, por h/2. 5/7 e 6 3.

CND convoca — O novo presidente do CND. Manoel
Tubino. não perdeu tempo. Depois dc tomar posse cm
Brasília. 11a última segunda teira. esteve ontem 11a sede da
entidade 110 Rio e convocou os presidentes de conlederaçóes
para uma reunião na próxima quarta-feira, dia 29. O objetivo
e debatei os problemas do esporte e a reforma da legislação
esportiva Tubino estendera o convite a clubes, empresas,
técnicos, atletas e universidades dando início á no\;i lilosofta
de trabalho que pretende implantar no CND A partir das
suucstóes c idéias de todas as partes, ele proporá mudanças.

Ò zagueiro Raul (E) jogou com segurança e foi um dos destaques na vitória do Bradesco

Bradesco dá 
goleada 

no salão

O Bradesco Esporte Clube confirmou
ontem a sua condição dc favorito ao título
sul-americano de clubes dc futebol de sa-
láo. ao golear a equipe do Coronel Escur-
ra, do Paraguai, por X a 2, no Ginásio
Antônio Carlos de Almeida Braga. Com
esse resultado, o time brasileiro manteve a
liderança invicta do torneio c enfrentará
hoje o Carapel, da Bolívia, que também
ocupa a primeira colocação, ao lado do San
Alfonso, atual bicampeão do continente,
que ontem derrotou o Huraeau por 6 a 3.

O jogo desta noite começa às 18li3t)min
c o técnico Paulo Mussalem. do Bradesco,
ainda não poderá contar com Paulo Eduar-
do e Jorginho, machucados. A terceira
rodada será complementada por mais dois
jogos: 16b3ümin — Hebraica (Argentina) x

San Alfonso (Paraguai) c 20h30min —
Coronel Escurra (Paraguai) x Huracan
(Uruguai).

Depois de assistirem à vitória tranqüila
do Carapel sobre o Hebraica, por 4 a 1. os
jogadores do Bradesco entraram na quadra
com ordem de vencer o adversário com a
maior vantagem possível no placar, já que
um dos critérios dc desempate no final do
campeonato é o saldo de gols. E a ordem
foi cumprida.

Ao final do primeiro tempo, com des-
laque para a atuação do pivô Carlos Alber-
to. o Bradesco já vencia por 5 a 1. gols dc
Raul (2), Babau (2) c o próprio Carlos
Alberto, contra apenas um de Borja. No
segundo tempo, os brasileiros continuaram

dominando facilmente e ampliaram o mar-
cador para X a 2. através de Babau (2| e
Marquinhos. O gol dos paraguaios loi
marcado por Carosini.

Além da liderança, o Bradesco tam-
bém tem, até o momento, o artilheiro do
campeonato, o ala Babau. com cinco gols.

Com arbitragem de Hugo Ponnics
(Uruguai), auxiliado por Angel Peralta
(Paraguai) e Pedro Carlos Brcgalda (Bra-
sil), os times jogaram assim: Bradesco 
Coutinho, Raul, Babau, Carlos Alberto e
Serginho (Marquinhos. Paulo Alfredo e
Toninho) Técnico — Paulo Mussalem. Co-
ronel Escurra — Moran. Bolvadilla. Bar-
rientes. Borja c Carosini (Galeano. Acos-
ta. Gome/ Sanclic/ e Gamarra) Técnico —
Domingo Benitez

Basquete tem 
jogo 

de invictos

Motivado pela vitória sobre o Brades-
co, o Botafogo enfrenta o Vcrolmc, de
Angra dos Reis, hoje, às 20h30min no
ginásio do Mourisco. pela quarta rodada da
Taça Kanela de basquete. As duas equipes
estão invictas, mas o Vcrolmc lidera a
competição, porque tem um jogo a mais
que o Botafogo.

No Botafogo, a grande atração é o pivô
Fábio Pira, 22 anos. dois metros, que
estreou no jogo com o Bradesco. Pira veio
do Palmeiras c há dois anos integrou a
Seleção Brasileira juvenil, que ficou com a
medalha de bronze no Mundial cm Palma
de Mallorca. O time do Botafogo será
dirigido por Valdir Bocardo, já registrado
na Federação.

Enquanto luta para que o esquema
montado junto ao Departamento de Bas-
quete não deixe de funcionar, os dirigentes
e jogadores do Botafogo estão apreensivos
também quanto à participação do clube no
Campeonato Estadual. Sc a equipe não
ficar entre os dois primeiros na Taça Kanc-
Ia, a presença no Estadual estará eondicio-
nada a uma dcsistênçia do Fluminense,
considerada muito difícil, ou do Macken-
zie, cujo time principal foi desfeito no ano
passado.

O Botafogo deverá iniciar a partida de
hoje com: Maurício, Fábio Pira, Thomp-
son, Rogério e Aurélio. O Verolme: Pai
Nego. Mané, Ciço. Zé Paulo c Chicão. Os

juizes serão Manuel Tavares e Roberto
Vieira Machado.

Depois de tentar vários jogadores com
projeção nacional e passagens pela Seleção
Brasileira, o Flamengo acabou contratando
o desconhecido, mas. na opinião dos din-
gentes, muito eficiente, Alexandre, piso dc
2,02m e 21 anos. que veio do Sorgipa, do
Rio Grande do Sul. e já atuou na Seleção
Brasileira de Novos. Alexandre e os arma-
dores Zczé e Raul, que veio do Minas
Tênis, são os reforços do Flamengo para
esta temporada. O armador Carioquinha.
após vários encontros com os dirigentes do
Flamengo, acabou acertando a sua ida para
o Minas Tênis.

MARATONA DO R/O

A VIVA Promoções Esportivas aceita-

rá somente as inscrições feitas com a

data limite de hoje — 22/05/85.

Os maratonistas poderão retirar as

fichas de inscrição nas Agências de

Classificados do Jornal do Brasil, ler

com atenção as instruções e compa-

recer a uma Agência dos Correios

para enviar sua inscrição juntamente

com o Vale Postal.

MARA TONA DO R!Q

Inscrições terminam em

todos os postos e começam

as primeiras palestras
A Maratona do Rio. que será disputada dia ls dc junho,

com organização de Viva Promoções Esportivas e patrocínio
da Coca-Cola. começa a ganhar maior moviiin inação a partii
de hoje. com o encerramento das inscnçoes. tanto no Rio
como nos demais Estados, e com a realização da primeira de
uma série de palestras visando a orientai os atletas.

Na palestra ie hoje. às 1 l>h. 110 auditório do Dl R R.l
(Avenida Presidente Vargas. 1.100). coordenada pelo proles-
sor Nelson Bittencourt, a nutricionista Eliane Bassoul lalara
sobre a dieta alimentar do maratomsta. antes e depois da
prova. O ingresso no auditório será proibido a quem estiver dc
bermuda ou camiseta. Também hoje. as 14h30min. na sede da
Viva. os organizadores farão uma reunião com todos os chefes
dc equipes.

As demais palestras serão realizadas paralelamente a
Feira da Maratona, que começa dia II de junho. 110 Cop.tca-
bana Palace. com organização da Pros. Durante a Feira
haverá também apresentação de audiovisuais sobre maratona.

No domingo, a partir das 5h. scra feita a alcriçáo do
percurso. 42.195 quilômetros, com participação dc Rodolfo
Eichler. representante do Brasil 11a Associação Internacional
de Organizadores de Maratonas (AIMS); tio diretor da prova
do Rio. José Inácio Werneck; e do ciclista Edson Simonini.

Foto de Vivianne Rocha

Marcos dá sua tática

para baixar de 2:40
O importante para o maratonisla e correi tão bem

com a cabeça quanto com os pés. Por isso admiro o estilo dc
Elói Schlcder, que considero um exemplo de como correi com
inteligência.

F assim que Marcos Aurélio do Nascimento, um dos
inscritos na Maratona do Rio dc Janeiro, define a tática que
utilizará na corrida do dia 15 dc junho, para baixar seu tempo
c. quem sabe. sair do anonimato e colocar seu nome na
relação dos 15 melhores corredores do pais.

Barreira dos 30 km
Treinando com afinco há mais dc dois anos. sob oiient.i-

ção do técnico Elito Alves. Marcos sc sente muito preparado c
esperançoso dc conseguir melhorar sua marca atual, que e dc
2h40min. Para isso. vai correr bem descontraído na primeira
parte do percurso c tentar ultrapassar a barreira dos 30
quilômetros cm boas condições:

Esse e o grande problema da maioria dos atletas,
principalmente os novatos. A marca dos 30 quilômetros c um
verdadeiro ponto crítico. Geralmente ali as pernas começam a
não obedecer e o cansaço vem firme. Oucm não estiver
realmente em forma pára mesmo.

Maratonisla desde quando estava no I xército. ha 11
anos. Marcos tem planos de trabalhar duro ate a Maratona do
Rio de IW7. que será eliminatória para a Olimpíada de Seul. e
aí realizar seu maior sonho:

-- Depois de errar muito, consegui o apoio de um ótimo
técnico, que e o Elito. c da Douglas Produtos Naturais, que
me fizeram progredir bastante. l enho le que com orientação
técnica, boa alimentaçao e muita dedicação, vou alcançar meu
grande objetivo, que agora e somente um sonho participar dc
uma Olimpíada.

Triathlon do Rio abre

100 vagas para a quinta

etapa classificatória
Corredores avulsos e de pequenas equipe* podem, a

partir das lllli de hoje. fa/er suas inscrições para a quinia
etapa classificatória do Triathlon do Rio dc Janeiro, qui -era
disputada sábado, com largada para natação as "li em li uia
de Guaratiha. Existem 11IU vagas e as inscrições podem sei
feitas na Viva Promoções Esportivas, organizadora da conipc
tiçào. na Av. Brasil, 5HU

Amanhã também na sede da Viva Promoções, haverá
uma importante reunião dos chefes de equipe com os organi-
zadores da prova, quando vários assuntos importantes serão
discutidos. As Seletivas, num total dc 1!. classiiiearao 41 lii
atletas para o Triathlon. em setembro. A classilieaçao ccial
após a disputa da quarta classihcatona sera divulgada sexta-
feira.

Foram os seguintes os tempos obtidos salvado passado
pelos triatletas masculinos e Icminmos:

RESULTADOS
Masculino

1— Carlos Roberto Dolabella (Companyi 1h58m35s
2 — Paulo Corrêa de Souza (Lufthansa) 2 03 01
3— Maximiliano Mehech (avulso) 2 0315
4—— Gustavo Zambier (Quebra-Mar) 2 03 34
5— Jose Vital (Shidokan). 2 03 44
6— Marcelo Freitas íGay-Lussao 2 04 23
7— Marco RipDer (Douglas Convençáoi 2 04 39
8— Edson Boechat(Barramares) 2 04 56
9— Luís Eduardo Pinheiro (avulso) 2 05 0*

10 -Otávio Gomes Neto (Cantáo 41 2 05 07
Feminino

1 - Monika Lucena (Cornpanhyi 2h12mi3s
2— Solange Cesano (Trishooi 2 30 4Q
3— Cristina Toscano (Stevesi 2 36 i 1

- Momca de Castro fCanalonga 2,37 34
- Luciene Miranda Canaionçja 2 38 02

6- Anqeia Cher^o11' 1 Jueora-Mar 2 40 06
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Nova derrota marca fim da

Finalmente acabou. Um fim melancólico para uma
fase preparatória marcada pela mediocridade. A derrota
para o Chile (2 a 1), mais do que prevista, foi basicamente
merecida. A Seleção (?) dirigida por Evaristo de Macedo
repetiu, à exaustão, os erros individuais e coletivos
registrados nas cinco partidas anteriores. Se escapou do
olé, a Seleção Brasileira não conseguiu fugir da única e
repetitiva disposição tática empregada por quase todos os
seus adversários: o forte bloqueio no meio-de-campo e as
jogadas rápidas de contra-ataque.

Os jogadores que ontem se despediram da Seleção —
uma nova fase de treinamento vai começar sábado, na
Toca da Raposa, já com a participação de Zico, Júnior,
Cerezo, Edinho e Renato Gaúcho — justificaram plena-
mente as críticas recebidas até agora. Indisciplinados,
insistiram irritantemente em iniciativas pessoais destruídas
sem muito esforço pelos leais zagueiros chilenos.

Santiago do Chile, que viu o futebol brasileiro chegar
ao bicampeonato mundial em 1962, acompanhou a falta de
entrosamento entre os setores da Seleção Brasileira. E
vibrou quando Rubio, logo aos 8 minutos de jogo, fez o
primeiro gol, muito bonito, completando tabela de todo o
ataque com um chute forte, de primeira, em meio à
atabalhoada zaga brasileira.

Desencontrada, sem o menor resquício de organiza-
ção, a pobre Seleção Brasileira foi realmente envolvida e
escapou de algumas situações de perigo. Mas tanto errou
que acabou sendo castigada já quase no final do primeiro
tempo. Caszeli, numa arrancada sensacional que começou
no seu próprio campo, tabelou com Aravena, invadiu pelo
lado esquerdo, entrou na área, driblou Carlos e tocou,
com a perna esquerda, para fazer 2 a 0. Cobertura dos
laterais? Seria exigir muito de uma Seleção que só fez seis
jogos e passou um mês em treinamento.

O segundo tempo, menos emocionante — o Chile,
visivelmente, cansou; tanto que Caszeli e Aravena foram
substituídos — premiou Casagrande pelo esforço durante
toda a partida. Ele fez o gol do Brasil, aproveitando
lançamento de Bebeto, outro jogador que pelo menos
mostrou alguma lucidez. E coube a Carlos, ótimo goleiro,
evitar que a derrota fosse ainda mais contundente, fazen-
do excelentes defesas aos 22 e 28 minutos. Os últimos
minutos de jogo mostram a Seleção Brasileira limitada aos
cruzamentos de Éder — todos errados — e aos impedi-
mentos provocados pela completa omissão de Reinaldo,
perdido em campo.

MARCO ANTONIO RIBEIRO

CHILE 2 x 1 BRASIL
Local: Estádio Nacional
Juiz: Oscar Ortube
Auxillares: Mário Lira e Victor Ojeda
Chile: Rojas; Garrido, Valenzuela, Lef e Hormozabal; Hercia,
Neira e Aravena (Mardones); Rubio (Letelier), Cazzeli (Urtado) e
Puebla.
Técnico: Pedro Morales
Brasil: Carlos; Édson, Oscar, Mozer e Wladimir; Jandir, Alemão
(Geovani) e Casagrande; Bebeto, Reinaldo e Éder.
Técnico: Evaristo de Macedo
Gols — no primeiro tempo, Rubio, aos 8; e Casseli, aos 43; no
segundo, Casagrande, aos 13.

Seleção 
provisóriao__.— Foto de Delfim Vieira
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Casagrande, depois de matar a bola no peito, chuta forte e faz o único gol do Brasil

Setores repetem erros de sempre

DEFESA — Como aconteceu,
aliás, com todos os setores da Seleção
Brasileira, a defesa repetiu os erros
dos jogos anteriores. Os mais graves
aconteceram pelo seu lado direito,
onde Édson voltou a falhar na marca-
ção e Oscar chegou sempre atrasado
na cobertura. Oscar se sai bem no
combate direto e nas disputas dentro
da área, mas é lento em sua movi-
mentação.

A cobertura à frente dos zaguei-
ros também não era boa por causa da
má atuação de Jandir. Pelo lado es-
querdo, Mozer e Vladimir deram me-
lhor conta do recado, embora Vladi-
mir poucas vezes se lançasse à frente.
Quando avançava, passava mal. No
todo, falta um jogador de mais cate-

goria ao setor, como, por exemplo,
Leandro. Por enquanto, o goleiro
Carlos é o melhor.

MEIO-CAMPO — Novamente
sem criatividade e em má posição no
campo. Jandir avançava sem que al-
guém o cobrisse. Alemão jamais en-
controu sua verdadeira função, Casa-
grande recuava demais e, pior ainda,
Eder também, para tentar lançamen-
tos que deveriam caber a seus compa-
nheiros. Pouquíssimos passes de Éder
tiveram destino certo: a maioria en-
controu Reinaldo em impedimento.

Casagrande lutou em todos os
setores do campo — ou em quase
todos, porque a verdade é que deixou
Reinaldo isolado na frente. Numa das
poucas vezes em que Casagrande par-

tiu para a área. fez um gol bonito. Sua
melhor posição é um pouco mais
adiantado.

ATAQUE — Como das outras ve-
zes, não existiu. Seu pior defeito: não
existem pontas e não existe, pelo
menos, quem ocupe o setor. Bebeto
poucas vezes faz jogadas pela lateral
do campo. Éder nunca faz: há muito
tempo virou jogador de meio-campo.

Para agravar a situação, os late-
rais apoiam pouco e mal. Disso resul-
ta que, Reinaldo ou Careca, ou ainda
qualquer outro que for escalado ali no
meio, fica isolado na luta contra os
zagueiros adversários. Outro defeito:
a Seleção chuta pouco em gol e,
quando o faz, é geralmente de forma
precipitada, de muito longe.

ATUAÇÕES
Carlos — Nota 7. Foi. sem a menor sombra de
dúvida, o melhor jogador do lime. Uma boa defesa
no primeiro tempo, num chute torte de Aravena 8
outra no segundo, quando demonstrou arrojo e
reflexo, saindo do gol para evitar o gol do ponta-
esquerda Puebla.
Édson — Nota 1. Sem nenhuma inspiração no apoio e
inteiramente confuso na marcação. Não mostrou ter
condições de ser o titular da Seleção Brasileira para
as eliminatórias. Porém, é preciso levar em conta que
o time não tem nem esquema de cobertura, uma das
coisas mais primárias em futebol, o que dificultou sua
atuação.
Oscar — Nota 1. Lento, sem recuperação e sem
qualquer iniciativa para se antecipar ãs jogadas. Na
cobertura a Édson esteve muito mal. chegando sem-
pre atrasado.
Mozer — Nota 2. É um jogador que tem potencial e,
certamente, ainda vai brilhar na Seleção Brasileira.
Ontem, porém, se perdeu com o resto do time.
Vladimir — Nota 1. No apoio ao ataque apareceu
pouco e quando o fez limitou-se a cruzamentos para a
área sem qualquer objetividade. Na marcação (oi
batido várias vezes pelo ponta-direua Rubio.
Jandir — Nota 1. Um desempenho simplesmente
ridículo para um jogador de quem se esperava mais,
principalmente por suas atuações no Fluminense. Mal
colocado, sem iniciativa e errando passes laterais de
pouco mais de um metro.
Alemão — Nota 1. Outro que jogou muito mal. Tal
como Jandir se colocou mal e acabou envolvido pelo
meio-campo adversário. Dessa vez não apareceu nem
nos chutes de meia distância, um dos seus fortes.
Casagrande — Nota 3. O meio-campo positivamente
não é sua posição. Mostrou oportunismo no lance do
gol, matando a bola no peito e completando a jogada
com um chute certeiro. Suas características demons-
tram que ele deve ser aproveitado como centroa-
vante.
Bebeto — Nota 2. Apareceu em uma ou outra jogada,
como no lance que resultou no gol brasileiro, quando
fez um cruzamento preciso para Casagrande.
Reinaldo — Nota 1. No primeiro teni|x> ficou oito
vezes em impedimento. No segundo recuou um
pouco e apareceu em algumas jogadas. Depois voltou
a jogar entre os zagueiros e nada produziu até porque
lhe faltou força muscular.
Eder — Nota 1. Passou o jogo inteiro fazendo
lançamentos e cruzamentos. Errou todos. Péssima
atuação.
Geovani — Sem Nota. Substituiu Alemão nos 15
minutos finais. Sua presença, porém, nada acrescen-
tou ao time.
¦ O veterano Caszeli, que está praticamente encer-
rando a sua carreira, e o apoiador Aravena. cujo
passe foi negociado para o Valladolid, tiveram uma
atuação irrepreensível diante do Brasil. Caszeli. não
só pelo gol que marcou mas também pelos desloca-
mentos, deixou os zagueiros Oscar e Mozer confusos
em vários lances.

Quanto a Aravena. nos 70 minutos em que
atuou, errou apenas um passe. Dos seus pés saíram ns
melhores lançamentos do time chileno. Na defesa, o
lateral Garrido mostrou-se firme na marcação a Éder,
mas fraco no apoio, e os outros zagueiros estiveram
no mesmo nível.

VOLTA FECHADA

ONTEM, 
falamos sobre a belíssima ganha-

dora do Oaks carioca de 1985, grandíssi-
mo clássico Diana (Grupo I), Gastadora (Figu-
rón em Adastra, por Rhône), criação do Haras
Rio das Pedras e propriedade do Haras da
Toca, impecavelmente dirigida pelo bridão Ivã
Quintana e preparada por Pedro Nickel, e sua
runner-up, a elegante e nobre Cisplatine (Ja-
nus II em Ocasião, por Waldmeister), criação e
propriedade de Fazenda Mondesir, muito bem
apresentada por G.F. Santos, mas não tão bem
dirigida, desta vez, por G.F. Almeida. As
duas, nos últimos 200 metros, quando domina-
ram a situação, fizeram um páreo à parte,
mostrando a superioridade de uma classe pelo
menos sobre suas demais rivais.

Atuação das mais simpáticas e sugestivas,
finalmente confirmando as esperanças de seus
responsáveis e as promissoras vitórias do se-
gundo semestre do ano passado, foi o terceiro
de Sotheby's (Hang Ten em Maisons-Laffitte,
por Zenabre), criação e propriedade de Eduar-
do Pessoa Naufal, lindamente apresentada pe-
lo acima mencionado G.F. Santos e que con-
tou, como Gastadora, com uma direção impe-
cável por parte de E. Ferreira. Desta vez, a
descendente de Mahmoud correu mais acomo-
dada no meio do pelotão, habilmente encerra-
da por dentro para ser amansada e não dispa-
rar em trains alucinantes (ou presque) como
das outras vezes, o que foi plenamente conse-
guido, guardando assim para a reta a sua
reconhecida velocidade. Sua ligne droite foi
bastante agradável. Abordou-a junto à cerca,
sendo posteriormente trazida mais para fora
quando surgiu uma brecha (talvez ligeiramente
cedo demais) que seu piloto aproveitou como
devia. Velozmente, assumiu sem luta a posição
de honra, indo, com luz, para dentro. Logo em
seguida, porém, já tinha a superior Gastadora
a seu lado que a dominou igualmente sem luta,
com Cisplatine fazendo o mesmo um pouco
depois. Mesmo assim, Sotheby's manteve a
terceira colocação, resistindo à atropelada de
Guava (Isaton em Arcaica, por Coaralde),
criação e propriedade do Haras Louveira, a
quarta colocada, mostrando que é corredora,
na Gávea, pelo menos clássica, e que seu
segundo nas One Thousand Guineas, milha do
grande clássico Henrique Possollo, Grupo I,
para Paris Queen, não foi por acaso. Sua ação
final era bastante boa, descontando apreciável
espaço de terreno. Chegou a dar impressão

í, que passaria pela filha de Hang Ten (que fez,
de longe, a melhor corrida de sua história,
dando-nos a impressão de ser, realmente, boa
potranca, principalmente quando for definiti-
vãmente educada para correr acomodada),
mas esta resistiu à carga da neta de Tang,
mantendo a terceira colocação. Diga-se de
passagem que, em última instância, domingo,
apesar da pequena diferença entre as duas, a
neta materna de Zenabre correu mais poistentou ganhar, participando da luta na reta,
enquanto a de Coaralde não, pois correu
perdida só se apresentando nos metros finais.

ESCORIAL

CANTER

Venâncio Nahid avisa aos turfistas
que espera uma ótima apresentação de
Forcis no terceiro páreo de amanhã à
noite apesar de seu pensionista vir de
corridas fracas. É que o treinador expe-
rimentou usar antolhos no animal, aue
é muito manhoso, e ele correspondeu
plenamente nos trabalhos matinais.
Montado por Francisco Pereira, um
jóquei enérgico, segundo Venâncio. o
castanho pode surpreender os favoritos
e apagar a má impressão de suas últimas
apresentações.

Alias, o treinador Venâncio Nahid.
confirmou também a presença de dois
representantes de sua cocheira no
Grande Prêmio Cruzeiro do Sul. o Der-
by. O primeiro é Clever Joe. do Stud
Numy. que realizou exercício sensacio-
nal na direção de José Aurélio. Fez
2min37s nos 2 mil 400 metros, com
2minl4s na volta fechada, lmin44s nos
últimos 1 mil 600 metros. 51s cravados
nos 800 finais e final de 13s para os
derradeiros 200 metros. O outro é He-
reu. que passou a distância em
2min37s4. com 2minl4s na volta fecha-
da e Imin44s2 nos últimos 1 mil 600
metros, direção de Eriton Ferreira.
® Hachiro será o representante do
stud Topázio no clássico de potros da
nova geração, segundo informação do
treinador Alberto Nahid. Ainda não

está certa a presença de outro competi-
dor da farda verde e boné preto de
parelha com o filho de Figuron.

O treinador José Luiz Pedrosa con-
firmou a entrada de três animais do
Stud Via-Lactea em suas cocheiras. He-
rão, que estreou no ano passado e teve
um sério problema no joelho, mas já
está recuperado. Aarão e Jurango, este
último um potro de dois anos, inédito
nas pistas, e filho de Juanero.

Opinião, defensora do Haras São
José cia Serra, vai ser inscrita na primei-
ra prova clássica da nova geração de
potrancas. Segundo o treinador Lúcia-
no Previatti Neto. a filha de Kurrupako
está recuperada dos problemas de taxas
baixas (hemáceas). que faziam com que
não confirmasse em corrida o eme traba-
lhava pela manhã. Em fase de grande
evolução e com este pequeno contra-
tempo contornado, o treinador espera
uma excelente atuação de sua pensio-
nista na esfera clássica.

O líder da geração de potros. Bene-
dini. trabalhou suave no fim de semana
e abordou o percurso de 1 mil 5011
metros em lmin44s. cravados, sem ser
apurado em parte alguma do percurso
por José Aurélio. C) treinador Roberto
Nahid vai trabalhar novamente o filho
de Mogambo no próximo sábado, mas.
desta vez. apenas uni pouco mais forte.

pois seu pensionista é um cavalo delica-
do e que não pode ser submetido a
trabalhos violentos. O defensor do Stud
Celta volta a ser apresentado no dia X
de junho, em 1 mil 500 metros, em
condições, segundo Roberto Nahid. pa-
ra manter a liderança da geração.
• Bat Masterson. recente ganhador
na boa marca de Imin34s2 para os 1 mil
500 metros, vai ser inscrito de parelha
com Bufão no próximo clássico de po-
tros da temporada representando o Ha-
ras Santa Ana do Rio Grande.
¦ João Carlos Castilhos será o jóquei
de Brakpan. favorito do terceiro páreo
de amanhã à noite na Gávea. O jóquei
Eriton Ferreira perdeu a montaria ao
vencer con Gabolice. que pagou a pule
de 70. 50. O freio não participou o
proprietário de Brakpan das chances da
éeua e este ficou aborrecido, segundo
eFe. pois queria acertar também.
® Paracambi. pensionista de Daniel
Neto. mostrou bom estado em seu tra-
balho de 2 mil 400 metros visando o
Grande Prêmio Cruzeiro do Sul. Fez 2
min43s na distância com parciais de 24s
nos primeiros 3MI menos. Ms nos SOO
metros. Iniin0'7s nos 1 mil metros.
Imin20s nos I mil 200 metros. Imin33s2
nos 1 mil 400 metros. lmin4Ss nos 1 mil
Mio me»ros. 2min! 2s na \oit.t lechada e
2mm2l's nos primeiro* mil retrós.

Jorge Ricardo não

é mais contratado

do Stud Topázio
Jorge Ricardo não c mais jóquei contrado do

Stud Topázio. A iniciativa do titular do Stud. l.uiz
Rodolfo de Castro, de reduzir o plantei foi a causa da
rescisão do contrato. O líder da estatística explicou
ontem pela manhã na Gávea, que o compromisso foi
desfeito num clima cordial, pois além do Stud Topa-
zio não precisar mais de um jóquei contratado, para
ele também não compensaria ficar preso a unia
coudelaria com poucos animais:

O contrato acabou, mas a ami/ade e o
respeito pelo comandante Luiz Rodolfo será sempre
o mesmo. Vou continuar montando eventualmente
para ele, sempre que for solicitado. No Stud Topázio
vivi grandes alegrias como-a vitória de Camhrinus na
milha internacional e tantas outras.

Entusiasmado com a potranca Ladv Mark. tinia
tordilha filha do peruano Reichmark. Ricardo pre-
tende continuar com a montaria, inclusive |a no
próximo clássico da nova geração:Lady Mark pode vir a ser uma craque.
Estreou sem o aguerrimento adequado, pois unha
apenas uma passada na distância, e mostrou toda sua
categoria ao marcar Intin35s2 nos 1 mil 5(1(1 metros
depois de ter trabalhado suave o percurso cm
lmin41s. Tem tudo para ir longe nas pistas.

Jazz Líder marca

36s nos 600m com

muita facilidade
Jazz Líder, inscrito no sexto parco tia corrida de

amanhã à noite no Hipódromo da Gávea, deixou
excelente impressão no apronto de Mlll metros cm
Jhs, depois de largar com velocidade antes da seta
para arrematar com expressiva ação final na direção
do freio Eriton Ferreira.

Outro bom exercício foi o de Forcis. pensionista
de Venâncio Nahid, que na direção de Francisco
Pereira Filho passou os MIO metros em 3(is2 com
reservas, demonstrando perfeito estado atlético. Mui-
to manhoso, parece ter-se adaptado bem aos antolhos
que lhe foram colocados.

Outros aprontos
Para a primeira prova da reunião. I sentei,

pensionista de José Luiz Pedrosa. foi minto bem no
exercício de 81 Kl metros em 5ls cravados, na direção
de Audãlio Machado. Outro que aprontou para este
primeiro parco foi Bleu Monster. com Juvenal Ma-
chado da Silva. Fez 5 ls nos Si Kl metros evidenciando
progressos em seu estado.

Boreal, um dos favoritos do terceiro pareô,
realizou um apronto suave, apenas para manter o
estado. Passou ns Mlll metros em JHs2. com muitas
sobras em todo o percurso. Golden Giit. com juve-
nal. foi outro que aprontou suave e mareou ,5l)s
cravados. Edin. pensionista de I I). Guedes, melho-
rou esta marca para 37s cravados, montado por
Mauro Andrade.

Hartito. com Jorge Ricardo, não precisou -cr
exigido para marcar 37s nos Mlll metros, sempre com
reservas pelo centro da pist i

('entruriào. com Gilvau Gumiaucv loi muito
bem no exercico de 7011 niciios i m -U* cr.iv ,ulo-, v m
reservas no final

GaIhraith. com Goiieinha. agradou eiiwu exer-
cicio de fiiHl metros em '•% crav.id..*. mostrando
melhoras em seu esiado \ha ! írga. con M n >s
Ferreira, loi bem no afronto de metros em 58s
crav adi>«., p.>up.ni • no- nu ' «. iin.ns

Cluriu. <.oin lose \uielio h • i/i>u bom exe-ví-
eu de "1111 Ille ' t os i. !11 4 v ; i\ .u!,k

- - ¦ jH&jB
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Foto de José Camilo da Silva

Galbraith, montado por Gonçalino Feijó de Almeida, mostrou excelente forma nos matinais
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Zico volta

Udine. Itália — O julgamento de Zico, acusado de
evasão ilegal de divisas, começa hoje em um tribunal de
Udine. ao norte da Itália, com a presença do jogador
brasileiro. À noite, porém, Zico volta ao Brasil, onde é
aguardado para se apresentar à Seleção Brasileira.

A acusação concreta ao jogador brasileiro é a de
não ter declarado à Fazenda italiana parte da renda
obtida pelo uso publicitário de sua imagem, cujos 30%
cedeu à Sociedade Grouping Limited, de Londres,
intermediária na sua transferência do Flamengo para a
Udinese.

Durante a instrução do julgamento, Zico se defen-
deu alegando jamais ter recebido uma lira da Grouping
— falou-se em 600 mil dólares (cerca de Cr$ 3 bilhões
600 milhões) — e que o contrato firmado com a
Sociedade londrina em agosto de 1983, quando fiscal-
mente era cidadão residente na Itália, era a cópia exata
de um documento análogo, firmado em junho do
mesmo ano, no Rio de Janeiro.

Zico se apresentará ao tribunal acompanhado
pelo advogado Giuseppe Campeis, e pelo delito poderá
receber multa de quatro ou cinco vezes o valor da cifra
ilegalmente exportada (ate 2 milhões de dólares ou Cr$
12 bilhões) e pena de um a seis anos de reclusão.

No plano técnico, Zico mostrou que está em
forma: ontem mesmo ele marcou dois gols na goleada
de 6 a 1 que um combinado com alguns dos melhores
jogadores do Campeonato Italiano aplicou justamente
no campeão, o Verona, numa festa em Verona, que
encerrou a temporada. Além de Zico. marcaram Rum-
menigge, Matteoti, Littbarski e Altobelli.

Cerezo esperado
Os parentes de Cerezo em Belo Horizonte espera-

ram mais um dia em vão pela sua chegada ao Brasil, o

3ue 
deverá acontecer hoje cedo. As duas filhas gêmeas

o jogador, Luana e Lorena, já estão na capital
mineira, à espera dos pais e dos dois irmãos mais
velhos, Gustavo e Leandro.

Quando a mulher de Cerezo, Rosa Helena, voltou
para a Itália, em fevereiro, deixou as duas meninas, de
um ano c meio, no Brasil, por causa do inverno
europeu. As gêmeas estavam em Corintb, no interior
de Minas, onde mora a família de Rosa, e foram para
Belo Horizonte há três dias, levadas pela tia, Valéria,
que recebeu telefonema de Cerezo, mandando as
meninas estarem na capital.

Uma equipe cheia

de não-me-toques
Belo Horizonte — "Estou acostumado com coisa boa.

Pelo que já demonstrou aí, essa Seleção não nos dá esperança
de nada. Está cheia de não-me-toques, reclamando de jogo
duro, com muito louro no time, parecendo seleção sueca.
Falta crioulo, falta ginga. Nunca vi o Sócrates ter lugar na
Itália e não ter nesse time."

O desabafo, decepcionado, é do ex-craque Nílton San-
tos, a"Enciclopédia do Futebol", 87 jogos com a camisa do
Brasil, que está pessimista quanto ao futebol da atual Seleção
Brasileira, dirigida por Evaristo de Macedo. Ele não fala em
eliminação da Copa do Mundo, mas garante que, para se
classificar, vai ser duro, "muito duro, mesmo".

Fraqueza do meio
Nílton Santos mora em Uberaba, onde dirige sua escoli-

nha de futebol, trabalha na Secretaria de Esportes da Prefeitu-
ra, com o projeto"Bola de Meia", dando palestras em grupos
escolares, é comentarista esportivo da TV Uberaba, ligada à
Rede Manchete, e ainda encontra tempo para criar galinhas,
codornas e um peru. A única coisa que o deixa triste, num
momento em que vive como gosta e em que acaba de
completar 60 anos, é a Seleção Brasileira.

Está tudo errado. Acho que queimaram o Reinaldo e
estão fazendo o mesmo com Careca. Desse jeito, nem o Pele
faria nada de centroavante. O mcio-campo não cria. não
lança, não organiza e não põe ninguém na cara do gol. Só luta
edá bola para o lado. Agora exigiram a volta do Alemão. Que
coisa! Não nos dá nenhuma esperança. Puxa vida! Ali já
jogaram Danilo e Zizinho, Zito e Didi, Clodoaldo e Gérson, o
Rivelino. Hoje é diferente. Meio-campo como esse aí eu
nunca vi. Por que, então, não chamaram o Zenon. que lança
longo, chuta e organiza? Só os da Itália mesmo é que poderão
melhorar isso que está aí. Eu não entendo como o Sócrates
não tem lugar nesse time, meu Deus!

