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TEMPO iuda
Parcialmente nubla-
do oom possibilida-
de dc chuvas e tro-
voadas dc caráter lo-
cal e passageiro a
partir da tardo. Foto
do satélite e tempo
no mundo, página 12.

CIDADE
Metrô carioca náo
receberá os 270 no-
vos carros encomen-
dados à Mafersa,
que decidiu suspen-
der a entrega em vir-
tudo da falta dc pa-
gamento. (Página 4)
Isentas d o 1CM
77.197 das 121041
empresas no Estado
do Rio de Janeiro. O
Rio será o único Es-
tado a fixar o teto de
10 mil ORTNs para
isenção. (Página 12)

NACIONAL

Presidente Figuei-
redo quer dois os-
cândalos totalmente
apurados antes do fi-
nal dc seu Governo:
o da merenda esco-
lar e o da Sunamam,
(Páginas 4 c 22)
Cindacta 2, que ai
controlar tráfego aé-
reo nò Sul, será
inaugurado hoje cm
Curitiba pelo Presi-
dento Figueiredo e o
Ministro da Aero-
náutica. (Pág. 4)

Tancredo aj
Moreira Franco
a entrar no PMDB

MUNDO
URSS propõe retira-
da conjunta com
EUA de 33 mil solda-
dos da Europa Con-
trai para quebrar
impasse da confe-
rência que discuto o
assunto há 11 anos
em Viena. (Página !))

Nicarágua responsa-
bilizou o "belicis-
mo" do Governo
americano pela dc-
cisão da Costa Rica
de não comparecer à
reunião do Grupo de
Contadora no Pana-
má. (Página 9)

Afeganistão acusou
o Paquistão dc ceder
tropas e apoio logís-
tico aos guerrilhei-
ros afegãos que es-
tão sitiando três
guarniçôes na fron-
teira. (Página 8)

Tropas antimotim
invadem universida-
de em La Paz e 10
policiais ficam feri-
dos em choques com
estudantes que pro-
testavam contra a
política econômica.
(Página 9)

Soldados israelen-
ses invadiram a ai-
deia xiita de Bourj
Al-Rahal (Sul do Li-
bano), em busca de
guerrilheiros, derru-
baram trôs casas e
detiveram várias
pessoas. (Página 8)

Reagan náo estará
na .Alemanha Oci-
dental, como fora
previsto, a 8 de maio,
para a comemoração
dos 40 anos da vi-
tória dos Aliados na
2" Guerra Mundial.
(Página 9)

Chernenko pode ter
so quatro semanas
de vida, segundo in-
formações recebidas
de Moscou pelo Go-
verno alemão, infor-
mou o jornal Bonner
Rundschau. (Pág. 9)

Treze mil vietnami-
tas, apoiados pela
artilharia, prepa-
ram-se para ocupar
hoje o mais impor-
tante reduto dos
guerrilheiros khmer
no Camboja. (Pág. 8)

CAD. JOVEM
Com esta edição cir-
cuia pela liltima vez
o Caderno Jovem,
que voltará no reini-
cio do ano letivo,
com novo formato e
novo sistema de dis-
tribuição.

O ingresso no PMDB tio cx-Prcfcito dc
Niterói, Wellington Moreira Franco, tem o

patrocínio do Presidente eleito Tancredo
Neves que, para isto. mobilizou um expe-
dente articulador.o Deputado Tliales Ra-
malho, encarregado de preparar o convite

que deveria ser feito, afinal, por uma impor-
tante figura do parlido no listado, o ex-
Governador Chagas Freitas,

Inimigo político do candidato derrotado
ao Governo do Estado nas últimas eleições
— Moreira fez duras críticas ao chaguismo
cm seus comícios dc campanha —, Chagas
selou, num encontro secreto, cm janeiro,
as negociações que culminaram ontem com
o pedido de filiação de Moreira, feito
na casa do dirigente comunista Hercules
Corrêa. O PMDB consegue, desta maneira,
mais um candidato para as eleições dc
86 e evita que o cx-presidente do POS do
Rio ingresse na Frente liberal. O ex-
Deputado Jorge Gama, presidente regional
ilo PMDB que recebeu o comunicado dc
Moreira, conversou ontem com o Presi-
dente eleito Tancredo Neves. (Página 2)

Delegado deixa
DP de Bangu por
causa de tortura

Romeu Diamant, delegado da 34a DP,
foi afastado cm virtude das denúncias
do preso Antônio Cláudio da Silva, dc
que foi torturado na delegacia dc Bangu.
Ontem, ele foi a exame dc corpo dc delito
c o Juiz da 1° Vaia Criminal de Bangu. Siro
Darlan, também enviou aus peritos os objc-
tos apreendidos que teriam sitio utilizados
nas torturas.

Os objetos são dois porretes, um deles
com a inscrição Rapazinho: uma bana
dc ferro dc trés metros, usada cm pau-
de-arara; c fios para choques. A Procura-
doria-Geral do listado anunciou que vai
indicar promotor para acompanhar o in-

quérito. Antônio Cláudio já cumpriu
pena por roubo, foi beneficiado e voltou
a ser preso pelo mesmo motivo. (Página 12)
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Íl?
Foliões encheram a Rio Branco, esquina da 7 dc Setembro, na abertura oficial do carnaval

Ár Vtaur Sal! Passarela abre
esta ao O Cl

es
também serão ministros com ljrupo

>a

O cx-Depulado federal Renato Archer
será o primeiro titular do Ministério da
Ciência e Tecnologia, a ser criado no Go-
verno Tancredo Neves. Ele c o publicitário
Mauro Salles foram os nomes do ministério
dc Tancredo conhecidos ontem. Mauro Sal-
les irá para o Ministério dc Assuntos Fx-
traordinários, a ser também criado c cuja

principal tarefa será a comunicação social
do futuro Governo.

Tancredo revelou a políticos do PMDB

que sua escolha para o Ministério da Mari-
nha recairá mesmo no Almirante Henrique
Sabóia. O presidente do partido. Deputado
Ulysses Guimarães, levou a Tancredo uma
relação dc nomes para integrar seu Gover-
no, o que causou estranheza ao Deputado
Fernando Lyra (PMDB-PF), que deverá ser

o próximo Chefe do Gabinete Civil, No
Rio, 'Tancredo foi procurado pela direçáo
do PMDB. que lhe pediu participação do
Estado em sua equipe. O presidenle da
Comissão Provisória do PFL, Senador Mar
co Maciel, resiste á indicação para o Minis-
tério da Educação.

Começam a ser definidos os cargos
do segundo escalão. O Governador Di-
valdo Suruagy diz ler assegurado junto
a 'Tancredo 

que Alagoas terá a presidéu-
cia do IAA c uma vaga no 'TCU. André
Tranco Montoro Filho será o secretário-
geral do Ministério do Planejamento sc
João Sayad foi confirmado na Pasta. O
Governador do Amazonas, Gilberto Mestri-
nho, informou que sete instituições do sc-
gundo escalão estão reservadas á Região
Norte. (Coluna do Castello e páginas 2 e 3)

Passaporte sai
pelo Correio em
apenas 24 horas

Quem for viajar para o exterior pode-
rá agora pedir seu passaporte pelo Cor-
reio, colocando dentro do envelope uma
carta selada com o seu endereço, dentro
da qual receberá, 24 horas depois, o
passaporte c os documentos remetidos
(carteira de identidade, títulos de reservis-
ta e eleitor, duas fotos 5 x 7 e taxa dc Cr$
87 mil 997 paga na Delegacia da Receita
Federal).

Convênio para estabelecer o sis-
tema será assinado hoje pelo presi-
dente da Empresa Brasileira de Correios
c Telégrafos, Dirceu Bonecker de Souza
Lobo, e o diretor do Departamento
dc Polícia Federal, Coronel Moacir Coe-
lho. O Correio vai destinar 422 agên-
cias, em todo o país, para receber
os pedidos dc concessão dc passaporte.

CNBB denuncia
infiltração da
CIA em seitas

A Linha 5, Divisão dc Ecumenismo
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil — CNBB. denunciou que a CIA —
Agência Central dc Informações dos Lista-
dos Unidos, está infiltrada nos '•movimen-

tos religiosos livres" dc origens norte-
americana e oriental que atuam no país. A
denúncia é feita cm documento que respon-
de a consulta do Vaticano sobre o cresci-
mento das seitas. A Embaixada norte-
americana declarou oficialmente que 

"o

Governo dos Estados Unidos náo tem qual-
quer interesse em fomentar a criação ou o
desenvolvimento de seitas, quais quer que
sejam, na América Latina". (Página 4)

FMI nao quer
doacordos com o

mudar
Brasil

O diretor do Fundo Monetário In-
ternacional, Jacques de Larosière, co-
municou aos banqueiros que é dc "su-

prema importância" a manutenção dos
acordos dc financiamento existentes
com o Brasil, inclusive as linhas dc
crédito interbancário c os financiamen-
tos comerciais.

A mensagem do diretor do FMI foi
divulgada em Brasília, depois que as
agencias internacionais dc notícias trou-
xeram informações contraditórias sobre
um rompimento de negociações dos
banqueiros. O FMI elogiou os "resulta-

dos altamente favoráveis alcançados pe-
lo Brasil no front externo, o progresso
no ajustamento dos preços relativos e a
redução dos subsídios".