üutra coisa que me preocupa é o técnico ficar
dizendo que a responsabilidade é dele e coisa e tal. Engraça-
do, ele se responsabiliza e o Brasil é que se prejudica... Tem
que dividir função. Ganhamos três Copas do Mundo assim.
Por que não chamam o Carlos Alberto para ajudar? Ele
entende, c líder, foi nosso capitão no México e a Copa vai ser
lá de novo. O Evaristo teria o Belini, que por sinal foi muito
bem chamado, e o Carlos Alberto, para dialogar. Tenho medo
do técnico se desesperar agora, principalmente com o aumen-
to da cobrança. Fico receoso dele se afobar. O Belini pode
acalmá-lo. E o Carlos Alberto também poderia. Esse negócio
de o cara mandar sozinho já acabou. Eles até iriam acalmar os
garotos — disse Nílton. que prosseguiu:Mas tem mais erros. Quem mete bola no time é o
Éder e a sua função não é essa. O Bebeto não é ponta e cai
para o meio. Então, tem que chamar o Renato gaúcho, que é
ponta e dos bons. O Edson não está mal, mas o Leandro tem
experiência de Seleção. Hoje. esses garotos levam pancada e
viram as costas. Outro dia. o Dema. um negão forte, virou as
costas para um uruguaio que o agredia. Se a gente apanha,
tem que devolver também, não podemos ser intimidados. Esse
negócio de ter medo de errar também não pode acontecer.
Seleção é para quem tem confiança e não para enrustidos. Nós
temos um nome a zelar, mas tenho poucas esperanças de
melhorar — desabafou Nílton.

Ele admitiu que tem até vontade de ir a Belo Horizonte,
quando a Seleção chegar, e dar uma força para a turma, na
Toca da Raposa. Mas teme que seja mal interpretado, que
pensem que ele está querendo aparecer. A "Enciclopédia do
Futebol", que figura na seleção do mundo de todos os tempos,
foi campeão do mundo aos 37 anos e não precisa mais
aparecer, está decepcionado com a atual equipe e aguarda
ansioso a vinda dos "italianos".

Campeão mundial pelo Brasil em 1171). Tostão não pôdeacompanhar inteiramente o amistoso de ontem, em Santiago,
mas está decepcionado com a atual Seleção:

— Perdi a maior parte do jogo e não posso falar
exatamente sobre a derrota para o Chile. Mas pelo que já vi
antes, acho que se os jogadores da Itália não vierem urgente,
bera difícil. Oualquer técnico que trabalhar com os jogadores
atuais terá dificuldades, O Brasil pode até se classificar, diante
do Paraguai e da Bolívia, mas não dá para pensar ou sonhar
em termos de Copa do Mundo. Os reforços da Italia darão o
toque üe classe que esta faltando - disse.
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A opinião

de

Nílton

Santos

hoje a noite apos o 
julgamento
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c'e

na casa dos sogm j
condcnado se chamar esses mesmos escrachados

jogadores que ontem depuseram as armas. Lie

Edinho tem muitas decepcoes
J. Evaristo talvez devesse ter convocado.

Ai estS o grande problema A .. um pouco mais atras, num espago onde A boa poli'tica, o bom senso indiea a todos
Seleqao Brasilcira nem lota mais os'esta- |f j ^ P™ aiuda,r no.aP?io c cuidar da ,u,s <lue els1tamos nessa l"ta c preeisamos compa-
cjjos1 cobcrtura aos laterals. Estes, sim, tem de recer ao Mexico sem fazer feio, que nao se deve

A rlprpnrrio dp Fdinho sentado nu- ¦¦ subir e jogar com os pontas. Temos muita cair na pclc desses jogadores. Nada de rctalia-
ma poltrona na casa de se'us sogros, ao Scntc no ataque, mas a colocaqao esta q6eS. nem de desforras, que isso nao constroi.
ver na imagem da televisao o Estadio _ ,, toda errada Houve uma privacjao total dos sentidos e da
Nacional de Santiago com grandes espa- „ zT==XX//1k«v5=X®L«\ O comentansta que logo aparcceu no inteligcncia, uma espdcie de branco no futebol,
(jos vazios, foi apenas-a primeita_de video parcaa ter ouvdo as palavras de mas jfl pussou. Agora e pensar para fronts
muitas outras que teria logo a seeuir. //V' Edmh0| que comp|etou: Eu nao disse? Ohitebol brasileiro vive uma fase dc pobrcza
Como no primciro gol do Chile: "Que . . Ilm time rip resneito tecnica, sem craques e os poucos bonzinhos que
pena, o Brasil atd estava jogando bem'. Os laterals tem de ter liberdade temos nao podem ser desprestigiados por uma

O gol foi resultado de uma grave para jogar. Nao adianta o Eder ficar No segundo tempo do jogo a desola- a(jtudc m>nsada c mlan'ul Comcteram c
falha na marcagao da defesa, o que ele cruzando, cruzando. Isso nao leva a joga- qao ja tomava conta da sala do aparta- i - nrulia ter sido rvitada
nem de longe quis reconhecer: "Nao da nenhuma. mcnto. "Um golaqo", d-sc Edinho, so- que com moderate, podia ter sido ev.tada.

posso dizer que tenha sido uma falha". E respondeu a pnmeira pergunta: bre o gol de Casagrandc. A Sclccao que Kevancnismo, nao
Na vespera do jogo. alias, ja tinha coloca- — Se nos teremos pouco tempo para se via na televisao, aos poucos, foi dei-
do sua posiqao, ao marcar a entrevista: trcinar? Acho que nao. O mcio-campo e xando de ser assunto. Agora, falava-se da Hoje, as -0 boras, no lbam, do liumaita, a
"Nao poderei ser objetivo nas criticas, a razao do sucesso de toda equipe c o que outra. da Selecjao de Edinho, Zico, Jii- convitc do Clube da Cria^ao, estarei lazendo uma
pois eu, tambem, fac;o parte da Seleqao. nos teremos ja jogou junto, sabe impor nior, Cerezo e Renato Gaucho. palestra-debate sobre o tenia Futebol Brasileiro,
La estarei a partir de sabado". seu jogo rapido, de toques. _ p d s armar uma uj Forga e Farsa, uma analise de como a ditadura

Mas ser sobrio e elegante nas criticas Outro gol, em outra grave falha da reSpCjta(ja _ j'jzja otimista marcou o nosso futebol. Havera tambem noite de
nao significa permanecer silencioso, e marca^ao. Edinho quase nem acreditou. n Rcinakici e o Casaerande sau onortu- autografos de meu livro e exibi(;ao de documenta-
Edinho, depois de observar uma seqiien- Afinal, o Brasil pressionava e sua expec- njs(as e cita|V; as situa^ocS que rios esportivos. A entrada e franca.
cia de erros, fez seu primeiro comentario a iva era P® ° 8" ^nrwuinista p rn meio-campo criara (o novo meio-campo, ¦tat co* — v_) Reinaldo c oportunistd c cu , . „ VTI . , ¦

Estamos afunilando no ataque, esperava o aproveitamcnto de um bola. HlStoriaS! Tempos idos, Ari Barroso acom-
quando devcriamos jogar mais pelas pon- Mas olhcm so. Os laterals tem de fazer ™P'°° .T , i¦ panhava ao piano os declainadorcs em moda na
tas. O Casagrandc cabeceia bem e temos jogadas com o Eder e o Bebeto. nosvi ScVeao a ser de'novo resoeit id'i cpoca. No palco, um deles, casaca impeeavel,
dc aprovcitar sua caractcristica. Veio o intervalo e se ele estivesse la conc*juiu luvas braneas, depois de passar a lingua sobre os

As maos ja iam nervosamentc a bo- no Chile teria dito aos companheiros: labios, 
preparou-se para recitar Castro Alves.

ca. num rocr de unhas que significava "Vamos jogar com tranqiiilidade, sempre Ao mcsmo tempo, a transmissao do DcU um passo a frente e solene bradou:
inquietaqao: "Vendo o jogo fico nervo- procurando as pontas. Estamos afunilan- jogo chegava ao final, com urn grupo de "Colombo!"
so", explicou. E tentou quebrar o silen- do o jogo, adiantando todo o nosso mcio- torcedores, mostrados no video, a gritar Logo la do alto das torrinhas do teatro, uma
cio: "E o Junior, onde cstara vendo a campo e isso provoca contra-ataques ter- em desespero: Queremos Se eqao. Que- vo/ <Jc falsete se fez ouvir: "Sinho?"
partida?" Veio outra observaijao tatica: riveis. Os apoiadores devem se colocar remos Seletjao, Queremos Selegao Alguns risos contidos, e o declamador con-

T / J. _ -mym-m-m -«"Abre a cortina/ de minha eterna oficina/ e

Junior culpa o ambiente ruim .ir.,AmtoJc,srU r Foto de Carlos Mesquita °e novo a voz dc falsete: — Sim Sinho...
Prccisamos passar uma borracha SANDRO MOREYRA

c apagar tudo isso. So assim conscguire- 
mos a classifica(,ao. -?!

Com elcgancia e tomando todo o
cuidado para nao magoar qualquer com- PLACAR JB
panhciro de profissao. Junior atribuiu 
ma atuaqao da Sclcqao Brasilcira ao am- :* ^H
hiente de crise cm que ela esta mergulha- 'e
da. Considerou a inscguranqa do time < t i lAt Campeonato Paulista
rcsponsavel pclos muitos erros cometidos ¦¦¦¦§ Corintians x Ponte Preta Canind6
na derrota de 2 a I para o Chile. Guarani x XVdeJau Campinas

Junior assistiu ao jogo na casa do seu P^->Botafogo x Portuguesa Ribeirao Preto
tio. Vava, na Rua Domingos Ferreira. r VHSr '' " Sao Bento x Comercial Sorocaba
em Copacabana. no mesmo predioda sua «
avd. Parecia contido. cvitando criticas. »» iff !< Campeonato Pernambucano
Ouando podia, justificava o erro de um W - f / Santa Cruz x Sport Recife
jogador brasile.ro _ Paulistano x Ibis RecifeEsses jogadores tem cond^ocs de « • 'If*#*, Sete 

de Setembro x America Garanhunsrender muito mais. O momento nao aju-
da. Por isso, temos que esquecer ludo Campeonato Cearense
que aconteceu. Se sera possivel. nao sei. X

j%2£ i a&.„._Bsamancira. "^BL 
. Ceard x CaiourosdoAr FortalezaMesmo evitando analises negatnas Guarani x Quixadd Juazeirosobre a Sclccao Brasilcira. Junior deixou •

claro que o time estava mal: lunior (E) treinou de manha com o junior Adds on Campeonato CatarlnenseO problema e que a Seleijao so * '
consegue alguma coisa em cima dos erros doinville x Hercilio Luz Joinville
do Chile. Quando os chilenos erram um mo dos jogadores. Na sua opiniao, tudo elogios. mas apenas por delicadeza. Sen- Criciuma x Blumenau Criciuma
passe no meio do campo, o Brasil chega isso podcria ser evitado se no momento tin a equipe nervosa, criando pouco, Chapecoense x Marcilio Dias Chapecb
rapido na frente. Esta criando pouco. da convocaqao do atual grupo de 22 marcando mal e deixando o adversario Ferrovi^rio x Inter DTu,barc?°

Se passou mudo quase que os 90 jogadores o tecnico Evaristo de Macedo jogar. Nao falou isso abertamente, mas Aval v pS,,' Flnn^nrtnolk
minutos, mudo ficou no momento dos deixasse claro que haveria cortes. sua decepgao ficava cvidenciada em cada Aval x ralssanou rior.dnopons

gols chilenos. De vez em quando, sentia- — O pessoal se apresentaria saben- um dos seus comentarios. Amistosoa"
se o seu nervosismo, quando algum joga- do que um determinado numero dc joga- Ainda assim acredita na classifica- . - ~
dor brasileiro prendia a bola demasiada- dores scria cortado. Nao haveria razao NA() assa 

' 
,a sua cabc(.a ver x Botafoao°  Manausmente. mesmo com um companheiro des- para protestos, pois era uma coisa sabida Brasj, fora Jo Mundja| Ao mcsmo ,em. Selecao de Se^ x Vasco 

Tel-Aviv
marcado. Ou entao deixava escapar um desde o inicio - explicou o lateral. po cm Q a(ual [jmc es(. desacrcdita. Selegao de Israel Vasco
"vai, vai" ou "aperta, aperta ' no mo- mostrando que o proprio Evaristo, na do q , aumenta a responSabilidade
mento em que o Brasil tentava recuperar ansia de dar forqa ao pessoal convocado, ()os , ch Jiinj()r n-o es(. nem um
a Posse de bola. optou por uma pos.Qao que gcrou intran- ^ prc0aipado com o novo desafio. x

Junior rcconhcce que a chcgada dos qiiilidade. . .•« ^7/ ^ \"italianos" para integrar a Seletjao Brasi- Na verdade. Junior nao gostou nada — A responsabilidade sera dividida W/ nn AOII
leira tambem contribuiu para o nervosis- do que viu pela televisao. Fez alguns entre os 11. e isto nao me ahala em nada. ' f \ 

L

Botafofio V'asco Flan.engo yJUNHOy 
pADAQIIAI

Manaus - O Botafogo estreia hoje O \'aseo fa/ hoje em Tel Aviv Joao Pessoa - A voita de Chiquinho
noite no Torneio Amazonense enfrentan- primeiro jogo de sua excursao inter- ao comando do ataque sera a novidade AGORA COM OS CRAQUES DA ITALIA
do o Rio Neero. enquanto Bahiae Nacio- nacional. enfrentando a Selecao de no time do Flamengo no amistoso desta r ADA1IAU* n« M *««ltlPAril)
nal joearao na sexta-leira. Os veneedores Israel 115 horas do Brasil). A grande none contra o Botafogo da Paraiba. Za- bAHAVANA UA l»LAoolMl»A^AU
decidiriio o titulo do torneio no dominuo. atracao da equipe brasilcira e o ceil- galo estava propenso a manter Maciel SAiDA: 14/06—REGRESSO: 17/06
Os jogos serao realizados no Estadio troavante Roberto, que chegou a ficar (jogou no amistoso com o Itabuna). mas PACOTE INCLUINOO: Passagem a6rea Rio/Foz/Rio. 6ni- I
Vivakfo Lima e existe expectativa de surpreso com o prestigio que tem no resolveu escalar Chiquinho. titular da bus p0z/Assung3o/Foz. Hospedagem Hotel D. Pedro
boas rendas. A novidade no jogo dc hoje pais, conquistado gramas a apresenta- posi^ao. O jogo esta despertando grande c/caf6 da manhS — Ingresso cadeiras numeradas para o
sera a present;;! de Dario. no comando de i;ao na TV. de seus gols pelo \ asco e mteresses e a grande procura de ingressos |ogo— 1 almogo c/Show — 1 jantar tipico — TourCatara- 5
ataque do Rio Negro, que eonseguiu seu Selecao Brasilcira. " '-ll 

,' 4"c a rcn scra ls tas(Lado Brasil) — Tour a Pres. Strosner para compras e i
eniprestimo ao Nacional. .. it ... ,¦ Cassino. Prepo Pacote Cr$ 1.328.000. Financiamento: PI 1

i) vasco. muito ai.siaii.auo ()s unies: Flameniin — ( antarelc. . _ ... . r iii, fii-ir-im m\ Bin />m i i i i >i .in Aerea em ate 10 meses — P/Terrestre 3 — vezes s/]uros.(K times: Itntafiiuo — 1 ins Carlos. varios jogauores ticaram no kio. em Jorginho. I.eandro, Mo/ere Adalberto: ======_=_=________==__________J=__^
Josimar. Osvaldo. Brasilia e Vagner: tratamento medico—. vai jogar com Andrade. Adflio e Gilmar: Tita. Chiqui- Informacoes- =====
Ademir. Ataide e Eloi: Helinho. Renato Roberto Costa. Milton. Donato. Iva e nho e Marquinho. Botafogo PB — Pcdri-
e Antonio Carlos Rio Negro: Frlando. Lira: Vitor. Oliveira e.Ciilberto: Mau- nho. Severn. Zito. Josival e Cleo (Ra- i lFMfl ' DM . T!3GI!^^B2)/ri^3it!nCleber. Nilson. Mauro e (.'arlinhos; ne.nho. Roberto e Silvinho. Na resei- mos): \ itor Hugo. Fernando Baiano Iwl I Unf wlflw/wHIfftOIW
lilias. Everton e Reis: Salvandor. Dario e va. fieam Aeaeio. Nei. Nenc. C'laudio (Merical e Carioca; Paulmho. Joao Car- Rio Av Rio Branco 124 4 Tel 231 1800 iPABXi
Hitotu/i. lose. Romano e Romulo. 4. CopacahsnaJ^ ? 
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hoie à noite após o 
julgamentoFoto de Ari GomesFoto de Ari Gomes

BOLA DIVIDIDA

FELIZMENTE 
acabou a Seleção dos amisto-

sos. Outra virá substituí-la, formada pelos
jogadores c^ue a crise financeira do país obrigou
os clubes a vender para o futebol italiano.

Ontem ouvi várias vezes dizerem que "vai
surgir a verdadeira Seleção Brasileira". E. a que
vem aí é infinitamente superior à que sai quase
escorraçada. Mas é uma Seleção emprestada.
Seus jogadores, todos craques, váo ajudar o
Brasil a ganhar as eliminatórias, feito o que,
voltarão para a Itália, onde têm compromissos a
cumprir até maio do ano que vem.

Aqui ficarão esses jogadores que vimos on-
tem, novamente perdidos em campo, sem acertar
uma jogada, tensos a ponto de errar passes de
dois metros, o que não costumam fazer na
tranqüilidade de seus clubes. São eles que irão
formar o time que o substituto de Evaristo vai
convocar. Ou será que Oscar, Mozer, Paulo
Vítor, Casagrandc, Alemão, Bebeto, Branco,
Geovani e Eder ficarão de fora das prtfximas
convocações'.'

Com a presença dos italianos, a classificação
está praticamente garantida. Mas vamos pensar
no futuro que, infelizmente, pelo que se vê no
presente, não é lá muito promissor. Não vamos,
por isso, nos alegrar demais, porque a "verdadei-
ra" Seleção vem aí. Ela nos alegra por devolver,
a nossos olhos saudosos, o bom futebol brasilei-
ro. Mas ela só vai dar uma máozinha salvadora.
Cumprida esta patriótica missão, retornarão os
heróis à Itália, e o novo técnico não poderá ser
condenado se chamar esses mesmos escrachados
jogadores que ontem depuseram as armas. Ele
terá de fazê-lo, porque além deles só conta com
Leandro. Renato e uns dois ou três mais. que
Evaristo talvez devesse ter convocado.

A boa política, o bom senso indica a todos
nós que estamos nessa luta e precisamos compa-
recer ao México sem fazer feio, que não se deve
cair na pele desses jogadores. Nada de retalia-
ções, nem de desforras, que isso não constrói.
Houve uma privação total dos sentidos e da
inteligência, uma espécie de branco no futebol,
mas já passou. Agora é pensar para frente

O futebol brasileiro vive uma fase de pobreza
técnica, sem craques e os poucos bonzinhos que
temos não podem ser desprestigiados por uma
atitude impensada e infantil que cometeram c
que, com moderação, podia ter sido evitada.

Rcvanchismo, não.

Edinho assistiu à derrota com calma na casa dos sogros, enquanto o filho brincava

Edinho tem muitas decepções

uin pouco mais atrás, num espaço onde
possam ajudar no apoio e cuidar da
cobertura aos laterais. F.stes, sim, têm de
subir e jogar com os pontas. Temos muita
gente no ataque, mas a colocação está
toda errada".

O comentarista que logo apareceu no
vídeo parecia ter ouvido as palavras de

Aí está o grande problema. A
Seleção Brasileira nem lota mais os está-
dios.

A decepção de Edinho, sentado nu-
ma poltrona, na casa de seus sogros, ao
ver na imagem da televisão o Estádio
Nacional de Santiago com grandes espa-
ços vazios, foi apenas a primeira_de.-
muitas outras que teria logo a seguir.
Como no primeiro gol do Chile: "Que
pena, o Brasil até estava jogando bem".

O gol foi resultado de uma grave
falha na marcação da defesa, o que ele
nem de longe quis reconhecer: "Não
posso dizer que tenha sido uma falha".
Na véspera do jogo. aliás, já tinha coloca-
do sua posição, ao marcar a entrevista:"Não poderei ser objetivo nas críticas,
pois eu, também, faço parte da Seleção.
Lá estarei a partir de sábado".

Mas ser sóbrio e elegante nas críticas
não significa permanecer silencioso, e
Edinho, depois de observar uma seqüên-
cia de erros, fez seu primeiro comentário
tático:

Estamos afunilando no ataque,
quando deveríamos jogar mais pelas pon-
tas. O Casagrandc cabeceia bem e temos
de aproveitar sua característica.

As mãos já iam nervosamente à bo-
ca. num roer de unhas que significava
inquietação: "Vendo o jogo fico nervo-
so", explicou. E tentou quebrar o silên-
cio: "E o Júnior, onde estará vendo a
partida?" Veio outra observação tática:

Edinho, que completou: "Eu não disse?"

Um time de respeito
No segundo tempo do jogo a desola-

ção já tomava conta da sala do aparta-
mento. "Um golaço", d; se Edinho, so-
bre o gol de Casagrandc. A Seleção que
se via na televisão, aos poucos, foi dei-
xando de ser assunto. Agora, falava-se da
outra, da Seleção de Edinho, Zico, Jú-
nior, Cerezo e Renato Gaúcho.

— Poderemos armar urna equipe
que será respeitada — dizia, otimista. —
O Reinaldo e o Casagrandc são oportu-
nistas e aproveitarão as situações que o
meio-campo criará (o novo meio-campo,
obviamente). — Como não temos ataque
rápido cm tabelinhas, devemos explorar
as pontas, ter tranqüilidade c levar a
nossa Seleção a ser de novo respeitada —
concluiu.

Ao mesmo tempo, a transmissão do
jogo chegava ao final, com um grupo de
torcedores, mostrados no vídeo, a gritar
em desespero: "Queremos Seleção, Que-
remos Seleção, Queremos Seleção".

Os laterais têm de ter liberdade
para jogar. Não adianta o Eder ficar
cruzando, cruzando. Isso não leva a joga-
da nenhuma.

E respondeu à primeira pergunta:Se nós teremos pouco tempo para
treinar? Acho que não. O mcio-campo é
a razão do sucesso de toda equipe c o que
nós teremos já jogou junto, sabe impor
seu jogo rápido, de toques.

Outro gol, em outra grave falha da
marcação. Edinho quase nem acreditou.
Afinal, o Brasil pressionava e sua cxpec-
tativa era pelo gol de empate.

O Reinaldo é oportunista e eu
esperava o aproveitamento de um bola.
Mas olhem só. Os laterais têm de fazer
jogadas com o Eder e o Bebeto.

Veio o intervalo e se ele estivesse lá
no Chile teria dito aos companheiros:"Vamos jogar com tranqüilidade, sempre
procurando as pontas. Estamos afunilan-
do o jogo, adiantando todo o nosso meio-
campo e isso provoca contra-ataques ter-
ríveis. Os apoiadores devem se colocar

Hoje, às 20 horas, no Ibam, do Humaifa, a
convite do Clube da Criação, estarei fazendo uma
palestra-debate sobre o tema Futebol Brasileiro,
Força e Farsa, uma análise de como a ditadura
mareou o nosso futebol. Haverá também noite de
autógrafos de meu livro e exibição de documentá-
rios esportivos. A entrada é franca.

Histórias! Tempos idos, Ari Barroso acom-
panhava ao piano os declamadores em moda na
época. No palco, um deles, casaca impecável,
luvas brancas, depois de passar a língua sobre os
lábios, preparou-se para recitar Castro Alves.
Deu um passo à frente e solene bradou:

"Colombo!"
Logo lá do alto das toninhas do teatro, uma

voz de falscte se fez ouvir: "Sinhô?"
Alguns risos contidos, e o declamador con-

tiniia:"Abre a cortina/ de minha eterna oficina/ e
tira a América de lá."

De novo a voz de falsete: — Sim Sinhô...a o ambiente ruimJúnior eu
Foto de Carlos Mesquita

Precisamos passar uma borracha
e apagar tudo isso. Só assim conseguire-
mos a classificação.

Com elegância e tomando todo o
cuidado para não magoar qualquer com-
panheiro de profissão, Júnior atribuiu a
má atuação da Seleção Brasileira ao am-
hiente de crise em que ela está mergulha-
da. Considerou a insegurança do time
responsável pelos muitos erros cometidos
na derrota de 2 a 1 para o Chile.

Júnior assistiu ao jogo na casa do seu
tio, Vavá, na Rua Domingos Ferreira,
em Copacabana, no mesmo prédio da sua
avó. Parecia contido, evitando críticas.
Quando podia, justificava o erro de um
jogador brasileiro.

Esses jogadores tem condições de
render muito mais. O momento não aju-
da. Por isso, temos que esquecer tudo o
que aconteceu. Se será possível, não sei.
Mas temos que esquecer de qualquer
maneira.

Mesmo evitando análises negativas
sobre a Seleção Brasileira. Júnior deixou
claro que o time estava mal:

O problema é que a Seleção só
consegue alguma coisa em cima dos erros
do Chile. Quando os chilenos erram um
passe no meio do campo, o Brasil chega
rápido na frente. Está criando pouco.

Sc passou mudo quase que os 90
minutos, mudo ficou no momento dos
gols chilenos. De vez em quando, sentia-
se o seu nervosismo, quando algum joga-
dor brasileiro prendia a bola demasiada-
mente, mesmo com um companheiro des-
marcado. Ou então deixava escapar um"vai, vai" ou "aperta, aperta" no mo-
mento em que o Brasil tentava recuperar
a posse de bola.

Júnior reconhece que a chegada dos
"italianos" para integrar a Seleção Brasi-
leira também contribuiu para o nervosis-

SANDRO MOREYRA

Hoje
Campeonato Paulista

Coríntians x Ponte Preta
Guarani x XV de Jaú

Botafogo x Portuguesa
Sâo Bento x Comercial

Canindé
Campinas

Ribeirão Preto
Sorocaba

Campeonato Pernambucano
Santa Cruz x Sport

Paulistano x íbis
Sete de Setembro x América

Recife
Recife

Garanhuns

Campeonato Cearense
Tiradentes x Icasa

Fortaleza x América
Ceará x Calouros do Ar.

Guarani x Quixadá

Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
. Juazeiro

mm®?

Júnior (E) treinou de manhã com o júnior Campeonato Catarinense
Joinville x HercilioLuz

Criciúma x Blumenau
Chapecoense x Marcílio Dias

Ferroviário x Inter
Juventus x Próspera

Avaí x Paissandu

Joinville
Criciúma
Chapecó
Tubarão
Rio do Sul

Florianópolis

elogios, mas apenas por delicadeza. Sen-
tiu a equipe nervosa, criando pouco,
marcando mal e deixando o adversário
jogar. Não falou isso abertamente, mas
sua decepção ficava evidenciada em cada
um dos seus comentários.

Ainda assim, acredita na classifica-
ção. Não passa pela sua cabeça ver o
Brasil fora do Mundial. Ao mesmo tem-
po em que o atual time está desacredita-
do. o que aumenta a responsabilidade
dos que chegam. Júnior não está nem um
pouco preocupado com o novo desafio.

— A responsabilidade será dividida
entre os 11. e isto não me abala em nada.

mo dos jogadores. Na sua opinião, tudo
isso poderia ser evitado se no momento
da convocação do atual grupo de 22
jogadores o técnico Evaristo de Macedo
deixasse claro que haveria cortes.

— O pessoal se apresentaria saben-
do que um determinado número de joga-
dores seria cortado. Não haveria razão
para protestos, pois era uma coisa sabida
desde o início — explicou o lateral,
mostrando que o próprio Evaristo, na
ânsia de dar força ao pessoal convocado,
optou por uma posição que gerou intran-
qüilidade.

Na verdade. Júnior não gostou nada
do que viu pela televisão. Fez alguns

Amistosos
Botafogo-PB x Flamengo

Rio Negro x Botafogo.
Seleção de Israel x Vasco

João Pessoa
Manaus
Tel-Aviv

BRASIL

PARAGUAI
Flamengo

João Pessoa — A volta de Chiquinho
ao comando do ataque será a novidade
no time do Flamengo no amistoso desta
noite contra o Botafogo da Paraíba. Za-
galo estava propenso a manter Maciel
(jogou no amistoso com o Itabuna). mas
resolveu escalar Chiquinho. titular da
posição. O jogo está despertando grande
interesses c a grande procura de ingressos
não deixa duvida de que a renda será tias
melhores.

Os times: Flamengo — ('amarele.
Jorginho. Leandro, Mo/er e Adalberto:
Andrade. Adílio e Gilmar: Titã. Chiqui-
nho e Marqumho. Botafogo PB — Pcdri-
nho. Severo. Zito. Jouva! e Cleo (Ra-
mos): Vítor Hugo. Fernando Baiano
(Merical e Carioca: Paulinho. João Car-
los i Mariano) e Fscunnho.

Botafogo
Manaus — O Botafogo estréia hoje à

noite no Torneio Amazonense enfrentai!-
do o Rio Negro, enquanto Bahia e Nacio-
nal jogarão na sexta-feira. Os vencedores
decidirão o titulo do torneio no domingo.
Os jogos serão realizados no Estádio
Nivaldo L.inia e existe expectativa de
boas rendas. A novidade no jogo de hoje
será a presença de Dario. no comando de
ataque do Rio Negro, que conseguiu seu
empréstimo ao Nacional.

Os times: Botafogo — 1 uís C arlos.
Josimar. Osvaldo. Brasília e Vágner:
Ademir. Ataíde e Elói: Helinho. Renato
e Antônio Carlos Riu Negro: Filando.
( leher. Nilson. Mauro e Cadinhos:
Elias. Everton e Reis: Salvandor. Dario e
Hitotuzi.

O Vasco faz hoje em Tel Aviv o
primeiro jogo de sua excursão inter-
nacional, enfrentando a Seleção de
Israel (15 horas do Brasil). A grande
atração da equipe brasileira é o cen-
troavante Roberto, que chegou a ficar
surpreso com o prestigio que tem no
país. conquistado graças à apresenta-
ção na I V. de seus gols pelo \ asco e
Seleção Brasileira.

O Vasco, muito desfalcado —
vários jogadores ficaram no Rio. em
tratamento médico —. vai jogar com
Roberto Costa. Milton. Donato. lvã e
1 ira: Vítor. Oliveira e Gilberto: Mau-
ricmho. Roberto e Silvinho. Na resei-
va. fieam Acacio. Nei, Nené. ( láudio
lose. Romário e Rõmulo

_ AGORA COM OS CRAQUES DA ITÁLIA
CARAVANA DA CLASSIFICAÇÃO

SAÍDA: 14/06 — REGRESSO: 17/06
PACOTE INCLUINDO: Passagem aérea Rio/Foz/Rio. Ôni-
bus Foz/Assunção/Foz. Hospedagem Hotel D. Pedro
c/café da manhã — Ingresso cadeiras numeradas para o
logo — 1 almoço c/Show — 1 jantar típico — Tour Catara-
tas (Lado Brasil) — Tour a Pres. Strosner para compras e
Cassino. Preço Pacote Cr$ 1.328.000. Financiamento: PI
Aerea em até 10 meses — P^errestre 3 -vezes s/juros.

Informaçoes

Rio 4v Rio Branco. 124 A Tel 231 Í800 (PA8X)Av Copacabana 391 B - Tel 255 6897
EMBRATUR000 15.0041-7 J
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GAGUEIRA
ORATÓRIA (INIBIÇÁO)
Prof. Simon Wain-
traub T. 236-5223.

jogadores

Encha o tanque

com pão-de-queija
Agora você pode se

abastecer com pão-de-
queijo Massita para fazer
em casa. Embalagem de
500 g a Cr$ 5.800. Experi-
mente um na hora, quenti-
nho. por apenas Cr$ 500.
Nos seguintes postos: Pos-
to Shell. Voluntários da
Patria. esquina com 19 de
Fevereiro. Botafogo, tel.

226-3475. Posto Ipiranga,
Corte do Cantagalo, Lagoa
tel. 287-2048. Fwo She 

'

Av. Vieira Souto, ao lado
do Barril 1800. Ipanema,
tei 287-0418. E nos Postos
Itaipavada Barra. Lagoa,
J. Botânico, Botafogo e ¦
Tijuca. :

Rostos Itaipava

CBF exige convocação de apenas 22

Santiago — A CBF resolveu intervir decisivamen-
te na Seleção Brasileira. O presidente Giulite Coutinho
decidiu que o técnico Evaristo de Macedo só poderá
convocar 22 jogadores para a fase final de preparativos
destinados às eliminatórias, e não 27. como queria o
técnico. Giulite mudou também a data da reapresenta-
ção da Seleção: será sexta-feira — estava prevista,
anteriormente, para sábado.

Giulite também está disposto a sc fixar na redução do
número de jogadores. Ele admite a convocação de. no
máximo, 23. Já o técnico Evaristo de Macedo pretende manter
o grupo atual e incluir os jogadores que jogam na Itália e
Renato Gaúcho, o que daria um total de 27.

As providências administrativas para que a Toca da
Raposa esteja preparada para receber a Seleção Brasileira
sexta-feira já estão sendo providenciadas, a pedido de Giulite,
que ligou para a sede da CBF, no Rio. Hoje, n:C CBF, haverá
uma reunião entre Giulite. Dilson Guedes (chefe da delegação
e diretor de futebol) e Evaristo de Macedo, destinada a
analisar o comportamento da equipe.

Divergências
Há uma divergência básica na posição de Evaristo e

Giulite Coutinho. (í técnico quer manter todo o grupo, mais
os novos convocados. Segundo o atacante Casagrande, Evaris-
to chegou a afirmar aos jogadores que ninguém seria dispensa-
do, apesar da chegada de novos companheiros.

A determinação de presidente da CBF, no entanto,
poderá solucionar um problema técnico da Seleção, já que
Evaristo chegou a admitir que ficou decepcionado com alguns
jogadores, citando os exemplos de Geovani, Mário Sérgio e
Dema.

O afastamento do técnico não está sendo cogitado por
Giulite Coutinho, principalmente em razão do pouco tempo
que falta para o primeiro jogo da Seleção Brasileira na fase
eliminatória, contra a Bolívia. Mas não está descartada a
possibilidade de Evaristo sair, caso não chegue a um acordo
com o presidente da CBF.

A delegação deve regressar ao Brasil, em vôo da Ladeco,
às 9h30min (hora de Brasília), fazendo escala em Assunção. A
chegada em São Paulo está prevista para 13h30min e no Rio
para 15hl5min. Os jogadores serão dispensados imediata-
mente.

Oscar reconhece

a atitude errada
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Rubio, depois de boa jogada do ataque, se antecipa à defesa brasileira efaz o Io gol

Depois de três dias de greve — recusando-se a conversar
com os jornalistas — os jogadores da Seleção Brasileira
decidiram, ontem, voltar atrás. E Oscar, o capitão da equipe,
foi o primeiro a reconhecer que a atitude tomada pelo grupo
foi um erro:

Nós — djsse Oscar no vestiário — acabamos colocan-
do os jornalistas no mesmo nível, quando deveríamos, apenas,
ter evitado conversar com aqueles que julgamos ter desrespei-

tado nossa vida profissional;
E prosseguiu sua explicação:

Lamento o que aconteceu porque tudo isso poderia
ter sido evitado. Não havia necessidade de se chegar ao ponto
em que chegamos. Mas já aceitamos as explicações do
presidente da CBF, Giulite Coutinho, e, por isso, estamos
novamente prontos para encontrar o entendimento de antes.