Hospitais que
fraudam INAMPS
passam de 600

Os hospitais sob suspeita de fraudar
a Previdência Social passam dc 600 em
todo o País. A informação é do Ministro
Jarbas Passarinho: cies superaram em 10%
seus orçamentos, com gastos não especifica-
dos. O déficit previsto para o INAMPS, este
ano, é de CrS 2 trilhões. O Juiz Federal
Sebastião de Oliveira Lima concedeu liminar
para recredenciar o Hospital Taboáo da Serra,
na Grande São Paulo, por falta de direito de
defesa. No Rio. 20 hospitais foram suspensos
por 60 dias; em Salvador, 38 estão sendo
investigados; e, cm Porto Alegre, dois
laboratórios foram indiciados. (Página 4)

Em São Paulo, o Ministério do
Planejamento disse esperar que as nego-
ciações com os bancos ainda sc con-
cluam no Governo atual. Em Brasília,
um membro da Comissão que elabo-

rou as sugestões para o programa eco-

nômico do Presidente eleito Tancredo
Neves manifestou sua preocupação com
os rumores de que os bancos tinham
suspendido suas negociações com o Bra-
sil. O Ministro do Planejamento encon-
trou-se em São Paulo com Francis-
co Dornelles, mas os assuntos discuti-
dos não foram revelados. Dornelles já
iniciou os contatos com o FMI em nome
da futura administração. (Página 20)

TRU vence hoje

para carros com

placas de 1 a 5
Brasília — Hoje é um dia fatal para

os contribuintes: encerra-se o prazo para pa-
gamento da cota única da 'TRU 

(Taxa Ro-
doviária Única) de veículos com placas
terminadas de 1 a 5; os bancos comerciais
começam a receber as declarações de renda
das pessoas físicas: e as empresas verão es-
gotado o prazo para entregarem a seus funcio-
nários o documento de DIRF (Imposto de
Renda na Fonte). As empresas que não entre-
garem este documento até hoje a seus funcio-
nários terão que pagar ao Imposto de Renda
uma multa equivalente a uma ORTN (CrS
27 mil 510) por atraso.de cada documento.

O carnaval carioca começou ontem
com a entrega da chave simbólica da
cidade ao Rei Momo, Edson Nascimento,
no Centro, c as 21 h de hoje a Unidos de
Padre Miguel abre o desfile das escolas do
Grupo 1-B, na Passarela do Samba. A
partir das lOh, o Banerj venderá, na Praça
da Apoteose, 6 mil ingressos a Cr$ 5 mil
para os setores 6 e 13. Os cambistas
continuam agindo livremente, cobrando o
dobro pelos melhores lugares.

Embora a previsão para amanhã e
domingo seja de temperatura alta, com
sol forte, o 6o Distrito de Meteorologia
admite pancadas de chuva no final da
tarde. Para a segunda c terça-feira, há
riscos de clesestabilização por causa dc
uma frente iria estacionada no litoral dc
Santa Catarina. A antecipação do esque-
ma especial de transito para ontem criou
sérios problemas, principalmente na arca
da Passarela do Samba.

A máscara de 'Tancredo, o grande
sucesso do carnaval c a mais vendida em
toda a cidade, custa de CrS 3 mil a Cr$ 15
mil. A partir de hoje, cervejas e refrige-
rantes estão livres do tabelamento. No
Bar Amarelinho, na Cinelándia, o chope
deverá passar de CrS 1 mil 600 para Cr$ 2
mil 300. No Monte Líbano, a lata dc
cerveja custará Cr$ 6 mil.

O menu na Passarela do Samba varia
do cachorro-quente (CrS 2 mil nas ar-
quibancadas) ao filé de peixe com molho
de camarão (CrS 30 mil nas cadeiras de
pista). O cafezinho custará CrS 1 mil.
Neste sábado, dois bailes têm destaque:
o iia Feliz Cidade, no Scala II. promoção
da Rádio Cidade para o público jovem,
e o do Pao de Açúcar, considerado o mais
bonito do Rio. As crianças terão um
carnaval animado, a julgar pela pro-
gramação dos clubes tradicionais e do
Circo Voador, na Lapa. (Paginas 5 e 7,
Caderno B e pôster com as letras dos
sambas-enredo das escolas do Grupo A)

Grupo fardado e
armado invade
garimpo yanomani

Um grupo de mais de bl) homens,
fardados e armados de metralhado-
ras. desembarcou de quase 10 aviões e
tomou o garimpo Surucucu, da reserva
dos yanomamis, em Roraima. Acionadas,
tropas da FAB detiveram os aviões e
prenderam os invasores, que eram che-
liados por Altino Machado. Em Brasília,
o Ministro do Interior, Mário Andreazza,
anunciou aos líderes indígenas do norte de
Goiás a assinatura do decreto de demarca-
ção da reserva dos apinajés. que começa-
rá a ser feita pelo Serviço Geográfi-
co do Exército imediatamente. (Página 4)

EM CONSTRUÇÃO
ALTO LUXO - Var,
slão, 3qts. 2vgs 300.
milh. PLANEJA 227-
0180 CRECI J269PLA
060

URUGUAI ÁREA NOBRE
EXC OPORTUNIDADE
— Slão. 2 qts. dep.
comp. fte. gar. esc ape-
nas 43.000 mil ant.
22.000 mil comb. 284-
8844 CRECI J. 403.

A TEMPORADA — Praias,
Copa, Ipanema, Leblon
Excel. apfs. mob. tels:
237-7584 e 2550796
CRECI 9737 Av Copaca
bana 435 sala 903. Alu

gamos o seu.

TEMPORADA CARNAVAL —
Ótimo apto 3 qts o deps empr
udra praia Copacabana Tel
224O402 Dona Luzmalva

SAMBÔDROMO CAMAROTE
- Vendo, excelente locai Pra-
tar tel. 252-8120. St. Batral
Hor com.

APTO CABO FRIO Mobília-
do. ar condicionado Urgente
Iratar pelo telefone 761 3034

BICICLETA PI CORRIDA OU
TRIATKTLON C peças
Zeua 7001 e outras imporia
das. Preço especial 236-2072
Arthur

VOCÊ TEM UMA SERRA TI-
CO-TICO? Quer ganhat di
nheiro cortando pequenas pe
ças' Tsl. 246 1152 José Lui.

JARDINS — Pioieto, axcecu-
çào, reforma de oortafias e
residências, etc orçamentos
Lúcia. lei. 3993371

ALUGA SE CASA ANGRA
DOS REIS — Hotel da Praia —

ANGRA2UL, mobiliado. 4 ctts.
3 banhs, living, slqantar. etc
25 [ev/3 março 3 milhões
Tratar Claudete Tel. 542-0048
ou 322-4651

VOE LIVRE CONOSCO — Ve-
nha passear de Uitra-Leve ou
Asa Delta sobre a pedra da
Gávea e a maravilhosa paisa-
gem do Rio. Inf 236-75B6 e
28'.' &76B

MAQUINA ESCREVER
Compro pago 30 mil. vou a
sua casa Tele» 266-0797

TEL PARTIC - Vende 22
Flamenqo 2 300 si risco Tr
tar 2B3"l022 Raphael

COCKER SPANIEL - 30v
Poodie, Pastor Alemão e 8.
ga — pequmès vende .ot
Roque P. Mariana, I ¦' 3 A
2266262

ABAIXO DO PREÇO — Q.

praia 200 m' Fte 2 slòes
3 amplos qtos c/ arms 2
banhs copa coz dep
grd Terr, Gar So 170 mil
Portal 255-8791 CRECI J
1502 Ret. 317.
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TEMPO

Parcialmente nubla-
do com possibilida-
de de chuvas e tro-
voadas de caráter lo-
cal e passageiro a
partir da tarde. Feio
do satélite e tempo
no mundo, página 12.
i-.-vr«.rWli1.-.'.,a>.rt«:i,m!.«.-:..-.-..:ü*i-.V4

CIDADE

Metrô carioca não
receberá os 270 no-
vos carros encomen-
dados á Mafersa,
que decidiu suspen-
der a entrega em vir-
tude da falta de pa
ga mento. (Página 4)
Isentas do ICM
77.197 das 121.041
empresas no Estado
do Rio de Janeiro. O
Rio será o único Es-
tado a fixar o teto de
10 mil ORTNs para
isenção. (Página 12)
PMNNHHHNMMMBnmMnHBM

NACIONAL

rei

Presidente Figuei-
redo quer dois cs-
cândalos totalmente
apurados antes do fi-'
nal de seu Governo:
o da merenda esco-
lar e o da Sunamam.
(Páginas 4 c 22)
Cindacta 2. que vai
controlar tráfego aé-
reo no Sul, será
inaugurado hoje em
Curitiba polo Presi-
dente Figueiredo e o
Ministro da Aero-
náutica. (Pág, <1)
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MUNDO

URSS propõe retira-
da conjunta oom
EUA de 33 mil solda-
dos da Europa Cen-
trai paru quebrar
impasse da confe-
rência que discute o
assunto há 11 anos
cm Viena. (Página .))

Nicarágua responsa-
bilizou o "belicis-
nin" do Governo
americano pela de-
cisão da Costa Rica
de não comparecer à
reunião do Grupo de
Contadora no Pana-
má. (Página 9)

ancreao ajuda
Moreira Franco
a entrar no

Afeganistão acusou
o Paquistão de ceder
Iropas e apoio logís-
tico aos guerrilhei-
ros afegãos que es-
tão sitiando três
guarnições na fron-
teira. (Página 8)

Tropas anti motim
invadem universida-
de em La Paz e 10
policiais ficam feri-
dos em choques com
estudantes que pro-
testavam contra a
politica econômica.
(Página 9)

Soldados israelen-
ses invadiram a ai-
deia xiita de Bourj
Al-Rahal (Sul do Lí-
bano), em busca de
guerrilheiros, derru-
baram três casas e
detiveram várias
pessoas. (Página 8)

Reagan não estará
na Alemanha Oci-
dental, como fora
previsto, a 8 de maio,
para a comemoração
dos 40 anos da vi-
tória dos Aliados na
2a Guerra Mundial.
(Página 9)

Chernenko pode ter
só quatro semanas
de vida, segundo in-
formações recebidas
de Moscou pelo Go-
verno alemão, infor-
mou o jornal Bonner
Rundschau. (Pág. 9)

Tropas vietnamitas
conquistaram quar-
tel-ge neral do
khmer vermelho na
montanha de Phnom
Malai, forçando a fu-
ga de 10 mil rebel-
des. (Página 8)

CAD. JOVEM

Com esta edição cir-
cuia pela última vez
o Caderno Jovem,
que voltará no reiní-
cio do ano letivo,
com novo formato e
novo sistema de dis-
tribuição.

O ingresso no PMDB do ex-Prefeito dc
Nilerói, Wellington Moreira Franco, tem o
patrocínio do Presidente eleito Tancredo
Neves que, para isto, mobilizou um expe-
riente articulador, o Deputado Thales Ra-
malho, encarregado dc preparar o convite
que deveria ser feilo, afinal, por uma impor-
lante figura do partido no Estado, o ex-
Governador Chagas Freitas.

Inimigo político do candidato derrotado
ao (ioverno do listado nas últimas eleições
— Moreira fez duras críticas ao chaguismo
cm seus comícios de campanha —, Chagas
selou, num encontro secreto, cm janeiro,
as negociações que culminaram ontem com
o pedido de filiação dc Moreira, leito
na easa do diligente comunista Hércules
Correa. O PMDB consegue, desta maneira,
mais um candidato para as eleições de
So c evita que o ex-presidente do l'DS do
Rio ingresse na Frente liberal. O ex-
Deputado Jorge Gama, presidente regional
do PMDB, que recebeu o comunicado de
Moreira, conversou ontem com o Presi-
dente eleito Tancredo Neves. (Página 2)

Delegado sai <la
DP de Bangu por
causa de tortura

Romeu Diamanl, delegado da 34" DP,
foi afastado cm virtude das denúncias
do preso Antônio Cláudio da Silva, de
que foi torturado na delegacia dc Bangu.
Ontem, ele foi a exame dc corpo dc delito
c o Juiz da I' Vara Criminal clc Bangu, Siro
Darlan, também enviou aos peritos os obje-
tos apreendidos que teriam sido utilizados
nas torturas.

Os objetos sao dois porretes, um deles
com a inscrição Rapazinho; uma barra
de feiro dc três metros, usada em pau-
de-arara; e fios para choques. A Procura-
doria-Geral do Estado anunciou que vai
indicar promotor para acompanhar o in-
quérito. Antônio Cláudio já cumpriu
pena por roubo, foi beneficiado e voltou
a ser preso pelo mesmo molivo. (Página \2)

Correio expede
passaporte em
apenas 24 horas

Quem for viajar para o exterior pode-
rá agora pedir seu passaporte pelo Cor-
reio, colocando dentro do envelope uma
carta selada com o seu endereço, dentro
da qual receberá, 24 horas depois, o
passaporte e os documentos remetidos
(carteira clc identidade, títulos de reservis-
ta c eleitor, duas fotos 5 x 7 e taxa de Cr$
87 mil 997 paga na Delegacia da Receita
Federal).

Convênio para estabelecer o sis-
tema será assinado hoje pelo presi-
dente da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, Dirceu Bonecker de Souza
Lobo, e o diretor do Departamento
de Polícia Federal, Coronel Moacir Coe-
lho. O Correio vai destinar 422 agên-
cias, em todo o país, para receber
os pedidos de concessão de passaporte.

CNBB denuncia
infiltração da
CIA em seitas

A Linha 5, Divisão de Ecumenismo
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil — CNBB, denunciou que a CIA —
Agência Central de Informações dos Esta-
dos Unidos, está infiltrada nos "movimen-
tos religiosos livres" de origens norte-
americana e oriental que atuam no país. A
denúncia é feita em documento que respon-
de a consulta do Vaticano sobre o cresci-
mento das seitas. A Embaixada norte-
americana declarou oficialmente que 

"o
Governo dos Estados Unidos não tem qual-
quer interesse em fomentar a criação ou o
desenvolvimento de seitas, quaisquer que
sejam, na América Latina". (Página 4)

*m
Foliões encheram a Rio Branco, esquina, da 7 de Setembro, na abertura oficial do carnaval

Passarela abreArcher e Mauro Salles
também serão ministros

festa do samba
Grupo 1-B

o ex-Deputado federal Renato Archer
será o primeiro titular do Ministério da Ciên-
cia c Tecnologia, a ser criado no (ioverno
Tancredo Neves. Ele e o publicitário Mamo
Salles foram os nomes do ministério dc Tan-
credo conhecidos ontem. Mamo Salles irá
para o Ministério dc Assuntos Extraordi-
nários. a ser também criado c cuja principal
tarefa será a comunicação social do fui um
(.ioverno.

Tancredo revelou a políticos do PMDII
que sua escolha para o Ministério da Mari-
nha recairá mesmo no Almirante Henri-
que Sabóia, O presidente do partido, Depu-
tado Ulysses Guimarães, levou a Tancredo
uma relação ele nomes paia integrar seu Go-
verno, o que causou estranheza ao Deputado
Fernando I yra (PMDB-PE), que deverá ser o

FMIJL X ¥ JL JL nao quer
acordos com o

próximo Chefe do Gabinete Civil. No Rio,
Tancredo foi procurado pela direção do
PMDB, que lhe pediu participação do Esta-
do em sua equipe, O presidente da Comis-
sáo Provisória do PPL, Senador Marco Ma-
ciei, resiste à indicação para o Ministério da
Educação.

Começam a ser definidos os cargos do
segundo escalão. O Governador Divaldo Su-
ruagy diz ter assegurado junto a Tancredo que
Alagoas terá a presidência do IAA e uma vaga
no TCU. André Franco Montoro Filho será
o secretário-geral do Ministério do Planeja-
mento se João Sayad for confirmado na Pas-
ta. O Governador do Amazonas, Gilberto
Mestrinho, informou que sele instituições do
segundo escalão estão reservadas a Região
Noite. (Coluna do Castello e páginas 2 e 3)

Y* mudar
Brasil

O diretor do Fundo Monetário In-
ternacional, Jacques de Larosière, co-
municou aos banqueiros que é dc "su-

prema importância" a manutenção dos
acordos de financiamento existentes
com o Brasil, inclusive as linhas de
crédito interbancário e os financiamen-
tos comerciais.

A mensagem do diretor do FMI foi
divulgada em Brasília, depois que as
agências internacionais de notícias trou-
xeram informações contraditórias sobre
um rompimento de negociações dos
banqueiros. O FMI elogiou os "resulta-

dos altamente favoráveis alcançados pe-
lo Brasil no front externo, o progresso
no ajustamento dos preços relativos e a
redução dos subsídios".

Hospitais que
fraudam INAMPS
passam de 600

Os hospitais sob suspeita de fraudar
a Previdência Social passam dc 600 em
todo o País. A informação c do Ministro
Jarbas Passarinho: eles superaram em 10%
seus orçamentos, com gastos não especifica-
dos. O cléfieit previsto para o INAMPS, este
ano, é dc CrS 2 trilhões. O Juiz Federal
Sebastião de Oliveira Lima concedeu liminar
para recredenciar o Hospital Taboão da Serra,
na Grande Sáo Paulo, por falta de direito de
defesa. No Rio, 20 hospitais foram suspensos
por 60 dias; em Salvador, 38 estão sendo
investigados; e, em Porto Alegre, dois
laboratórios foram indiciados. (Página 4)

Em São Paulo, o Ministério do
Planejamento disse esperar que as nego-
ciações com os bancos ainda se con-
cluam no (ioverno atual. Em Brasília,
um membro da Comissão que elabo-
rou as sugestões para o programa eco-
nômico do Presidente eleito Tancredo
Neves manifestou sua preocupação coni
os rumores dc que os bancos tinham
suspendido suas negociações com o Bra-
sil. O Ministro do Planejamento encon-
trou-se em São Paulo com Francis-
co Dornelles, mas os assuntos discuti-
dos não foram revelados. Dornelles já
iniciou os contatos com o FMI em nome
da futura administração. (Página 13)

TRU vence hoje
para carros com
placas de 1 a 5

Brasília — Hoje é um dia fatal para
os contribuintes: encerra-se o prazo para pa-
gamento da cota única da TRU (Taxa Ro-
doviária Única) de veículos com placas
terminadas de 1 a 5; os bancos comerciais
começam a receber as declarações de renda
das pessoas físicas; e as empresas verão es-
gotado o prazo para entregarem a seus funcio-
nários o documento de DIRF (Imposto de
Renda na Fonte). As empresas que não entre-
garem este documento até hoje a seus funcio-
nários terão que pagar ao Imposto de Renda
uma multa equivalente a uma ORTN (CrS
27 mil 510) por atraso de cada documento.

O carnaval carioca começou ontem
com a entrega da chave simbólica da
cidade ao Rei Momo, Edson Santana, no
Centro, e as 21 h dc hoje a Unidos tle
Padre Miguel abre o desfile das escolas do
Grupo l-B, na Passarela do Samba. A
partir das IOh, o Banerj venderá, na Praça
da Apoteose, 6 mil ingressos a CrS 5 mil
para os setores 6 e 13. Os cambistas
continuam agindo livremente, cobrando o
dobro pelos melhores lugares.

Embora a previsão para amanhã o
domingo seja de temperatura alta, com
sol forte, o 6" Distrito de Meteorologia
admite pancadas de chuva no final da
tarde. Para a segunda c terça-feira, há
riscos dc desestabilização por causa da
uma frente fria estacionada no litoral de
Santa Catarina. A antecipação do esque-
nia especial de trânsito para ontem criou
sérios problemas, principalmente na área
da Passarela do Samba.

A máscara de Tancredo, o grande
sucesso do carnaval e a mais vendida em
toda a cidade, custa de CrS 3 mil a CrS 15
mil. A partir de hoje, cervejas e refrige-
rantes estão livres do tabelamento. No
Bar Amarelinho, na Cinelandia, o chope
deverá passar de CrS 1 mil 600 para CrS 2
mil 300. No Monte Líbano, a lata de
cerveja custará Cr$ 6 mil.

O menu na Passarela do Samba varia
do cachorro-quente (Cr$ 2 mil nas ar-
quibancadas) ao filé de peixe com molho
de camarão (CrS 30 mil nas cadeiras de
pista). O cafezinho custará CrS 1 mil.
Neste sábado, dois bailes têm destaque:
o da Feliz Cidade, no Scala II, promoção
da Rádio Cidade para o público jovem,
e o do Pão de Açúcar, considerado o mais
bonito do Rio. As crianças terão um
carnaval animado, a julgar pela pro-
gramação dos clubes tradicionais e do
Circo Voador, na Lapa. (Páginas 5 e 7,
Caderno B e pôster com as letras dos
sambas-enredo das escolas do Grupo A)

Grupo fardado e
armado invade
garimpo lanomani

Um grupo de mais de 60 homens,
fardados e armados de metralhado-
ras, desembarcou de quase 10 aviões e
tomou o garimpo Surucucu, da reserva
dos ianomanis, cm Roraima. Acionadas,
tropas da FAB detiveram os aviões e
prenderam os invasores, que eram che-
fiados por Altino Machado. Em Brasília,
o Ministro do Interior. Mário Andreazza,
anunciou aos líderes indígenas do norte de
Goiás a assinatura do decreto de demarca-
ção da reserva dos apinajés. que começa-
rá a ser feita pelo Serviço Geográfi-
co do Exército imediatamente. (Página 4)

EM CONSTRUÇÃO
ALTO LUXO — Var,
slão, 3qts. 2vqs 300.
milh. PLANEJA 227-
0180 CRECI J269PLA
060.