O dito pelo não dito
Assim como haviam prometido — e como pareciam ter

combinado antes da partida — os jogadores da Seleção
Brasileira, assim que o vestiário foi aberto, após a nova
derrota, voltaram a conversar com os jornalistas, mas todos,
rigorosamente todos, diziam que ocorrera uma decisão do
grupo, o que se sabe que na realidade não aconteceu. Até
mesmo por informações dos membros da comissão técnica, os
jornalistas souberam que os líderes do movimento — e os mais
intransigentes — foram Alemão, Mozer, Geovani, Mário
Sérgio, Edson e Reinaldo.

Percebia-se, no entanto, que os mais jovens, como
Bebeto, Jandir e Branco, por exemplo, apenas cumpriam uma
determinação geral, pois sempre aparentaram acabrunhamen-
to com toda a situação. Outro que jamais evitou conversar
com os jornalistas foi Paulo Victor. É Édcr, aparentando ser
um jogador que pouco se importa com problemas, continuou
como sempre bem-humorado, brincando com todos que
encontrava.

Piazza agora é a

favor do diálogo
Belo Horizonte — Um dos líderes do "Manifesto de

Glasgow", há 12 anos, o ex-zagueiro e apoiador da Seleção
Brasileira, Wilson Piazza, atual Secretário de Esportes e Lazer
desta capital, acha que o problema ocorrido agora entre os
jogadores da Seleção e a imprensa é diferente. Mas garante
que, hoje, agiria de outra forma.

Havia jornalista que até seguia os jogaodrcs, pro-
curando furos. Então nos reunimos e a vontade todos, na
ocasião, era a de não dar mais entrevistas, não só no restante
daquela excursão como também nos clubes e na próxima
convocação, que seria para a disputa da Copa de 74. Decidi-
mos levar a posição à comissão técnica, embora alguns
acreditassem que seus membros tivessem receio da imprensa
— conta Piazza, que era o capitão da Seleção.

A solução
Para ele. o melhor hoje é que ocorra o diálogo, com as

duas partes de sentando em volta de uma mesa e expondo os
problemas. Entende que só se não houver diálogo é que
poderia ser tomada uma medida nesse sentido.

Fizemos uma reunião para encontrar uma solução,
uma forma de disciplinar o trabalho da imprensa, e não para
redigir um documento. Tivemos o apoio de Cláudio Coutinho
(era o supervisor), que ouviu nossas idéias c redigiu o
manifesto, com a nossa aquiescência. Alguns termos usados,
como "antipatriótica". não são de responsabilidade dos joga-
dores, mas todos nós tivemos participação no documento.
Hoje. agiria diferente, procuraria o diálogo.

Piazza acha indispensável a presença dos brasileiros que
jogam na Itália, lembrando que outros países fazem isso
regularmente, como França, Alemanha, Inglaterra e Argenti-
na. Mas acredita que. no caso brasileiro, houve indefinição de
Evaristo, que deveria ter afirmado antes que chamaria mais
quatro ou cinco atletas. Estranhou também que o comando da
atual Seleção tenha permitido uma atitude radical por parte
dos jogadores, antes que houvesse um diálogo.

Bolívia e Paraguai — A Seleção do Paraguai viajará
sexta-feira para Santa Cruz de la Sierra, onde, no domingo,
iniciará sua participação nas eliminatórias da Copa do México,
enfrentando a Bolívia pelo Grupo III da América do Sul.
Preocupado em dar todo o conforto à sua equipe. Jesus
Manuel Pallares, presidente da Liga Paraguaia de Futebol, já
viajou para Santa Cruz, "a fim de cuidar de todos os
preparativos da Seleção".
Argentina e Venezuela — Finalmente foi decidido
ontem o local da partida entre as Seleções da Argentina e
Venezuela, marcada para domingo, pelo Grupo I das elimina-
tórias da Copa do México: será em San Cristobal, e não em
Caracas, como anteriormente fora determinado. Assim que a
mudança de local foi definida, a Associação de Futebol
Argentino informou à FIFA. por telex.
Inglaterra e Finlândia — a volta do centroavante
Mark Hateley, que joga no Milan. na Itália, é a principal
atração da Seleção Inglesa, que enfrenta a Finlândia, hoje, em
Helsínqui. pelo Grupo 111 das eliminatórias para a Copa do
Mundo de 86. no México. A Inglaterra lidera o grupo, com
sete pontos ganhos, e está praticamente classificada para o
Mundial. A Finlândia está em terceiro lugar, com quatro
pontos atrás da Irlanda do Norte que soma <cis pontos
ganhos. Alem da volta de Hatck\ a Seleção Inglesa contará
foni dor- outros jogadores que estavam na Itália: Ra\ Wilkins
r trevoi Ki.tmis

A cobertura di> Seleção Brasileira é
át tMcieiuai to Toiiguinho

As

explicações

de
Evaristo

Sem meio-campo

tudo é difícil
Ainda demonstrando muito nervosismo, apesar do esforço

para aparentar-se calmo, o técnico Evaristo dc Macedo admitiu
ontem, após o segundo fracasso da Seleção, que os jogadores
que convocou para o meio-campo falharam e que nisso se pode
resumir o baixo futebol apresentado por todo o time. Por isso,
ele passa a concentrar todas as suas esperanças cm Zico. Júnior,
Ce rezo c Edinho, além do ponta Renato Gaúcho, cuja convoca-
ção só será anunciada hoje. mas já foi confirmada pelo diretor
de futebol da CBF. Dilson Guedes. Com eles, Evaristo acredita
que tudo será diferente:

Reconheço que o nosso meio-campo não conseguiu
acertar até hoje e com isso criou problemas tanto para a linha de
zagueiros como para o ataque, que custa a se encontrar. E sem
coordenação entre ataque e defesa, tudo fica difícil — comentou
o técnico ciente dc que dispõe agora de pouco tempo para
ajustar o time, dar-lhe estrutura, conjunto e objetividade, tudo
que a equipe não conseguiu em seis amistosos.

Depois da derrota para a Colômbia. Evaristo se defendeu
dizendo que o time estava sem Edcr e Alemão, que sentiu a
altitude de Bogotá (2 mil 6(10 metros) e que foi parado na base
de violência. No entanto, nada disso aconteceu ontem: Santiago
está a 4(10 metros de altitude. Alemão e Éder estavam em
campo e os chilenos jogaram com lealdade. E o Brasil voltou a
perder e, pior ainda, deixar má impressão.

A Seleção ainda está cm formação — defende-se ele —
e os chilenos souberam usar muito bem a velocidade para
vencer nossa defesa. Mas com a entrada de Zico, Cerezo e
Júnior tenho certeza de que todo o grupo vai subir de produção.
Eu fui jogador e sei como ajuda a gente estar ao lado de
craques. Com Zico e Júnior empurrando o time, todos que
estiverem em campo vão melhorar.

Na verdade, Evaristo começa a chegar à conclusão de que
tudo vai começar mesmo a partir de sexta-feira, quando o grupo
se reúne já com os "italianos' e mais o Renato.

JOÃO SALDANHA

É hora de mudar

ANTIAGO — Está difícil escrever sobre
este time de camisa amarela que também

dizem ser a Seleção Brasileira. Engraçado que
há até bons jogadores, mas até agora não
somaram, não conseguiram mostrar que são
capazes de formar um bom time. A cada jogo,
uma formação. Como joga o time da camisa
amarela, não foi possível ver uma bonita troca
de passes, uma jogada planificada ou algo
parecido. Mas, de qualquer maneira, estes
jogos infelizes revelaram para o resto do Brasil
que o Casagrande é um excelente homem de
área, um finalizador, mas como meio-
campista, positivamente, não serve.

Este último jogo, contra o Chile, que
jamais tinha vencido a Seleção Brasileira, a
não ser equipes formadas por jogadores baia-
nos (em duas ocasiões) e paulistas (em uma),
veio tornar mais claro ainda que Zico, Sócra-
tes, Cerezo, Júnior, Renato, Leandro e, quem
sabe, Edinho e Pedrinho têm lugar no time.
Ainda bem que dá tempo e a mudança só não
será feita se não quiserem. Ou melhor, se
insistirem em acachapar nosso futebol. Não sei
descrever a incredulidade dos jornalistas es-
trangeiros. Desta vez apareceram também os
argentinos do El Gráfico. Saíram todos decep-
cionados.

O time chileno se defendeu trancado e
fazia contra-ataques. O goleiro Carlos estava
muito bem e evitou mais gols. O que será
feito? Não sei. Prometem novas convocações,
ao mesmo tempo que dizem que todos serão

mantidos. Quantos e quais virão? Muito se

discute mas nada se sabe. Pessoalmente, acho

que aquele time do Telê Santana que terminou
a Copa de 82 seria não só suficiente para uma
classificação, mas para enfrentar qualquer time

que anda por aí. É evidente que não se pode
aceitar o que está acontecendo: uma bagunça.
Perdemos para os times do Pacífico, só faltan-
do o Equador. Em boa hora, não fomos lá.
Confesso que estou chateado, bronqueado.
Perder assim, de maneira tão melancólica, é de
lascar. Espero que a alta direção da CBF tome
uma atitude compatível com a situação em que
estamos metidos.

Waldir Amaral Hoje

Edson Mauro 20h30min

|i%õn QslHsnh/i Amistoso
uoao OdlUdnnc! 

F|amengo x Botafogo/PB (João Pessoa)
Loureiro Neto

Sidnei Amaral
RADIO JB 940
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Chile nunca havia vencido a

Seleção principal do Brasil

Assim como aconteceu contra a Colôm- As outras duas derrotas para o Chile
bia, há sete dias, foi a primeira vez que foram no ano seguinte, na disputa do 1 rofeu
Brasil, representado por sua Seleção Princi- Bernard Higgins, ambas por 1 a 0 e, como
pai. perdeu para o Chile. No confronto entre ontem, no Estádio Nacional de Santiago. A
os dois países, houve apenas três vitórias escalaçâo do Brasil, apenas com jogadores
anteriores dos chilenos, mas em todas elas baianos, era curiosa: Periperi, Albertinho,
Brasil esteve representado por seleções re- Pequeno, Pinguela e Nelinho; Boquinha e
uionais: duas vezes pela Bahia e uma por São Teotônio; Samuel, Hamilton, Otoney e Rai-
pau|o. mundinho.

A primeira vez que o Brasil perdeu para O Brasil já venceu o Chile 31 vezes, uma
o Chile foi no Campeonato Sul-Americano boa parte por goleada, e houve cinco em-
de 1956. O jogo foi disputado no dia 24 de pates.
janeiro, no Estádio Centenário de Montevi- Cworic,„
deu. Formada apenas por jogadores de Sao A campanha de Evaristo
Paulo, a Seleção Brasileira foi goleada por 4 Brasil 2 x 1 Colombia Mineirao
a 1. Ao contrário do que pode parecer, a Brasil 0 x 1 Peru..... Brasília
equipe era forte: Gilmar, Djalma Santos. Brasi 1x0 Uruguai
Mauro, Juliãoe Alfredo; ZitoeJair da Rosa Brasil 2 x Argentina Salvador
Pinto; Maurinho (Nestor), Del Vecchio Brasil 0x1 Colombia
(Baltasar), Álvaro e Canhoteiro. Bras|l 1 x 2 Chile Sant ago

NÃO ENFERRUJA

Chegou Loio, o
/eep da Baby.
Agora, ficou
mais fácil trons-
formar seu Fusca,
Brasília ou Va-
riant, num autên-
lico jeep.A Baby tem, para
pronta-entre ga,
o kit completo,
na cor de sua
preferência. para pronta-sntrega.

O La/o vem com
capota de lona,
pára-brisa móvel
e o que é mais
importante: uma
carroceria que
não enferruja,
não desboto e
não perde o vin-
CO.
Co/sos que alé os
jeeps antigos nõo
têm.

E NAO PERDE O VINCO.
BABY - Indústria de Carrocerias Ltda.

Fábrica: Rua Mallet, 277 - Bonsucesso 260-3677 - 260-3599.
Vendas: Av. Brás de Pina, 1.396/1.404 - Vila da Penha. 391-5552 - 391-7615.

¦Vários brasileiros que foram
ao jogo — como Beirute, anti-
go jogador do Flamengo e hoje
treinador dos juvenis do Colo-
Colo — deixaram o Estádio
Nacional decepcionados. Res-
tou a eles o consolo de ficar
juntos nas arquibancadas, ape-
sar de uma proibição da polícia
chilena, que não admite agru-
pamentos de facções principal-
mente integradas por pessoas
uniformizadas.
¦O antigo goleiro da equipe
do Chile, Livingstone, adversá-
rio do Brasil cm épocas glorio-
sas do nosso futebol, foi outro
que saiu do estádio muito tris-
te. Para o grande craque do
futebol chileno, esta foi a mais
fraca Seleção Brasileira que ele
já viu jogar.
¦Durante todo o primeiro
tempo Casagrande xingou os
companheiros que não lhe pas-
savam a bola. Éder. Reinaldo e
Alemão — entre outros — re-
clamaram com ele, responsabi-
lizando-o pelo clima de desen-
trosamento verificado dentro
dc campo, após o primeiro gol
chileno.

Caszeli (caído) fez o mesmo criou

am
?!
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Os impasses de um

ministério à 
procura

de um ministro

caderno

Eliane Cantanhede

BRASÍLIA 

— O Ministério da
Cultura c realmente peculiar. Trata-
se do único caso em que se precisa
ao mesmo tempo criar uma vaga e

preenchá-la. Desde o dia 4 de maio, quando o
Presidente José Sarnev convidou José Apareci-
do de Oliveira para o governo do Distrito
Federal, que não existe ministro e não existe
Ministério. Sobraram convidados que não que-
rem o cargo, candidatos que o governo não quer
ver no cargo e um impasse que estã prestes a
completar 2(1 dias.

São, por baixo, 14 intelectuais desfilando
pelas listas de "ininistcriáveis" da Cultura, mas
os primeiros dois convites e uma sondagem
foram simplesmente recusados: a atriz Fernanda
Montenegro saiu-se com uma frase de efeito e
indiscutível bom gosto — "Ainda não estou
preparada para partir"; o colunista Carlos Cas-
tcllo Branco, do JORNAL DO BRASIL, disse
que aceitaria "sob constrangimento" e foi dis-
pensado da missão, e a autora infantil Maria
Clara Machado escapuliu de cara no início de
uma sondagem.

Desde o primeiro momento dessa ataba-
lhoada movimentarão para arranjar o substituto
de Aparecido, um mineiro de 55 anos, bem-
humorado e de ótimo trânsito entre artistas,
escritores, jornalistas, Sarney traçou três exigên-
cias, ou pré-requisitos: que a "vítima" (ou o"afortunado") não tivesse ligações com parti-
dos, não tivesse pretensões eleitorais e trouxesse
na bagagem um amplo apoio da ruidosa e
eclética fauna aglutinada em torno do Ministério
da Cultura. Além de ser, inquestionavelmente,"Ministro de Sarney".

Os governantes da Nova República, num
estalo, concluíram que o item "não ter partido"
praticamente inviabilizava uma escolha masculi-
na e que, aliás, nada seria mais charmoso do que
colocar, no jâ charmosíssimo cargo, uma mu-
lher. Daí a Fernanda Montenegro foi um salto.
Mas no vazio. E a segunda opção passou a ser o
respeitabilíssimo mas não tão belo piauiense
Carlos Castcllo Branco, antigo amigo de Sarney.

Foi num almoço no Palácio do Jaburu, ás
margens do Lago Paranoá, que Castelinho,
como é conhecido o autor da tradicional Coluna
do Castello. da página 2 do JB, comunicou a
Aparecido e ao próprio Sarney que só aceitaria
o cargo "sob constrangimento". Ele acabara de
ler volumosos documentos da área e declarou:

— Não me agrada...
Sarney, sem outra alternativa, desfez o

convite e agradeceu a atenção de Castello, mas
já preocupado em como descascar o incrível
pepino. A opção seguinte foi Maria Clara Ma-
chado, sondada tão discretamente que nem os
assessores do Presidente da República sabem
reproduzir as circunstâncias e os personagens.

Enquanto isso, proliferava rapidamente a
lista dos candidatos. Aliás, dos cogitados pela
categoria, já que o único que, de fato. chegou a
sugerir seu próprio nome foi o pianista Arthur
Moreira Lima. Dizem que ele telefonou para
Aparecido, no Gabinete do Palácio do Buriti —
sede do Governo local —, para se colocar "às
ordens" em qualquer eventualidade.

No mais, foi Fernanda quem trouxe a Sar-

nev, num almoço na sua fazenda, a 50 quilóme-
tros do centro de Brasília, um manifesto assina-
do por centenas de estrelas da cultura brasileira
cm favor do economista e escritor Celso Furta-
do. Esta indicação, rapidamente encampada
pelo Presidente do PMDB, deputado Ulvsses
Guimarães, esbarrou na posição pessoal do
interessado: ou um ministério da área econômi-
ca ou nada, descartou ele.

Assim, Furtado já recebeu o agreement de
oito países e com os dois restantes embarca para
a Embaixada Brasileira no Mercado Comum
Europeu, deixando em Brasília uma aindapro-
messa de ministério que tem o menor orçamento
da União: 0.1 por cento do total desse orçamen-
to, ou seja, C'r$ 83 bilhões. Com o corte de 25
por cento decretado por Sarney no início do
governo, essa quantia cai para Cr$ 56 bilhões,
ficando apenas Cr$ 16 bilhões acima do orça-
mento da Secretaria de Cultura de São Paulo. E
um longo pedido suplementar de Cr$ 134 bi-
Ihõcs paira sobre o gabinete do Ministro João
Sayad, do Planejamento, à espera do novo
Ministro.

Nem por isso deixou de haver nomes para o
cargo. Entre os que queriam ou eram queridos,
eis a lista básica: Fernando Sabino. Otto 1 ara
Rezende, Antonio Houaiss, Heloísa Aleixo Lus-
tosa, Maria do Carmo Nabuco, Adclia Prado,
Pompeu de Sousa, Ziraldo Alves Pinto. 1 vgia
Fagundes Teles, Hélio Jaguaribe.

Foi muito bem cotada cm Brasília e Rio de
Janeiro, principalmente, a historiadora Celina
Moreira Franco, do Centro de Pesquisa e Do-
cumentação da Fundação Getúlio Vargas. Neta
de Getúlio, filha de Alzira e Amaral Peixoto.
Celina foi descartada por um problema familiar:
sua nomeação corresponderia, automaticamen-
te, à inelegibilidade de seu marido. Wellington
Moreira Franco, do PMDB do Rio, nas eleições
da Constituinte, cm 19Sh.

Celina, apesar de toda sua experiência ad-
ministrativa e da farta tradição política, escapou
de ser Ministra da Cultura, ou seja, do paraíso.
Mas escapou, também, de padecer com a falta
de instalações, por exemplo. Do dia 15 de março
até 11 de maio. quando assumiu o governo do
Distrito Federal, Aparecido e todo o seu ex-

Ministério sediado em Brasília ocuparam apenas
um dos três andares do prédio da Pro-Memória,
no início da asa norte. Por isso. por exemplo,
não pôde nomear seu chefe de gabinete, o
consultor jurídico e secrctário-geral adjunto —
não havia espaço.

O novo Ministro deverá se instalar num
prédio maior, da Codcvasf (Companhia de De-
senvolvimento do Vale do São Francisco), de
onde confirmará ou não os dirigentes dos órgãos
do Ministério e que, em sua maioria, ainda
repousam no Rio de Janeiro, como o Conselho
Federal de Cultura, a Fundação João Nabuco,
Inaccn (Instituto Nacional de Artes Cênicas),
F.mbrafilme e Funarte (Fundação Nacional de
Arte).

Dali também poderá lembrar uma impor-
tante frase do idealizador da Secretaria de
Cultura, então vinculada ao MEC e depois
transformada cm Ministério:

—Mais vale uma Secretaria de Cultura foi te
do que um Ministério fiaco.

Uuc assim seja.

SE ALGUÉM TIVER UM VÔO
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Polícia antiga

já 
ameaçava bem mais

do 
que protegia

Luciana Villas-Bôas
Foto de Marco Antônio Cavalcanti

"A 
polícia no Rio de

Janeiro, hoje em dia,
ameaça mais do que
protege".

LIDA 

assim, poucos dias depois tio
assassinato do estudante Ricardo
Castanheiro por nove soldados da
Polícia Militar, a frase soa muito

atual. E não deixa de ser, embora Rui Barbosa a
tenha empregado hâ quase HX) anos, em ÍKW,
num artigo para o jornal A Imprensa. Colhida
pelo historiador Marcos Luiz Brotas, a aprecia-
ção de Rui servirá para abrir uni estudo sobre a
polícia na República Velha. A Guerra das Ruas:
Povo e Polícia no Rio da Primeira República, que
chegará às livrarias até o final do ano.

Preocupado com a gravidade do problema
policial nos dias de hoje e com a ausência de
pesquisas históricas sobre o funcionamento e a
estrutura das polícias Militar e Civil, Marcos
Brctas debruçou-se, durante dois anos e meio,
sobre centenas de latas contendo milhares de
documentos do Arquivo da Secretaria de Policia
do Distrito Federal. Seu objetivo era chegar a
alguma conclusão para além do conceito de
polícia como "o agente da repressão burguesa
sobre as classes trabalhadoras", quase um lugar-
comum nas pesquisas mais recentes sobre o
tema.

Eu queria saber que polícia era aquela —
diz o historiador —, quais eram as suas atribui-
ções, como e com que instrumentos agia. Sabia
que era muito semelhante á polícia moderna,
mas não podia imaginar que fosse tanto.

Para Marcos Bretas. a explicação para as
mazelas que marcam a polícia carioca nos dias
de hoje tem de ser buscada no funcionamento da
instituição entre lS89e 1907. Órgão do Governo
federal numa época de altíssima descentraliza-
ção administrativa, a polícia do Rio foi mandada
às ruas para garantir a ordem pública ao mesmo
tempo em que era esvaziada — pelas poderosa/
oligarquias estaduais — de influencia e auton<,
mia. Mal-armada, mal-paga e malvista pch
população, a polícia teve de aprender por ei»
mesma como operar contra todas as diticui-
dades.

No princípio do século, a polícia era tão
odiada pela população que 17'/ da coluna
Queixas do Povo. publicada pelo JORNAL D(>
BRASIL, eram ocupados por reclamações con-
tra a polícia — lembra Marcos Brctas.

Com efetivos analfabetos c. em grande
parte, recrutados fora do Rio de Janeiro, a
polícia carioca desenvolveu duas formas basicas
de relacionamento com a população. A prime;-
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TOMAS IMPROTAE GRUPO
Tomas Improta (teclados i

lon Muniz  ..r-, -i ij .. (sax © flauta)Ricaroo Mattos
Pauio Russo ibaixoi

Marcos André (bateria)
Walter Ensmann ibateria e

percussão)
Câssio Luca ipercussâel

Marcos Luiz Bretas revive em livro a
policia da Primeira República

ra, mais conhecida, foi a da violência pura e
simples. A segunda, principal revelação da pes-
quis» de Marcos Bretas. foi a da conciliação e do
arbítrio, resolvendo brigas entre vizinhos, cole-
gas de trabalho ou casais, sem levar os conten-
dores à Justiça e fazendo valer a decisão policial.

Assim, a polícia carioca aprendeu nas ruas
em quem era permitido bater: negros, estrangei-
ros. prostitutas, menores abandonados. Naquela
época, an contrário da década passada, bater em
estudantes podia ter graves repercussões, como
na ocasião em que a polícia invadiu a galeria do
teatro onde apresentava-se a ópera I) Branca,
clainorosamente vaiada por jovens da Faculdade
de Direito. O conflito generalizou-se pela cida-
de. com os estudantes, apoiados pelos militares,
la/endo barricadas na Rua do Ouvidor.

Ao mesmo tempo, a polícia era chamada a
resoher casos como os da italiana Franccsca
Miuigo. de 24 anos. que acertara por carta o
casamento com um conterrâneo que. depois,
dera para trás. Ou o caso de Alice Vasconcelos,
de Iti anos. que fugira de casa porque a mãe fora
abandonada pelo pai e queria, por isso. acusá-la
de roubo. Nesses momentos, a policia era cha-
mada a interferir em situações que não exigi-
riam, em principio, nenhuma ação policial.— A população carioca — analisa Marcos
Bretas — percebia naquela época, com mais
sutileza do que muito pesquisador dos dias de
hoje. que a policia não era só o agente repres-
sor. I m todo caso. o ajuste da polícia as suas
funções exigiu um alto grau de autoritarismo e
foi por ele impregnado. Hxtimar esse autorita-
rismo. que ia lem tradição secular, para cons-
truir uma policia democratica. será o grande
desafio ila Nova Republica.
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S Roubo e mutirão

Esse estapafúrdio assalto na linha 4In.
onde 30 pessoas depenaram os 15 passagei-
ros levando-lhes até camisas e sapatos, con-
firma a suposição de que existem dois la-
drões redondos para cada habitante quadra-
do. Sendo que assalto agora virou mutirão,
deboche coletivo — dentro e fora dos cole-
tis os.

F. como se los>c uma praga mcsino. I a
operarão gafanhoto.

Que rei c ele?
Outro tlia alguém disse que o ideal e

que Sarnev se transforme numa especie cie
rei Juan Carlos, que serviu como magistrado
para a instalação da democracia na bspanha.
Anteriormente, muita gente desejou que o
gen. Figueiredo também se convertesse no
rei Juan Carlos. Ouando Tancredo estava já
na reta de chegada, diziam que ele ia ser
lima espécie de rei Juan Carlos.

Coisas do Brasil são

Alias, no enterro de 1 ancredo se ouvia
a multidão aqui e ali gritando: 

"Hei. hei.
hei. Tancredo é nosso rei Ora. Sarnev tem
se pautado de uma maneira que tem mereci-
tio elogios c o nome dele se presta ate como
rima melhor àquele estribilho. Mas um rei
Juan Carlos so nao nos basta, nem a nós nem
a Lspanha.

É preciso que Ulvsses se translorme de
wv em Felipe (ion/ales.

Ouvidor-Mor
Rei lembra império e monarquia. Na-

qucle tempo havia o indivíduo que dcsenvol-
\ia a função de Ouvidor Geral. E em sua
homenagem batizou-se até uma rua no Rio.
— a rua do Ouv idor.

A Nova Republica resolveu moderni-
/ar o cargo. Está colocando um telefone no
Palácio do Planalto, por onde qualquer
cidadão pode reclamar do que quiser, de
graça.

E a instalação eletrônica do Ouvidor-
Mor.

Sedução Verbal

Aquela estória da mulher que eonse-
guiu convencer os quatro assaltantes em sua
casa a se entregarem à polícia remete para
uma questão que Roland Barthes fez rolar
cm muitos seminários na Sorbonne. em
Paris: o caráter sedutor da linguagem. Essa
sedução que existe nos debates jurídicos,
jornalísticos e sermões, e que os vendedores
ambulantes no Rio praticam tão espontanea-
mente. Diante de uma boa sedução verbal
não há arma que resista. Mesmo porque o
que todos querem é ser seduzidos.

Vinho e Poesia

Mil garrafas de vinho para o primeiro
colocado, 500 para o segundo e 300 para o
terceiro. Basta escrever um conjunto de
cinco poemas, no mínimo, com 70 versos e

mandar para o II Concurso Nacional de
Poesia Sobre o Vinho. Universidade de
Caxias do Sul, rua Francisco Getúlio Vai-
gas. 1130. Caxias do Sul. Se tiver dúvida
escreva para Ia e pergunte. In vino veritas.
Muitos desses vinhos dados como prêmio
são de exportação. E uma promoção inteli-
gente da universidade e das principais víní-
colas do Sul.

Medicina e verdade

Um mês depois da morte de I ancredo.
em grande parte, por erros médicos, um País
de 130 milhões de pessoas continua sem
saber que fim tiveram os relatórios sobre a
enfermidade do Presidente. Parece estar
acontecendo na área médica a mesma coisa
que acontece com os escândalos na área
econômica.

Regência do Vice

Essa insistência de Brizola em limitar o

período de Sarnev ate S6 eqüivale a racioci-
nar que o atual Presidente deve sei apenas
um Príncipe Regente. Exatamente como
ocorreu com Pedro 11. quando aqui ficou
abandonado poi seu pai e criaram a Regén-
cia Trina Provisória e a Regência Irmã
Permanente. No Brasil há uma mania de
achar que vice-presidente é menor de idade
Foi assim com Café Filho. Jango e. agora
com Sarnev. Aliás, uma história que tem
raízes em Portugal, pois em 15.W puseram Ia
um regente, porque Don Sebastião era ainda
uma criança.

Década de 50

No lindíssimo livro 1950 Almanaque
que a João Fortes Engenharia lançou, uma
afirmativa que nos faz querer voltar corren-
do àquela época: inflação de 12Cf ao ano. e
todo mundo achando um descalabro

TEATRO/ "UMA PEÇA COMO VOCÊ GOSTA' TELEVISÃO

Uma ciranda de 
paixões

Macksen Luiz

UMA definição mais genérica. As Vou
Likt It — traduzida por Uma Peça
Como Você Gosta — pode ser apenas
considerado como um dos textos ro-

mánticos de Shakespeare. Afinal, o centro cia ação
são os jogos amorosos a "ciranda de paixões" de
jovens que sem beber poções ou .sei tocados por
magia cumprem o ciclo da procura do par com o
entusiasmo e a fantasia do encontro pleno. Mas
como pano cie fundo estão as tramas políticas, o
exercício maligno do poder, a usurpaçáo de direi-
tos. a violência e o pragmatismo de governantes
despóticos. F ainda o rompimento dos laços de
sangue pela ambição: a arbitrariedade, o exílio e a
insegurança geradas pelo desrespeito á ética da
convivência. Lisse quadro, por assim dizer político,
sustenta o arcabouço temático das relações pueris
da descoberta do amor."fia muito que aprender —
resume um dos personagens —com os que querem
aprender com a própria vida".

Para contrastar o mundo mau da política e da
ambição. Shakespeare concentra os banidos, os
deserdados e os excluídos numa iloresta idílica,
bucólica, na qual as atitudes humanas buscam a
harmonia, se fundamentam na solidariedade e são
governadas pelo desejo de liberdade. Este aspecto,
que a ensaísta e expert em Shakespeare. Bárbara
Heliodora resumiu como "comunismo utópico,
campestre. desligado das pressões" pode ser rela-
cionado às lutas atuais pela preservação da natureza
e dos valores menos tecnológicos e mais humanis-
tas. Nesta volta à natureza, os personagens são
movidos pelos sentimentos, única linguagem possí-
vel para não quebrar o equilíbrio tão bem expresso
pela natureza. A cidade, com sua carga de disputas
e angústias ficou para trás. lá não se pode ser feliz.
O encontro se realiza na floresta, no despojamento
dos adereços sociais (Jacques, na quase nudez de
seus andrajos é o melhor intérprete desse universo:
"só há dignidade na roupa do bobo". E uma vez
mais é Bárbara Heliodora quem sintetiza essa visão
utópica e romantizada do ato de viver. "O que
vemos em cena não é apenas uma comédia de amor.
é um conceito de vida. de relacionamento de
indivíduos que vivem reunidos num grupo social e,
mesmo, uma visão do bom e do mau governo e das
conseqüências, para a comunidade que governa, de
ser ele bom ou mau".

Outro aspecto sugerido pelo texto é o próprio
lazer teatral. A representação está associada à
existência, aos passos e íi vida dos personagens.
Cada qual se faz ator "desse mundo extravagante",
no qual ate mesmo os servos se permitem "exercer
ti privilegio de escolher o patrão". E a palavra, esse
instrumento básico e pulsante da teatralidade, recc-
be o tratamento generoso daquele que é um para-
digma da escritura dramática. A concepção poética
de Shakespeare e o precioso domínio do verbo —

apenas uma lembrança: em As Vou l.ike It. uma
jovem banida necessita mudar seu nome: escolhe o
que lhe parece mais próximo à sua situação —
Aliena — envolvem de fantasia e de fantástica
realidade a aventura vital. É o criador debruçado
sobre o lado iluminado da experiência humana,
preocupado cm "varrer a hipocrisia desse mundo
podre". F.ni última instância é como se Shakespeare
quisesse nos dizer em As Vou l.ike It que a utopia
do prazer e da harmonia torna-se possível quando
na vida a estamos perseguindo permanentemente.

Para os sliakespeareanos ortodoxos, a tradu-
çáo e adaptação de Geraldo Carneiro parecerão
heresia. Não e. Buscando a contemporaneidade
sem ferir o espírito do texto, ressalta os elementos
hedonísticos da trama e insere uma série de obser-
vações e de expressões atuais que, antes de vulgari-
zar o que já está acabado, acrescenta comentários
participantes, quase sempre divertidos e pertinen-
tes. Alguém pode ficar chocado com a inserção de
expressões como encarar, sai dessa, injuriado e com
a colaboração de Camões, mas perceberá que a
essência do texto ficou intacta. A adaptação resulta
tão mais bem sucedida quando se sabe que a
estrutura da peça tem muito de ação narrada e que
tudo que acontece na Floresta das Ardenas é
verbalizado por caudal de palavras que o espectador
contemporâneo associa, por deformação das ima-

gens sintéticas e rápidas das media eletrônicas, ao
tédio. Geraldo Carneiro não enfraquece a qualida-
de intrínseca da bela ode shakespeareana à liberda-
de de viver, mesmo quando não resiste a brincadei-
ras como a de introduzir o verso "é a parte que me
cabe neste latifúndio" da Canção do Subdesenvolvi-
do à escrita seiscentista inglesa.

A direção de Aderbal Júnior levou em eonsi-
deraçáo toda essa diversidade de elementos, mas
centrou sua montagem na simplicidade, na celebra-
çáo do teatro e nas características estilísticas de
elenco formado em criações de grupos alternativos.
Aderbal sustentou o espírito ecológico-
contemporâneo da adaptação e o .expandiu através
da ótica do "teatralismo" puro. A cena não poderia
ser mais despida de enfeites. O palco nu, delimitado
por cortinas claras e iluminação de ribalta. transfor-
ma-se numa área de representação dentro da qual
os atores correm (desenho típico das montagens de
Aderbal: a circularidade de movimentos e uma
quase coreografia que pode ser interpretada como
uma linguagem em si) e fazem ressoar as palavras
de Shakespeare tomando o ato da representação
como auto-referência. O .elenco "brinca" com o
teatro, faz a representação do seu métier e pede ao
público — seja pela ampliação dos efeitos de luz até
a platéia, seja com a fala direta ao espectador —
que cada um participe de sua celebração à utopia.

Com perfeito sentido de oportunidade, Ader-
bal administra o que i essencial, sem empobrecer o
texto ou esvaziar o espetáculo. Até mesmo a
ausência de cenário quando a ação se transfere para
a Floresta não quebra a chave poética, ainda que a
responsabilidade dos atores cresça enormemente na
medida em que a transposição verbal substitui toda
c qualquer ambiência cenográfica. O elenco corres-
ponde, parcialmente, a esse desafio. Sem grandes
destaques mantém unidade numa linha de sinceri-
dade e de adesão total à proposta hedonistica do
espetáculo. Maria Padilha, com a sua figura bonita
e suave, insinua dotes de humor que eram insuspei-
tados. Ricardo Blat faz um bobo com vibração.
Guida Vianna tira partido de sua verve cômica.
Xuxa Lopes tem dificuldades graves na emissão
vocal. Angela Rebello é a aquela que mais se
aproxima do espírito encantatório. Fábio Junqueira
se anula como o simpático Jacques. Henri Pagnocel-
li explora seu tom de voz vigoroso nos papéis dos
nobres. Ricardo Kosovski demonstra, mais esta
vez, que está construindo com calma uma carreira
sob bases sólidas. José Lavigne correto como Adão.
Alexandre Costa e Flávio Antônio procuram impri-
mir marcas pessoais a seus vários papéis.