URUGUAI ÁREA NOBRE
EXC OPORTUNIDADE
— Slão. 2 qts. dep.
comp. He. gar. esc. ape-
nas 43.000 mil ent. -
22.000 mil comb. 284-
8844 CRECI J. 403,

A TEMPORADA — Praias,
Copa, Ipanema, Leblon.
Excel. apt°s. mob. tels:
237-7584 0 255-0796.
CRECI 9737. Av. Copaca-
bana 435 sala 903. Alu-

gamos o seu.

••temporada cahnaval -
Ótimo apio 3 qls e deps empr.
qdra praia Copacabana Tel,
22^-0402 Dona Luzmalva.

SAMBÓDROMO CAMAROTE
— Vendo, excelente local. Tra-
tar tel. 252-8120, Sr. Barrai.
hur. com.

APTO CABO FRIO Mobília-
do, ar condicionado. Urgente.
Tratar pelo telefono 761-3034

BICICLETA P/ CORRIDA OU
TRIATHTLON — Cl peças
Ztíus 2001. o outras importa-
das Preço especial 236-2072
Ar.hur,

VOCÊ TEM UMA SERRA TI-
CO-TICO? - Guer ganhar dl-
nheiro cortando pequenas pe-
ças?. Tel. 246-1152 Joso Luiz.

JARDINS — Proieto. excecu-
çáo, reforma de portarias e
residências, etc. orçamentos
Lúcia. Tel. 399-3371

ALUGA-SE CASA ANGRA
DOS REIS — Hotel da Praia —
ANGRA2UL. mobiliado. 4 qts.
3 banhs, living, sl-jantar, etc.
25 fev3 março. 8 milhões.
Tratar Claudete Tel. 542-00-18
ou 332-46S1

VOE LIVRE CONOSCO — Ve-
nha passear de UUra-Leve ou
Asa Delta sobro a pedra da
Gávea e a maravilhosa paisn-
gem do Rio. lnl. 236-7586 e
287-5768

MÁQUINA ESCREVER -
Compro pago 30 mi', vou a

. sua casa.'.Teiof. 266-079?

TEL PART1C Vend
Flamengo 7 300 -s* ns;
tar 283-1022 Raphse1

COCKER SPANIEL Box-.r
Poodie, Pastor Alsmâo e Bel-
ga — pequ^ôs cende Vet.-S.
Roque P Manana, 173 A P

ABAIXO DO PREÇO - Q.

praia 200 m1 Re 2 slões
3 amploa qtos c/ arms 2
banhs co|>a coi. dep,
grd Terr, Gar So 170 mil
Ponal 255-8791 CRECI J
1502 Rei. 317
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Rédea curta
na economia

A 
política cconômicorfinanceira, que será
conduzida sob a supervisão do Presidente

Tancredo Neves, pelos futuros Ministros Fran-
cisco Dornelles e João Sayad (o Banco Central
ainda nao tem titular definido), enfrentará
graves problemas desde o dia da posse, como a
suspensão das negociações com o FMI c a
perda dc controle da dívida interna provocada
pelo buraco aberto com os escândalos tia
Sunamam c dos bancos do Sul sob intervenção.
Lsse último lato poderá projetar-se no agrava-
mento da inflação, ameaçada de alcançar"ní-
veis argentinos" segundo termos usados por
competente perito ligado ao próximo Gover-
no. A hora seria de rédea curta c não dc ródea
solta.

Essa situação exigira um endurecimento
dii política financeira e maior cautela nas

propostas dc solução dc emergência para pro-
Blemas sociais, uma das prioridades do novo
(ioverno. O Sr Francisco Dornelles c tido
como um homem duro na execução, mas o Sr
João Sayad, que ocupará o Ministério do
planejamento, tendo renomada competência,
parece mais sensível a pressões sociais e menos
resistente a exigências de natureza política.
Enfim, o duro não será ele, como não o lem
sido cm São Paulo, apesar tio excelente traba-
lho ali realizado na área financeira. O duro
terá dc sei o Sr Dornelles

O terceiro parceiro da gestão econômico-
financeira será o presidente tio Banco Central,
O posto está sendo disputado por duas conen-
tes paulistas. Uma delas indica o Si' Carlos
Antônio Roca, antigo Secretário da Fazenda
do ex-Governador Laudo Natal e pessoa vincu-
latia ao grupo do Ministro Delfim Netto. A
outra prefere a designação tio Sr Fernão Bra-
chci. diretor da área externa do Banco ('entrai
no período tio cx-Prcsidcntc Ernesto Geisel.
Brachcr seria mais duro, ou seja, mais próximo
do estilo Dornelles do que o antigo Secretário
da Fazenda.

Cm datlo novo a interferir na atuação
desse colegiado será a nomeação tio banqueiro
Olavo Setúbal para o Ministério das Relações
Exteriores, com instruções para mobilizar o
Itamarati como instrumento tlc negociação da
dívida e tia faixa externa ila economia brasilei-
ta. O St Setúbal hesitou em aceitar esse
Ministério, mas reviu sua posição negativa
graças aos conselhos do St José Bonifácio
Coutinho Nogueira, que o convenceu tia im-
portáncia tia sua presença no Ministério, ainda
que inicialmente numa posição que não seria a
desejada, mas num posto dc irrecusável impor-
tância.

O futuro Ministro da Indústria c Comer-
cio, Sr Roberto Gusmão, deverá atuar numa
faixa próxima tia tio St João Sayad, com quem
mantém ótimas relações no Governo paulista,
embora seja também pessoa tlc bom diálogo
com o Sr Francisco Dornelles e seja por
temperamento mais utn duro tio que uni bran-
do. Como se vê, o ministério somente em ação
definirá sua verdadeira fisionomia no trato tios
assuntos tle economia.

O ministério do Sr Tancredo Neves está
quase todo composto, inclusive coni a destina-
ção aos Srs Renato Archer e Marcos Freire,
respectivamente, dos Ministérios tia Ciência c
Tecnologia (a ser criado) e de Assuntos Fun-
diários. O Ministério da Ciência c Tecnologia
enfeixará as áreas nuclear (Chen), dc informa-
tica (Conin) e de pesquisas (CNPq). Há nomes
que, considerados niinisteriaveis, aiuda não
estão situados em caráter definitivo. Entre eles
destacam-se Fernando lyra, Aluísio Alves
(cuja participação é assegurada por conliden-
tes do Chefe do Governo), Paulo Brossard
(falado para o Ministério da Justiça) c Marco
Maciel — aconselhado a recusar a pasta da
Educação, que exige do titular um desempe-
nho politicamente desgastante e dc pouco
rendimento para a região que o Senador repre-
senta. Não devem ser excluídos os nomes de
Thales Ramalho e de Hélio Beltrão.

O PFL não está satisfeito ainda com sua
quota dc participação, resumida aos Srs Olavo
Setúbal, Aureliano Chaves, Marco Maciel e
possivelmente Gonzaga Mota. Seus dirigentes
querem participação no Ministério do Interior,
ocupando uma das suas faixas. Consideram

que o partido foi deslocado do Minislério da
Previdência pela escolha do Sr Waldir Pires,
um nome da faixa dc influência do presidente
do PMDB. O Sr Ulysses Guimarães melhorou
sua performance com a escolha do Sr Pedro
Simon. para a Agricultura, do Sr Renato
Archer, para o Ministério da Ciência e Tecno-
logia, c do Sr Waldir Pires, embora tenha
perdido cm São Paulo todas as indicações para
o Governador Franco Montoro.

O Presidente eleito está adotando curioso
comportamento. Ele conversa sobre o ministé-
rio. faz antecipações e revelações a governado-
res e a outros interlocutores, mas não efetivou
qualquer convite, a não ser evidentemente ao
Sr Dornelles. já no exercício da pasta. O Sr
José Aparecido, por exemplo, tido como certo

ara o Ministério da Cultura, embarcou para
'ashington e Cleveland sem qualquer palavra

do Presidente, com quem almoçou e que
avaliou com ele outras indicações.

C

Tancredo abre portas do PMDB a
.... *- Atquivo Arquivo .__

M Y*í.\

0 encontro entre o cx-Govcrtindor
Chagas Freitas e o ex-presidente do PDS
fluminense Wcllington Moreira Tranco
— numa quinta-feira do mês de janeiro
na casa do ex-Deputado Ário Teodoro,
na liana da Tijuca — revelou uma evi-
delicia: o ingresso de Moreira no PMDB
tem o patrocínio do Presidente eleito,
Tancredo Neves.

Encarregado tle rcaproxiiiiitr os dois
ferrenhos adversários da última campa-
nha eleitoral, Thales Ramalho, um expe-
riinentítdo articulador político que transi-
ta com desenvoltura junto a Tancredo,
não encontrou dificuldade para cumprir a
missão. Mostrou a Moreira ipie etn cen-
tros urbanos dc expressão o PFL de
Aureliano Chaves não terá grande futuro
e disse a Chagas que o Presidente eleito
não poderia prescindir tlc sua presença
mais ativa na política fluminense.

A costura
Definido a campo neutro para o

encontro — conseguido por 
'Thales com

simples telefonema ao seu velho amigo
dos tempos de MDB, Ário Thcodoro, a
reunião teve como testemunha, além do
anfitrião, apenas o Deputado federal Jor-

ge Leite (PMDB-RJ), um chaguistu tissu-
mido. Chagas deixou Moreira à vontade
ao revelar, depois dos curiiprimcntos,

que em política o importante é sepultai o
passado.

A conversa vinha sendo guardada
como um segredo a sete chaves, quanto
aos seus principais detalhes, pelos dos
maiores interessados e por Jorge Leite c
Ario Thcodoro, suas únicas testemunhas,
() que os quatro comentaram, porém,
começou a vir íl luz esla semana c revelar
o desejo de Tancredo ver Moreira no
PMDB.