Flávio Antônio e Angela Rebello em
Uma Peça Como Você Gosta: Shakes-
peare nu busca utópica da liberdade

plena.

Um Peç« Como Você Go»t» De Wiiliam Shakespeare Tradução e
adaptação de Geraldo Carneiro. Músicas de Fernando Moura
Direc.to musical de Narcos Leite. Direção de Aderbal Júnior. Cenário
de Gustavo Garnier. Figurinos de Ana Teresa e Gustavo Garnier.
Com Maria Padilha, Xuxa Lopes. Ricardo Blat Guida Vianna. Angela
Rebello. Favio Junqueira, Henri Pagnocelli, Ricardo Kosoviski. Jose
Lavigne. Alexandre Costa e Flávio Antônio. Teatro Ipanema. Tempo
de duração. 2h25min, com intervalo

MUSICA

Benedini toca hoje no Rio

Foto de Geraldo Viola
Ciléa Gropillo
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passagem pelo Rio. onde se apresen-
ta hoje com a Orquestra Sinfônica
Brasileira, tocando o 4" Concerto de
Beethoven. no Teatro Municipal, o

pianista brasileiro Luís Benedini aproveita as horas
vagas para rever a família e os amigos e estabelecer
contatos para novos recitais no final do ano.

Doublé de pianista e diplomata. Luís. ministro
de carreira, é chefe de gabinete do Embaixador
Baena Soares na OEA e mora em Washington há
um ano. com a mulher e quatro filhos. A vida
tranqüila na Capital americana, para ele. tem
múltiplos encantos. Facilitou em muito os contatos
no exterior, intensificando sua atuaçáo como con-
ccrtista. que há três anos se mantém bastante
regular. Houve tempo em que Luís não acreditava
ser possível conciliar as duas carreiras. Hoje, esse é
vim fato consumado. Independente da vida social
agitada, uma exigência do cargo que ocupa na
OEA. Luís sempre consegue tempo para estudar, o
que faz altas horas da noite quando a família e os
vizinhos já estão dormindo. Até agora não recebeu
nenhuma reclamação:

Moro numa casa a uma distância regular
dos vizinhos, exatamente por causa disso. Preciso
aproveitar todos os momentos livres.

A divisão entre o ministro e pianista existe e
causa uma certa angústia. De um lado as decisões a
tomar, a enorme responsabilidade de um cargo
diplomático, do outro a inquietação do artista que
não quer abdicar do piano:No fundo eu até preciso muito dessa duali-
dade Sei que muitas pessoas acham estranho e
outras ate se chocam, mas não sou um fenômeno

v
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Luís Benedini se divide entre o piano e a
diplomacia

isolado. Guimarães Rosa também se dividia entre a
diplomacia e as letras e Márcia Haydée consegue se
desimeubir muito bem do seu lado de bailarina e de
administradora de um bale da importância do de
Stuttgart. Provavelmente o que as pessoas não
entendem e que a gente consiga fazer coisas tão
diferentes sem prejuízo de nenhuma.

Aqui no Brasil, onde começou seus estudos
aos quatro anos de idade, com a professora Zila
Moura Brito. Luís já se apresentou várias vezes,
solando com orquestras nacionais e formando dupla
com Antônio Menezes. Começar tão cedo foi um
mero acaso:

Próximo ao meu aniversário, meus pais
perguntaram o que eu queria de presente. Um
piano, respondi. Eles poderiam ter comprado um
pianinho de brinquedo, preferiram um de verdade.
Sem grandes incentivos, mais para atender a um
desejo meu. arranjaram uma professora.

Luís não acredita ter sido um menino prodígio,
desses que arrebatam os mestres. É verdade que foi
aceito por dona Zilá. mas tranqüilamente, até com
uma certa curiosidade. Aos poucos foi dominando a
técnica, apurando a interpretação. Viajou para os
Estados Unidos, onde estudou com Rosina Lhevin-
ne e mais tarde freqüentou os cursos de Magda
Tagliaferro, Lili Kraus e Bruno Seidlhofer. Um
primeiro lugar num concurso realizado na Bahia
distinguiu-o aos olhos de Jacques Klein. Uma longa
amizade começou então. Jacques percebeu o talen-
to do jovem pianista de 19 anos e insistiu em lhe dar
aulas:

Aprendi muito com ele e nos tornamos
muito amigos.. Jacques era padrinho da minha
segunda filha. Juliana. ^

Durante algum tempo Luís se manteve um
pouco ao largo do piano, esperando que os convites
surgissem, dedicando mais tempo à diplomacia.
Depois resolveu intensificar o lado artístico, pro-
curando concentrar os concertos nos períodos de
férias ou de viagens programadas que atendessem
aos dois lados:

Só fico nervoso quando não encontro tem-
po para estudar o suficiente antes de cada apresen-
taçáo. Não planejo nada. As oportunidades vão
surgindo e fico felicíssimo de poder atender aos
convites. Acho que a ausência de planos é um sinal
de maturidade Não dá para planejar uma vida que
pode acabar amanhã. Procuro reagir na hora e tem
dado certo
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Hp •'¦mmO super-sofisticado helicóptero de
Trovão Azul, prestes a invadir a

América-Central, e Rox Taylor, chefe
de operações da CIA, em Missão

Secreta.

Guerra-fria

ganha 
o horário

do público

juvenil

Roberto Machado Jr.

Tradicionalmente, 

nos três pri-
meiros meses do ano o patrocínio da
programação de TV se retrai. F. nesse
momento que a televisão dá férias à

sua linha de shows no chamado horário nobre e
ataca com séries produzidas em Los Angeles e
distribuídas no Terceiro Mundo pelas redes de
televisão NBC e CBS americanas. Nos meses de
janeiro, fevereiro e março, a Globo exibiu no
horário de 21h2Umin as séries O Mestre, Missão
Secreta e Trovão Azul. A partir desta semana, os
shows estarão de volta e esses filmes passam a ser
exibidos âs 16h30min. dividindo a Sessão Aventu-
ra com os já envelhecidos As Panteras. O Incrível
Hulk e A Ilha da Fantasia.

Passando em revista os três títulos recém-
adquiridos, um ponto em comum se evidencia
acima das generalidades: a violência, em O Mes-
tre. por exemplo, os atrativos ficam por conta das
seqüências de lutas marciais japonesas, tudo reali-
zado com pés e mãos apenas, muita pancadaria e
nenhum sangue à vista. Mas em Missão Secreta e
Trováo Azul o número de mortes é espantoso.
Num capítulo escolhido ao acaso foi possível
contar 17 mortes. Tiros, quedas e explosão. Como
cm O Mestre, não se vê sangue. O personagem
leva um tiro, cai e desaparece da trama como se
fosse um boneco de tiro ao alvo Tudo muito
asséptico. Entretanto, como nos westerns de bran-
cos contra índios, há um verdadeiro massacre.

Contudo, o que mais impressiona em Missão
Secreta e Trovão Azul é a patente propaganda
ideológica. Missão Secreta é uma grande tourneé
pelos países do bloco socialista, com escalas no
Oriente Médio e outras regióes (até o Rio de
Janeiro já serviu de cenário para um capítulo).
Seus vilões são. basicamente, espiões soviéticos
desprovidos de qualquer charme e do mínimo de
astúcia profissional. O chefe de operações da
CIA. Mr Lavcnder (interpretado pelo veterano
Rod Taylor). movimenta um perigoso jogo de
espiões que executam uma série de missões, após
um ex-membro da organização ter revelado a
identidade dos principais agentes secretos dos
Estados Unidos em atividade pelo mundo.

Sem poder contar com profissionais do ra-
mo. Lavender utiliza cidadãos comuns americanos
cujas habilidades específicas o> qualificam em
cada ação contra a KGB (a agencia de informa-
ções soviética). Ouando uma missão exige deter-
minada especialiaçâo. ele movimenta um vastíssi-
mo arquivo com uma ficha para cada cidadão c o
escolhido é chamado a servir à pátria. Em troca
são-lhe oferecidos viagens, hotéis de luxo. aventu-
ra. nacionalismo e emoção. Terminado o serviço,
o escolhido é reconduzido á sua pequena cidade
do interior, depois de um inesquecível turismo.

Missão Secreta pretende mostrar que a segu-
rança externa dos EUA depende de um rigoroso
controle interno, onde todos sao fichados policial-
mente e podem ser mobilizados para missões de
defesa. como o são cm caso de guerra. Num de
seus últimos capítulos, exibido no horário nobre,
o Governo de Portugal, instaurado depois da

Revolução dos Cravos, cm abril de 1474. foi quase
desestabilizado numa armação anti-socialista da
CIA. cujo principal agente era uma senhora do
kcntucky que dirigia mal o seu carro.

Ja Trovão Azul. por seu fascínio pelos arma-
mentos sofisticados, concentra seu atrativo no
moderno helicóptero Aerospatiale Gazelle ll>7.\
de fabricação francesa, totalmente relormado e
equipado com armas modernas, blindagem, equi-
pamento eletrônico para rastreamento e compu-
taçáo. Ele voa a cerca de 4110 km/h e as cenas
aéreas foram dirigidas por James \V. Gavin.
responsável pelas acrobaeias dos longas-
metragens Trováo A/.ul tque inspirou a série) e
Aeroporto 75.

O Trovão Azul é um grupo policial de elite
que atua em Los Angeles à disposição do Cnnei -
no americano e se encarrega de ações em guindes
proporções. Em pelo menos três das historias, a
unidade invadiu repúblicas centro-americanas pa-
ra raptar líderes políticos, favoráveis às relações
amistosas com os Estados Unidos, que se encon-
travam confinados por um Governo revoluciona-
rio. Aqui também a oposição Oriente x Ocidente
se insere de modo velado na trama. A estrutura
ilos personagens segue o esquema de dualidades:
o piloto Chanley (interpretado por James Farenti-
no) é um ex-combatente do Vietnam. responsável
pelos ataques e chefe do grupo em ação. Fie é a
própria imagem do impulso e da valentia. Ao seu
lado. operando o sofisticado computador de hor-
do. o frágil rapaz Wonderlove é a personificação
da inteligência e da razão. Há. ainda, o grupo de
apoio terrestre (formado por dois truculentos ex-
jogadores de futebol, Bubba e Ski) que representa
a força e o destemor. servindo à causa sem medir
o valor da missão. São eixos narrativos que se
opõem e se complementam. Ski e branco e Bubba
e negro. O filme quer mostrar que existe um
grande caos na sociedade moderna, porém as
instituições americanas se colocam acima dele

B
Ioda essa descrição serve para lembrar que

estas novas séries são material de propaganda da
política externa de Ronald Reagan e atendem a
interesses óbvios de resgatar do passado a mitolo-
gia da guerra-fria e suas conseqüências belicistas.
Missão Secreta oferece à classe média o prazer de
viajar pelos países orientais com todo o glaninur
capitalista, desde que sua volta signifique uma
total aceitação do projeto anticomunista do Cio-
vemo e da CIA. Trováo Azul. com suas invasões
do território centro-americano, quer justificar a
atitude de Reagan frente à esquerdizaçâo da
América Central, como no caso da pequena ilha
de Granada ou na atual ameaça à Nicarágua.

Missão Secreta estreou nos EUA em de/em-
bro de 19S3 e Trovão Azul. cm janeiro de WK4.
São estes os novos enlatados que estamos consu-
mindo. É este o novo-velho modelo de política
externa que penetra nos países do Terceiro Mun-
do via televisão, depois de um breve lapso que
caracterizou os tempos de Jimnn Carter. quando
assistíamos a series policiais sobre emigrantes nos
Estados Unidos, como Kojak e Baretta. A \clha
guerra-fria continua sendo servida com requintes
hollvwoodianos
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A Atualidade do Stagium

Ãntnnio José Faro

O 

Stagium volum ao Riu. dentro tio I Festival lnternaem-
nai de Dani,a. com uma companhia chcia de caras novas.
Sc não me engano, de/ dos seus de/essete bailarinos
recentemente entraram para o grupo, o que se ressente

um pouco no carisma e união i|ue representa um conjunto que já
trabalha junto ha mais tempo. Um que pese a execução impecável,
fruto sem duvida de exaustivos ensaios, ainda há um desnível entre,
por exemplo, Taiiana Cobctt e Fábio Villardi, e os demais, no sentido
ue integração à proposta, que sO deverá vir com o tempo, O Stagium é
também uma companhia única, vivendo em tomo de seu nome, seus
diretores e suas diretrizes: não deu filhotes com Martha tiraham, por
exemplo, de onde saíram nada menos do que Anna Sokolow, Sophie
Masluw. Paul Tavlor. Merce Cunningham e Bric Hawkins dentre
muitos. Quem sai do Stagium. com raras exceções, parece desapare-
cer da dança, e isso e um pouco angustiante. Qual será o futuro desta
companhia, trabalhando numa camisa-de-força tão estreita? li uma
arte como a do Stagium deveria ter um futuro, e não passar a ser,
dentro de um certo período, apenas verbete de enciclopédia.

Modinhas foi a estréia da noite, uma coreografia de Dedo Otero
usando diversas páginas do nosso cancioneiro, desde Marcos Portugal
até Villa l obos e A Casinha Pequenina. O balé tem pontos de
contado com Reflexos de Rodrigo Pederneiras e Memórias de Ana
Maria Stekelman que acabamos de ver com os argentinos do San
Martin, abordando a mesma temática de evocação de uma época em
que perpassam comentários as vezes ácidos sobre todo um modo de
vida, enfocando nem sempre com gentileza as mazelas de nossos
antepassados. No caso de Modinhas o diapasáo único de todas as

melodias, em que pese sua beleza, levou a uma certa monotonia, já
que a dehneaçao dos diversos caracteres não foi feita com segurança,
mas de forma nebulosa, exceção feita ao de Marika Gidali, que fica
também com a melhor parte do balé, exatamente o final, sobre a
C asinha Pequenina, com a formação de belíssimos quadros plásticos,uni verdadeiro eoup de théatre que fecha o balé com mão de mestre, e
apaga até partes menos felizes da fase inicial. Mas o balé representa
um novo caminho para o grupo, uma nova estrada a trilhar e que só
poderá enriquecer o repertório.

Seguiu-se Quarup ou A Questão do índio, que para nossa
vergonha continua tão pertinente quanto em 1977, ano de sua criação.
Usando cantos indígenas do Xingu, vemos os índios em sua vida
diária, inocentes e felizes, a chegada do branco e a paulatinaexterminaçáo dos indígenas, que morrem aos poucos ao som das
lamentações dos pastores do Orfeu de Gluck. Excelente, como
sempre, a idéia de estarem de macacões verde e amarelos, e de só
aparecerem em trajes típicos para sua morte, como para um sacrifício.
De grande força e comunicação, o balé se ressente apenas de uni certo
descompasso entre a parte inicial da vida indígena pre-chegada dos
brancos, longa demais se comparada com a rapidez do final, com
algumas repetições que poderiam ser cortadas, dando uma maior
compactação, e conseqüentemente força, à obra. Mas é, de longe,
uma das melhores obras do Stagium e de Decio Otero como
coreógrafo, no uso e adaptação das figuras das danças de nossos
índios.

Público decepcionantemente pequeno, compensando com o
merecido aplauso os grandes claros da platéia, uma injustiça para com
uma de nossas melhores companhias e para com nossa arte Gente,
não é só o que vem de fora a peso de ouro ou o que é badalado na
midia que é bom, não.
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C* Restam ante-Bar
Truite aux Pignons Brésiliens
Les Fruits de Mer "Memoire de
Chine"
Coupe Marron Glacé
Crèpe Maracujá

CONVITE PARA JANTAR
José Hugo Celidonio apresenta
sugestões para o jantar desta semana
no Clube Gourmet:
Poisson Crú aux Deux Sauces
Salade Verte aux Foies de Volaille
Canard aux Olives "Chez Allard"
Rognons de Veau à Ia Moutarde.

Rua Gal. Polidoro. 186 — Tef: 295-3494
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Shopping Center da Siqueira Campos, 143 Tel.: 235-5348
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Formiplac*

dá um

banho

nas

paredes
de seu

banheiro.

Formiplac® nas paredes
de seu banheiro é um

banho de bom gosto que
numa mais sai de moda.
Formiplac'* dei lambem
um banho de variedade

de cores, tonalidades
e texturas.

F. lavavel e facúimo de
conservar: pano úmido

e mais nada.
A colocação é um banho

de facilidade: também
diretamente sobre os
azulejos. Sem obras.

Sem tumulto.
E com os 11 anos de

experiência da Acaíi você
não corre o risco de levar
um banho de água fria.

AAcab

tem uma

colocação

enxuta
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Comédia de Joseph Kesselring

USE ANTES

DE AGITAR
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JORNAL DO BRASIL

;eom: Maria Clara Machado. Martha Rosman, Elizabeth
.:W|nrei(i,.Mônica Serpa. Rui Rezende, Camilo
i-'iâj6vi|aqua,.Jitman VibranovsKi. Oswaldo Louzada, Roberto-|§<Gleto, Paulo Nolasco, Mário Roberto, Carlos
iMíifrtihhó e Gilson Antonio.
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.^^Qferáldo Quéiróz
4j^$.£$âártos:

Dias. - •
'¦^íifjPig^rinos'.' '

|jjjtMurtinho,

Horários: 4.'1 a dom.: 21 hs.
sáb.: 20 e 22,30 hs.
Vesp. 5a: 17hs. . '
Vesp. doms.: 18 hs.

Colaboração:
€CONOMICO(xiiauluidi-tfjOanos

DOM. 2." F.
BEATLES
3*COUNTRY«
4" A SÁB SHOWS 20:30 ATHIE BELL • AV. BARTOLOMEU MITRE, 370 • LEBLON • 294-0547

MXUCHâ
GUILHERME RODRIGUES-NOVELLI ho«

PAULINHO VIEIRA- HELVIUS VILELA PEOPLE

de 3? a dominuo
EDSON FREDERICO f...

LYGIA DRUMOND 
° CALIGOLAKl A OKI II »I N I I 1)1 MORAIS, I 29RIM KVAS: 2K7 l WJ 2X7-7146

GIOCONDA/MANOEL GUSMÃO
ao piano no contrabaixo

na discoteca o disc-jockev
BERNARD DF. CASTKJA

DlreçAo;

Ap "PASSANDO BATON

ME! LATORRACA

"1

Shows 3" 8 dom.
às 23:30

com JANE Dl CASTRO
Endereço Rua Barão da Torre, 334-A Sobrado — Ipanema — Praça N. S. da Paz — Tel. 227-9836

Rnvstimentos c DttomfôfS
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270 - ww 301 R-C -Tri ':«
R ài Riviiiir Po-R-Tii 22í-2S2<5

AntWS aim rStfiieiwiwito

f

FUNARI /Sala Cecília Meireles apresentam um espetáculo kuarup

ORQUESTRA DE VIOLÕES
DO RIO DE JANEIRO

TURIBIO SANTOS
REGENTE E SOLISTA

LANÇAMENTO DO LP GRAVADO AO VIVO EM PCM-DIGITAL PELA KUARUP

if} *\ \ i'A \\

JANINF HOUARD

ARANIUEZ, HINO NACIONAL de GOTTSCHALK
e mais Vivaldi, Brouwer, Mignone e Roberto Gnatalli
Este trabalho deu a Turibio Santos o Golfinho de Ouro de 1984

SALA CECÍLIA MEIRELES JORNAL DO BRASIL
Dias 2 1. 25 e 26 de maio. 21 h

Compre com antecedência Lugares marcados já á venda na bilheteria da SaiaILargo da lapa 471 Preço único: CrS 20.000. Informações pelo telefone 232-9714.

Mais um
Tem-se iá como certo rmiis

um nome. alem do Sr Célia
Rorja. paru compor o cilindra
ile cinco assessores especiais ile
alto nível que cernira o Trcsi-
dente José Sarney.

E o do Embaixador Rubens
Ricupero. atualmente subchefe
do Gabinete Civil.

Será o assessor fiara políticainternacional.

m m m

Alta-tensão
Ainda não é o caso de náo se

convidar para a mesma mesa o
Sr Gustavo Afonso Capaneina e
o resto da diretoria do Museu
de Arte Moderna e seus conse-
Iheiros. Mas quase.

Até porque, fez-se anteontem
a primeira reunião da diretoria
do MAM depois que Gapanema
botou a boca no trombone pre-vendo a falência da instituição e
sentaram-se todos à mesa.

Foi a reunião mais tensa da
história da casa.

¦ ¦

Lá e ca
Pelo menos três nomes do

jet-set nova-iorquino bastante
conhecidos dos brasileiros es-
tão freqüentando com assidui-
dade nas últimas semanas a
Corte de Falências dos Estados
Unidos, em Foley Square.

Howard Stein, antigo dono
da boite Xenon e atual proprie-tário do restaurante Prima
Donna; o Conde Enrico Cari-
mati. joalheiro que enumerava
entre sua clientela pelo menos
meia dúzia de abastados cario-
cas e paulistas; e a apresenta-
dora de TV e promotora social
Nikki Haskell, presença assí-
dita dos últimos carnavais do
Rio

Lá, ao contrário tio que cos-
tnma ocorrer em distantes pai-ses dos trópicos, correm todos
o risco de ser condenados.

» ? ?
Somados, o rombo dos três

náo chega a 3 milhões de dó-
lares.

Compromisso
O ex-Ministro Armando Fal-

cão toma o avião hoje para
Brasília.

Espera-o para jantar no Pa-
lácio Jaburu o Presidente José
Sarne.v.

¦ ¦ ¦

NÃO A

INFLAÇÃO
O Governo esta todo mohili-

zado para impedir que a infla-
çâo cm junho exceda os limites
que vêm sendo observados nos
últimos dois meses.

Listá estocado até o teto de
arroz, feijão e milho, produtos
que mais pesam no índice infla-
cionário, para jogá-los no mer-
cado assim que for detectada
qualquer tendência altista de
seus preços.

A idéia é impedir que esses
produtos subam I cruzeiro queseja.

¦ ¦ ¦

De repente
O Embaixador dos Estados

Unidos, Diego Asencio. voou
anteontem inesperadamente
para os Estados L nidos.

Na bagagem, uma pauta á
altura do porte do diplomata —
volumosa.

Esclarecimento
® O delepado c Deputado Amando
da Fonseca telefonou ontem paraesta coluna pedindo que se esclare-
cesse que a dupla de 1'Ms destacada
peln HPM para a Rua Francisco
Sa. onde mora. tem a incumbência
de protegê-la toda. do princípio ao
fim. c ním apenas a sua residência.
• Apreciador do dialogo, o parla-meiii.ii v.n mais alem e conclui:— ( orno policial, que me orgu-
lho de ser. e meu dever dar seuu-
ram,;i <\ sociedade e nunca ahsorxé-
Ia. no interesse próprio.

Zozimo

Maria
Zilda Márcia Porlo

Mais nada
Chega ao Rio no fim do mês o diretor

francês Jean-Jacques Anoud. que tem em
sua bagagem como carro-chefe A Guerra
do Fogo.

Comprou os direitov para o cinema de
O Nome da Rosa. de Cmberto Eco. e vem
ao Brasil escolher uma atriz pura viver o
único papel feminino da obra.

Segundo Anoud. a candidata precisa ler

entre IS e 2S anos. tipo físico semelhante
ao de Mania Porto, pele clara como
Maria '/Ma c cabelos escuros como /.///;</
Hriinet.
• Pode ser que, com esse arrumo femini-
no no elenco, a obra de Eco consiga ser
digerida com mais fui ihdudc pelo chama-
do grande piibha

Passagem

rápida
O Presiilcnle da Itália. Sandro Pertim,

que fez uma breve escala oniem no Rio.
vindo de Buenos Aires, seguiu para Roma
mergulhado na mais piofunda decepção.

Não conseguiu levar consigo a única
encomenda <|ue havia feito ao Consulado
da Italia no Rio — meia dúzia de mudas de
pau dágua. c|iie pretendia distribuir como
presente aos membros mais chegados de
sua família.

Pertini nem chegou a descer do avião
Recebeu a bordo o Embaixador da Itá-

lia. Vicri Traxlcr. os Kmbatxadores Auto-
mo Fantinato Nelo e Pires do Rio. mais o
funcionário Dercy Ribeiro di> Prado.

O único membro de sua comitiva a
descer a pisla foi o clicfe da equipe de
segurança, que não permitiu a aproximação
de mais ninguém no avião presidencial.

¦ na

"Dead-Line *9

Se o preço da gasolina não aumen-
tar ate os dias 4 ou 5 de junho, a
Petrohrás vai entrar no vermelho.

A observação era feita ontem em
Brasília abertamente por figuras que
conhecem o setor.

Obscuridade
Comn tu está mais ou menos oh-

vto, há :ontis de penumbra no Mmis-
leno com as quais o Presidente Jose
Sarney mio está nada satisfeito.

,-t primeira vista, apressadamente,
peln menos duas delas se mostram
mais visíveis — as que cercam os
Ministros Peruando Lyra e Pedro
Situou.

U U B

Ponto de vista
• A opinião é de um abalizado analista
político que acompanha passo a passo os
movimentos da Nova República:

— O Governo Sarney completou fil)
dias sem poder mostrar o que mais lhe
interessava — demonstrar á sociedade
que tem fundações sólidas o suficiente
para sobreviver os quatro anos de manda-
to que o Presidente deseja exercer. Ape-
sar das providências de indiscutível apelo
popular, como a decretação de um salário
mínimo real e o sepultamento constitu-

Setúbal vai à índia

cional do Colégio Eleitoral, o Governo
ainda patina sobre a tração centrifuga de
seu principal drama — as greves

• Como ainda é necessário dar-se tempo
ao tempo paia traçar um balanço critico,
um ponto foi intencionalmente esquecido
no perfil dos primeiros dois meses de
Governo Sarnev — o adiamento do con-
fronto da crise do endividamento ex-
terno.

Peç;ça rara
Alem de algumas preciosidades assina-

das por Yolpi, Pancetli. Pacosia. Piam-
ra. Bandeira. Marcier e l>i Ca\alcanti. o
leilão da liolsa de Arte que \ai ao ai na
prinima lei\a e quarta-leira nos salócs ,/.j
Copacabana Palace reserva a seus fre-
quentadores uma curiosa surpresa

Um óleo de C ícero Dias, da década de
3(1. mostrando uma cena surrealista, da
fase em que n pintor se inspirou muito na
obra de ( hagall.

Mede 3cinKmmi5i motim e foi pintada
nas costas de uma caisa de fosforos
Erancesa.

Não se resumirá a Moscou e à Malásia a série
de longas viagens que o Chanceler Olavo Setú-
hal pretende fa/er ainda este ano.

E quase certo que na ida á Lniáo Soviética
Setúbal estenda seu roteiro até a índia, visitan-
do Nova Deli. * . ,

A propósito: está em Brasília o Embaixador
do Krasil na URSS, Ronaldo SardemlierE. que
assumiu seu posto há cerca de três meses.

Essa volta ao Brasil em tão pouco tempo deve
ser obviamente para tratar da viagem de Setú-
hal a Moscou. * * *

Alias, está aqui lambem o Knibaivadnr do
Brasil na índia, Jorge Taunay.

No elevador
• Entreomido ontem, num elevador do
centro da cidade:

O que é que o S.trnev tem em
comum com ns \|,_ mulos'

Náo sei.
Se engrossar a uv. cai tora do

conjunto

¦RODA-VI 
VA

Hm Paris, como convém pessoas de bom gosto, festejou ontem
Ni anos de idade o colecionador Gilberto Chateaubriand.

O Kmbaixador e Sra Alfredo Yalladáo recebem no dia 31) para um
janlar cn petil comitê em torno de Maria Inés e Jorge Piano.

( oni a presença maciça de ex-alunas do Colcmo Sion da década de
50. será lançado dia 2T no Clube Marimbas o livro C amila Cireia. de
1 ila SanfAnna, que focaliza em algumas passagens o educandano e
suas colegas.

A Sra Diva l eite (iareia comemorou aniversario recebendo um
grupo de amigas para chá no Marina Palace.

kiki e João C arlos de Almeida Braga esperados dia 30 próximo de
sua viagem ao redor do mundo C hegam, portanto, a tempo de
festejar em junho os Wi anos de João Carlos

Fernando Cru/ abrindo em sua t.vin (enter lambem cursos cte
teatro e aulas de astrologia.

J,i de volta a sua mesa de trabalho, depois da intervenv'io unirgka
a que se submeteu, o Secretario paulista Jose Seria.

í) Kmbaixador Alcides (iuimaraes poderá ganhar posto em São
Domingos.

O acadêmico Marcos \ ilaça chegando ao Rio p.ira falar amanhã na
Escola Superior de Ciuena snhre Cultura e Desenvolvimento \pro-
veita a viagem para dar .i segunda prova no tardáo

A griffe Meg & Mag abrindo seu shou-room em Ipanema.
A Base Aerea do Galeão abre as portas dia 12 de (unho parafestejar o aniversario do (. orreio Aereo Nacional.
Michel Novak lançara seu livro O Hspinto ilo Capitalismo Demo-

cráttco, amanha, no ( onsulado-(»eral dos Kl \.
Zózimo Barrozo do Amaral

Heinz É ALMADÉN
294-5549

ANUNCIE PELO TELEFONE
284-3737 CLASSIFICADOS JB

í. ' 'i'.í''?.'/?iV.^>jW'i^Íò;d*:A'rrtlr.Haddad com
? MAfSOM K FRANpE sÉ
¦' Reservas e Infs.: 220-4779

Roberto Bomfim
Aríete Salles
Lupe Gigliotti
Amlr Haddad
Rosa Douat - f¦ Part. Esp. Lafayette Galvão Coord. de Prod.: Walter Marins
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Os melhores programas estão indicados (i^>)
As recomendações sáo de Wilson Cunha (cinema) Macksen Luiz -'teatro) Diana Aragào íshow). Wilson Coutinho laias plásticas). Antônio Faro (dança). Luiz Paulo Horta (música) a Piora Sussekmd (crianças)

CINEMA

Estréias
A CHAVE (La Chiava), da Tinto Brass. Com Frank
Finlay. Stefania Sar*#elli. Franco Branciaroli e Barbara
Cuoisti. Vmmu (Av. Pastour, 184 — 295-8349): 14h.
16h. 18h. 20h, 22h Oòaon (Praça Mahatma Gandhi. 2
— 220-3835): 13h30min, 15h30min. 17h30min.
2lh30min. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-
20251 15h. 17h, 19h, 21 h. 118 anos).

Em Vsneia, na década de 30. um profeuor s «ua
mulher, pais de uma adolescente, começam a reava-
liar sua vida sexual. Na tentativa de melhorar as
coi3ast o marido consente no romance entre sua
mulher e o jovem namorado da filha. Produção
italiana.
A PELADA DO 8EXO (Brasileiro), de Mario Lúcio. Com
Danubia Alcântara, Wagner Camargo. Adnana Oliveira e
Tela Maya. Vttórta (Rua Senador Dantas. 45 — 220-
1783) de 2a a 6a. às 13h, 14h20min. 15h40min, 17h.
18h20min, 19M0min, 21h. Sábado e domingo, a partir
das 14h20min. Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 35
_ 266-4431): 13h30min, 16h30min. 19h30min. (18
anos)Filme pornô. ^
A B... DE VANES8A. A TARAÓA — Aator (Rua
Ministro Edgar Romero. 236 — 390-2036), T1)uca-
Palaca 2 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610): 15h.
16h30min. 18h. 19h30min, 21h Scala (Praia do Botalo-
90. 320 — 266-25451 14h. 15h30min. 17n. 16h30min,
20h. 21h30mtn Orty (Rua Atando Guanabara, 21) de 2a
a6".tól0h. 1 lh30min. 13h. 14h30min, 16h. 17h30mm.
19h. 20h30min Sábado 8 domingo, a partir das
14h30min. (18 anos)

Filme pornô.
AMANHECER VIOLENTO (RED DAWNI, de John Mi-
lius Com Patrick Swayze, C. Thomaz Howell e Lea
Thompson. Metro Boa vista (Rua do Passeio, 62 — 240-
1341), Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Ihàes. 286 — 255-2610). Laryo do Machado 1 (Largo
do Machado, 29 — 245-6824) Barra-1 (Av das Amôri-
cas. 4.666 — 325-6487) 14h. 16h, 18h. 20h, 22h. Art-
Mtfar (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544): 15h, 17h,
19h. 21 h Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-
81781 13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. Último dia A partir de amanhã no Rlo-Sul
Com som dclby-storao nos cinemas Carioca, Matro,
Condor e Largo do Machado (18 anos)

Uma pacata comunidade americana, que vive á
sombra dan Montanhas Rochosas, tem sua calma
perturbada violentamente, quando um grupo de
soldadoB estrangeiros a invade. Um grupo de oito
alunos do colégio local se organi/a e parte para o
ataque e o resistência nas montanhas. Produçôo
americana.
Continuações
ALÉM DA PAIXÃO (Brasileiro), de Bruno Barreto. Com
Regina Duarte, Paulo Castelli. Patrício Bisso, Flôvio
Galvôo e Felipe Martins 8èo Lul* 1 (Rua do Catete. 307
— 285-2296). Barra-2 (Av das Américas, 4 666 — 325-
6-J87I de 2" a 6a. às 15h30mm. 17h30min, 19h30min,
2lh30mn. Sábado e domingo, a partir das 13h30mm
Palédo-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-6451), América
(Rua Conde de Bonfim. 334 — 264-4246); 13h30min.
15h30mm. 17h30mm. 19h30min, 21h30mm. Copaca-
bana (Av Copacabana, 801 — 255-0953): 14h. 16h.
18h. 20h. 22h Madur»lra-1 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 _ 390-2338) I5h, 17h, 19h, 21h (16 anos).

Uma arqultota e um advogado formam um
típico casal da classe módia alta paulista. Sofrendo
freqüentemente de pesadelos, ela um dia atropela
um rapaz que trabalha num show de travestis.
Começa entêo o envolvimento entre os dois, que
resoivem fazer umí viagem sem rumo, cheia de
acidentes e violência.
|-K UM AMOR DE SWANM (Un Amour da Swann),

de Volker Schlondorff. Com Ornella Muti, Jeremy
Irons. Alain Delon. Fanny Ardant, Marie-Christine Bar-

.rault. Nathalie Juvet e Charlotte Kerr 8tudk>-aaumont
Copacabana (Rua Raul Pompôia, 102 — 247-8900):
15h!5min. 17h30min, 19M5min. 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 paixão era
apenas um sentimento fugidio. Baseado no romance de
Mareei Proust. Produção francesa.
¦ Captando, em diversos momentos, a atmosfera

muito peculiar de MarcaI Proust, o clássico da
literatura francesa, Volker Schlondorf realiza um
filme (quase sempre) elegante. No elenco, o grande
destaque vai para a composição de Alain Delon,
como o Ba ri o Charlus.
A DAMA DE VERMELHO ITha Woman In Rad). do
Gene Wilder. Com Gene Wilder, Charles Grodin. Joseph
Bologna. Judith Ivey. Kelly Le Brock e Gilda Radner.
Roxi (Av Copacabana. 945 — 236-6245), 8*o LaíI* 2
(Rua do Catete. 307 — 285-2296). Barra-1 (Av. das
Américas. 4 666 — 325-6487). 14h50min, 16h30min.
1Bh10min, 19h50min. 21h30min. T1|uca (Rua Conde da
Boníim. 422 — 264-5246). lmpafatorlP.ua Dias da Cruz.
170 — 249-7982): Olaria (Rua Uranos. 1.474) — 230-
2666) 14h20min. 16h. 17h40min. 19h20min. 21h. Pai»-

cio (Campo Grande)' 15h. 16h40mm. 18h20mm, 20h
Último dia no B«rra-3 e a partir de amanhã no Barra-1
(14 anos).