A primeiro grande costura política tia
Nota República ocorre assim no Eslado
do Rio de Janeiro. Como Chagas poderia
sei o grande obstáculo ao seu desejo tlc
tirar Moreira da rota do Partido da Fren-
te Liberal para situá-lo, ao seu lado, no
PMDB, Tancredo valeu se dos préstimos
ile Thales Ramalho,

Tanto t Julgas como Moreira negam a
existência dc qualquet composição prévia
entre ambos. Mas é certo que ao acionar
velhos amigos, como o ex-Deputado Sil-
vio 1 essa, que controla o Diretório Muni-
eipal do PMDB de Niterói, pata facilitar
a filiação de Moreira, o ex-Gòvcrnadoi
começa a demonstrar que o cx-prcsidcntc
do PDS no Estado lhe agrada como nome
capa/ de concorrer, com exilo, à sucessão
dc Brizola.

O Deputado federal Joigc l.cite, que
realizou reuniões prévias com Moreira
ale que o cx-1'rcfcito tle Niterói chegasse
ã presença de Chagas, garante que, por
enquanto, o cx-Govcrnador só tem um

Os itens principais
Os principais itens do programa elaborado

pelo Copag referem-se á dívida interna, à
dívida externa, à política industrial e à política
agrícola, embora tenha abordado igualmente
outros problemas em pauta.

Para a Fazenda, em São Paulo

O lugar do Sr João Sayad na Secretaria da
Fazenda de São Paulo está entre o Sr Luís
Carlos Bresser Pereira, presidente do Banes-
pa, e o Sr Marcos Fonseca.

Resistência a Carlos Murilo

O PMDB de Brasília não está satisfeito
corn a hipótese da nomeação do Sr Carlos
Murilo para o Governo de Brasília. O ex-
Deputado estaria excessivamente vinculado a
grupos empresariais da Capital.

Moreira: volos sem velos

compromisso: evitar que o partido vete o
ingresso cm seus quadros de lideranças
com votos. Ouanto a composições, lem-
brando que pretende disputar a Pieleilu-
ra do Rio, este ano ou cm IWi, Leite foi
taxativo:

- Uni acordo político-eleiloral não
se fecha da noite para o tlia. T.xigc, antes
dc mais nada, reciprocidade, Poi ora.
essa providência não tleve ser cogitada,
ale porque o ex-Preleito dc Niterói não
eslá ainda filiado ao PMDB.

Despojado do poder de nomear c
demitir, sem o comando absoluto do
pailido e sem o jornal O Dia — uma
tribuna popular, diária, que soube usar
eom muita maestria —, Chagas parece
querer construir, a partir tia chamada
Operação Moreira Franco C tle um encon-
tro sigiloso qúc manteve, no Rio, com o

presidente nacional tio PMDII, Ulysses
Guimarães, um novo perfil.

1 Im escritório sem maior utilidade

que mantinha no centro do Rio foi trans-
formado, tlc repente, numa espécie tlc
confessionário, E começou a virar moda.
particularmente entre os quadros peme-
debistas, a menção a convites para con-
versas com o cx-Governadoi na sala 2607
do edifício Cândido Mendes.

Políticos bem relacionados com l llys-
ses, no Rio, asseguram que Chagas reve-
lou ao presidente nacional do PMDB que
está pronto a expiar algumas culpas c a
ajudar o pailido a crescer outra ve/. no
Estado. Na oportunidade, Ulysses che-
gou a locar no problema Moreira Tranco
c o cx-Govcrnador lhe afirmou que pode-
ria dar um jeito. Lia fins tle dezembro de
84. Chagas prometeu a Ulysses pedir â
bancada fluminense apoio ã sua preten-
são de sei presidente tia Câmara.

()s que jã passaram pela sala 2 607 do

Chagas: mudança dè estilo
edifício Cândido Mendes são unânimes
em atestar as mudanças no comporta-
mento político tlc Chagas. O ex-
Governador já não recebe ninguém, in-
forma o Prefeito tlc Campos, José Carlos
Vieira Barbosa, com uma decisão pronta
c acabada.

Ouc Chagas procura moldar um novo
perfil não há dúvidas. Suas conversas não
visam mais a uma única direção, como
ocorria quando detinha a hegemonia tio
MDB ou tio PMDB no Estado. Agora, o
ex-Governador diversifica seus encontros
c busca converter, através da palavra, os
representantes tias divetsas correntes pe-
medebistas que resistem â idéia de ter
Mineira Tranco como o virtual candidato
do partitlo il sucessão governamental de
1986.

A todos que lembravam na reunião
da casa do Deputado Cláudio Moacyr as
referências rudes que Mineira fez ao seu
(ioverno, na ultima campanha eleitoral,
Chagas respondia com uma espécie dc
clichê cunhado na hora: "Nenhum 

parti-
do pode dat-se ao luxo de recusar, num
momento de reorganização da vida poliu-
ca do país, os que têm tovos". E comple
lava: "Mineira Franco lem volos e não
deve haver vetos ã sua disposição de
ingressar etn nossos quadros".

Ao pedirão Deputado Thales Rama-
lho que o ajudasse na tarefa tle recompor
Chagas e Moreira, Tancredo não escon-
deu de alguns de seus assessores, familia-
rizudos eom a política do Kio, um sonho
maior: obter, a prazo mais longo, a
pacificação cniie o cx-Govcrnadoi flumi-
nense e os Senadores Amaral Peixoto
(PDS) e Nelson Carneiro (PIB), que
foram companheiros no MDB, brigaram
e ho|c são lidos como adversários irre-
conciliáveis.

Derrota de 82 deixou partido órfão
O PMDB do listado do Rio, que

precipitou a campanha eleitoral tle 1986
com o anúncio do Deputado Cláudio
Moacyr e do Prefeito Paulo Rattcs (Pe-
trópolis), que pretendem disputar a su-
cessão do Governador Leonel Brizola, é
um partido sem donos, desde a implosão
do chaguismo, nas ultimas eleições ge-
rais.

Como a sua derrota foi mais acentua-
da nos municípios do Riti de Janeiro,
Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópo-
lis, São João de Merili, Niterói e São
Gonçalo, que detêm mais dc 70% dos 5
milhócs de eleitores fluminenses, o prin-
cipal partido oposicionista do país acabou
virando no Estado uma agremiação de
influência nitidamente rural.

Grupos
Lssa nova situação deixou o parlido à

mercê do três vertentes decisórias: a
corrente remanescente do chaguismo, li-
derada pelo Deputado federal Jorge Lei-
te; um grupo de políticos do Norte Flumi-

nense, chefiado pelo industrial Ecil Batis-
Ia; e uma facção de independentes ligada
ao Prefeito Paulo Raltes.

A união de duas facções garante a
qualquer candidato uma vitória tranqüila
na convenção que indicara o candidato a
sucessão governamental. ()s remanescem
les do chaguismo, que o Deputado Jorge
Leite procurou manter à sua órbita nos
últimos dois anos, têm, praticamente, o
comando dos Diretórios Zonais da cidade
do Rio de Janeiro e totalizam 154 votos.

Depois dos delegados chaguislas des-
lacam-se os (pie seguem, no Norte do
Estado, a liderança do industrial Ecil
Batista, que exerce a vice-presidência
regional do partido, com 146 tepresen-
tantes. O quadro c completado por HIS
delegados que podem ser considerados
independentes ou indecisos.

No esforço tpie faz paia ingressar no
PMDB e se situar, ao lado de Rattcs e
Cláudio Moacyr, como postulante a indi-
cação dc candidato a Governador, o ex-
Prefeito de Niterói, Moreira Franco já

vem abordando, isoladamente, alguns
delegados pemedebistas.

No princípio de março, com uma
mensagem de sustentação da necessidade
da consolidação plena da fusão, através
de maiores investimentos federais e esta-
duais no interior fluminense, o Prefeito
Paulo Rattcs julga que poderá aglutinar
em tomo do seu nome os votos necessá-
rios para uma vitória na convenção do
PMDB.

Rattcs e Cláudio sabem que existem
grandes possibilidades dc acordo entre os

grupos do Deputado federal Jorge Leite e
do industrial Ecil Batista e vão tcnlar
impedir que isso ocorra. E que a união
dos chaguislas á disciplinada corrente do
Norte Fluminense decidirá internamente
a sucessão no PMDB. garantindo a legen-
da pata a disputa do Governo do listado,
ano que vem, a Moreira Tranco.

ROGÉRIO COELHO NETO
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DO BRASIL OU DO EXTERIOR

•EXCURSÕES"PASSAGENS
•FÉRIAS FINANCIADAS
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Quem ouve, vai ouvir melhor. Quem
anuncia vai ganhar muito mais
audiência com o aumento ria área
geográfica a ser coberta. E quem não
ouvia, vai saber agora o que é o
melhor rádio do interior do Brasil.
Campos Difusora, liderança
comprovada que se amplia com 10
Kw na antena. Integração total do
Norte Fluminense.
Ligue se na Difusora você também.
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Frente Liberal já tem
mais de 400 núcleos
organizados em S. Paulo

São Paulo d Deputado IIcrbcrt Levy (l'1'l.-SI') infor-
mou que já estáo montados iniiis de 'UHI núcleos (lo PFL nos 571
municípios do estudo, em plenas condições dc serem transfor-
mudos cm comissões provisórias municipais. Citou o caso dc
duas cidades nao i|iiis revelar quais são — cm que o Diretório
Municipal inteiro do PMDB se passou para o PFL,

0 liiiuio (lo PFLc a sua organizaç/to cm todo o País foram
os principais assuntos do jantar que reuniu cm São Paulo o
Vicc-Prcsidentc eleito, José Sarney, c o ex-Governador Abreu
Sodré, Saincy chegou a Sáo Paulo quarta-feira, jantou com
Sodré na casa dc um amigo comum dc ambos c, sem outros
conluios políticos, retornou ontem dc manhã a Brasília.

Crescimento
Presidente do Conselho Nacional da Cafeículliira e apon-

tado como aspirante á presidência do IIIC Instituto Brasileiro
do Café — no próximo Governo, Sodré oferecera um almoço
em sua casa a membros do PMDB t do PFL, entre os (piais o
Vicc-Prcsidentc Aureliano Chaves, o Governador Franco Mon-
toro, o ex-Prefeito Olavo Setúbal, os cx-Govcrnadorcs, Laudo
Natcl c Paulo Egydio, e os empresários Antônio Ermírio de
Moraes e Dilson Funaro.

Na avaliação de Abreu sodre Saúde, a implantação do PFL
cm lodo o País está cm franca evolução, tim Sáo Paulo, no
momento, discutem-sc os critérios para a escolha dos II
integrantes da Comissão Executiva Regional Provisória do
partido, que será presidida por Olavo Setúbal caso ele náo seja
indicado ministro de Tancredo Neves.

Aic o momento, está decidido que a Executiva Regional
do PFL terá a participação dc Sctiíbllúb.il, dos cx-governadores
Abreu Sodré, Laudo Natcl c José Maria Marin, c dc represen-
tantes dos deputados federais (três) c estaduais (seis) que o
pailido tem no Istailu.

Wilson Martins ajuda
PFL a se organizar

Cimirxi Grande 0 Governador pemedebista Wilson
Barbosa Martins está envolvido no processo dc ai titulação do
Partido da Frente Liberal no Estado, que ontem registrou a
adesão dc quatro deputados estaduais c um deputado federal do
PDS. São cies: Arv Rigo, Londres Machado, Zcnóbio Santos,
Roberto Djama Barros e Levy Dias.

Além dc receber prefeitos pedessistas dispostos a aderir ao
PFL, o Governador tem se comprometido a atender seus
municípios a partit da efetivação das vinculaçôcs, que deverão
somar 15 (dentre as 32 prefeituras que o PDS detinha no Maio
(irosso do Sul) até o final do mês.

Com isto, o cx-Govcrnador Pedro Pcdrossian vê frustrada
sua tentativa dc eleger 0 presidente da Assembléia c, a longo

prazo, de ler viabilizada sua candidatura ao (ioverno cm Wi.
Enquanto isto, o secretário da Executiva nacional do PPL,
Deputado Saulo Queiroz, já prepara a grande lesta das adesões
para o dia 22, na Capital, esperando contar com a presença dos
diligentes nacionais do partido.

PMDB-PE lança pai de
Peruando Lyra para
presidir A ssembléia

Recife Em protesto contra o lançamento do pedessista
Oswaldo Rabelo, adepto de Paulo Maluf na última campanha
sucessória, com o apoio do PFL, o PMDB resolveu lançar
candidato á presidência da Assembléia Legislativa de Peruam-
buco o Deputado Joáo Lyra Filho, pai do Deputado federal
Fernando Lyra (PMDB-PE).

A eleição será hoje. 0 PMDB tem 22 deputados. Soma-
dos, PDSe Frente Liberal têm 28 cadeiras. O Deputado federal
Roberto Freire (PMDB- PE), representante informal do Partido
Comunista Brasileiro no Congresso, considera O simples lança-
mento de uma chapa alternativa para a Mesa da Assembléia
uma derrota dos principais líderes do PFL no Estado, o
dovernador Roberto Magalhães e o Senador Marco Maciel.

Roberto Freire acha que 
"a simples indicação dc Rabelo é

uma derrota dos setores liberais do PDS". V. explica:
— Isso dá a demonstração exata das dificuldades do PFL

para avançar aqui, porque está confundido e. sob a hegemonia
dos setores reacionários do antigo PDS, sua base de sustentação
política continuam sendo as oligarquias atrasadas e tradicionais
da região.

A indicação do Deputado Oswaldo Rabelo provocou
protestos do PMDB porque cie já foi delegado de política e é
acusado de manter ligações com o aparelho repressivo do
Estado.

General assume posto
no Exército e menciona
orientação de Tancredo

f) General Haroldo Erichscn da Fonseca tomou posse
como diretor da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Exército.
O Comandante do I Exército, General Hcraldo Tavares Alves,
representando o Ministro do Exército, presidiu a cerimônia,

que contou com a presença de 16 generais e representantes da
indústria privada ligada aos setores de armamentos, munição e
informática, c da Imbel.

Exercendo a vicc-chcfia do Departamento Geral de Servi-

ços, o General Haroldo Fonseca é um estudioso da área dc
ciência e tecnologia. Em conversa com jornalistas, afirmou que
"o 

próprio Presidente Tancredo Neves disse que 0 país precisa
progredir nessa área". Indagado por repórteres sobre se a
Secretaria iria fazer estudos para a construção de bombas
nucleares, ele riu e negou:

— Não temos recursos para tanto e não ha determinações

para tanto. Vamos aprimorar estudos, ajudar a indústria
privada e aceitaremos ajuda do setor. Nossa meta é o homem e
o material.

Rondônia desiste de
intervenção e dá
posse a 2 prefeitos

Porto Velho — Expirado o prazo das intervenções, o
Procurador-Geral do Estado de Rondônia. César Ribeiro,
reempossará hoje. no cargo, o Prefeito de Jiparaná, Roberto
João Geraldo (PDS), afastado há 120 dias. e dará posse em
Vilhena ao Vice-Prefeito. Élcio Rossi, que assume em lugar de
Vitorio Abraão (PDS), cassado por unanimidade segunda-feira

pela Câmara.

Os prefeitos afastados foram denunciados pelo Ministério
Publico por malversação de dinheiro público, apropriação
indébita de bens municipais e crime de responsabilidade, sendo
afastados por recomendação do Tribunal de Contas e decreto

governamental aprovado pela Assembléia Legislativa.

De acordo com o Procurador do Estado, "todas as provas
reunidas contra cada um deles foram encaminhadas à Justiça,

que poderá decretar a prisão dos acusados com base no
Decreto-Lei 201". Em Colorado do Oeste, a 7-|ilkm de Porto
Velho, continuará afastado o Prefeito Marcos Donadon (PDS),
também devido a irregularidades. O Governador Jorge Teixeira
de Oliveira estabeleceu nova intervenção pelo prazo de 90 dias,
"até 

que a situação se normalize".



B n l" oadorno Boxta-folra, 15/8/85 n 2o Cliohê POLÍTICA JORNAL DO BRASIL

coluna do castello l ancreao abre portas
Rédea curta
na economia

Apolíticii 
ccoiiômico-financeira, qui' será

conduzida sob a supervisão do Presidente
Tancredo Neves, pelos futuros Ministros Fran-
cisco Dornelles e João Sayad {o Banco ( ciiii.il
ainda não tem titular definido), enfrentará
graves problemas desde o dia da posse, como a
suspensão das negociações com o FMI C a
perda de controle da dívida interna provocada
pelo buraco aberto com os escândalos da
Sunamam e dos bancos do Sul sob intervenção,
i.sse último fato poderá projetar-se no agrava-
menlo da inflação, ameaçada dc alcançar"nf-
veis argentinos" segundo termos usados por
competente perito ligado ao próximo Gover-
no. A hora seria de rédea curta e nao tlc rédea
solta.

1'ss.i situação exigira nm endurecimento
da política financeira c maioi cautela nas
propostas de solução tle emergência para pro
blemas sociais, uma das prioridades tio novo
Governo. O Si Francisco Dornelles é lido
couto um homem duro na execução, mas o Sr
João Sayad, que ocupara o Ministério tio
Planejamento, tendo renomada competência,
parece mais sensível a pressões sociais c menos
resistente a exigências ile natureza política,
Enfim, o duro não será elc, como não o tem
sido cm São Paulo, apesar do excelente traba-
lho ali realizado na área financeira, O duro
teia de ser o Sr Dornelles.

O terceiro parceiro da geslão econômico-
financeira será o presidenle do Banco Central,
O posto está sendo disputado por duas correu-
les paulistas. Uma delas indica o Sr Cai los
Antônio Roca. antigo Secretário da Fazenda
ilo ex-( iovernador I .ando Natal e pessoa vincti-
latia ao grupo tio Ministro Delfim Netto. A
outra prefere a designação do Sr Fcrnão Bra
cher, clirctoi da área externa do Banco ("_-nti.il
uo período tio cx-Prcsidcnlc Ernesto Geisel.
Bracher seria mais duro, ou seja, mais próximo
do estilo Dornelles do que o antigo Secretário
da Fazenda.

Um datlo novo ;i interferir na atuação
desse eolcgiado será a nomeação do banqueiro
Olavo Setúbal para o Ministério das Relações
Exteriores, com instruções para mobilizar o
Itamarati como instrumento de negociação da
divida e da faixa externa da economia brasilei-
ra. O Sr Setúbal hesitou em aceitai esse
Ministério, mas reviu sua posição negativa
graças aos conselhos do Si José Bonifácio
Coulinho Nogueira, que o convenceu tia un
porláncia da sua presença no Ministério, ainda
que inicialmente numa posição que nao seria a
desejada, mas num posto de irrecusável impoi
tância.

O futuro Ministro tia Indústria e Comer-
cio, Sr Roberto Gusmão, deverá atuai numa
faixa próxima da do Sr Joáo Sayad, com quem
mantém ótimas relações no Governo paulista,
emboia seja lambem pessoa ile bom diálogo
com o Sr Francisco Dornelles e seja pot
temperamento mais um duro do qnc uni bran-
do. Como se vê, o ministério somente em ação
definirá sua verdadeira fisionomia no trato dos
assuntos de economia.

(.) ministério do Sr Tancredo Neves está
quase lodo composto, inclusive com a destina-
ção aos Srs Renato Archer c Marcos Freire,
respectivamente, dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia (a sei criado) e de Assuntos Fun-
diários. C) Ministério da Ciência e Tecnologia
enfeixará as áreas nuclear (Cnen), de informa-
tica (Conin) e de pesquisas (CNPq). I lá nomes
que, considerados ministeriáveis, ainda nao
estão situados em caráter definitivo. Entre eles
destacam-se Fernando lyra, Aluisio Alves
(cuja participação é assegurada por confiden-
tes do Chefe do Governo), Paulo Brossard
(falado para o Ministério da Justiça) e Marco
Maciel — aconselhado a recusar a pasta tia
Educação, que exige do titular um desempe-
nho politicamente desgastante e de pouco
rendimento para a região que o Senador repre-
senta. Náo devem ser excluídos os nomes ile
Thales Ramalho e ile Hélio Beltrão.