Comedia sobro adultério. Um marido tido como
exemplar fica completamente louco ao conhecer ao
acaso uma modelo lindíssima. Conquistar essa mu-
lher passa a ser uma obsessão, mesmo que tenha de
passar por uma série de cômicas dificuldades. Pro-
duçôo americana baseada no filme O Doca Parfuma
do AduKédo, de Yves Robert. Vencedor do Oscar de
Melhor Cançáo Original — I Jtut Callad to Say I Lova
You, de Stevie Wonder.
r>vCARMEM (Carman). de Francesco Rosi Com
V Julia Migenes Johnson. Plácido Domingo. Rugge-
ro Raimondi. Faith Esham e Jean-Philippe Lafont Stu-
dlo-Gnumor.t Cateta (Rua do Catete, 228 — 205-
7194) feh40minf 18h20min. 21 h O filme será axib.do
com um intervalo de oito minutos em cada sessão
(Livre)Encenação da ópera do Georges Bizet em cenft-
rios naturais. A história do trágico triângulo amoro-
so formado por Carmen, uma mulher livre e sensua',
Don José, o chefe da guarda que cai em desgraça
quando se apaixona por ela, e Escamillo, um tourei-
ro famoso. Produção francesa.¦ Quando a câmara do Francesco Rosi vai para as
ruas, magniticamenta coreografada por Antonio
Guedes, Cermen ó extraordinário. Quando sobe as
montanhas fica meio soturno mas, mesmo assim,
trata-se de um filme a prestigiar com grande entu-
siasmo.
ASSALTO EM CINE DIMENSÃO (Coniln' At Ya> de
Ferdinando Baldi Com Tony Anthony. Gene Quintano.
Victoria Abnl, Rica'do Palacios e Lewis Gordon Pathé
(Praça Floriano, 45 — 220-3135) de 2» a 6a. ás 12h.
13h40min, 15h20mtn. 17h, 18h40min, 20h20min, 22h.
Sábado o domingo, a partir das 13h40min. Psratodos
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628): 14h20min.
16h, 17h40mn. 19h20min. 21 h Art-Copacaba na (Av.
Copacabana, 759 — 235-4895): 14h, 15h40m, 17h20m,
19h. 20h40m. 22h20m. Art-TIjuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 254-9578) 15h, 16h40m, 18h20m. 20h,
21h40m. Art-Casas hoppirtg 1 (Av Alvorada. Via 11.
2 150 — 325-0746). Art-Maduralra (Shopping Center
de Madureira —390-1827)" 14h30m, 16h10m. 17h50rn,
19h30m. 21h10m Último dia no Prthé e Parirtodos
(14 anos)

Em fins do século 19, no oeste selvagem, um
casal do assaltantes vive uma série da aventuras
praticando vôrios crimes e fugindo dos homens da
lei o dos outros componentes da quadrilha. Filmado
no processo de terceira dimensão. Produção ameri-
cana.
r\UM HOMEM, UMA. MULHER, UMA NOÍTE
fr (Clalr da Fomma), de Costa-Gavras Com Yves

Montand. Romy Schneider. Romolo Valli. Lila Kedrova e
Hoinz Bennont Clrvama-1 (Av. Prado Júnior. 281)
15h30min. 17h30min, 19h30min, 21h30min (14 anos).

Um homom encontre por acaso uma mulher e o
encontro mostra-so revelador para os dois. Arnbos
estôo poa&ando por um momento difícil, defrontan-
do-se com a morte do pessoas queridas. Ele, com o
suicídio da mulhor e ola, com a morte acidental da
filha. Produçôo francesa.

Cosia-Gnvras — ivsponsévvl por filmes aberta•
mente políticos como Z ou A Confissão — realiza
uma obra de vôo existencial. Yves Montand o Romy
Schneider apresentam pungentes desempenhos co•
mo suas angustiadas personagens.
A HISTÓRIA DE UM SOLDADO (A Soldlir"» Story),
de Norman Jewison Com Howard E Rollins Jr. Adolph
Caesar. Art Evans, David Alan Gner. David Harris e
Dennis Lipscomb Bruni-»p4ir»ma (Rua Visconde de
Pirais 371 — 521-46901. I4h, 16h, 18h, 20h. 22h
8ruH-Tljuca (Rua Conde de Bonfim. 370— 268-2325).
Art-Câcaühopoing 3 (Av. Alvoraoa. Via 11. 2 150 —
325-0748): 15h. 17h. 19h, 21h. Último dia no Art-
Casatthcppinç 3 (14 anos).

A história se passa no ano de 1944, ao final da
Segunda Guerra Mundial, quando um sargento é
assassinado num caminho próximo ò base. E encar-
regado da investigação um advogBdo negro que,sendo incorruptível, contraria o comandante que
queria dar o caso por encerrado. Produção ameri-
cana.
[-N. OS GRÍTOS DO SILÊNCIO (Tha Kllllng Fluldi),

de Roland Joffé. Com Sam Waterston. Haing S
Ngor, John Maikovich. Julian Sands o Gragig T. Nelson
Ópera-2 (Praia de Botafogo. 340 — 266-2545), Lablorv

(Av Ataulfode Paiva 391 —239-5048). 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. Petôcio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541). M*dur»lra-2 (Rua Dagmar ds Fonseca. 54 —
390-2338): 13h30m. 16h. 18h30m, 21h. Ultimo dia no
L»blon-1 e Madur«lra-2. A partir de amanhá no La-
Non-2 Nos cinemas Madurara-2 e Lablon-1 com som
dolby-stérao. {18 anos).

A guerra do Camboja, em 1972, na visôo de um
correspondente do Tha Naw York Tlmaa e da amiza-
de que ele adquire pelo seu intérprete cambojano.
Com a cobertura da tomada do Phnom Penh ele
ganha o prêmio Pulitzer de jornalismo e inicia uma
busca obaasaiva para reencontrar o amigo que
perdera duranto o guerra. Baseado na reportagem

Tha Daath end LHe o» Dith P»an, de Sydney Schan-
berg, publicado no Navv YorV Tima* (viagozina.
Produçôo americana. Vencedor de trôs Oscar me-
lhor ator coadjuvante, malhor fotografia e melhor
montagemk Com excelentes atuações de Sam Waterston e o
nào profissional Dr. Haing S. Ngor, Os Gritos de
Sllancio. percorrendo os campos da morte, ê um
verdadviro hino ò vida e d amizade, narrado com
eficiência.
Slfir-OMA DA PRIMAVERA (Fru'i"nv» Sintonia) ae
Von Peter Schamoni. Com Nastassja Kinski. Herbert
Gronemoyer, Holf Hopoe. André Heüer e Bornhard
Wickt Bruni-Copacabãna (Rua Barata Ribeiro. 502-
4588) I4h. 16h. 18h, 20h. 22h (10 anos)

Filmo basaaoo na história de amor ontre o
compositor Robert Schumann o sua mulher, uma
pianista jovom e talentosa. Criada pelo pai para ser
Boothoven feminino, ela resolve optar pelo casa-
manto o o criaçôo de seus oito filhos, oncarrando
part: aempro uma carroira promissora. Produçôo
alemã.
r-N, PASSAGEM PARA A ÍNDIA (A Pauaga to"-v"' índia), de David Lean Com Dame Peggy Ashcroft,
Judy Davis. James Fox. Alec Gumess. Victor Banerjee e
Nigol Havors Coriif (Praia de Botafogo 316 — 266-
2545) 14h30min. 17h30min. 20h30min Rlo-Sul (Rua
Marquês de Sôo Vicente. 52 — 274-4532) 15h, 18h.
21h Ultimo dia no Rio-Sul 'Livrei

Uma |ovom e sofisticada inglesa vai até a Índia
acompanhada da futura sogra Em contato com a nova
civilização, choia de contrastes seu comportamento
dos€»ncadeia uma série de situações que culminam com
o |ulgamento de um jovem médico indiano. Baseado na
obra homônima de E. M Forster Produçôo americana
Vencedor oo dois Oscar melhor atriz coadjuvante e
melhor trilha sonoraa David Lean, o cineasta de Lswrenca da Arébit e
Av Pontes do Rh A'wjy, volta ao cinema spús um
afastamento de 1d anos e realiza um filme com a
procisáo e requinte qu6 sempre caracterizaram sua
oom.
A VIDA EN ROSE (L'Et5nc«lla) de Michel Lang Com
Clio Golnsmith, Roger Hanin. Simon Ward. John Moul-
der-Browne Lysotte Anthony Op»rn-1 (Praia de Botafo-
go 340 — 266-25^5) '4h 16h. I8h, 2üh, 22h (14
anos)

O ancontro casual entre um dono do ro3taurante
cinquentôo e uma jovem e doscontralde dbc-jocV.ay
do omissoro mais bedolade da cidade. Suos vides se
transformam a partir desse encontro, principalmen-te para ele que tem um filho adolescente quo nôo
admite essa ligação. Comedia de produçôo francesa.
O EXTERMÍNADOR DO FUTURO (Tha Tarmlnator)
do James Carneron. Com Arnold Sr.hwarzeneggor,
Michael Biehn. Linda Hamilton. Paul Winfield e lance
Honriksen. Lldo-2 (Praia do Flamengo, 72): 15h. 17h.
19h, 21 h A partir de amanhá no Tljuca Palaco-1 (16
anos)

Ficçòo cientifica ambientRda em Los Angoles. A
luta entre um cyborg (um ser que é metade homom
e metade máquina), eperontemento indostrutlvol, a
um guerreiro do futuro qua ter.ta salvar n vida do
ume aatota perseguida pelo cyborg. Produçôo amo-
ricana.
ATRAÇÕES CAfiMAIS -- De Troy Bennv Com Sheila
Parks. Jesse Adams. Karo Akamoto e Leiam Smith R«x
(Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-82S5) d« 2" a 6a, <13
12h30mm. 15h20min, 18h10min, 19h35min Sâoado e
domingo, às 13h30min, 16h15min. 19h (18 anos)

Filme pornfi.
Reapresentações

DE REPENTE, NUM DOMINGO (Vlvamant Di-*-y' mancha), do François Truffaut. Com Fanny Ar-
dant. Jean-Louis Trintignant. Philippe Laudenbaeh e
Caroline Sihoi Art-Sàc Conr&do 1 (Estrado da Góvea,
899—322-1258): I4h, 16h 18h.20n.22h. Ultimod«a A
parur de amanhã no Ait-CaiM:3hoppJrfS-3. (14 anos).

Policial ambientado numo pequena cidade ao
Sul da França. O diretor do uma agência Imobiliária
torna-so suspeito de um duplo assassinato: o de sua
mulher e o do amante dola. Sua secretária, detetive
amadora, vai tentar descoDrir o verdade para inocen-
ter o patrão. Último filme de Truffaut. Produçôo
francesa.» Neste vordadeiro filme testemunho, o cineasta
François Truffaut homenageia Hitchcok, seu diretor
preferido, e realiza um trabalho que tanto deve ser
curtido pelos cinéfilos exigentes como pelo publicoa fim de um oxcelente policiai.
MAMÃE FAZ 1C0 AfvOS IMimí Curnpl» Clnn Aflo«).
de Carlos Saura Com Geralaine Chaolin. Amparo Mu-
fioz. Fernando Femán Gómez. Rafaela Aparicio o Nor-
man Brinsky. Copw-Botefoço (Rua Voluntários da Pá-
tna, 88): 14h. 15h50min, 17n40min, I9h30min,
21h20min. (18 anos)

Mantendo os mesmos porsonagens, esta filme é
uma continuação de Ana • o« Lobos, que Saura
realizou em 1972. Sua história se desenvolve em
torno doa preparativos para a fosta de aniversário de
Natália, o matriarca de uma família cercada de
recordações do passado. Produção espanhola.

Cop-»r-Ti;uc® (Rua Conde de Bonfim. 615) de 2* a 6a
às 14h20min. lõh, 17h40min. 19n20min. 21 h. Sábado e
domingo, as 16n30min. 18n10min. 21130min (1B anosl

'Jma jovom o um repóier rumam pare o Caribe
a fim de descobrir o mistério dos mortos-vivos
também conhecidos como zumbis. Produçôo ita-
liano.
SEXO EXPUcrrO SOBRE RODAS — Branl-MWar (Av
Amaro Cavalant'. 105 — 591-2746) I4n, 15h30min,
17h. 18h30min 20h. 21h30min (18 anos)

Filme pornô.
Drive-Iri
A MORTE COMANDA O CANGAÇO — Lagoa Drtva-
In (Av Borges de Madoiros 1 426 — 274-7999)
20h30min. 22h30min. Ultimo dia (18 anos)

Vídeo

Mamãe Faz 100 Anos, uma continuação do filme Ana e os
Lobos, também de Carlos Saura, está de volta ao cartaz no

Coper-Botafogo

O 
OS INCOMPREENDIDOS (Ua Ou atra Canta
Coups). de François Truffaut. Com Jean-Pierre

Léaud. Claire Maurier. Albert Remy. Guy Decomble e
George Flanant. Patsaandu (Rua Senador Vergueiro. 35
- 265-4653) 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (14 anosl

Primeira aventura de Antolne Doinel, persona-
gem criado por Truffaut o que apareceria depois em
mais trôs filmes. Neata primeira parte ele é um
menino incompreendido peloa pais e professores
qu8 perarnbula pelas ruas • pratica pequenos furtos
acabando por aer remetido a um Centro de Recupe-
raçôo. Produçôo francesa em preto tj branco.

« François Truffaut iniciava, com este meio-
autobiográfico Os Incompr—ndMoa, o grande hino
oe amor ao cinema em que se transformaria sua
obra. Um c/óssico da nouveih vague a ser (re)visto
com paixão.
pK CARMEN (Carman), do Carlos Saura Com Antô-

mo Gades, Laura dei Sol. Paco ae Lúcia. Cristina
Hoyos e Juan Antônio Jimenez. Art-Casas»hopp<nfl-2
(Av Alvarada. Via 11,2.150 — 325-0746): 15h. 17h. 19h,
21h (14 anos).

Depois de muito procurar uma dançarina para o
papol de Carmen, Antônio encontra uma jovem com
o mosmo nome de penjonagem e os dois repetem,
na vida roal, a tragédia que pretende ievar ao palco.
Inspirado na novela da Prosper Marimée a na ópera
de Bizet. Produçío espanhola.Um dos melhores exemplos, nos últimos anos,
de que cinema e dança podem estar no mesmo
ritmo. Graças aos arranjos de Paco de Lúcia, à
coreografia de Antônio Gades, á câmara diabólica de
Carlos Saura e a um elenco homogêneo.
pNJULES E JIM / UMA MULHER PARA DOIS

(Jutoa et Jim), de François Truffaut. Com Jeanne
Moreau, Oskar Werner e Henri Serre. Jóia (Av. Copaca-
bana, 680): 15h, 17h10min, 19h20min, 21h30min. (16
anos).Filme passado em Paris, às vésperas da Primeira
Guerra Mundial, com destaque para a história de
dois amigos, um alemôo e outro francês, que duran-
te a guerra lutam em trincheiras diferentes. O amor
deies pela meama mulher muda o desenrolar dos
acontecimentos depois da guerra. Produçôo franco-
sa em preto e branco.François Truffaut, poeta da sensibilidade em
posse de toda a sua magia, realiza um dos filmes de
maior charme dos anos 60.
FURYO — EM NOME DA HONRA (Marry Chriftmaa,
Mr. Lawranoc), de Nagisa Oshima. Com David Bowie,
Tom Conti, Ryuichi Sakamoto, Takeshi e Jack Thomp-
son Ricamar (Av. Copacabana, 360-237-9932): 15h,
17h10min, 19h20min, 2Íh30min. (18 anos).

Em 1942, na pequena ilha de Java, as culturas
oriental e ocidental, sêo confrontsdas a partir ds
convivência de prisioneiros de guerra britânicos
com oficiais japoneses, num campo de concentra-
çôo. Apesar da guerra, um forte laço de amizade une
aauelos que, por razões políticas, deveriam ser
inimigos. Co-produçôo anglo-nlpônica.

pKMELVIN E HOWARD (Matvln and Howard). da
Jonathan Demme. Com Jason Robards, Paul le

Mat. Elizabeth Cheshire, Mary Stoenburgen e Chip
Taylor. Largo do Maohado-2 (Largo do Machado, 29 —
245-6842)' 14h30min. 16h20min. 18h10min, 20h.
21h50min. Último dia. (14 anos).

Ao sofrer um pequeno acidente, e querendo
passar por incógnito, o milionário Howard Hughes
aceite a carona de um pobre motorista de camlnhêo
que nôo sabe quem é ele. Anos depois, lutando com

todo tipo de dificuldades finenceiras, o motorista é
surpreendido com a noticia de que foi um dos
beneficiados com o testamento do milionário. Pro-
duçôo americana.¦ Considerado uma "das armas secretas do atual
cinema americano", o diretor Jonathan Demmo mostra
através de Melvin o Howard. premiado com um Oscar,
a possibilidade de se fazer um bom filme sem muito
dinheiro mas imensa sensibilidade a inteligência. Jason
Robards. como Hughes, estô soberbo
JOVENS SEM RUMO (Rocklaaa), de James Foley.
Com Aidan Quinnm Daryl Hannah, Kenneth McMiIlan,
Cliff de Young e Lois Smith. Baronaaa (Rua Cândido
Benlcio, 1 747 — 390-5745): 14h30min, 16li10min,
17h50min. 19h30min. 21h10min. Último dia. (18 anos).

Drama sobro o relacionamento de dol» jovens.Ela ô uma garoto de 18 unos, rica a com a vida cheia
de amigos e festas. Ele 6 pobre a revoltado com a
sociedade, andando pelos bares e ruas da cidade em
sua possante moto. Produçôo americana.
j-K. o BAILE (La Bal), de Ettore Scola. Com Christo-

phe Allwright. Aziz Arbia. Marc Berman, Regis
Bouquet, Chantal Capron e Martine Chauvan. Lwbion-2
(Av. Ataulfode Paiva. 391 — 239-5048): 14h. 16h, 18h.
20h. 22h. Lido 1 (Praia do Flamengo. 72): 15h, 17h, 19h,
21 h. Último dia no Labton-2 (Livre)

Filme sem diálogos, onde a trilha aonors explico
o momento da açôo. Num salôo de baile, os fatoa
vôo se sucedendo e ilustrando a história da França,
desda o ano de 1936 até os dias de hoje. Drama
baseado na montagem do espetáculo do Thaatra Du
Champagnoi. Produçôo francesa.
¦ Nâo se diz uma palavra em O Baile: Ettore Scola

reforça as úftimas quatro décadas através do som a
dos costumes. Mas, ao final do 112 minutos ae
projeção de O Beih, fica a certeza de que a História
encontra seu maior ritmo e o cinema ganha um de
seus mais brilhantes momentos.
OS NOVOS BÁRBAROS (Tha Naw Barbariam), de
Enzo G. Castellari. Com Timothi Bront, George Eastman.
Anna Kenakis e Thomas Moore. Art-CasashoppJng 2
(Av Alvorada. Via 11, 2.150 — 325-0746) 15h30min,
17h20min, 19h10min, 21 h (14 anos)

Ambientado no ano 2.019, o filme narra a
história da um juaticeiro empenhado em conter o
poderoso ataque de um grupo de fanáticos guerrei-roa qua, numa paisagem desolado do pós-guerranuclear, destról tudo que ainda vive.
PINK FLOYD — THE WALL — O RLME (Plnk Royd
tha Wall), de Alan Parker. Com Bob Geldof. Christina
Hargreaves, Eleanor David, James Laurenson e Kevin
McKeon. TI foca-Pa lace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214
— 228-4610): 15h. 17h, 19h, 21h. Último dia. (16 anos).

Pink, um cantor de rock, está trancado em seu
quarto da hotel, em Los Angeles. Na TV, um velho
filme de guerra. Pink começa misturar suas imagens
com fantasias e recordações. Produçôo britânica.
POflKY'3 W (LoaJn'rt). do Curtis Hanson Com Tom
Cruise, Shelloy Long, Jackie Earle Haley e John Stock-
well. Art-Sèo Conrado 2 (Estraaa da Gávea, 899 —
322-1258): 14h. 16h. 18h, 20h. 22h. (16 anos)

Três amigos partem para uma excursôo á fron-
teira sul dos Estados Unidos. No meio do caminho
presenciam, casualmente, uma briga conjugai e a
mulher, ofendida, resolvo partir com eles na mesma
viagem. Comédia americana.
ZUMBI 2 — A VOLTA DOS MORTOS (Zumbi 2). de
Lúcio Fulci. Com Tisa Farrow. lan McCulloch e Richard
Johnson Brtatol (Rua Ministro Edgar Romero. 460 —
391-48221 14h20rnin. 16h. 17h40min, 19h20mm. 21h.

V1DEO-BAR — Exibiçôo de cilps do tock e Jazs em
sessões contínuas, das 19h às 3h da manhô No telôo,
às 20h30min: Zi»tig. com Woocty Allen o Mia Farrow No
tolôo, às 23h: That'a What I Call Muaic. com Heaven
17, Culturo Club. Tina Tumor. Julian Lennon. Depeche e
Modo H0|0. no TV Bar Club. Rua Teresa Guimarôes.
92
VÍDEOS NO GK3 — Exibiçôo d? vlaeos com Phill
Collins Hoje. a partir das 22h. no QK3 Baladaa. Rua
General San Martin. 629
CONEXÃO INTERNACIONAL — Entrevista de Roberto
D'Ávila com Felipe Gonzalez Hoje. amanhã e sexta, às
18h30mm no Museu dn Imagem e do Som, Praça Rui
Barbosa. 1.
JAZZMANIA — F.xibiçiSo de vídeo de músioa instru-
mental com Gerr/ Mul.gan Hoio. amanhô o sexta, às
19h, rio da Imujram e do Som, Praça Rui
Barbosa, 1.
ROCK-DEPRÊ — Exibiçôo cie vidoo com o grupo
Bauhaus. gravado ao vivo na Universidade de Londres.
Hoio. amanhô e sexta. r>o da Imagam a do
Som. Praça Rui Barbosa. 1.
K1SS — Slxiw ao vivo gravado em Detroit. em 1984,
apresentando as últimas músicas do grupo inglês de
toavy matai. De 4® a domingo, às 14h. 16h. 18h. 20h,
22h, Sextas e sábados também à meia-noite, no Cándl-
do Manda*. Rua Joana Angélica, 63
VtDEO NO WHSTURA RN A — Exibiçôo de vídeos com
Jethro Tull. Dire Straits e Grateful Dead em apresenta-
çôes ao vivo. Hoje. a partir das 22h, no Mistura Fina,
Rua Garcia D'Ávila. 15.
SEMANA DA AMÉRICA 'J\TII\!A — Exibição de Ata-
qua * Nicarágua, Ofanulva Rnal, Campanha da
AHahatttaflio na Nlcarigua e Nicarágua: da Somou
aoa Oiaa de Hojo Hoje. a partir das 11h. na Faculdade
Hélio Alonao, Praia do Botafoqo.
VlDEOS EM PETRÓPOU8 — As 15h: Tha Who As
16h30min: Manudo. As 18h30min: Tha Rolllng Sto-
nua De 2o a 5", no Clna-Vldao Bauhaua. Rua JoSo
Pessoa. 88 — sala 27

Extra-
CICLO GERARD PHILIPPE E*ihiçáo de La Chartreu-
ae da Parme de Ciu-r.ti.in Jnque Base/ido no rom^nre
de Stendhal Hoje fls 1 ,'h e 21 h. na Aliança Francesa
de Copacabana. Rua Duvivier. 43, Entrada franca

CURTAS — Exibiçôo do Uhuru — A Luta Pala Ubacda-
de, filmo da ONU Hoio. 19h. no Cln»club<t Agostinho
Nato Rua Álvaro Alvim. 31 — 502 Entrada franca.
THECOQfl HERZL — Filmo inédito de Alberto Cavalcan-
ti. Hoje às 21h. na ARI. Rua Genoral Sevenano. 170.Filme narrado em inglês Entrado franca
MULHERES E LUZES (Luc? <M Varlctà), de Alberto
Lattuade e Fedonco Feliini. Com Peppino de Felippo.
Carla ool Poggío e Giulieta Masina. Hojo. às 19h30min.no Cin«^uh» O £brio. Rua Sôo Francisco Xavier, 524.Em seu primeiro trabalho na diroçôo (so oxca-
tuarmos a colaboroçôo quo dou o Rosselinl emPalsà) Fellini deixa marca mala profunda — na
definiçôo de personagens e no humor — que o co-
diretor Lattuada.

Niterói
ART-UFF — Erondira. com Irene Papas. As 1Bh,
17h10m. 19h20m. 21h30m. (18 anos). Até domingo.
CENTER (711 <59091 — Além da Palxio, com Regina
Duarto As 15h. 17h 19h, 2!h. (16anosl Até domingo.
CINEMA-1 (711-9330) — Cabra Marcado Para Morrer,
documentário de Eduardo Coutinho. As 14h50m,
I7n10m, 19h30m. 21h50m (16 anos). Até domingo.
ICARAÍ (717 0120) — A Dama d« Varmalho. com
Gene Wilder As 14h50m. 16h30m, 18h10m. 19h50m,
21h30m. (14 anos). Até domingo.
W1NDSOR ' /17-6289) — A História da um Soldado,com Adolph Caesar As 15h. 17h, 19h, 21 h. (14 anos).Último d»a
CENTRAL (717 0367) — SoxuMimaota Falando comLaura AntoneHi As 13h40min. 15h30mm. I7h20min.19h10min, 21 h (16 anos) Ultimo dia

TEATRO

|-K GRANDE E PEQUENO — Texto de Botho
Strauss. Tradução de Millor Fernandes. Direçôo da

Cel3o Nunes. Com Renata Sorrah. Paulo Villaça, Selma
Egre:, Ada Chaselion, José de Abreu a outros. Taatro
Nataon Rodriguaa. Av Chile. 230 1212-8695). Da 4a a
sáb . às 21 h e dom., ôs 19h. Ingressos, 4". 5a a dom a
Cr$ 20 mil e Cr$ 15 mil; 6* a Cr$ 20 mil a sáb a Cr$ 25
mil. Estacionamento próprio.¦ Demonstração eloqüente da pujança da atual
dramaturgia alemã a nrevelação para a platéia brash
leira de Botho Strauss, autor que não encontre
alternativas è crescente desumanização contempo•
rãnea. No espetáculo hiper-reeliste de Celso Nunes,
sobressaem a concepção visual de Hélio Eichbeuer e'
as interpretações de Renata Sorrah (densa e interio-
rizada) e da Selma Egrei (surpreendente e coreogre-
fada).
pK CABRA MARCADO PARA CORRER — Texto de

Martins Pena. Direçôo de Antônio Pedro. Com
Andréa Dantas, Anselmo Vasconcelos, Be tina Viany,
Carlos Gregono. Ricardo Petraglia e Stela Freitas. Ta»-
tro da Cidade. Av. Epitácio Pessoa, 1664 (247-3292). 4*
a 6a. às 21h30mm; sáb.. às 20h e 22h, e dom., às
18h30min e 21 h. Ingressos 4a a CrS 10 mil; 5a a 6a Cr$
12 mil, sáb a Cr$ 20 mil e dom a CrS 15 mil.

Adaptação bem-humorada de Judas em Sãbedo
de Afefule, de Martins Pena, com comentérios bem
atuais sobra a hipocrisia saxual, a corrupção das
instituições políticas e o comportamento da peque-
na-burguesia brasileira.
j-K MAO NA LUVA (INTRODUÇÃO AO HOMEM DE

DUAS FACES) — Texto de Oduvaldo Vianna Filho.
Direçôo de Aderbal Júnior. Com Marco Nanini e Juliana
Carneiro da Cunha. Cenografia e figurino de Mareio
Colaferro Taatro Gttucfo QIM. Praça Cardeal Arcover-
de, Copacabana (237-7003). De 4» a sáb. às 21h30min;
dom às 19h Ingressos 4a a CrS 10 mil, 5a e 6a a CrS 12
mil: sáb. a CrS 20 mil e dom. a CrS 15 mil.

Texto escrito em 1966 qua transforma em duelo
psicológico a separação da um casal depois de sete
anos de união. O espetéculo explora com habilidade
o tema e tem em Marco Nanini e Juliana Carneiro da
Cunha intérpretes psrfeitos.
[-K BRINCANDO EM CIMA DAQUILO — Texto de

Dano Fo e Franca Rame Direçôo de Roberto
Vignat Traduçôo de Roberto Vignati e Michele Picoli.
Com Marllia Para Taatro Taraaa Rachai. Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113) De 4" a sáb., is 21h15mm.
dom . às 19h Ingressos 4a a CrS 10 mil. 5". a CrS 12 mil;
6" a CrS 16 mil. sáb a CrS 20 mil e dom a CrS 18 mil Até
domingo.Vários esquetes registram o cotidiano de uma
mulher de qualquer grande cidade do mundo. Mari-
lia Pera se metamorfoseia em múltiplos persona-
gens. sempre com talento, inteligência e brilho. Uma
atuaçáo imperdivel. Até dia 26.
UM BEUO. UM ABRAÇO. UM APERTO DE MAO —
Texto, direçôo e cenografia de Naum Alves de Souza,
com Maneta Severo. Pedro Paulo Rargel, Angela Vieira.
Mano Borges, Ana Lucta Torres e outros Taatro Vllla-
Lobo». Av. Princesa Isabel. (275-6695). De 4a a 6*8. às
21h. sáb. às 20n e 22h30m. dom às 18h e 21h.
Ingressos 4a a CrS 10 mil. 5a 6a e dom a CrS 15 mil o
CrS 10 mil. sáo a CrS 20 mil.
ESTE MUNDO E UM HOSPÍCIO — loxto de Josepn
Kesselring Direçôo de Geraldo Queiroz Com Maria
Clara Machado (4a, vesp 5a. 1a snssôo de sôb e 2a
sessào de dom), Elizabeth Honreid (5a. 6a. 2a sessôo de
sáb o veso de dom) o Marta Rosman. Taatro da Arana.
Rua Sioueira Campos 143 (235-53481 De4>a6"edom.
às 21h15min sàb às 20h e 22h30min; vesp 5a àsl7he
dom. às 1&h lnç'essos 4a 5" e dom a CrS 15 mil e CrS
12 mil. estudantes, 6a e sáb a CrS 20 mil e vesp 5a a CrS
12 mil
ASSIM É. SE LHE PARECE — Tax:o de Pirandeiio
Traduçôo de Millôr Fernandes Direçôo ae paukD Betti
Com Nathália Timoerg, José Wiiker, Sérgio B"tto. Yara
Amaral. Ary Fontoura e outoros Taatro doa Quatro
Rua Marquês de S Vicente 52/2° De 4a a 6a, as
21h30mm. sàb àã 20he 22h30mm. aom às 18ne £lh

Ingressos 4a 5a e dom a CrS 20 mil e CrS 15 mil,
estudantes. 6a a CrS 20 mil e sáb a CrS 25 mil
UMA PEÇA COMO VOCÊ GOSTA - Texto de A ar
Shakospeare Tradgçào e adaptação de Geraldo Carne'-
ro Direçáo de Aderbai Júnior Com Mana Padilhe. Xuxa
Lopes. Ricardo Biat. Guida Vianna. Angeia ReD©i'0 e
outros Taatro Ipanamu Rua Prudente de Morais. 824
(247-9794) De 4a a dom. às 21h30m. veso dom , as
18h30mm Ingressos 4d e 5a a CrS 12 mil. 6a e dom a
C'S 15 mii e sáb a CrS 20 mii Estréia sábado, às 21^
NEGÓCIOS DE ESTACO Comédia de Lou'S Vemeu.l
Direçôo de Flávio Rangel Com Vera Fisner e Perry
Saltos. Maria Helena Dias o outros Taatro Ciara
Nunaa. F,ua Marquês do S Vicente, 52 (274-9696! De
4a a S*1 o dom às 2lh. sàb . ás 20h e 22h30mm vesp
58 e dem às '8h Ingressos 4a 5a e dom a CrS 18 mil e
CrS 14 mil estudantes 6a e sáo a 20 mil e .esp ae
5a a CrS 14 mit (Livre)

pK. ESCOLA DE MULHERES — Te*ic de Mohere*¦>» Traauçôo. adaptaçôo e aireçào de Domingos de
Oliveira Com Jorge Dona Cláudio Macaowei' Ana
Luiza uacompe, Ricardo D Amor'm Marcos jardim.
Clarisse Derziô. Clemente Viscamo e outros Twtro
Cop*ci0.ins Av Cooôoíbana, 291'257 1918' 5S a 5a
às 21n30m.n sàb ôs 20^ e 22h30min, dom as I8h e
21h15mm, veso 5® íls I7h Ingressos 2" sessôo de 58
6a o aom , a Cri 15 mil. e CrS 10 mil, estudantes, vesp.
5a a CrS 7 mu sab a C^S 22 mil (14 anos)
¦ Uma vers£o sem oroconceitos de um clessico do

século XVil. Com muito improviso, cenário colorido
e usctiito irreverente, o diretor Domingos de Oliveira
brinco com Mvnere o diverte, quase todo o tempo, o
espectador.
JAMES DEAN, JAMES OEAN — Texto e a.reçèo de
Paulo Afonso de Lima Com Ana Luiza Fo'ly. Claudia
Netto. Jaime tourenço e outros Taatro Vannucl Rua
Marquês de S V-cente 52 3o (274-7246) De 4a 3 sac as
19h Ingressos a CrS 10 mil e sôb e tenaaos a C"S 15 mti
C DE CANASTRA — EsDetàcuio ae vaneaaaes com
textos aireçác e •n,.eroretaçâc de -e ce e
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Pedro Cardoso Musicas de Tim Rescaia T.*«»tro Côrvdl-
do Rua Joana Ar-gêMca 63(251-25961 De 4a asôo às 21 h 15nnn © dom as !9h e 2'^ t5rn Ingressos aCr$ 15 nu! e CrS 10 mil, estudantes
FESTIVAL DE TEAT5^C aRAálLFJRO - Apresentação
de O Novlçc ae Marins Pena Diroçôo ae EduardoTolentino 0e Araújo Com c grupo TA?A Ip-in*»-
ma Rua Prudentu ae Morais 924 '2^7 9794) 2a o 3a às2ihede46a6t) às Ingressos a CrS 10 mil. Até dia31
AVESSO DC AVESSO Com.èa.a ae M.chael FravnAaaotaçôo de Joào Bethenccun Direçôo ae Jose Rena-
to Com Sonary B'da Sônia Guedes. Pnscia Cama-goNina ae Padua. Ewencn de Castro e outros Taatro duPrale Rra Francsco Sâ 98 i.?67-7749) De 4a e 5a ^s
2'h 6° e sao às 2'n30m e ac^ às 18^ e 21 ^15m
ingr&ssos 4a CrS mu. 5a e dom a Cri lò mii e CrS '0
mil estudantes Sa e sàr a C-S 20 m.«
LAÇOS :e*tc ae Cdavias °ett¦ baseaac oorn aePona>d D Lamq Direçôo ae OdóMas °ett Cc^ i-oaAratannô. Mônica Alvarenga Pedro ^imaverde Reg^aFátima e outros T^xru Cscilda Ba^^mr P ja ao Catete.338 (265 3933' De 3a s as 21 n sàt: às 20^ e 22r eaom as '.9h3Cm.r e r*- ingressos a Cr$ 8 mu eC4 5mu (estudantes
QUíXOTIE Baseado -a obra de Cei\a nes Rote''o JeEne Niò-sen Dueçáo ae Ene Nielsen Com Duau San-aron., i.uiz Carlos Parsagani. Marcos Bar-eto e outros
T<xtro D»tfin Humaitá 275 1266-4336 de 3" a 6"o aom às 20f" e sáb às 18^ e 20^ Ingressos ae 3a a 5a
e 18 sessôo Oe sàb a CrS 5 m.i 6a e 2a sessào e sao eao^ a C-S ^ mu
BOCAQE — Ci—® • * --- v> :t-o