O PFL nao está satisfeito ainda eom sua
quota de participação, resumida aos Srs Olavo
Setúbal. Aureliano Chaves. Marco Maciel e
possivelmente Gonzaga Mola. Seus dirigentes
querem participação no Ministério do Interior,
ocupando uma das suas faixas. Consideram
que o partido foi deslocado do Ministério da
Previdência pela escolha do Sr Waldir Pires,
um nome da faixa de influência do presidente
do PMDB. 0 Sr Ulysses Guimarães melhorou
sua performance eom a escolha do Sr Pedro
Simoti, para a Agricultura, do Sr Renato
Archer, para o Ministério da Ciência e Tecno-
logia, e ilo Sr Waldir Pires, embora tenha
perdido em São Paulo todas as indicações para
o Governador branco Montoro.

O Presidente eleito está adotando curioso
comportamento. Ele conversa sobre o ministé-
rio, faz antecipações e revelações a governado-
res c a outros interlocutores, mas não efetivou
qualquer convite, a náo ser evidentemente ao
Sr Dornelles, já no exercício da pasta. O Sr
José Aparecido, por exemplo, tido como certo
para o Ministério da Cultura, embarcou para
Washington e Cleveland sem qualquer palavra
do Presidente, com quem almoçou e que
avaliou com ele outras indicações.

Os itens principais
Os principais itens do programa elaborado

pelo Copag referem-se á dívida interna, á
dívida externa, à política industrial e á política
agrícola, embora tenha abordado igualmente
outros problemas em pauta.

Para a Fazenda, em São Paulo

O lugar do Sr João Sayad na Secretaria da
Fazenda de Sáo Paulo está entre o Sr Luís
Carlos Bresser Pereira, presidente do Banes-
pa, e o Sr Marcos Fonseca.

Resistência a Carlos Murilo

O PMDB de Brasília náo está satisfeito
com a hipótese da nomeação do Sr Carlos
Murilo para o Governo de Brasília. O cx-
Deputado estaria excessivamente vinculado a
grupos empresariais da Capital.

() encontro cntrc o cx-Govcrnadoi
Chagas ítalas c o ex-presidente do PDS
fluminense Wcllington Moreira Franco

numa quinta-feira do mês dc janeiro
na casa dn cx-Dcpütado Ario Teodoro,
na liana tia Tijuca — revelou unia evi-
dência; o ingresso dc Moreira tm PMDB
tem o putrocínio do Presidenle cleilo,
Tancredo Neves.

Encarrègndo dc rcaproximai os dois
ferrenhos adversários tia última campa-
nha eleitoral, Thales Ramalho, nm expe-
rimciitado articuladpi político que transi-
Ia com desenvoltura junto a Tancredo,
não encontrou dificuldade paia cumprir a
inissiio. Mostrou a Moreira que cm cen-
tros urbanos de cxprcssfio o PPL dc
Aureliano Chaves nau terá grande futuro
c disse a Chagas que o Presidente eleito
não poderia prescindir dc sua presença
mais ativa na política fluminense.

A costura
Definido a campo neutro para o

encontro conseguido poi Thales com
simples telefonema ao seu velho amigo
ilos tempos de MDB, Ano Thcodoro, a
reunião leve como testemunha, além tio
anfitrifio, apenas o Deputado federal Jor-
ge Leite (PMDB-RJ), nm cliagulsta assu-
tiiitlo. Chagas deixou Mineira á 7011111111'
nn revelai, depois tios cumprimentos,
que cm política o importante c sepultai <>
passado.

A conversa vinha sendo guardada
como um segredo a sete chaves, quanto
aos seus principais detalhes, pelos dos
maiores interessados c por Jorge Leite c
ÁrioThcódoro, suas únicas testemunhas,
n que ns quatro comentaram, porém,
começou a vil a luz esta semana e revelai
tt desejo tle Tancredo vei Moreira no
PMDB.

A primeira grande costura política da
Nova República ocorre assim no Estado
tio Rio dc Janeiro. Como Chagas poderia
ser o grande obstáculo ao seu desejo tle
tii.it Moreira da mia tio Partido da I ren-
If Liberal paia situa In. an seu latiu, no
PMDB, Tancredo valeu se dus préstimos
dc Thales Ramalho,

lauto Chagas como Moreira negam a
existência tle qualquci composição prévia
entre ambos. Mas é certo que an acionai
velhos amigos, como o cx Deputado Sil-
vio Lessa, que controla o Diretório Muni
cipal do PMDB ile Niterói, para facilitar
a filiação tle Moreira, o cx-Govcmadoi
começa a demonstrai qucoex presidente
do PDS no Estado lhe agracia como nome
capa/ dc concorrei, com exilo, a sucessão
dc Brizola.

t) Deputado federal Jorge 1 cite, que
realizou reuniões previas com Moreira
ale que o ex-Prefeito tle Niterói chegasse
,1 presença dc Chagas, garante que, por
enquanto, o ex-Governadoi so lem um
compromisso; evitai que o partido vele o

ao
Polo do Geraldo Viola

PMDB a Moreira
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Moreira, José Augusta, (rama e Corrêa: cordialuladt

CARLOS CASTELLO BRANCO

ingresso em seus quadros tle lideranças
com vnios. Quanto íi composições, lem-
brando que pretende disputai a Pieleilu-
ra do Rio, esle ano nu em 1986, Leite foi
taxativo:

tini acordo polílico-cleitoral não
se fecha da noite paia o dia. Exige, antes
dc mais nada, reciprocidade, Poi ma,
essa providencia não deve ser cogitada,
alé porque o ex Prefeito de Niterói nao
eslá anula filiado ao PMDII.

Despojado do podei tle nomeai e
demitir, sem o comando absoluto tio
partido e sem o jornal O Dia uma
tribuna popular, diíiria, que soube usai
com muita maestria . ( hagiis parece
querei construir, a partii da chamada
Operação Moreira Franco e de um encon-
tro stgiloso tpte manteve, 110 Km, mm o
presidente nacional do PMDB, Ulysses
< tuimarães, um novo perfil

Um escritório sem mnioi utilidade
que mantinha 110 centro do Rio loi trans
formado, de repente, numa espécie tle
confessionário. I- começou a virai moda,
particularmente cntrc ns quadros |>cmc-
debistas, a menção a convites paia con-
versas com o ex-Governador na sala ?. WI7
tio edifício ( aniliilo Mendes

Políticos bem relacionados com 1 üys-
ses, no Rio, asseguram que Chagas revê-
lou ao presidente nacional do PMDB que
esta pronto a expiar algumas culpas e a
ajudai o partido a crescei outra vez no
Estado. Na oportunidade, Ulysses che-
gou a locar no problema Mnieua Franco
e o ex-Govcrnadoi lhe afirmou que pode-
ria dar um jeito. Era fins de dezembro de
84, Chagas prometeu a Ulysses pedir a
bancada fluminense apoio a sua preten-
são dc ser presidente da Câmara,

()s que jã passaram pela sala 2b07 do
edifício Cândido Mendes sáo unânimes

cm ateslar as mudanças no comporta-
menlo político de Chagas. O cx-
Governador jã não recebe ninguém, in
forma <> Prefeito de (lampos, José Carlos
Vieira Barbosa, com uma decisão pronta
e acabada,

Oue Chagas pintura moldai um novo
perfil não há dúvidas Suas conversas não
visam mais a uma única direção, como
ocorria quando detinha a hegemonia tio
MDB ou do PMDB no Estado. Agora, o
cx-( iovernador diversifica seus encontros
e busca converter, aliavés da palavra, os
representantes das diversas correntes pc-
medebistas que resistem ã idéia de ter
Morena Franco como o virtual candidato
do partido A sucessão governamental de
1986.

A Iodos que lembravam na reunião
da casa tio Deputado ( láudio vi as
referências rudes que Moirita fez ao seu
Governo, na última campanha eleitoral,
Chagas respondia tom uma espécie dr
1 hche cunhado na hora: "Nenhum parti
do pode dai se ao luxo dc recusar, num
momento tlc reorganização da vida polui-
ca tio país, os que lem lovos". E comple-
lava: "Moreira Franco tem votos c nao
deve havei velos a sua disposição tle
ingressai cm nossos quadros".

Ao pcdii ao Deputado Thales Rama
lho i|tte o anulasse ua tarefa de recompor
Chagas e Moieita, Tancredo mio escon-
deu tlc alguns de seus assessores, família
11/ados Com a política tio Rio, um sonho
maioi obler, a prazo mais longo, a
pa> i!u ação enlre o ex-Govcrnadoi flumi
nense e os Senadores Amaral Peixoto
(PDS) e Nilson ( arneiro (PTB), que
foram companheiros no MDB. brigaram
e hoje são tidos como adversários irre
°,mil,'IVl1'' (.rScÉRIOCOE^Íl^TO

Encontro oficializa adesão
O candidato do l'DS ao Governo tio

Estado na última eleição, Wcllington
Moreira franco, comunicou ao presiden-
te do PMDB do Rio, Jtuge (lama, seu
interesse em se filiai ao Partido D assim-
lo será examinado agora pela Executiva
regional, cuja maioria já aeeila a filiação
de Moreira.

A comunicação Ini leila nn apaita-
menlo tio dirigente comunista Hércules
Corrêa, no Flamengo, onde Moreira e
Gama conversaram, nu final tia tarde. D
resultado do encontro salislcz. Hercules
Corrêa: "Pan 1'».% o PMDB será forte
para disputai a sucessão estadual."

Cauteloso, Moreira Franco, numa
entrevista antes da conversa reservada,
disse que sua nova opção partidária não
decorre dc um projeto eleitoral.

- Em 1986 a situação política brasi-
leira será muito diferente. Ninguém pode
fazer um projeto eleitoral apenas com
base na realidade aluai. O mais impor-
tante, a partir de agora, é lutar para tpie o
Governo Tancredo Neves lenha condi-
ções de honrar seu compromisso demo-
crático, O PMDB, liderando um lotijun-

lo de forças, seia a principal base do
Presidenle eleito, pata a viabilização do
regime democrático com reformas so-
ciais.