.Afonso de Lima Com Oaud-o Gonzaga Soz^ne Can^a-
ino Isoiaa Cresta wa Fa"ei e outros Teatro do
Planatano. Av pe :.eore; t-ra^ca 240 (274-<D096! De
4S a 69 às 2in3Cmtr sab as 20n30"^n e 22"30^ir'
do^ às 19n30m.n e2^ ingressos 4a 5â a 5 m. e
oor^ a CrS 10 "",i e -'S 8 ^ es* j'-id"*es. 6^ e sac a

O FUMO É FOGO — Monólogo baseado na obra de
Tchecov Adaptaçôo e interpretação de Paulo Caté
Palnal. Rua Humaitá. 380. De 3a a 5a. às 22h. e 6a. às
21 h Ingressos a CrS 5 mil
SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO — Texto de Mbícos
Caruso e Jandira Martini Direçôo de Attllio Riccó. Com
Paulo Figueiredo. Felipe Carone. Tony Ferreira. Mareia
Corban e outros Taatro Vanucci. Rua Marquês de S
Vicente, 52 — 3o andar 1274-72461 De 4" a 68. as
21h30mm. sôb. às 20h30mjn e 22h30min. dom. às
19h e 21h30mm Ingressos 4a. 5a e dom . a CrS 15 mil.
6a e sáb , a CrS 20 mil
OH, CALCUTTAI — Musical de Kenneth Tynan com
textos de John Lennon. Jules Feiffer. Dan Greenburg.
Jacques Levy e outros Direçôo de Kiko Jaess, coreogra-
fia de Manlena Ansaldi Com Manoela Assunção, Inês
Aguiar. Roberto Azevedo. Graça Berman. Flôvio Cardoso
e outros T««tro Glnéatloo. Av Graça Aranha. 187 (220-
83941 De 4a a 6" 8 dom . às 21 h. vesp 5a, e dom . as
18h. sôb , às 20h e 22h30min ingressos 4a. 5a e dom , a

CrS 18 mil setor A e CrS 12 mil setor B veso de 5a a
CrS 12 mil, 6a e sàb a CrS 20 mil Nôo aceitam cheques.
FRANK SINATRA 4815 — Comédia de Joio Bethen-
couct Direçôo de Cláudio MacDowell Supervisão de
Domingos de Oliveira Com Milton Moraes, Sueiv Fran-
co Mynam Pérsia. Felipe Wagner, Rogério Faoiano e
outros. Taatro Maabla. Rua do Passeio, 61 (240-6141)
De 4a a 6a e dom . às 21 h; sáb às 20h e 22h30m, vesp
5° ôs 17h e dom , ôs 18h Ingressos 4° e vesp de 5tt a
CrS 12 mil. 5'edom a CrS 15 mil 6a e sab a CrS 18 mil
AMIZADE COLORIDA — 1 coto de Hilton Nave Direção
de Bruno Barroso Com Milton Have. Jorge Loffond. Uva
NiAo e outros Taatro Alaaca. Av Copacaoana. 1241
(247-9842) 4a. 5a e sáb ôs 19h45min e 6a e sàb, às 24h
Ingressos 4a e 5a a CrS 10 rnii e CrS 8 mil (estudantes) e
6a o sào a CrS 12 mil o CrS 10 mil (estudantes)
ALGUÉM NOS CONVIDARA? — Tento de Jaime
Martinez Direçôo de Neyde Lyra Com Neyde Lyra,
Jaime Martinez. Tony Luz. Beth Felix e Silvana Oliveira

Taatro do Piarwrôrio Rua Pe Leonel Franca. 240 (274
0046» De 3a a e'"1, às 19h Ingressos a CrS 8 mil e CrS 5
mil estudantes (16 anos)
FEUSBEKTO DO CAFÍ - Comédia de Gastáo T0|ei'0
Direçôo de Hamir Addad Cenários o figurinos ae Naum
Alves de Souza Com Arlette Salles. Roberto Bonfim,
Lupe Gighotti. Lafayette Gaivào Mamir Addi»d e Rosa
Douat Teatro r<flalio« da Franco. Av Antônio Carlos.
58 (220-4779) De 4fl a 5a as 21h, sáb , às 20h e 22h e
dom , às 18^ o 21 h Ingressos de 4® a 6a e dom , a CrS
15 mil e C^S !0 mil, esrudarnes. sôb. a CrS 15 mil.
UM TOQUE DE HiTOCOCK — Comédia de terror de
Voya ^'ursci-' D-r iÇ-^c de Paulo Afonso de Lima Com
Ali e Borges. Edson Laim. Eduardo Dascar. Sonaira
D Ávila e outros Taatro do Soac da Tl|uca. Rua Barôo
de Mesquisa. 539 (208-5332) De 5a a sàb. à9
21hl5min o dom , às 19h o 21h15mm. Ingressos 5a a
CrS 5 mil e de 6a a dom. a CrS 10 mil e Cr$ 7 mil.
estudantes.
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Mamae Faz 100 Anos, uma continuaqao do filme Ana e os
Lobos, tambem de Carlos Saura, esta de volta ao cartaz no

Coper-Botafogo
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COMEÇAM 
hoje as gravações do seriado Tamanho

Família que estreara no dia I" de julho, na Manchete.
Escrito por Bráulio Pedroso e Geraldinho Canteiro, retrata
uma família dos anos 80, herdeira do "milagre", sonhadora
e free lancer na vida, oa seta. vivendo de bico. .-1 direção
está a cargo de Ary Coslov e o elenco já foi definido: Ivan
Cândido, Suley Franco, Diogo Vilela, Zezé Polessa, Stella
Freitas, Cato Junqueira, Nildo Parente e Arte! Coelho. Os
episódios da série serão criados por Bráulio Pedroso,
Mauro Rasi, Geraldo Carneiro, Leopoldo Serran e Vidente
Pereiru.

O 
seriado O Tempo e o Vento encolheu dois

capítulos: acaba no dia 31 de maio. A TV Globo
passa a exibir, no horário das 22h20min, uma série

americana — Sangue, Suor e Lágrimas — retratando o
crescimento do nazismo e a perseguição aos judeus.

Márçi# Haydée em
"Conexão Nacional"
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OS FILMES DA TV
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Márcia Haydée e Richar Cragim

CONEXÃO 
Nacional, no ar dia 28. às 21h20min. na

TV Manchete, escolheu Márcia Haydée como entre-
vistada. A tarefa difícil de tocar, há dez anos, a companhia
de Stuttgart. Vários depoimentos foram colhidos para o
programa, entre eles de Richard Cragun, parceiro de
Márcia, parceiro no palco e na vida. Toda a grande
dedicação de uma menina que sempre quis ser bailarina, o
caminho em direção ao estrelato são temas tratados na
enirevista feita por Roberto Fcilh.

I I
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Chico Buarque, Nara Leão e Jair Rodrigues

A Banda X Disparada

NO 
próximo domingo, às 22h25min, a TV Gloho

coloca no ar mais um especial da série Festival dos
Festivais. Desta vez, pretende reviver o clima da disputa da
noite de 10 de outubro de l%t>, no Teatro Record, em São
Paulo. Ue um lado, Chico Buarque de Holanda, com A
Banda e, de outro, Geraldo Vandré, com Disparada. ,1
Turma do Balão Mágico cantará A Banda, Nev Matogros-
so interpreta Disparada, Paulinho da Viola apn-sema Para
Maria e 7ezé Motta canta Um Dia. Uma das melhores
composições de Gilberto Gil, Ensaio Geral, será relembra-
do por Tânia Alves. A versão original do festival de I%f>
será revivida com tapes da época. Cinco clips mostrarão,
além de novas interpretações dos grandes vencedores,
depoimentos de Chico Buarque, ( aetano Velloso e The de
Burros. A direção é de Nillon Travesso.

Lauro Corona no hospital

O 
autor Lauro
Corona foi

internado, vítima de
uma forte pneumonia.
Como seu personagem
Rafael tem presença
marcante no final de
Corpo a Corpo, o auíor
Gilberto Braga tem pela
frente uma semana de
trabalho dobrado. Está
escrevendo os capítulos
finais e terá que
reescrever as cenas de
Rafael, imaginando um
final em que o
personagem possa ficar
de fora. Lauro Corona

*

SHOW
ÉSTA SEMANA

OS QUATRO COR1NGA8 — Espetáculo comemorativo
dos 20 anos do grupo rorrnado por Rui. Aquiles, Miltinho
e Magro Direção do urvioo do Joéo Mâno. Cenecfto, Av.
Venceslau Bra/. 215 i2'*hV3044). 4" e 58. às 21h30min;
6a e sáb. às 22h30min 0 dom, As 16h. Ingressos a Cr$ 20mil. arquibancada; a Cri. 26 mil. mesa lateral o jirau g Cr$
30 mil. mesa central. Dom, sessêo especial paraenanças.
CASA DA PO€SIA — Apresentação de música e poesiacom Luiz Cartos Coutinho, Carla Franco, Walter Martins
e outros. Hoje, às 19h30min. na Corrente da Pu
UnhwfMl, Rua Senador Dantas, 117. coto 03. Entradafranca.
PROJETO P1XINGUINKA — Apresentação dos canto-res Maria Creuza e do violonista Sebastiôo Tapajós.
Circo Voador, Lapa. Hoje. ès 18h30min. Ingressos aCr$ 3 mil.'
DOR» MONTEIRO E LUCtO ALVES — Show doscantores acompanhados ao piano por Anselmo Mazzoni.
Sala SWnay MMtor, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3*a sôb. às 18h30min. Ingressos a Cr$ 4 mil. Até dia 1o de
junto.
HOMEM NAO ENTRA N° 2 — Texto de Heloneida
Studart e Cidinha Campos. Direçáo de Wilma Dulcetti.Com Cidinha Campos. Taaíro Vanucd. Rua MarquAs
de S. Vicente. 52/3° (274-7246). De 4a a dom , às 17h.
Ingressos 8 Cr$ 15 mil. Homem náo pode entrar.
VOU QUERER TAMBÉM SENÃO EU COKTO PRATOOO MUNDO — Texto de Gugu Olimecha. AgiktoRibeiro. Max Nunes, viésus Rocha e ZirakJo. Com ohumorista Agikio Ribeiro Tantro Prtncaaa teabaf AvPrincesa Isabel, 186 (275-3346) Do 4a a 6a. às2ih30min; sáb.. às 20h30min e 22h30min e dom . às19h e 21 h Ingressos 4B, 5a o dom. a Cr$ 12 mil; 6a a Cr$15 mil e sáb. e vôsoera de fenado a Cr$ 20 mil.
'-ONROÍ.NCUS DE UM E8PERMAT0ZÚ40E CAfiE-CA — Show com Cahos Eduardo Novees. Texto deCarlos Eduardo Novaes e Caulos Direção de Benjamm
Santos Teatro Delfim, Rua Humaità. 275 (266-4396)De 4a a sáb., às 22h e dom., às I8h e 22h Ingressos de48 e 6a e dom a Cr$ 15 mil o Cr$ 10 mil, estudantes esáb a Cr$ 20 mil. (14 anos).
LUIZ CARLOS VINHAS — 8bow do pianista e partici-paçáo de um grupo de salsa. De 2a a dom., às 22h. esáb.. na feijoada, às 14h. Naw Prfvé. Rua Jangadeiros.28 (267-2544) Ingressos de dom a 5a a Cr$ 10 mil; 6a esáb a Cr$ 15 mil. Feijoada a Cr$ '10 mil.
DO LAMPIÃO DE OAS AO ABAJOUH ULAS — Showde homor de Arnaud Rodrigues e Costmha Com Costi-nha Teatro CcwaH. Rua Desembargador Isidro. 10
(268-9176) De 5a a dom , às 21h. Ingressos a Cr$ 15
mil.
DERCY D€ PEITO ABERTO — Show de humor comDercy Gonçalves e Luiz Cartas Braga. Teatro do ClubeMunidpal. Rua Haddock Lobo, 359 Do 5a a sâb. às21 h. e dom., às 18h Ingressos a Cr$ 15 mil.
TEREZINHA DE JESUS E LUIZ DUARTE — Show doscantores e panicipaçôo do compositor Celso Adolfo.Sala 8idr>ey Mlllar, Rua Araújo Porto Alegre, 80 De 3*a sáb., às 21 h. Ingressos 8 Cr$ 4 mil. Até dia 25
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Ruy, Aquiles, Miltinho e Magro, comemorando os 20 anos

Reencontro com o MPB-4

POR 
cinco dias — de hoje i\ domingo, no

Canucfio — o público carioca vai ter a
oportunidade de se reencontrar com as vozes e
as canções do MPB-4. o mais permanente — c
decerto um dos mais talentosos — conjunto
vocal brasileiro dc todos os tempos, que inter-
rompe uma excursão pelos estados para reapre-
sentar aqui o espetáculo Os 4 (,'nringas.

Na verdade, trata-se mais de uma estréia
do que propriamente uma reapresentação. pois
o espetáculo fez parte das comemorações tios
20 anos do grupo, em ll)K4, mas num horário
alternativo no Teatro da Galeria (on/e da
noite, apenas nos fins de semana), que passou
quase em hranco. Agora, na mesma concepção
de Maria Carmcm Barbosa, dentro de um
clima de café concerto, Ruy, Aquiles, Miltinho
e Magro estão de volta.

Miltinho recorda que os ?•') anos do MPB 4
foram festejados, efeiivamcnie. com Ires
shows. bnt deles. O Doutor Sobral Ajuda a
Combater o Mal. tinha texto de Milior Fernan-
des. Outro, Adivinha o Que K. destinava se ao
público infantil, f: por fim. t)> 4 Coringas com
o qual eles viajaram pnr São Paulo, Belo

Horironie. Brasília. Depois dessa rurra escala
no Rio. a touruóe prosseguiiá por outras ci-
dades.

O espetáculo divide se cm duas parte. Na
pnmeira, o palco c transformado quase num
barzinho com música ao vivo, os quatro ocupa-
ndo um palco menor dentro do maior, as mesas
à volta. No repertório. 10 musicas do novo
disco. Os 4 Coringas, e antigos sucessos como
Roda Viva

— Do novo disco selecionamos quatro —
diz Mih.mho. — São ela1 Os •< Coringas e Xnte
Latino, dc Marcus Vinícius. J-aitre o Torresmoe
a Moela, de Maurício Tapaiós e Audir Blanc, e
Passageiros, de Ana ferra e Nelson Ângelo.
Esta última ahre o espetáculo Só vozes.

Na segunda parte, o grupo atua como num
teatro. Fa/em um trio mexicano iipo los
Panclios. o "Trio Sem Esperança" (Aquiles
apresentando e os outros percorrendo o Cane-
cão. cantando, incentivando a platéia a partiei-
par) Naturalmente, ha boleros no repertório.

L m espetáculo com muito de celebração
20 anos festei idos em uma hora e 10 minutos
de boa música

Turísticos
SAMBA RK> — Diar-amente. às 23h, apresentação de
Iracema. Ronaldo e Mana Helena. Com a orquestra do
maestro índio, oassistas, ritmistas e As Mulatas Que
NAo Estão no Maoa Couv«rt a CrS 50 mil Oha Oba.Rua Humaitá. 110 (286-9840 e 24S-2146)
OCHDEN RIO — Show musical com a cantora Watusi e
o ator Grande Otelo à fronte de um elenco de bailarinos.
Direçéo de Maurício Sherman. Coreografia Juan Cario
Berardi. Orquestra do maestro Guio de Moraes Scala-Rio Av Afrânio de Melo rranco, 296 (239-4d48). De 2a a
50 e dom, às 23h, 6a sáb e véspera de fenado. ôs 24h.
Couv»rl a Cr$ 60 mil; 6o. sáb e véspera de fenado a Cr$
70 mil
80NH0 SONHADO DE UM BRASIL DOURADO —
Show diariamente, às 23h. com os cantores Sapoti da
Mangueira e Silvio Alei*o. com parfcipaçáo de 125
artistas, mulatas e ntmistas e orquestra sob a regência
do Maestro Silvio Barbosa Direção de J. Martins e
Sônia Martins. Consumação a Cri 70 mil, com diroito a
betxda nacional à vontade PUtaforma. Rua Adalberto
Ferreira. 32 (274-1022)
Revista
PASSANDO BATON — Texto e direçáo de Ney Latorre-ca. Com o travesti Jane Di Castro Chorto* Max. Rua
Barão da Torre 334 (227-98361: 3". 5B e 6a. bs 24h.Ingressos a Cr$ 20 mil
A VEDETE DO SUBÚRBK) — Texto de José ManaRodngues e Ronaldo Gnvet Direçáo de josó ManaRodngues. Com Alby Ramos, Angela Dantas, ArmindaFreire. Eliene Narduchi e outros T»«tro Rival. Rua
Álvaro Alvim 33 1240-1135) 3*. as 10h3Omin e 21h; de4a a 6a. às I8h30min e sáb às 18h Ingressos de 3a a 6aa Cr$ 10 mil e CrS 7 mil. estudantes, sáb a Cr$ 10 mil.
GIRLS AND GIRLS — Revista de José Fernando Bastose Veruska Direçáo de Joào Paulo Pinheiro Com ostravestis Samant^a. Marlene Casanova, Veruska e ou-tros Taatro Alasca. Av Copacabana. 12*11 (247-98-J2)De 3a a 6", as 21h30min. sáb, às 22h e dom às 19h e21h30mm Ingressos de 3fl a 5a a Cr$ 10 mil e Cr$ 8 mil.estudantes. 6a e dom a CrS 12 mil e Cr$ 10 mil.
estudantes e sáb. a CrS 12 mil.
RAPAZES COM SABOR... ATRAS — Show dp laves-tis com Alex Mattos Walter Costa. Tânia Letiere eoutros Teatro Serrador Rua Senaoor Dantas 13 (220-50331 De 3a a sáb ás 18h30min Ingressos a Cr$ 15 mil.
AS MIMOSAS OUEREM PODER — Show ae trave*-tis com Camile, Eddv Star. S«ss« e outros TeatroBrigftte Blalr. Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955) De 3aa sáb. as 21h30mm e dom. as 18h30mm e 2in30mmIngressos a C^S ^5 mii
EU VOU NA BANGUELA DELAS - -

Nélia Paula, Reny de Oliveira e Colé Teatro Rh'*t Rua
Álvaro Alvim. 33 1240-1135) De â' a S" as?lh sAh às20h e 22h, o dom. às 18h30mine 21 h. Ingressos 48. 5a edom a Cr$ 10 mil. 6^ e sáb a Cr$ 12 mil; estudantesdiariamente a Cr$ 7 mil
A GAIOLA DAS MIFtAOSAS — Revista musical comAle* Mattos. Walter Costa, Tama Letiari e outrosTeatro Sorredor. Rua Senaaor Dantas. 13 (220-5033)Do 3a a dom., às 21h15mm, vesp dom . às 18h30mmIngressos a Cr$ 15 mil.

Casas Noturnas
MISTURA RNA — Programaçáo 4" Esoírito da Coisa.58 só vídeos 6a e sáb, Zé da Gaita 3iu9s Band Sempieàs 23h C-ouvert 4® a CrS 5 mil. 6^ e sáb a CrS 15 mil.Rua Garcia D Ávila, 15 1259-9394)
BOTANIC — Proqramaçáo 4* Pa^lo Rogeno Viana
(violão) e José Luís Staneck ígaita) ae 59 a sáb o cantorPaulinho Lemos e Poubel (percus3.*o) 4» ás 22h e 5a asáb às 23h Couvert a CrS 7 mil Rua Pacheco Leào. 70
1294-7448)
ARCO OA VELHA — Programação 4". a banda Teippa-thia, de 5a a sáb. a cantora Alaide Costa Sempre às22h Couv»rt 4» a C4 8 mil e de 5" s sáb a CrS 7 milPça Caraeal Câmara. 132 1252-0844)
GIG SALADAS — Programação 4a a dom, Chico Julien(viola) e Wilson Botelho (baixo), 5a. Duda Aniíio e grupo.6a Paulo de Castro o o gruoo Digital, sáb, NelsonLaranjeiras (guitarra) e Daniel D Dane (ovation) Sempreàs 23h Couvert 4a 5® e com Cri 5 mil, 6a e 3ác a Cr$ ômil Av Gen San Mertin. 629
MAURÍCIO TAPA.IÚS — Show do violonista Hoie. às2?h. no Barbao Rua Álvaro Ramos 408 Ingressos aCrS 8 mil
ESPAÇO ABERTO — Programação 3a o canto' Car'osPotiguar 4" O cantor Pa.jiinr-o Brasil de 5a a san acantora Ana Rodrigues e gn,pc 3a e 4» ís 22h e de 5" as«b. às 27h30min Couv»,-» a CrS 5 mil Rua PauloBarreto 73.
LET ÍT BE — Programaçáo 3a o gruno i.vbido, 4a o
grupo Pistache e o compositor Rodney. 5a Rio Di*ie>andJazz Band, 6a Terra Molhada sáh Idéia Fixa dom,biiMs.com a cantora Kewp De 3a a 5® e dom às 22h e6' e sab *s 23n Ingressos 3» e J» a Cr$ 6 mil 5® a Cr$10 mil 6a e sáb. a CrS 3 mil e dom CrS 7 mil RjaSiqueira Camoos, 206
CHlKO'S BAR — Piano-bar com musica ao vvo a pa^iraas 21h, com os conjuntos ae Aécio Fiavio e EosonFredenco Às 2as e 3as o violonista Nonato LuizAheno diariamente 8 oartir das I8h com musica Oe *ita
Sem couvert sem consumaçáo mlmma Av Eo-tacioPessoa. 1 560 1267-0113 e 287-35141
Alô ALÔ — Proqramaçáo ae 2® a sab às 22^ oscantores norte-americanos Mary Ek'er e E J R'ce os
gruoes de Fernando Men.no e Femanao Costa e ascantoras Rose e De'i Aives Aos ooms o coniuntc aeAlberto cnimeiii Couvert ae com 3 5S a C»S 20 mi e 6® esat 1 c-s K m,l Rja 3»fic 3a Torre 368 52' 'íSv
BENfTO Dl PAULA — Show i- ca-"^- c^~ros e

Dance ter ias
HELP — Musica dft aiscoteca dianampnrp a oaiir aas2ih30min ingressos ae aom a 5® a CrS 15 mil homem
e CrS 10 mu muJ^er » 6a san e vesD ae 'eriaao a CrS25 mi! nomem e 12 mii mu'ner vesc Sac e aom .as 16^ a CrS 7 md An, Anánt.ca 3^32 (521-12961
MIKONOS - O-a^amente a oa^" aas 22" musica ce0'scoteca Co^s.,—açv sc ^ 614 e sác aC'S25m,iCucertmc Duràc ,-7" 294 2296'.
JIRAU Ar/e as ' 3r '> 2a a ?^ocom Q j rtç' àr * s ->ge'« :Couvert '« 2a 3 ;l i c

Roberto Maehado Jr.

CASA, 

Comida e Carinho (TV Man-
chete. 21h2liinlnI i- ínusn,i! Ja Me-
tro, último filme de Judy Ciarland
no estúdio onde imeou sua carrei-

ra. Embora mantenha uni ritmo agradável, o
filme toca seu compasso com lentidão, pois
Judy, nesta época, ja estava doente e <» último
numero, (içl Happy. foi rodado dois meses
dt-pois üo lernnnadas as filiinityiis. omi ,i alri/
dev quilos mais magra. l:. sem dusida. a mão
segura do diretor Charles Walters e a presença
de (iene Kelly que seguraram o espetáculo.

Walters especializou-se na comedia musical,
contribuindo para sua renovarão, realizando
filmes com grande charme e esplendor. I ili.
exibido na última segunda-feiia. e um de seus
mais reconhecidos trabalhos.

Gene Kelly é um dos mais perfeitos dançari-
nos que iá despontaram em Hollywood. Sua
sonihra. entretanto, foi consiaiiiemciite avsom-
brada pelo fantasma cie Kred Astaire. cujo estilo

refinado e eleganie era adequado à época em
que mais trabalharam Kelly, entretanto, soube
\encer o carisma do mal. criando um estilo
acrobatico e romântico, capaz de mostrar \ irili-
dade. evitando os trejeitos do bale moderno,
impondo uma vigorosa marcação cênica ao gene-
ru no cinema, i íii C asa, t iimida e Carinho ele
obedece à criação do coreógrafo Nick ( asile,
mas. ele mesmo elaborou o fantástico numero
Vou, Wonderftil vou. onde dança acompanhado
de uma tolha de |ornal - talve? uma das
criações mais o-, igmais da história do tilme-
musicalSUA MAJESTADE. O AVENTUREIROn/ Globo 14h?0min
(His Maiesry 0'Keefel Produção amoncana n* '
dinqida p<~r Pynn Hris^m Elenco Bi^t Lanr^si^rR-io Ac.drp Morell Penson Tonçj e Phiiip Ahn Colorido
|Qn rrimuto^l

Em uma ilha dos mares do sul. um aventureiro
(Larcaster) ensina os nativos a explorarem os recur-
sos naturais do local e a se defenderem aos piratas.

SAPmí\GO
TV Record — 21 horas

(Santiago) — Produção americana de 1956. dirigida por
Gordon Douglas Elenco Alan Ladd. Rossana Podesta.
Lloyd Nolan, Chill Wills e Paul Pix Colorido (92 minutos)

Durante a guerra Estados Unidos x Espanha,organizações de contrabandistas tentam chagar atéCuba com um grande carregamento de armas.
CASA COMIDA F. CARINHOTV Manchete — 21h20mm(Summer Stock) — Produção americana de 1950.

atrigiaa por Cnaries Walters. Elenco Juay GarianaGene KeUv. Gloria de Haven. Eoaie Brakcen, MarionaMam. Ph.i Silvers. Ray Coliins. Nila B«eber Colorido.Jovem do intorior (Garland), fascinada pelosbastidores de um teatro onde grupo de atorea se
prepara pera montar um musical de autoria de seulíder (Kelly), acaba sendo aproveitada ao revelarseus dotes de cantora e dançarina Músicas de JohnGieen.

FLF.XAS DE FG30TV G'obo — 23h50mm
(Brokan Arrow» — Produção americana de 1950.
dirigida po' Detmer Daves Elenco James Stewart. JettChandler. Debra Paget. Basii Ruysdael. Wili Geer JoyceMacKenzie. Arthur Hunnicutt ColoridoDecidido a promover 8 paz entre apaches abrancos veterano de guerra civil (Stewart) aprendodialeto e costumes dos índios o se torna amigo dotemível Cochise (Chandler), a guem procura dissua-dir de seu» otanos Deliccsos. Wastarn clÔ3SÍco cujaimportância histórica foi ter sido o primeiro a defen-der a soberania das tribos indlgenaa e a integraçãoracial, rompendo com a tradição racista de Holly-wood.

ARTES PLASTICAS
TOÊ8 MUlHEflES, THÈ8 VERTENTES — Exrwsiçáo
com obres de Gtona Yen Yordi. Naura limm e Soma
Harumi Ota Qalorla da Artack» IB€U, Av Copacahaivj,
690 — 2o andar De 2a a 6*. das 15h às 21 h Inauguração,
hoje, âs 21 h. At$ dia 14.
19*4, O CtUE f O NCHIDESTE — Colai™ de 51
fotógrafos dos Estados nordestinos Gakria da Foto-
grafia da Riwrta. Rua Araújo Porto Alegre 80 Da 2* a
6®. das 10h às 18h Inauguraçôo. Iioie. òs 18h Até dia
20.RF.M PMCONCEfTOS — Fotografias de Uly Riber.
Muskhi Htstórioo do Estado do Rio Janairo Rua
Presidente Pedreira. 78 — Ingâ 3". 5a e 6a. das 11h òs
17h 4a, das 11h as 21 h. Sábados e domingos, das 14h

A a 18h. Inauguração, hoje. òs 21 h. Ate dia 2
MOSTRA CHE ARTES INTERNACIONAL CONTEMPO-
RÀNEA — Coletiva com cerco de 300 artistas brasileiros
e estrangeiros com premiaçôes antenores. Qatola
Eapsço do Ptonctlrto da CkUfcd» do Rio da Jartalro,
Av. Padre Leonel Franca. 240 De 2^ a 6a. d?s8h ôs 21 h.
Sábados e domingos, das 10h às 21 h. Até dia 30.
HAMILTON COflOHRO — Pinturas Oalota da Arta
do Sarp^o. Rua Pacheco l.eâo. 1 235. De 2® a 6a. das
8li30mm às 17h30min. Até dia 17
C4BAÇA. CljrrÉS E CUIAS - Vi rias peças de artesã-
nato popular. Hnw d* Artaa • TrudiçSaa Popular*.
Rua Presidente Pedreira. 7B — Ingá De 3a a domingo,
das 11h òs 17h. Até dia 30.
AUGUSTO RODRIGUES — Pinturas VIIU fllw Estra-
da da Gévoa, 728. De 2® a sábado, das 13h ôs 20h Até
dia 22 de junho.
JAIME FERNANDO — Pinturas. Oakria Art#pura. Av
Ataulfo de Paiva, 270 — loja 114. De 2* a 6a. das 10h ôs
22h. Sábados, das 10h ás 18h. Até dia 6
LUIZ PAULO PtO E FABRlCIO DE OLIVEIRA — Neons
GaUwla do MIS Praça Rui Barbosa. 1. Da 2a a 6a. das13h ôs 19h. Até dia 21 da junho.
HILTON BE RR EDO — Pinturas sobre relevos em borra-
cha. Thomaa Cohn Arte ConttmporAnM. Rua Barão
da TorTe, 185, Do 2a a 6a. das 14h às 21 h. Sábados, das
16h òs 20h. Até dia 7 de junho.
WALMY — Pinturas. Jordy Qalwia da Arta, Rua
Visconde de Pirajá, 82 — ss 112. De 2a a 6a, das 10h às
21h. Sábados, das 10h òs 18h. Inauguraçôo. hoje, òs
21 h. Até dia 8.
IVALO QRANATO — Pinturas Galaria Paulo KloWn,
Rua Marguôs de Sáo Vicente, 52 — loja 204. De 2a a 6a.
das 10h òs 21 h. Sábados, das 11h òs 16h. Último dia.
DOMINIQUE flUJÊRES — Pinturas Q11M1 Contwn-
portnaa. Rua General Urquiza, 67 — loja 5 De 2a a 6a,
das 9h ôs 18h. Sábados, das 9h às 13h Até sábado
GONÇALO IVO — Aquarelas. Art««p*ço Rua Conde
Bernadotte, 26 — loia 116. De 2a a 6a, das 10h òs 21h
Sábados, das 16h às 20h. Até sábado
EDUARDO GARCIA — Fotografias SESC T1|uca Rua
Bardo ao Mesquita. 539 De 3a a 6a das 13h ôs 22h
Sábados o domingos, das 13h ôs 21 h. Até domingo.
ÂNGELO MARZANO — Desenhos Galaria Ma-
cunalma da Funarta. Rua Araújo Porto Alegre. 80. Da
2a a 6S. das 10h òs 18h30min Até dia 28
JACOUEUNE TERPIN8 — Esculturas ae prata, vidro e
luz. A.M.C. Galaria. Rua Marauês de Sôo Vicente, 52 —
loja 160 De 28 a 6a. das I0h às 22h Sábado, das 10h às
18h. Até dia 29

MENECÊ — Pinturas BlbUotocs Rítçioníl da Bcngu
Rui Silva Cardoso 343 De 2" a 6" nas 8h as 18* Aie
d>a 30VIRGINIO — Pinturas Hotal F.Koaliior. Av Atlântica.
1 B0C D'anamente. das 9n às 21h. Até dia 30
GCZA GELLER — Exposição de 15 telas sob o titulo
Novoa ôlao» d« Psaaa Quatro. H. Stam Rua Viscon-
de de Pirajô, 490 — me/zamno De 2a a 6a. aas 9h às
I8h Sábados, das 9h às I2h Até dia 30
AL^EOO VOLPi — Pinturas Exposiçáo comemorativa
dos 25 anos da galone Galcrria Bonlno Rua Barata
R>t»eiro. 578 De 2a a sábado, das 10h às !2h e das '6h
às 22h Até dia 30
ALFREDO PRAST — Desenhos e aquare'as Arquivo
Geral da Cidade do R>o da Jan*lro Rua Amoroso
Lima, 15 (Galeria Augusto Malta — Espaço B) De 2a a
6a, das 8h às 17h Até dia 31.
MÁRCIO PtÈRIGO — Gravura* em metal Eirtampa Rua
Visconde de Pirajá, 82 — loia 106 De 2a a 6á. das 9h às
19h. Sbados, das 9h òs 13h Até dia 31
T1ZÍANA BONAZZOLA — Pinturas Clnatna Artaa Rua
Paul Redfern, 32 De 2a a 6a, das lOh às I2h e aas 13h
às 21 h. Sábados, das 13h às 18h. Até dia 31
DELSON UCHOA — Pinturas Galaria Sansmanha.Rua Marquês de Sáo Vicente, 52 — loia 165 De 2a a 6a,
das lOh òs 21 h. Sábados, das lOh òs 18h Até dia 31
NOEMI RABELLO — Pinturas Arquivo da Clda<ln do
Rio de Jan#i»-o. Rua Amoroso Lima, 15 — Ciaade Nova
(Galeria Augusto Malta — Espaço A). De 2a a 6a, das 8n
às 17h. Até dia 31
GI.ADYS AFRÂNIO PEIXOTO TERRV — Marinhas e
paisagens BlWlot^cj» Raglonal Lagoa-Lablon Rua
Dias Ferreira. 417 De 2a a 6n, das 8h às 21 h Até dia 31.

ALEX VAL1-AURI — Grafite recorte Galeria Oaar *
Acha Pua Visconde de P>raia. 282 — loja H De 2* a 6adas 10^ âs 2in30mm Sábados, das lOh às I4h Até dia1o
IVAN FREITAS — Pinturas Gravura Bratllalra, AvAtlântica 4 240 — ssl 129 De 2" a 6a das 10h as 21 h
Sáhados das I4h ôs 18h Até dia Io
ISABEL DE JESUS Guaches Galaria da Arte JeHn-
Jacquai) Rua Ramon Franco. 49 De 3a a sábaao. aas11h ôs 20h. Alé dia Io
BELLÂ PAES LEME — Cenários, figurinos e pinturasSala Bamardalll do Muaau Nacional da Balas-ArtaaAv. Rio Branco. 199 De 3a a 5a das 10has 19h30m 4'e
6a das 12h às 18h30min Sábados e domingos, das I5h
ás 18h Até dia 2
EMANUEL COUTINHO — Fotografias de espetáculos
de balé Foyar do Taatio Municipal, Cmelândia Diana-mente durante o Festival de Dança Até dia 2 de |unno
JORGE CERQUEIRA — Litografias Sala da Exponl-
çòa« Cândido Portinari da ÜERJ Rua Sào Francisco
Xavier. 524 De 2a a 6a das 9h às 22h. Inauguração, hoje •
às 19h30min Até dia 5
CKISNANDES E NIEDA BEURLEN — Oloos desenhos
e esculturas Galaria Shelly, Rua Voluntários da Pátria.
36? 2a 3" e 6a. das 12hàs I9h 4" das lSh âs 21h Ale
dia 9 de |unho
EXPOSiÇAO HLATEUCA ESTUOANTIL ExposiçAc do
cinco painéis com selos alusivos aos temas ecologia
esporte, musica, história e comunicações Biblioteca
Ragional da Campo Grande. Praça Thelmo Gonçalves
Maia. s'n° De 2a a 6a das 8h às 18h Até amanhà

FOTOGRAFIA
PROMOVIDA 

pelo Instituto \acionai de
Fotografia rfii It SAKIli. inaugura se

hoje a Ia li>to.\onleste, exposição coletiva que
reúne W fotos de 5/ fotógrafos amadores e
profissionais dos Estados do Maranhão, Piauí.
Rio Grande do Sorte. Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e. Bahia. Segundo o Instituto
Nacional da Fotografia, esla mostra regional,
como as outras que \a aconteceram (Foto Cen-
tro-Oeste e Foto Sul), pretende mapear e fortale-
cer os movimentos de cada região, respeitando
identidades especificas através da escolha de
temas e de uma comissão de seleção estritamente
locais.

Os critérios para a analise do material
recebido trabalhos de 11S fotografo*> não
privilegiaram, segundo a comissão de seleção,
quahpier tema em particular. Xa apresentação
do catálogo, o escritor pernambucano Mauro
Moita ressalta que as fotos escolhidas consegui¦
ram "pegar o Nordeste por dentro, na sua
psicologia seca, e não só nas exterioridades.
mesmo aquelas mais fascinantes, sendo assim
não a cópia servil da paisagem ou do homem,
mas uma obra de sentimento e criação".

RADIO DANÇA

GafliM^s A.-mj Bronca Av Mem de Sá 17 i?A2-1428)4a. 5a e dom. as 23h e 6° sáb e véspera de feriado às24h Ingressos 4" 5a e dor^ a Cr$ 20 mil e 6a sáo evéspera ae fenado a CrS 30 mil
CONCEFTTO FARA UMA VÜZ — Apresentação dacantora Cláudia aconparh?da de ^onjunvo De 3a a dom
às 23h Couvert a Cr5 30 mil (de 3a ? 515 e dom) e CrS 40
mu (6a. sáb e véspera de fenado As 6as e sábs . ôs21 h a orquestra ao maestro Jean Zanone. Un, Daux,Trola Av. Bartoiomeu Mitre. 123 (239-0198)
O VIRO DA IRRA.NGA — Aberto diariamente ?. partirda* i9h Pro(^'amac->o de 3fl a 5a as 22h. musica
popular com o grupo C'avisson 6a feira e sàO às 22hMarco (voiao» ás 23h. jai? com Fernando Moraes(teclados) e outros, ô 0h30m,in «how ae ^umor comBenvindo Seqüela acm jam/satulon as 19h, comidnss Bcuariwa ísax) /i>annenev Pereira (bateria) eout;os. 2a ás ?2n chorinho com regional Choro So eDirceu Leite e Maurício do Bandolim Couvert de dom a5a a Cr$ 6 mil 4a e 5a a CrS 5 mil 6a e sáü a Cr$ 8 milRua Ipiranga 54 (225-4762;
PEOPt.E — Programaç£o De 2a a sab ès 70h30min.
piano-bar com Atme Bell. 3a ôs 22h30min. o grupoFnends de 4^ q sab ás 22h.30m a cantora Miucha eNovell" (bauo1 e outros 4* 3 sáb a Ihda manhà, HelviusVillela (teclados), sáb ^s 2h da manhá o grupo GuentaQue a Gente Choga. dom . e 2a. as 22^30min. o grupoTerra Mohada Av Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547)Couv«rt a partir nas 22h30mm de dom a 5a a C.r$ 12 mil
6 6d e sáb a CrS 17 mi' No bar ce dom a 5a a CrS 9 mil e6a e sáb. a Cr$ 12 mil
BAMBINO D'ORO — Proqramaçáo 2£ e Ia 8os»nha deValença; de 48 a sao Manoel da Conceiçáo (vioiáo)Sempre, às 21h30mm Semcotjwart sem consumaçáoRua Real Grande/a. 238 (266-243EÜ
BECO DA PIMENTA - ^'ogramaçáo 2a o grupo 171no Samba. 3a e A* o cantor Rico, ae 5a e sáb . MárcioProença (voz) e Moacir luz Ivioiáo», de 2a a sôb oviolonista jonn VVeslev 2a òs 21 h e de 3a a sab ôs 22nCouvai de 2a a 4S a CrS 4 mil e de 5a a sab a CrS 6 mil.Pua Peai Granceza, 176 (246-6550)
JAZZMANiA — p'oq''imaçâo 2" Marin^ç Manias ePoesias com Vicentp Ba-c^llos acompanhado de Mar o^.ostf, (teciadosi e jose .avigne ,'a 6 t o mas improta(teciados- gropo. de ra a ^ab Moreira da S»'vaSempre ás 22h4r,m.o Couvart de 2a a 4* a CrS 10 mude 5® a «áb « CrS 15 mu Consumaçáo 6* e sab a CrS 10mil Rua Ramna Eiizabetr 769 227-244 ?i

uS ca ca'a aa^-ça

JOBJNfAL DO BRASIL
AM 940KHz

Programação. Noticiário conti-
nuo, com assuntos rio Rio cio
Janeiro e do interior, nacionais
e internacionais, a partir das
6h30min.
J3i — Jornal do Brasil Infor-

7h30min, 12h30min,
I8h30inm e 0h30min.
Rsfíó.-ter JB. primeiros 6 mi-
nutos de cada hora
Bioco Noticioso aos 15 minu-
tos de cada hora.
Ãiôm da Noticia — com ViHas
Boas Corrêa, às 7h50min e
8h45min.
Poi Dantro da Economia —
Com Noênio Spinola às
8h05mln e 18h10min.
À Msrgem da Notícia — Com
Rogério Coelho Neto às
1 7h50min.
Bloco Noticioso aos 15 e aos
45 minutos de cada hora
Campo e Mercado às
7h50min.
Informações Marítimas e
Portuárias âs 6h50min. com
Pinto Amando
PROGRAMAÇÃO ESPOR-
TIVA
De 2" a 6"
7h — Jogo Aberto — com
Vitorino Vieira
7h15min — Primeiras do Es
porte
8h20min — Destaques Espor-
ti VOS
8ii30min — Bola Rolando —
com Edson Mauro
12h05rnin — Espetes ao
Meio-Dia — com Cpsar Riz?o
17h05min — Bola Dividida —
com Sandro Moreira
18h05min — Na Zona do
Agrião — com Joào Saldanha
17hAs18h — Boia em Jogo —
com repórteres ao vivo
20h30min — Resenr.a Espori-
va JB — com Loureiro Neto
21h05min — Debates Esponi-
vos JB
22h ss 24h — P.antão Esporn-
vo JB
Quartas 8 quintas — „3 rU-
TEBOL SHQ\TJ
FM ~ ESTÉREO 99,7

MHz
HOJE

— Reprclucõ<js a raio
laser: Tafelmusík oe 'ee-
r npr -= .qi-c if. 55); Mal-
lorca. Cadiz, Grenada, Sevil-
Ia e Cordobs ae Aibeniz iju-

*r. 3*eí™ • 10 Sinfonia
Classica P-0'.c' ç'f (Kara3- _ io Fantasia e Fuga
em sol menor rie Bach .V .
r=v — Reproduções
convencionais La Viria Bre-
ve

1o FESTIVAL INTERNACIONAL DEDANÇA -- Apresentação do Balé Sta-
pium Direçáo de Marika Gidali e Dócio
Otero Diretor teatral Ademar GuerraPrograma n° 2 — 5e. às 21 h e 6fl às18h30mm e 21 h Dtedorim. coreografia
de D Otero e música de Villa-Lobos e
Quinteto Violado o Santa M«Ha d* Iqul-
qua corec-çjiafia de D Otero e musica de
Luiz Adviz TcnttX' Munidpal Cmelândia
(262-6322) Ingressos a Cr5> 25 mil, ola-téia p baicáo nobra, a Cr$ 15 mil balcão
simples, a CrS iQ mil. galeria e a CrS 200mil fnsa e camarote
CANTO DE ORFEU — Apresentação do
Baiiet OMicina do Pio de Janeiro Coreo-
grafia de Edmundo Cari|ó e Lourdes Bra-
ga ío«tro òo üc«u. Rua Frederico Silva.86 De 4" a sáb. às 21 h, dom . as I9h
Ingressos a Cr$ 5 mil Até dia 9 de junho
COMPANHIA BALLET DO TERCEIRO
MUNDO - Direçáo e cc-ieografia do Ciro
Barcelos Teatro da Ge^Ha. Rua Snna
dc Vergueiro, 93 (225-8846) 5* 6a e
dom às 21 h e sàb, às 20h e 22h
Ingressos 5B e dom a C^$ 10 mil e 5
mil estudantes. 6" e sáb a CrS 15 mil e
CrS 10 mil, estudantes Até dia 2 de
lunho
OS ARMÊNIOS — Apresentaçáo do baié
folclônco da Armênia acompanhado de
orauestra Tairtro .Joio Caaiaíxv Pça
Tirçdentes (221-0305) De 3° a dom às
21 h. vesp sab edom às I7h Ingressos
a CrS 50 mil Atá domingo.

-a<»a
a C ri ' nec- ie =>-,

MUSICA
LltJAN BARRETO F PAULO BOSlSIO —Recitai da pianista e do voimista No
programa a ve-sào integrai das Sonat*»de Beethoven Ho)e e dias 29 oe maio ede lunho às 20h30min na Ca a* RuiBarboRa Rua S Clemente '34 Ingres-
sos a C^ 5 mii
ÜBOUEPTKA SINFÔNICA brasileira— Concedo sob a 'egóncia do maestro
isaac Karabtchevs*v Solista luis f-er
nando Benfvjm, ipia~OI Programa Co-
rioiano (abertura). l*-or,caarto n° *¦ p«r*Piano « Orqunstre *» Sinfonia n° 3
jK^rolco) de Beethoven Hoje às 21 h
no Teatro Munldpn! Cmelè^ia '262-
63?2) Inpressos a 25 mil baicáononre p poltrona a C*S 15 rn.i baicáosimples a CrS 10 mil galega ° a CrS 8mi, estudantes
ORQUESTRA OE V1OL0FS DO RIO DE
JANEIRO — Apresentaçáo çnp a regé-
cia de Turibio Santos ^rograTia Gotts-
chaik. V<vaido Brouwer '^ignone e Gna-
talli. Dias 24 25 p 25 às 2^ na Saia
Cedlia Melralws ,.ao da Lapa 47 (232
971 «li Ingressos a CrS 20 md
ROBERTO HENRK1IJE Roota ÍS'-
tono Hoie às 19030^"^ no Saláo Lo-
rt»nro Famandw Av Graça Ara^ng
57 12°
OS RECÍTALISTAS — R^c ta de M%"a
Varçja Spmelli íca^toi ^.vdia Podoro!s^\
Mar'v Moni2 ip>a"0S' Eira Mar"-$ 'oboes»
e outros. Programa peças de Bach
Quinta feira as i7n30mm nc Saláo
Honriqoa Oswnki Rua Co Passe-o 98
Entrada franca
DOROTEA KERR - Recitai da organista
interpretando oeças de Bacr Se*ia-'0,ra
às ' 7h30mm no Salào Loopokío Mi-
gua* Rua dc Passeio. 96 Entrada
franca

* C.'S r>'ocra~-as 'Hoje no Rio estèc s -•» ^''eo-ie^tes >da-ças "e"*"*3 i_.e sè' de responsar ¦
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HOJE NA I I

CANAL J

De Segunda
a Sexta

18 00 HORAS

MONIKA VENERABILE APRESENTA TUDO SOBRE
0 MUNDO JOVEM COM ENTREVISTAS, ESPOR-^
TES NOVOS E AQUELES MUSICAIS
ESPECIAIS.

i1

iWri!1 i i
ji ; :'!! i I Y

ill JORNAL DA
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18 
= 30 HS i!

A PARTIR OE AGORA VOCE VAI SABER
PORQUE AS COISAS ACONTECEM

Com PAULO MARKüN, FAUSTO MACEDO,
MARlüA STABILE, SILVIA P0PP0-
VICK e VARIA HELENA AMARAL

^tTh!!
;!;i
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LUÍS CARLOS MACIEL ÍDROGAS EM DEBATE)
MAGDA C0TR0FE [NU PLAY B0V

Hoie OO OO hs corr Danuza Leão À\\rrrrrrf i!l



6 o CADERNO B o quarta-feira, 22/5/85 JORNAL DO BRASIL

TELEVISÃO

ASCOBRAS
£

CANAL 2
8:30 YOGA — Tema do ho|e: Aum Mani Padme Hum
9:00 GINAST1CA INFANTIL - Apresentação do San

dra Garios
9:30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — Tema de ho

|e: Fundamentos da educação
9:45 PATATI PATATA — Programa infantil

10:00 JORNAL DO PORQUÊ — Telejornalismo infanto-
juvenil com apresentação de Patrícia Bueno e
José Regai

10:15 TURMA DO LAMBE LAMBE — Programa infantil
com Daniel A/ulay

10:40 AS AVFNTURAS DO TIO MANECO — Spnado
infantil com Flávio Migliaccio Episódio de hoje:
O Aprendiz de Feiticeiro

11:05 PLIM PLIM E A JANELA DA FANTASIA - Pro-
grama educativo infantil com apresentação de
Gualba Pessanha, o mágico do papel11:30 APRENDA INGLÊS COM MÚSICA — Apresenta
ção de Márcia Krengiel

12:00 TELECURSO 1° GRAU — Aula da matem.itica
12:15 TELECURSO 2o GRAU — Aula do matematica
12:30 —TVE NOTÍCIAS — Programa |ornalistico
13:00 RECEITA DE SAÚDE — Documentário. Tema cie

Hoje: A Estimulação do Bebê
13:15 COMO, POR OUE, PARA QUE — Educativo

Tema de hoje Como se Decompõem as Pedras
13:30 ATENÇAO PROFESSOR — Tema de hO|e: O 2"

Grau em Foco
14:00 PATATI PATATA — Reprise
14:15 DICAS — Noções de economia domestica com

apresentação de Lourdes Mayer

14:30 GINÁSTICA INFANTIL — Reprise
15:00 APRENDA INGLÊS COM MUSICA — Reprise

15:30 YOGA — Reprise
16.00 SÍTIO DO P1CAPAU AMARELO — Senado infantil
com a história A RaínaçAo do Esperto Com» Esperto
16:30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — Reprise
16:45 JORNAL DO POR QUÊ — Telejornalismo infan-

to-juvenil com Patrícia Bueno e José Regai
17:00 TURMA DO LAMBE LAMBE — Reprise
17:15 PUM PUM E A JANELA DA FANTASIA — Re-

prise17:50 AS AVENTURAS DO TIO MANECO — Reprise
18:15 DICAS — Reprise
18:30 ATENÇÃO PROFESSOR — Reprise
19:00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — Reprise
19:15 TELECURSO 2o GRAU — Reprise
19:30 TELECURSO 1o GRAU — Reprise
19:45 ESPORTE HOJE — Fleshet do esporte em geral
20:00 EM TORNO DO HOMEM — Documentário. Temade hoje: A Recuperação dos Selos
20:30 HISTORIA DE QUEM FAZ HISTÓRIA — Do

cumentário. Tema de hoje: Winston Churchill
(1a parte)

21:00 MUSEUS — Documentário Hoje: Ouro Preto (1*
parte)22:00 1985 — Programa jornalístico

23:00 CHÃO DE ESTRELAS — Musical Hoje: ThwuiTinoco
00:00 CONVERSA DE FIM DE NOITE

com o pastor Jonas Rezende
Mensagem

CANAL 4
6:40 TELECURSO 1o GRAU - Programa educativo
6:50 TELECURSO 2" GRAU — Programa educativo
7:00 BOM DIA BRASIL — Programa apresentado por

Carlos Monfort com convidados debatendo os
assuntos do dia anterior

7:30 BOM DIA BRASIL — Reprise
8:00 TV MULHER — Programa feminino apresentado

por Ester Góes. Na seção Casa e Mulher, dicas
de colchas de matelassê e lençóis estampados
em cetim e algodão. Na seção Moda, o assunto é
tricô e crochè na alta costura e na moda do dia-a-
dia. No Ponto de Encontro entrevistas com Irene
Ravache.

9:30 BALÃO MÁGICO — Programa infantil com a
participaçaõ da Turma do Balão Mágico, Castri-
nho e o boneco Foíão

12:30 RJ TV — Noticiário local apresentado por Leila
Cordeiro12:45 GLOBO ESPORTE — Noticiário esportivo apre-
sentado por Fernando Vanucci e Léo Batista

13:00 HOJE — Reportagens e agenda cultural Apre-
sentaçáo de Leda Nagle e Sônia Maria

13:30 VALE A PENA VER DE NOVO — Reprise da
novela Elas Por Elas. Texto de Cassmno Gabus
Mendes. Direção de Paulo Ubiratan. Com Regi-
naldo Farias, Cristiane Torloni e Eva Wilma

14:30 SESSÃO DA TARDE — Filme: Sub Majestade, o
Aventureiro

16:30 SESSÃO AVENTURA — Seriado: Trovão Azul
17:15 CASO VERDADE — Eposido da semana: Todo

Pecado Será Perdoado Texto de Léa Penteado e
Ivanir Yasbeck. Direção de Henrique Martins.

Com Darlene Glória, Darcy de Sou/a Henri
Oaqnocelli e Iris Bruzzi

17:55 A GATA COMEU — Novela de Ivani Ribeiro e
Marilda Saldanha. Direção de Hervat Rossano.
Com Nuno Leal Mala, Cristiane Torloni e José
Mayer.

18:45 UM SONHO A MAIS — Novela de Lauro César
Muniz e Mário Prata. Direção de Roberto Talma.
Com Nei Latorraca, Silvia Bandeira, Fulvio Stefa-
nini e Marco Nanini

19:45 RJ TV — Noticiário local apresentado por Liliane
Rodrigues

19:55 JORNAL NACIONAL — Noticiário nacional e
internacional apresentado por Cid Moreira e
Celso Freitas

20:25 CORPO A CORPO — Novela de Gilberto Braga
Direção de Dénis Carvalho. Com Glória Mene-
zes, Débora Duarte, Antônio Fagundes e Hugo
Carvana

21:20 CHICO ANYSIO SHOW—Programa humorístico
22:15 O TEMPO E O VENTO — Mini-série baseada no

livro de Érico Veríssimo adaptado por Doe Com
parato. Direção de Paulo José. Com Glória Pires,
Leha Abramo, Tarcísio Meira, José Lewgoy e
Armando Bogus

23:15 JORNAL DA GLOBO — Noticiário apresentado
por Eliakim Araújo e Leilane Neubanh. Comen-
tários de Paulo Francis e Paulo Henrique
Amorim

23:45 RJ TV — Noticiário local apresentado por Liliana
Rodrigues

23:50 CAMPEÕES DE BILHETERIA —Filme Flechas d«
Fogo

CANAL 6
11:00 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
11:30 CIRCO ALEGRE Programa infantil com desenhos

animados e números circenses. Apresentação
de Carequinhe e Rolinha

13:30 MANCHETE SHOPPING SHOW — Programa de
atualidades, debate» e entrevistas. Apresenta-
çôo de Clodovil, Sandra Cavalcanti e Neila Ta-
vares

15:30 CLUBE DA CRIANÇA — Programa infantil com
desenhos animados e brincadeiras. Apresenta-
çáo de Xuxe

18:30 FM TV — Programa musical com videoclipa.
Apresentaçõo de Marco Antônio

19:30 MANCHETE ESPORTIVA—Noticiário esportivo
apresentado por Paulo Steln

20:10 JORNAL DA MANCHETE — Io EDIÇÃO — Notl-
clário nacional e internacional apresentado porRonaldo Rosas e Carlos Bianchini

21:20 SALA VIP — FESTIVAL JUDV GARLAND —
Filme: Casa, Comis* • Carinho

23:20 JORNAL DA MANCHETE — 2* EDIÇÃO — Resu-
mo das principais notícias do dia. Apresentaçfto
de Luiz Santoro, Cláudia Ribeiro e Roberto Maya

00:00 FRENTE A FRENTE — Programa de entrevistas.
Apresentação de Nei Gonçalves Dias. Entrevista-
do de hoje: Herman AmIs Breta, presidente da
OAB.

CANAL 7

6:45 PROGRAMA JIMMY SWAGGART — Programa
religioso

7:15 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — Programa
educativo

7:30 SHOW DE DESENHOS — Seleção de desenhos
animados de Hanna & Barbera

8:30 AO DESPERTAR DA FÉ — Programa religioso
9:00 ELA — Programa feminino. Apresentação de

Edna Savoget. Participação de Ana Davis
11:00 A MARAVILHOSA COZINHA DE OFÉLIA — Pro-

grama de culinária
11:55 BOA VONTADE —Programa religioso. Apresen-

taçéo de José de Paiva Netto
12:00 ESPORTE TOTAL — Noticiário esportivo, Apre-

sentaçáo de Elys Marina e Elia Júnior
12:30 AMOR — Musicais, entrevistas e variedades.

Apresentação de Alberto Brizola
13:30 TV CRIANÇA — Programa Infantil com música e

desenhos animados. Apresentação de Ticiana,
Sibele e Abracadabra

18:00 FIM-DE-TARDE — Seriado Agem» 86. Episódio
de hoje: O Inválido

18:30 HM-DE-TARDE — Seriado A Feftlcaira. Episódio
de hoie: O Prestigio da uma EitAtua

19:00 FIM-DE-TARDE — Seriado O Gordo a o Magro.
Episódio de hoje: A Chave do Problema

19:15 JORNAL DO RIO — Noticiário local. Apresenta-
çôo de Cévio Cordeiro

19:30 JORNAL BANDEIRANTES — Noticiário nacional
e internacional

20:00 GUERRA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA — Seriado
humorístico, com Bob Crane e Werner Klempe-
rer. Episódio de hoje: Noites em Armaduras
Brilhantes

20:30 OfTO E MEIA — Programa de entrevistas, infor-
rnações e análises. Apresentação de Maria Lins

21:05 JORNAL DA COPA — Boletim informativo sobreo Mundial do México
21:15 ESSAS MULHERES MARAVILHOSAS — Progra-

ma musical com entrevistas e homenagens.
Apresentação de J. Silvestre

23:30 JORNAL DA NOrTE — Noticiário nacional e
internacional

23:40 DINHEIRO — Indicadores econômicos. Apresen-
taçío de Lúcia Reggiani

23:45 CANAL UVRE — Jornalístico com entrevistas e
debates. Entrevistado de hoje: Autran Dourado

CANAL 9
8:45 A HORA DA EUCARISTIA — Programa religioso
9:00 IGREJA DA GRAÇA — Programa roligioso apre-

sentado pelo missionário R. R. Soares
9-30 TELEESCOLA — Ginástica e programa cultura

10:00 POSSO CRER NO AMANHÃ - Programa religio-
so com o Pastor Miguel Ângelo

10:15 COZINHANDO COM ARTE — Programa culinário
com Zuleyka Cerqueira

10:30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO — Documentário
sobre escotismo

11:00 VIDEOCUP — Reprise
12:00 RECORD EM NOTICIAS — Noticiário nacional e

internacional apresentado por Hélio Ansaldo
13:30 À MODA DA CASA — Programa de culinária

com Ettv Frazer
13:45 PROGRAMA AXÉ — Apresentação de Jair de

Ogum
14:00 EM TEMPO — Programa de entrevistas com

Roberto Milost

14:30 TARTARUGA BIRUTA — Desenho animado
15:00 ROD ROCKET — Desenho animado
15:30 BEANY E CECIL — Desenho animado
16:00 O GÊNIO MALUCO — Desenho animado
16:30 OS DOIS CARETA8 — Desenho animado
17:00 T1C-TAC — Show de brincadeiras com o palhaçoTic-Tac
18:00 VIBRAÇÃO — Programa jovem apresentado porMonika Venerabile
18:30 JORNAL DA RECORD — Programa jornalístico19:00 VIDEOCUP — Musical com Adriana Riemer,

Paulo Cintura e o Contra Regra Maluco
20:00 SHANE — Seriado
21:00 BANG BANG Ã ITALIANA — Filme: Santiago
23:00 ALÉM DA IMAGINAÇÃO — Seriado
00:00 ENCONTRO MARCADO — Programa de entre-

vistas com Danuza Leão. Entrevistados de hoje:
Luis Carlos Maciel e Magda Cotrofe

CANAL 11
7:00 GINAST1CA — Programa educativo
7:30 SESSÃO DESENHO — Seleção de desenhos

animados e brincadeiras Apresentação de Bozo
14:30 TV POW — Batalha espadai com videogame portelefone. Apresentação de João Kleber
16:30 MEUS FILHOS MINHA VIDA — Novela reprise
17:30 CHISPITA — Novela reprise
18:30 LUPITA — Novela
19:15 JORNAL DA CIDADE — Noticiário local Apre

sentaçáo de Paulo Carvalho
19:25 JORNAL NOTICENTRO — Noticiário nacional e

internacional Apresentação de Gilberto Ribeiro
e Antônio Cabale

19 45 JOGO DO AMOR - Novela
20:30 VIVIANA — Novela
21:20 A SUPERMÁQUINA — Seriado. Episódio dehoje: Que Memória!
22:20 CARGA DUPLA — Seriado Episodio de hoje AArte de Artur
23:30 JOE FORRESTER — Seriado Episódio de ho|e

Parceira Feminina
00:30 24 HORAS — Noticiário. Apresentação de Antò-nio Casale
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KID FAROFA TOMK RVAN
' Al' UEM POTO ROUCO. /^POR QLJE> MAO SOIJBE QUE)

O INOIO MAIS SENT 1 ( Q LL1TQ P R?/1 ; O VENTO MORREtJji/
—!i MENTAL DE TODA  

i 1 A TR1BO. •- i V .

ARIES 21 ftP '• >•. : > K "I
Momento en que se a^tenm bpnetir-unente
indicações de reciènoa sohre seus assuntos fm^n-

;i :• ) I-'-' ¦ - •' '¦ 3
afetiva marcada por ac^rMectmortos anradaves
Encontros significativos Saúde mstaivi/ando se

TOURO "; ' '
Sáo boas as indicações p.-im u?n conipí^rtamafio
mais d^eto cjue poderá lhe oar van*auons nesta
Quarta feira Busque sune-a; itn-.it.iroes no trana-
lho. Sua presença sera eioq-aoa e \»ou tempera
mento reconher.do por pessi'as importan.tes [ »
ceiente quadro efetivo Ded >.a».ao S<i.h1c ^s!

gêmeos :¦ )•¦ ¦¦ ,ií, 3; ir .-
Dia que n-.arca a iotp:>!Mtru deste p»p ra o
geniif.iano Você leia ooa opodur^nade de neu-o
Ou acerto em assunto fe a '-on,iqr, a .->uas í>r-v-: ^
Em ter'tios pessoas pooom' ocorro* d»- ^ qp
mu'to sirjr :' > ado ProP.e-^.is no"ie>t-cc«s l).: M'o
requi.ir no an>or Saúde boa

CÂNCER •« ' >
As indo ações asUdi* ip» wwwm n v.nv
enltentar sua rotw .1 (1f -U <T r: • 1 com n 1 r
disposição e vontade Novidades que o agradano
em termos pessoais, embora você procure mo^
trar-se insensível a elas Reaia e demonstre sua
alegna Ouailio letunar em termos ••  Si '•
debilitada

LEÃO 22 de !u'!io a 2: do 10 -'o
Apoio loespeiaao ,ie pessoa pi >» ¦> que II»' 1 ''a
momento de importancia e reuli,-ação na rotm.i ne
trabalho Equiiihr.o tinanreiro -.n; n
soai com pessoa arMiu wwn f'i •
apoio e refugio entre os iii»  •> .rs ¦
Ali tudo lhe e favorave Sa -te uim >.f

VIRGEM 23 de agnst1 a 22 de seten •>•«
São boas as indicações para o nativo que exerça
atividades ligadas ao romer 10 m profissões ¦: e
rais Vantagens fir',ancas em •• e de egunh'
Procure ser mais constante nas suas decisões.
Hoie alteram se para melhor as indic.ições quanto
ao trato amoroso Saúde ; vi

LIBRA - 23 de setembro n 22 de oututvo
Você lera nesta qudU.i .• :-i tip»:o do
período Sua sorte o beneficiara eir, f^tos inespera-
dos e no crescimento matciai Sensipilidade apu-
rada o que pode leva 10 a juiqanientos errôneos
sobre pessoa próxima M t .e se na bi.^c.i de
entendimento no amor S^uide Poa

ESCORPIÃO - 23 de oututiro a 21 de
novembro
Excelente disposição para e eseorpiano em dia no
qual a regência predominante se \ra sopre seus
assuntos pessoais e efetivos Mostm se m íis
disposto ao dialogo e não se deue levar peia
impulsividade Assim agmdo voce veia a-u-í ji se
positivamente o guadro <i sua voi'a ..., , i, i. .

SAGITÁRIO 22 de ; .1 . ne
dezembro
t muito hoa disposirar. para o tup ,!f ¦ d. .1
no que hoie encontrara importante apoio na solu-
ção de problema pendente Decisões acertadas e
uma vivência intima muito bem influenciada farão
o destaque da segunda metade do dia Saúde que
se firma em bons indicadores

CAPRICÓRNIO 2: te lie,-.."- n-o a 2n de
janeiro
A influência predominante deste dia lhe da favore-
cimento nas finanças, assuntos ligados as artes e a
prT r.a (ia i" ge' • ar a M.t ' i. »». 'r sensiluli
daiie e notável capai Klaile de anaplai,áo a situa-
çòes novas Apoio e compreensão na vivência em
família Saúde regular
« AQUÁRIO 21 de i;ineirn a 19 ri.' fevereiro
Momento em que o aquariano tera sensíveis
mudanças de regência quanto a sua rotina Positi-
vidade para o napaíhr oniti vo> deve apenas
moderar suas reações Noticias de bom significa-
do em cartas ou telefonemas Boa vivência em
'ar- ia Inquietação no trato amoroso Saúde re
guiar.

PEIXES 20 de'evoreiro a 2(1 le marro
Quadro ne posifividade para o pis. lano em leiaç ic
a sua rotina de trabalho e neuocios !•>>• distem as
indicações rie fragilidade n >s rorr,|,rom sso= Se|a
cauteloso e mais prudente. Regência uregulai em
relação ao trato com pessoas e-tr.vhas o que
pode afetai seu estadi' de áninir

LOGOQRIFO JL'RÔMIMí'1 n RRt IRA

PROBLEMA
N°1934

N P L
"d

Q

deis (JnP rjls
l;im nntrp v T b' p,irtefio /orlMi n l '•

7 Em ruiR Rpor.í) ((i>fl F^jumn *'.•>
9 CV>p.'O de jwvta <fil

10 Cifrtttrie nioiineoHfíetusiK.H (o*ti ( ,i-,a Ueíalv -1 id -1'- 'j.n1

1 /" Que tem cmroOuin/e minutus «Ht
19 Suhstfim.ia rnmHa que

1 Atorpv comerciai cie
ouiioíjranifl th)

? Anca (>i
Ancudo Ifll
Corretivo ifi) m;,.s

b Ppsohnaar dp divdas 70 1 imej»«P(fil Palavra-chavo
6 Di; se do aspecto de 14 letras

consoantes i'Hdo a direit.i c d.i ia
setas no '!• ireiaçáo de <.

"• com o fumero de «>tras «»•!'« pa«èf:oses todos(imecados peia ieira m» >a da paiavra < n.ivp As if-"-»s
Mlns os sinõ"nros estão c.ontidns nc> ihotki encoOerloaspeitando se as -etias reti»jtidas

Soluções do problema n° ' • Palavra chave PROPORC TINA, 'CíADfc
Parciais picardia nianad'" pn'irordc pnndondor p,iMnoico pa«arJ«"o prinrtpad- pioneiro paioieim porceianat>aiadeiro pecad«»'a predador prioridade proporcionaparlroe-ro penrtdmo parceria pndadeira propiciar

CRUZADAS CARLOS DA SILVA XADREZ IL JS',A 5IMONSEN

HORIZONTAIS 1 om . -i a tm mo s n.M1 «»
prendo a espada ou outra arma 6 (foença 't.ptaliolica
originada por depósitos nas articuiagões. caiacteru*ada
por ataques de artrite e geralmente localizada no grande
pedarticuio pequeno ornato arquitetônico redondo, qua-
drado ou cônico, 6 doença nervosa, com manifesta-
çôes ocasionais subnas e rapidas. entre as quais sobres-
saem convulsões e distúrbios da consciência. 10 —
trepadeira da Iamilia das sapindaceas de suco veneno
so flores pequer>as pediceladas, alvas ou esverdeadas.
e cuio fruto e cápsula cilíndrica, vermelha, com varias
sementes. 11 — cavalo que tendo poucas possibilida-des de ganhar, nao e ob|eto de muitas apostas, a/arão.12 - des:pnagao comum a várias espeoes de avt^s
passe"formes, passaros pequenos de deso a.'uiado ou
esverdeaoo reqiáo ventral amarelada, frugivoros e
muito apreciados em viveiro* ou gaioias por seu canto e
cores ornamentais 14 romeiro oe Meca ' ^ - omato
oval, e em particular a moiOura arredondada e oval que
quarnece uma cornija ou um capdei;p' ; 17-- e''U"v;sa
mento da extremidade dos cabelos tpi i 19 gõneu de
crustáceo decapodes oa fami ia dos Macroprxlideos 20pequena imagem de três cabeças o quatro braços,
que os caimucos e mongois levaram do tibete e usava»r>
como amuleto, pendurada ao pescoço 22 - coisa
nenhuma. 23- governador plenipotenciano de cidade
ou província por nomeaçao real. iuiz ordinário de primei-ra instância, eleito pelo povo ou por outros jui/es. 21 —
instrumento musica' de sopro característico da 'ndia 29denominação dada a uma aguardente de coco e vm^o
de palmeira. 30 - descanso re"g.or>o que conforme a
leqislação n osaica deve'*1 r>s '.íOcms ot<se'va- nc ,at>a
do consagrado a Deus. conc>MP,,-c de 0- e n'u»as
que segundo superstição "i»»di.-.a sai a
do a n»f>.a noite sob a p'e«- v *> m >v -2- o *
sp dos ,vi!"pi\t'w aos ;i„a •• •• .••d,-«' oo'».--» • ^qos
proí esso*- se e«t»a>u « «.•* ¦! 1 »? p-c.t ••

ip ¦ havo de ,v- ,• , t-» "p.-;. pe-ava/ante ip 1 33 arvor. da ' ¦ ¦¦< ns >ianta'aceas
onginana da índia e adiacónrias quf> madeira

p atf rnatica da qua' se e*trai um oleo de uso
clássico, em perfumaria, para o fabrico do sàndalo.
essência perfumada e balsánuca, extraída do tronco e
das rai/es do sàndalo. e utilizada em preparados farma-
céuticos, perfume fabricado com esta essência
VERTICAIS 1 - nome que se dava aos mouros
nascidos na Espanha e que falavam conetamente o
castelhano (pi 1 2 — mineral ortorròmpico. carbonato de
cálcio dimorfo com a calota (pi). carbonato naturai de
cálcio, qumucamente idêntico a calota mas diferindo
dela por ter cnstaiizacão ortorrômbica. maior dureza e
densidade e chvagem menos distmta (p: ). 3 iguana
feita de 'olhas de mostarde'ra. as quais depois de
fervidas inteiras e temperadas com cebo(a sa1 camarào
e malagueta, taladas |untamente na pedra, são fritas no
a.'0'te de cheiro A tipo de lava com que os negros da
Bahia temperam o> alimentos. 5 canto fúnebre entre
os Greqos po' ocasião na nione oe qualquer pa^nte 6

unidade de mtensidade de campo geomagnetico.eq.»'vaiente a um centésimo de gauss ip ', na musica
tonai sucessão de sons dentro de uma oitava (pi 7 —
qas azul pálido muito ovdante e reativo, que e uma
variedade aiotropica do oxigênio 8 palavra vica"a ou
partícula hasai que encerra toda uma afirmativa toda
uma anuência e em aeral. um conceito positivo. 9 —
erva da família das araceas originária de America tropical
e mudo cultivada como alimento, de folhas longamente
peooiadas e sagitadas tpi). 13 — fração de unidade
quando dividida em mais de oez partes iguais, poremnao em numero potência de dez. 16 ¦— ossos quedividem as ventas das bestas, 18 - cachaça ruim ou demau gosto 2' - tenda onde sáo se' >d^s a"" en!os
dos santos en' a'auns te^e-ros 24 des-g'"a.;áo
CO'* <•" a duas conr.teíaçóes boreais, 2b - p^oto,
prat.r o da farra que me'ia as na,,? '->o pe"< 2b entreos pnozos o s,jp'e'vio sace'dote 28 - emoar» r,ãcmo qena semi ;i 11 f-a e >i-,v bar-co 3' - d - :ide
si;m<sr ,r.a Léxicos Mor, Melhoramentos Aurélio e
Casanovas

SOLUÇOES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS . «a-• a^ e . . - ;
VERTICAISibacabas s,.<
Correspondência para Rua das Palmeiras 57 ap 4 — Botafogo
- CEP 21 270
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Ver o Rio do alto — não
do Pão de Açúcar ou do
Corcovado, mas do alto de
um helicóptero — é um

passeio, no mínimo,
diferente para o próprio
carioca. A viagem, de 20
emocionantes minutos,
começa no aeroporto de
Jacarepaguá, onde um Bell
47 G2, com capacidade

para três pessoas — piloto e
dois passageiros — aguarda.

Um passeio

de helicóptero

VISTO 

assim, pousado no
campo, o helicóptero parece
um inseto gigante e frágil. O
piloto Júlio César Flores. 24

anos, 50 horas de vôo, se refere a ele
como a aeronave, do mesmo jeito que
para a polícia qualquer carro é uma
viatura. Será que esta aeronave nos
agüenta no ar? É a primeira dúvida
mas, movidos por um esforço de repor-
tagem. repórter e fotógrafo embarcam.

Dentro da cabine, a bolha, como
dizem os aeronautas, feita de um vidro
especial, os passageiros ficam como que

"X 
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XX^mtBSSr 1 MJ*Jf

¦ 
Vld'o
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Turtsmo

RIO BY AIR

sentados no ar: a visibilidade é de 270
graus, explica o piloto. O banco é único,
assim como o cinto de segurança que
prende os três viajantes. Quem fica no
meio, entre o piloto e o fotógrafo, não
tem onde colocar os braços — dos lados
há dois joelhos e não há como se
segurar em caso de pane individual.
Com um agravante: a pedido do fotó-
grafo, voaremos sem a porta da direita
para facilitar as fotos. O piloto coloca
um fone de ouvido e troca informações
com a base, enquanto os passageiros
acompanham cada movimento dele. Pa-
ra afastar o medo, melhor fazer pergun-
tas. A aeronave tem três comandos: o

cíclico, que determina a velocidade e as
curvas, o coletivo usado na decolagem e
na aterrissagem e os pedais que funcio-
nam como direção. A velocidade nor-
mal é de 80 milhas, isto é, 140 quilôme-
tros e a máxima, de 160 quilômetros,
voaremos na velocidade média.

O piloto Júlio César aciona o coleti-
vo. isto é, liga o motor que fica às nossas
costas e com isso, trepidamos dos pés às
cabeças. Sobre elas, giram duas imensas
pás, as hélices com 12 metros de diâme-
tro. O aquecimento do motor demora 5
minutos e o barulho impede a conversa,
a não ser através de gritos. Com um
gesto, o piloto faz com que o helícopte-

VISTO DE

SAÍDA

Pernambuco mostrou o Brasil no

XXVIII Congresso da COTAL em Miami

ROBERTO DE SOUZA

Dentre as várias manifestações sociais-
turísticas do XXXVIII Congresso da CO-
TAL (Confederação das Organizações
Turísticas da América Latina) encerra-
das sexta-feira última, em Miami Beach,
Flórida, o grande destaque foi a "Noite
Brasileira" oferecida aos 4000 mil parti-
cipantes, pela EMPETUR — Empresa
Pernambucana de Turismo e a EMBRA-
TUR — Empresa Brasileira de Turismo.
A noite festiva foi no dia 15 de maio no
luxuoso "Bali Room" do OMNI Interna-

tional Hotel, em Miami. Frevo, carnaval,
batidas, cervejas brasileiras, frutos do
mar e uma grande animação, além dos
grandes bonecos alegóricos, que desfi-
lavam no salão ao ritmo de grande
orquestra pernambucana. Opinião de
vários agentes de viagens: "Nunca Mia-
mi teve festa igual a desta noite". Recife
será sede do próximo Congresso da
COTAL, no ano que vem, num grande
tento obtido pela EMBRATUR em favor
do turismo do nordeste e brasileiro.

"Encantos do Pacífico" leva a
marca da Travei Service do Brazil

"INTERNATIONAL INDABA' 85" — En-
cerrou-se no último dia 10 de Maio, o"Indaba' 85" uma das maiores festas do
turismo mundial, organizado pela SA-
TOUR—South African Tourismo Board
e da South African Airways e realizada
em Johannesburg, África do Sul, com a
presença de mais de 450 agentes de
viagens de todo o mundo e com 102
stands de diferentes operadoras de tu-
rismo. Os trabalhos foram abertos por
Mr. Danie G. Hough (folo) "chairman"
da SATOUR. "Indaba" é uma palavra
Zulu que significa "local de encontro e
discussão". Amadeu Guerra, gerente
da SATOUR-Rio, dirigiu a delegação
brasileira composta de representantes
da íbis Tour. Incentive House, Viabax.
Receptour e Queen Turismo.

Considerada como "A Volta do Mundo
que Todos Esperavam", o roteiro "En-
cantos do Pacífico" leva a assinatura de
uma das melhores Operadoras de Tu-
rismo do mercado brasileiro: a Travei
Service do Brazil, cuja qualidade de
seus serviços é, no mínimo, singular.
Além de muitos atrativos. Encantos do

Transconsult
em Miami-USA
Retornou segunda-feira última, de Miami.
Marcelo R.T.Mattos, diretor da Transconsult-
Org. Internacional de Turismo, onde esteve
fechando os últimos contratos de serviços
turísticos a serem utilizados em suas excur-
sões para Disneyworld e Epcot Center. Todos
os detalhes foram checados no sentido de dar
seqüência aos sucessos da iniciativa. Os
programas }ó estão com suas saídas definiti-
vas: 04, 11 e 18 de julho, voando com
Aerolineas Argentinas. O roteiro, a exemplo
dos anos anteriores, oferece as principais
atrações da Flórida, com 2 dias completos em
Disney e Epcot Center. Uma das atrações do
programa é hospedagem no luxuoso Hotel
OMNI. em Miami.

"Eurasiamérica" 
da

SAT
"Eurasiamérica . programa turístico orgara-
zado pela SAT — South Atlantic Turismo, é
um roteiro de características inéditas, atingin-
do numa só excursão: 3 continentes, Europa,
Asía e América. A salda será dia 12 de junho
e o regresso a 24 de julho, voando com a Pan
American. Os lugares são limitados, por ser
uma única saída.

Crianças vão falar
inglês com Tia Vera
Tia Vera, que vai acompanhar crianças e
adultos na excursão a Dlsneywortd/Epcot
Center, que sairá dia 11 de julho, com a
VARIG, disse: "A nossa excursão oerá para
grupo selecionado, disposto a absorver um
pouco da cultura americana. Em todas as
oportunidades que surgirem, a criança vai
poder se comunicar em inglês, mediante
nossa orientação. Nosso desejo é que haja
um aproveitamento cultural, tanto assim que,
além de Dlsney/Epcot, Clrcus World, Cabo
Kennedy e outras atrações da Flórida, vamos
visitar uma escola americana, a Gloria Floyd.
vamos participar de um »ummir-c«mp (colô-
nia de férias), visita dirigida a um supermerca-
do e a descontraçôo geral num pic-nic num
parque em Blscayne. Nosso grupo está cres-
cendo e será para número limitado". A parte
técnica turística está a cargo da Itatiaia Turis-
mo, que já está com programa Ilustrado para
fornecer aos interessados. Tia Vera, nos
próximo® dias. lará sua primeira reunião com
os inscritos.

Notícias da Flórida
Mr, LIMO. de Miami. com seus Cadillacs,

limousines, todas com motoristas-guias bilin-
giles, é que atende os clientes V.I.Ps. da
Leaders in Travei.

Um advogado americano que vem aten-
dendo aos brasileiros em Miami é Barry N.
Brumer, que fala fluentemente o português.
Seu telefone ó (305) 358-8054.

CÉSAR PINTO, proprietário da loja Sonna,
em Orlando, na Flórida, está aguardando
muitos turistas brasileiros, em julho, que visi-
tarào seu estabelecimento. É a única loja
brasileira em Orlando e tlca na International
Drive 7633.

Quem vai viajar para a Flórida no mês de
julho pode obter gratuitamente, a partir de 15
de junho, o jornal Florida Travei News"
contendo informações gerais sobre Miami e
Orlando e as atrações da região. Poderá ser
encontrado nas agências de turismo que
vendem excursões para Disney.

Circuitos Andinos
A RHS e a Ladeco lançaram 12 roteiros paratodo o Circuito Andino, envolvendo em al-
guns, até a Antártica. Informações podem ser
obtidas no seu agente de viagens

Pacífico, que esta com sua próxima
saída marcada para o dia 29 de junho,
conta com a assistência e promoção de
uma guia de turismo de alto nível —
Alexandra Sandra Pires, o que contri-
buiu para que aumentasse a procura 8 o
interesse do público viajante.

Queijos e Vinhos no
Hotel Leão da
Montanha
Ainda ha lempo para desfrutar da lamosa

Noite de Quei|OS e Vinhos", uma tradicional
realizaçào do Hotel Leão da Montanha, de
Campos do Jordão. A Itatiaia Turismo progra-
mou para este evento um "Pacote Turístico'
incluindo transporte em ônibus de turismo,
hospedagem no Hotel, passeios e guia acom-
panhante A saída será na sexta-feira prôxi-
ma, dia 24 de maio, e a agência facilita o
pagamento da viagem em ató 3 vezes.

Tahiti é paraíso
dos Mares do Sul
Armando T, Affonso. Gerente de Marketing
da Sizar Viagens e Turismo, fala entusiasma-
do da excursão ao paraíso dos Mares do Sul:
Tahiti, com saídas todas as terças-feiras com
a Lan-Chile, Incluindo Papeete-Moorea-Bora
Bora e Santiago, em 14 dias de viagem. A
excursão é operada pela Slzar, empresa do
grupo Servenco e tendo como agências ven-
dedoras: a Gouthier, Magic Tour, Soluna Tour
e Turlser.

Férias na neve
de Bariloche
O brasileiro pode ter oportunidade de aprovei-
tar a neve de Bariloche. chamada de paraíso
da neve na Argentina, através do programa
oferecido pela Kontik'Franstur, duração de 8
dias em Bariloche e 4 dias em Buenos Aires.
Voando com Aerolineas Argentinas e saídas
20 e 27 de |unho, 04,11,18 e 25 de julho e 1,
8. 15 e 22 de agosto. Preço: 735 dólares.

Europa com Nova
"Europa: 8 paises' é mais um roteiro de 22
dias. da Nova Operadora. A parte terrestre
custa menos de 900 dólares, estando garanti-
das 20 saídas ató outubro

ro levante: o chão se afasta rapidamen-
te, subimos para cima — o que pode
parecer pleonasmo, não é. Não se sobe
como um pássaro, na horizontal, lenta e
suavemente, mas como um elevador. E
o que se chama em aeronáutica de
decolagem máxima performance, um
artifício usado também para decolar ou
pousar em clareiras na floresta.

Começa então a viagem própria-
mente dita. A Lagoa de Marapendi,
primeira paisagem, é uma beleza e tem
não só ilhas como garças e a praia da
Barra está cheia de banhistas. Seguimos
pela Pedra da Gávea, o morro Dois
Irmãos e as praias, do Leblon a Copaca-
bana. Ao longe, sob uma neblina de
outono, surgem a Lagoa e o Corcovado.
Em dias mais claros, iríamos até bem
perto do Pão de Açúcar, onde agora um
bando de urubus parecem deitados so-
bre o ar. Não é à toa que Tom Jobim
tem uma imensa admiração por essas
aves: elas comem qualquer coisa, não
cantam — jamais serão engaioladas — e

ninguém cogitaria de matá-las para usar
suas penas como enfeites, ou sequer
como espanadores. O piloto explica que
não se voa onde há unibu, já que eles
flutuam sobre correntes ascendentes,
isto é. bolsões do ar quente que sobe da
terra. Mais uma vantagem, portanto:
nem helicóptero atrapalha a paz dos
urubus.

Fazemos a volta, uma curva para a
direita que surpreende os passageiros,
absortos com urubus. A porta aberta e o
vento forte fazem com que qualquer
movimento dê a impressão de que voa-
remos — para fora. ("Fiquei meio ca-
breiro", diria o fotógrafo depois). So-
brevoamos o mar a uma altura de 600
pés, isto é, 200 metros, o que permite
distinguir até a cor das pranchas dos
surfistas. Em cada pedaço, o mar assu-
me cores diferentes, verde, verde-
escuro e claro e até preto (manchas de
petróleo). A maré está forte e, do alto,
pode-se acompanhar toda a formação
das imensas ondas que estouram na
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praia. O helicóptero trepida de leu1, o
suficiente para lembrar que em aviões'
comuns ha unia frase bilíngüe escrita na
poltrona que tranqüiliza qualquer pas-
sageiro. A frase e your üfe-jacket is
under your seat/seu coiete salva-vidas
está embaixo da poltrona. Tem colete?
Não, mas o piloto explica que em caso
de "algum problema", ele está sempre a
uma distância da terra que permite
flutuar até à praia ou algum lugar segu-
ro para aterrisagem. E ele pergunta: 

"Ja

ouviu falar em acidente de helicóptero?
Não. eles são seguríssimos".

Sobrevoamos o aeroporto e desce-
mos suavemente. Para baixo.

Indicação
A Grayline faz viagens diárias de

helicóptero, de 0 às 16h, com saída de
carro do Hotel Sheraton. Preço: CrS
250 mil por passageiro e reservas pelo
telefone 239-1090.

Sky Turismo

com Oriente

Noticias e Informaçoos
Telefone 247-4123.

A Sky Turismo esla com varias excursões
Dara o Oriente entre elas Ilhas da Asia emargens do Ganges com saídas em maio 8
lunho

Brasiéco

INTRAVE

OS MELHORES HOTÉIS - 0 MELHOR SERVIÇO
OS MELHORES PREÇOS

EXCURSÕES INTRAVEL

saídas semanais

Aéreas
VIVA BAHIA~ e 8 a as
VIVA FORTALEZAs e 8 d»as
ViVA PANTANAL MAT0GR0SSENSE
5 d>as
VIVA MACEIÓ, RECIFE, FORTALEZA.
BELÉM. MANAUSu o>as
VIVA MACEIÓS e 8 dias
VIVA SALVADOR. ARACAJU, MACEIÓ.
JOÃO PESSOA, RECIFE. NATAL
FORTALEZA, S. LUÍS, BELÉM,
SANTARÉM, MANAUS
?8 d>as
VIVA FORTALEZA. RECIFE
9 dias
VIVA FORTALEZA, NATAL MACEIÓ

VIVA IGUAÇU
3, 4 e 6 dias
VIVA SERRAS GAÚCHAS

dias
VIVA SERRAS GAÚCHAS E IGUAÇUdias
VIVA RECIFE, SALVADORdias
VIVA SÃO LUÍSdias
VIVA SALVADOR. RECIFE, FORTALEZA.
SÃO LUIS, BELÉM. MANAUS'? dias
VIVA FORTALEZA, RECIFE, SALVADOR"3 dias
VIVA FORTALEZA RECIFE. MACEIÓ10 dias
VIVA FORTALEZA, MACEIÓd;as

Rodo-Aéreas

VIVA GUARAPARI5 dias
VIVA NATAL8 dias
VIVA MANAUS
5 dias
VIVA BELÉM, MANAUS com
CRUZEIRO NO RIO AMAZONASlOriias
VIVA RECIFE5 e 8 dias
VIVA JOÃO PESSOA8 dias
VIVA ARACAJÚ, MACEIÓ, JOÃO
PESSOA. RECIFE. NATAL FORTALEZA16 dias
VIVA FORTALEZA. S. LUÍS. BELÉM.
ILHA DE MARAJÓ, MANAUS
13 dias

VIVA BAHIA
Visitando ÜUARAPAR.ViTÒRJA ®ORtO SEGU'íTABUNA SALVADOR

VIVA NORDESTE• -< T-r-Visitanao CiUARAPAHlvrORiA PORTO SEGURO ITABUNA IHÍ
DF ITAPARICA. SALVADOR MACHO
RECIFE. OLINDA. JOÃO PESSOA NATAL
MOSSORO. FORTALEZA. .Rio ím
< >'"f")S. f-' "MievvRiO • Avião Oii vce -,i>

Saídas especiais
Corpus Christi

VIVA LITORAL D0 NORDESTE
ViSiianoü SA. vAOOR f/ACEO RÍ.U4
OLINDA JCAOPf-SSPA \A*A....
MOSSORO FOR^LJA

EM 4 VEZES SEM JUROS

S.. 

OPEBAOO»A TUB,ST,CA BhAStl
• INTRAVEL WASP 

-: 
roRisrico

— Central de infnrni.i, ni's V0E VASP. E A MAIS P0NTUAL x 08
lei JbJ ,'1.'o lionn „ ,. . .••' ¦

Procure seu agente de viagens, ou

¦ %%«//'

RIO DE JANEIRO
A* Rio Bianco 57 A ¦ Tel 253 2552 Embratur 003600041 9
Av N S d»1 Copacabana 371 Loja E Tel 255-9684 Emüratir AQ3I

Tour Continental
Philadelphia Washington N.açirf'j Falls
Minneapolis. Yellowstonf!, Jackson, Salt Lake.
Bryce, Grand Capyon, Los Angeles.
1S noites cm hotéis de luxo pnmeira e
turística superior.
Assistência e traslados na chegada e na saída
çiuias bilingües1 ônibus com a' condicionado durante todo o percurso.
Seguro de bagagem doença e acidente.

A WAGONS UTS esta presente eni 134 países,
com uma rede de mais de 1000 agéni ias. Com um
avançado "know-how" adnuirido en mais de 100
anos de atividades, a Wagons-lits oferece serviços
especiais, com jm padrão de g ja'»dade reconhecido
em todo mu' io

Além desta ex.ursao. a Wagons lits apresenta
opções variadas para Europa. Amenca e Oriente

Consulte seu agente de vagens ou i Wagons i>ts
T urismo.
• Associada a Thomas Cnul-

' fy"a V i-' i'5 if^ V' jJ'
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TURISMO

Esta semana, tem

Carnaval na Bahia.

É a Micareta

SALVADOR 

— Quem não participou do
Carnaval de rua da Bahia este ano ou
quem gostou e quer repetir a dose não
precisa esperar fevereiro. Basta ir a

Feira de Santana a 108 quilômetros de Salvador,
entre sábado e quarta-feira próximos, para pularatrás de Trios Elétricos, na maior festa popular do
interior baiano.

Essa tradição de reeditar no interior o Cama-
val-Participação de Salvador, com animação igual,
mas em época diferente, já vem de quase meio
século. Tudo começou em 1937, quando uma forte
chuva impediu a realização do Carnaval. Decidiu-
se. então, fazer a festa de rua depois da Páscoa. A
idéia pegou e hoje dezenas de cidades baianas têm
sua Micareta, mas nenhuma com o mesmo brilho e
animação da festa de Feira de Santana.

Com chuva ou com sol, as ruas centrais da
cidade serão transformadas em grandes salões pú-
blicos, de sábado até as primeiras horas de quarta-
feira. Este Carnaval, sendo "fora de época", permi-
te que haja atrações mais diversificadas do que as
festas semelhantes que se realizam na maioria das
cidades brasileiras no Carnaval. O Prefeito José
Falcão da Silva não exagera ao afirmar que a
Micareta de Feira é o maior Carnaval de integração
do país, pois consegue juntar os Carnavais baiano e
carioca, de forma vibrante.

Pelas ruas de paralelepfpedos se misturam
trios elétricos e alas de Escolas de Samba de porte,
como Mangueira e Beija-Flor. O carnavalesco
Joãozinho Trinta, por exemplo, passa várias sema-
nas cm Feira de Santana preparando bailes e desfile
de sua escola há anos seguidos. Este ano ele é um
dos principais organizadores do baile Caju de Ouro,
levando para o clube de campo Cajueiro os desta-
ques de sua Escola. Outros carnavalescos famosos,

como Clóvis Bornay, o falecido Evando Castro
Lima e Wilza Carla já brilharam nos clubes locais,
além de dezenas de artistas e televisão.

Em Feira, o pulo atrás do Trio é mais demo-
crático do que cm Salvador. Isto porque, na capital,
a maioria dos trios elétricos (o grande elemento do
carnaval baiano) só sai em blocos fechados, limitan-
do a participação popular. Já na "Princesa do
Sertão", como é chamada Feira de Santana, 14 trios
elétricos foram contratados este ano pela Prefeitura
para animar os foliões, além das bandas elétricas
que percorrerão as ruas da cidade tocando sobre
caminhões.

São quase três quilômetros de ruas e avenidas,
este ano decoradas e iluminadas com peças em
homenagem ao escritor Jorge Amado, basicamente
a mesma utilizada no Carnaval de Salvador, com
algumas variações. Esse será o grande salão onde
não é preciso dinheiro para brincar a Micareta —
nome originado de Micaríme, que vem da língua
francesa, significando quinta-feira da terceira sema-
na da Quaresma.

Durante os dias de festa, a segunda cidade da
Bahia — com mais de 250 mil habitantes e principal
entrocamento rodoviário do Norte/Nordeste do país— deve receber 50 mil visitantes, calculam os
organizadores, considerando que, no ano passado,
estavam lá 30 mil turistas.

Este ano, um fator para aumento do número
de visitantes é a duplicação total da rodovia que liga
Salvador a Feira de Santana, com 109 quilômetros."Em excelentes condições, a estrada permite não só
maior rapidez nas viagens como também segurança
aos que nos visitam", assegura o Prefeito.

Ao redor da Praça Joào Pedreira, a principal
da cidade, ao longo da Avenida Getúlio Vargas, e
em várias outras ruas centrais, estarão dezenas de

barracas de bebidas e comidas. Quem pula, dá
sempre uma paradinha para reabastecer e quem não
brinca, assiste tudo enquanto toma cerveja ou
aprecia um mocotó, sarapatel, caruru ou maniçoba,
comidas típicas da região.

Para quem não gosta de brincar na rua. as
melhores opções são o Clube Cajueiro e o Feira
Tênis Clube. Durante os quatro dias há bailes
noturnos e diurnos, com três bandas se revezando.
Mas há opções mais simples, como os clubes do
Scsi, Euterpe Feirense e Ali Babá.

Como o Carnaval de Salvador, também a
Micareta de Feira de Santana tem apresentado um
número cada vez maior de blocos. Este ano, o mais
badalado é o Raízes, que será animado pelo trio-
elétrico Papa-Léguas, escolhido como o melhor da
capital durante o Carnaval, Ele tem um forte

Em Feira de
Santana,

cidade
vizinha de

Salvador, o
Carnaval da

Micareta
começa no

próximo
sábado e só

termina na
quarta-feira

A festa
reúne o
melhor de
Salvador e
do Rio:
além dos
trios
elétricos, há
desfiles de
alas da
Mangueira e
da
Beija-Flor.

concorrente: O Bloco da Uca, campeão nos últimos
quatro anos, que não está disposto a perder o título.

Com dez hotéis de duas a quatro estrelas e
outros 15 sem classificação pela Embratur, a cidade
tem infra-estrutura para receber grande número de
turistas, considerando ainda os campings, motéis,
restaurantes, lanchonetes, bares etc.

Feira Palace (tel.: (075) 221-5011), Luxor
Pousada da Feira (075 2215922), Caroá (075 221
0158), Samburá (075 221 8511) e Universo (075 221
0425) são os principais hotéis da cidade. Entre os
restaurantes, destacam-se os de cozinha internacio-
nal, como Candelabro e Cajueiro. A cozinha italia-
na pode ser encontrada na Casa Caiada, Buona
Pizza e La Capana. Entre os restaurantes de comida
regional, o Cantinho da Paz, o Boteco do Régis e a
Portinha são os mais requisitados. Há ainda chur-
rascarias, como a Boiadciro e o Galpão Gaúcho.

Os caminhos

para 
chegar a

guia 
de

turismo

DINAMISMO, 

facilidade de relaciona-
mento, flucncia verbal e boa saúde
sáo algumas exigências para ser guia
de turismo. Secundo a coordenadora

do curso de guia de turismo Maria da Gema
Moreira, é preciso saúde para estar às 4 da manha
no Galeão, levar dezenas de turistas ao hotel e,
em seguida, percorrer o Rio inteiro, por terra e
mar. A noite, o guia acompanha os turistas a um
jantar-show que começa às 22h e não tem hora
para terminar. Mas há dois anos, é preciso tam-
bém um certificado ou diploma de curso para
registrar-se como guia na Embratur. No Rio, há
dois cursos: na Faculdade Estácio de Sá e na
Faculdade da Cidade. Ambos têm a duração de i
três meses e custam Cr$ 250 mil e CrS 300 mil,"
respectivamente.

Na Faculdade da Cidade, o curso foi adiado
por uma semana a espera de maior número de
interessados: houve apenas 11 inscritos. Os alunos
não foram avisados e na segunda-feira duas futu-
ras guias estiveram na Faculdade:

Eu faço a Faculdade de Turismo, que dura
quatro anos e queria fazer este curso como uma
extensão, diz Sarah Prazeres, 21 anos, aluna do
penúltimo período da Faculdade. Segundo ela,
seus 70 colegas de turma escolheram esta área
porque não sabiam o que fazer — mas continuam
assim até hoje. "O professor da cadeira de
Transportes, por exemplo, é Comandante da
Varig e foi passar um tempo em Paris", diz.

Para Nelly Poter, Presidente da Associação de
Guias do Rio e guia profissional há 28 anos, o'
problema no início da profissão foi exatamente a
ausência de cursos.

Qualquer informação para o turista era
preciso pesquisar em museus e minhas "aulas"
consistiam em acompanhar os guias e anotar tudo
o que eles faziam.

Os dois cursos são para guias locais, isto é,
restritos ao Rio, têm currículos idênticos e quaseos mesmos professores. Para inscrever-se é preci-
so ter o 2° grau completo e as aulas são variadas,
desde História e Geografia do Rio de Janeiro,
noções de hotelaria e agenciamento, monumentos
cívicos e religiosos da cidade, Museologia, até
noções de Primeiros-Socorros. Estas, para a even-
tualidade de um turista se acidentar em alguma
excursão.

Para Priscila Prosdócimi, 25 anos, o curso da
Faculdade da Cidade será a única forma de
conseguir um trabalho como guia. Ela não acrcdi-
ta em cursos, apesar de j ter feito o curso de
Astronomia, o de Italiano c até o de História da
Arte Africana — este, em Roma.

O mais sofisticado guia turístico no Brasil é o
do Club Méditerranée, que funciona na ilha de
Itaparica, na Bahia. Por contraste, é também o
que menor salário oferece, apenas uma ajuda de
custo que o Club não quis informar de quanto,mas uma cx-guia diz ser de "cerca de CrS 250 mil
mensais". Os 100 rapazes e moças — chamados de
g.o.s, abreviatura de gentil ohservateurs — devem
ter no mínimo 21 anos e falar fluentemente o
francês, além de ter ótima aparência e saber um
esporte (natação, equitação, esqui aquático, tênis,
arco e flecha). Os guias moram no próprio Club
durante seis meses e, terminado este tempo,
podem ser escalados para trabalhar em alguma
filial do Club na Europa. Esta, afinal, a maior
atração do Club para os guias. Para Nelly Poter,
os 289 guias cadastrados da Associação estão
também menos preocupados com o salário do quecm viajar:

As viagens ilustram, elas são a melhor
faculdade. Mas bom mesmo é quando viajo como
turista e passo a ser guiada.

Aproveito esta Incrível oportunidade. A Wagons-lits Turismo criou uma viagem
para você conhecer a Europa pela forma mais econômica s confortável. Por

1 780 00' dólares você terá: passagem de ida e volta Rio-Paris-Rio pela
AIR FRANCC , 3 dias de hospedagem no Hotel Arcade/Cambronne* e
um Eurailpass, de 2T dias. uma grande idéia para lazer turismor O Eurailpass é
um passe que lhe dá o direito de viajar quanlas vezes você desejar em conlortá-
vels trens, na 1 .• classe, através de 16 países da Europa. Consulte a Wayons- lits
Turismo, ou seu agente de viagen» e compare os preços. Vocô verá que uma
oportunidade como esta aparece poucas vezes.

Rio da Janeiro
Parte «ôtta: USS 1,706.60- P»rt» t»rr»»tre: USÍ 74,00
Recife * 0u R,milar'
Parta Direa; USS 1.58700 - parta terrestre: USS 74.00• Ou similar.

VÔOS AIR FRANCE
Rio * Paris
2a. feira - AF0924a. feira • AF094
6a. feira • AF096
Sábado - AF098
Paris - Rio
Domingo- AF091
3a. feira • AF093
5a. feira - AF095
6a. feira • AF097

Wagons-litsTWsínjMs
Rio de JaneiroA</. Rio Branco. 156 ¦ t/250?CEP 20040- Tel.262 3721EM BR A TUR 024780641.0

Bato HorizonteSalvadorRua Fonte do Boi. 216 pua Pernambuco 1000 Ij* 35 36CEP 40000 - Tels 248 4525 248 4376 Cfp 3000Q Jfíl 224 2688£MBRA7UR OH7SOUI EMBRATUR 0CM260042 B
ReciteAv. Conselheiro Aguiar. 2205 Loja 104CEP 50000 - Tels 326-0890 326 4419EMBRA TUR 024780841 1

BrasíliaSCLN 102 ¦ Bloco C Loja 30
CEP 70722 Tels 225 8084 223 54 f 1
EMBRA TUR 0247ÍÍ10J1 S

oÇ,Çe^' SAÍDA:
&e 07 JULHO

10 dias. Hotel com piscina e meia pensão.

PARTE TERRESTRE DESDE: USS 373,°° (QUÁDRUPLO)
PARTE Rio / Uma / RIO USS 531.00 (GV5)

aéppa- Lima / Havana / Uma: usS 219.00 (Vôo especial)
TOTAL USS 750.00

LUCARES LIMITADOS
AMPLAMENTE FINANCIADOS

OUTROS ROTÍIROS COM VÁRIAS SAfDAS:• TERRA SANTA E GRÉCIA • CHINA, ÍNDIA. JAPÀO • DISNEY E EPCOT

[LÁSSICO.
Av. N. S. de Copacabana, 435
• Grupo 1107
Tels.: 236-6392 e 257-7695
Embratur 00-92300-41-8

J^obre Curisímo
Rua do Ouvidor, 130 s/Lo-
ja. Gr. 211
Tel. 221-1741 (PABX)
Embratur 031.4501-41.9

CLASSIFICADOS JB
ANUNCIE
PELO TELEFONE

284-3737

HOTEL
FAZENDA JAVARY
CORPUS CHRISTI (4 DIAS)
Aproveite o feriado prolonga
do no maia lindo recanto de
Miguel Pereira — Cidade das
Rosas — Lago. pescaria, bar-
cos, pedalinhos, piscinas,
sauna, cavalos, charretes.
suites, chalés, aptos, café 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, 248-0551

k 541-5861.
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Hotel Fazenda ^
Santa Barbara \——ft - 1 _ {- ASob «MU dtrtçlã

DESFRUTE AS DELICIAS DO 3°MELHOR CLIMA DO MUNDO(OMS/ONU). CERCADO POR LA-GOS E FLORESTAS ECOLOQICA-MENTE PRESERVADOS. ALIMEN-TAÇAO FARTA E SAUDÁVEL EMAMBIENTE FAMILIAR. CAVALOS.PEDALINHOS, FUTEBOL. VÔLEI,BASQUETE. PISCINA. DUCHA. CA-CHOEIRA. COOPER. RECREA-
ÇAO. ETC...RESERVAS PARA FÉRIAS
FERIADOS E FIM DE SEMANA242-6900 E 252-2736(HORÁRIO COMERCIAL) .

ml

JORNAL DO BRASIL

ILHAS

GREGAS
CRUZEIROS 1985

4
«PIROTIKI LIN45

UM MUNDO DE CRUZEIROS
UM MUNDO DIFERENTE

A MAIOR COMPANHIA DE CRUZEIROS
NAS ILHAS GREGAS

WORLD RENAISSANCE • ATI AS - OCEANOS • NEPTUNEJASON - HERMES - APOLLO
CRUZhIROS SEMANAIS: 7 DIAS COM ISTAMBUL
CRUZEIROS SEMANAIS V DIAS COM EGITO E ISRAELCRUZEIROS DE 4 3E2 DIAS
chi ;hko< diário ilha* sarõnicas

SAO H 259-41?r?466 4774'RIO Fs .VO 4198
Sf35SSE liT?nyfTiT'rl V/' An

^FfftUE EM DfA COM

KHM OjORNALDOBRASIL.
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tem que ter. E tem um pouqui-nho mais: o calor humano no
atendimento a seus hPspedes.

E por isso que os hPspedes
do Hotel Primus estao sempre
contente3 com a escolha que
fazem.

r.VuraTlE ESCOLHERI"* I

| lerftLHft 0 MELHOH \

j ® Piano-Bar
Sala de diversOes & cinema
Biblioteca
Piscina para adultos
e criangas.
Play-around & Autorama

j • Deck-bar
Jardim de inverno
Cabeleireiro & Esteticista
Barbearia
Sauna & Ducha
Baby-sitter
Information center
129 suites & apartamentos
Ar condicionado & caiefagSo
Boutique
Circuito interno de TV
Garagem coberta
Programagao de atividarie

de lazer
Quadra de tenis c/ iluminagao
Centro de ConvengOes.

Você começa escolhendo
bem quando escolhe Sâo Lou-
renço para o seu fim-de-
semana ou suas férias.

Sáo Lourenço. è a mais bela
cidade do circuito das águas
mineiro, com um clima ameno,
montanhas da Serra da Manti-
queira e uma belíssima paisa-
gem.Agora, escolher o Holel Prl-
mus em São Lourenço é real-
mente escolher o melhor.

Isso, porque o Prlmus tem
todas as comodidades e servi-
ços que um Hotel de categoria
tem que ter. E tem um pouqui-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.

unnA OE ESC01HER UN
HOTEL EM \A0 

LOURENÇO,
escolha o melhor

j ® Piano-Bar
9 Sala de diversões & cinema
e Biblioteca

Piscina para adultos
e crianças.
Play-ground & Autorama

j ® Deck-bar
Jardim de inverno
Cabeleireiro & Esteticista
Barbearia
Sauna A Ducha
Baby-sitter
Information center
129 suites & apartamentos
Ar condicionado & calefaçâo
Boutique
Circuito interno de TV
Garagem coberta
Programação de atividade

de lazer
Quadra de tênis c/ iluminação
Centro de Convenções.
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