Alem de reafirmar que seu compro-
misso "é com a mudança do país, não
eom um projeto eleitoral para 86", Mo-
reira Franco eonsiderou"maldoso" o ape-
lido de "beija flor", que ganhou tio Co-
vernador 1 eonel Brizola, por já ter sido
do antigo MDB. do PDS. lei cortejado a
Frenle Liberal C, ludo indica, agoia 110
vãmente do PMDB. I. Morena deu suas
razoes, afirmando;

Com a extinção do MDB, acom-
panhei meu então chefe político, Amaral
Peixoto, pai.i o PDS, poi uma questão de
lealdade, da qual me orgulho; 110 PDS,
como presidenle, nos últimos dois anos
liderei uma dissidência que expressava os
anseios da população, pois defendi, entre
outras bandeiras, a eleição direla paia
Presidenle da Republica; antes de ser
expulso, desliguei-me tio Pai lido, já libe-
rado também tio meu compromisso com
o Senador Amaral Peixoto, com quem
lenho divergências políticas, mas boas

relações pessoais. A prova tle que lenho
sido coerente é a densidade eleitoral que
tenho hoje no Rio, apresentada cm pes-
quisas. Assumi posições que irritaram ns
poderosos, mas refletiram o pensamento
das correntes interessadas na tlemocraii-
/ação tio Brasil.

() dirigente comunista Hércules Cor
réa patrocinou o encontro em seu aparta-
menlo porque desde maio do ano passa-
do vem tentando levai Moreira Franco
para o PMDB

Ele c outros políticos importan-
tes. para que possamos ganhar o Gover-
no tio Rio e mudar a lace do F.slado,
porque o Governador Leonel Brizola só
fe/ aumentar as calamidades — disse
Hércules, que admite, futuramente, uma
coligação do PMDB com o PCB a ser
legalizado.

Os protagonistas tio encontro de 011
tem procuraram ignorar a presença de
um galo prelo, símbolo de a/.ar. Mas, por
via das dúvidas, quando posaram paia
fotos, ficaram distantes do animal o
Gatão, como é chamado pelas filhas de
Hércules,

iiatiaia
turismo
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Filho de Montoro é um
dos nomes escolhidos
para o segundo escalão

Ittnsíliii c Maccié O economista André Franco Montoro
Filho, filhn dn Govcrnadoi dc San Paulo, deverá ser o
sccretário-gcral do Ministério do Planejamento, a convite tlc
sen ainino e Iniiiiti Mntisiro João Sayad, Secretário tle Fazenda
dc São Paulo. O ex Scnadoi cearense Mauro Benevides,
itssessoi tle Franco Montoio, c o nome mais rolado para
piesidir o lianco do Nordeste do Hiasil BNH.

Com poucas escolhas a definir para o primeiro escalão, |á
começou íi composição dc nomes para o segundo, Alguns
assessores dc futuros ministros recolhem subsídios, inclusive
junto a secretaria técnica do Presidenle cleilo Tancredo Neves.

Cotações
Antônio Carlos Rocca, do Conselho de Administração do

Mnppin, loja dc departamentos dc São Paulo, ainda disputa a
presidência do lianco Central com José Luiz Silveira Miranda,
preferido do novo Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles;
Sérgio Freitas, diretor da área externa do banco Itaú, esiíi bem
cotado paia o BNDES; Mailson Nóbrega pata a sccrctaria-gcral
do Ministério da Fazenda; losé Hugo Castello Bianco para a
Caixa Econômica Federal; Camilo ( alazans para o Banco do
Brasil; Camilo Pcnna pata a Siderbrás e Ney Braga para Itaipu
mantêm a posição do início da semana.

André Montoro Filho é amigo de Sayad desde a faculdade,
na I !SP, c ambos se doutoraram ao mesmo tempo na Universi-
dade tle Yale Rccém-cleito paia a presidência regional da
Fundação Pedroso Horta, André Franco Monloro lambem c
conselheiro econômico do pai, como secretário dc um Conselho
econômico que reúne órgãos regionais e secretários dc Estado.

Dornelles tem caria branca de Tancredo para escolhei o
novo presidente do lianco Central, ao contrario do atual
modelo, no tiual esse cargo é preenchido em entendimentos tios
ministros da Fazenda c do Planejamento, Rocca é o candidato
dc Delfim Netto, absorvívcl por Dorncles tjtie, no entanto,
inclina-se pelo aluai diretor da .'irea bancária do BC, José Luiz
Mu nula, já integrado ao processo dc renegociação da divida
externa,

I ni Matem, o Ooveriiadoi Divaldo Suruagy anunciou ler
assegurado com o Presidente eleito Tancredo Neves dois cargos
do próximo Governo, paia Alagoas: a presidência do liisiiiuio
do Açúcai c do Álcool c tuna das vagas para Ministro do
Tribunal tle Contas da Uniáo. Não ipus adiantar se o filho do
Senado! Teotônio Vilela, empresário José Aprigio Vilela, seria
o indil ado pata o IAA

O (Iovernador do Amazonas, Gilberto Mcstrinho, já
elaborou junto com o (iovernador do Pará, láder Barbalho

a 11-.t;i dos nomes que vai sugerir ao Presidente cleilo,
Tancredo Neves, na próxima quinta-feira,

Mcstrinho revelou que sele organismos do 2" escalão vao
sei delegados a região Norle: o lianco da Amazônia, a
Superintendência para Desenvolvimento da Amazônia (Su-
dam); a Superintendência da Zona franca dc Manaus (Sulra
ma); a Superintendência para Desenvolvimento da Borracha
(Sudhcvea); o Instituto para Reforma Agrária (Incra); o
Departamento Nacional da Produção Mineral (l)NPM) c *
Companhia dc Pesquisa dc Recursos Minerais (CPRM)

Brizola rebate prova
de Sebastião Nery e
ap o n t a fa Is ific ado r

O Governador Leonel Brizola acusou 0 ex-assessor dr
imprensa do Departamento dc Estradas dc Rodagem— DER,
Davi Gomes, pela falsificação do recibo que o Deputado federal
Sebastião Nery (PDT) apresentou como prova de suas tlentín-
cias contra o diretor do DF.R, Ubirajara Muni/.. Brizola afirmou
que Davi Gomes c especialista cm artes gráficas c acusou-o de
lei distribuído, anteriormente, cópias do mesmo recibo na sede
do PDT.

') Secretário dc Governo, ( ibilis Viana, por sua va,
divulgou nota oficial contestando as acusações tlc Sebastião
Nery. De acordo com Cillilis Viana, o diretor do DER não mora
em sua casa cm Cachoeiras dc Macacu. O Secretário de
Governo admitiu, contudo, ler cedido uma área de hectares em
seu sítio para tpte Ubirajara Muniz lá instalasse tuna casa pré-
fabricada, "num 

gesto de solidariedade". Cibilis Viana afirmou
também que a piscina a que Nery se referiu nao passa de "um

pré-fabricado de plástico, á venda em casas especializadas e de
valor compatível com a renda dc um servidor graduado".

(J Procurador-Geral da Justiça. Antônio Carlos Biscaia,
acusou, também, em nota oficial, o Deputado Sebastião Nery
dc ler utihzailo"o ambiente da Procuradoria para propósitos
pessoais e políticos, distorcendo inclusive íalos objeto das
investigações". " Esta Procuradoria não emitiu juízo sobre o
mérito c procedência das supostas denúncias" — afirmou o
Procurador, finalizando: "Diante de denúncias como estas, é
dever do Ministério Publico adotar as medidas cabíveis tanto
sobre os caluniadores quanto sobre os responsáveis por irregula-
ridades, conforme as conclusões das investigações".

Deputado duvida da
seriedade do laudo

O deputado federal pelo PD 1. Sebastião Nery colocou cm
duvida a seriedade do laudo preliminar realizado pelo Instituiu
de Criminalística Carlos Éboli que afirma "ser produto de
montagem a cópia xerox de um iccibo de CrS 1 milhão que
teriam sido pagos pela Erco Engenharia ao diretor-geral do
DF.R. Ubirajara Muniz. E disse ter pedido ao Procurador-Geral
da Justiça, Antônio Carlos Biscaia que 

"nomeasse um Instituto
isento e idôneo".

Na sua opinião. lai laudo não é definitivo porque 
"se laudo

tle policia fosse definitivo não precisava haver |ustiça e o
Governador Brizola teria sido condenado cm muitos IPMs que
foram feitos contra ele. todos cheios dc laudos".

PCB pede a Tancredo
pacto que inclui o
reatamento com Cuba

0 Partido Comunista Brasileiro, em reorganização, propôs
ao Presidente eleito Tancredo Neves um pacto social para o
período de transição democrática. Segundo a proposta, o novo
Governo deve. entre outras iniciativas, adotar uma política
externa soberana, em defesa da paz, da autodeterminação dos
povos e do restabelecimento de relações diplomáticas eom
Cuba.

A posição do PCB para a fase de transição política no
Brasil foi estabelecida em Sáo Paulo, nos últimos dias 9 e 10,
durante uma reunião com a presença de vários convidados. O
documento resultante foi divulgado ontem, no Rio, pelo
presidente da Comissão Nacional Provisória dü Partido, Gio-
condo Dias.

Anseios
Na opinião dos dirigentes do PCB, o Governo Tancredo

Neves, para corresponder aos anseios da população, deve
eliminar "os dispositivos legais antidemocráticos e arbitrários
herdados da ditadura; realizar reformas constitucionais e fazer
aprovar leis ordinárias que institucionalizem amplas liberdades
democráticas no país; retomar o crescimento econômico; des-
concentrar a renda e. especificamente, a propriedade fundiária,
realizando uma reforma agrária, e eleger, em 19Sí\ uma
Assembléia Nacional Constituinte hue e soberana".

Reafirmando seu compromisso de defender o "pluralismo

político-partidário", Giocondo Dias garantiu que o PCB, além
de procurar legalizar-se, vai lutar pela estabilidade do Governo
Tancredo Neves. Ao seu lado. outro dirigente do Partido,
Givaldo Siqueira, chegou a prometer:— Vamos continuar lutando pela estabilidade do próximo
Governo mesmo que o Presidente fique reacionário. O impor-
tante e consolidar a democracia.
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.Renato Archer e Mauro Salles também serão ministros
Mais dois nomes são tidos como

escolhidos para compor o Ministério
cio Presidente eleito Tancredo Neves: o
cx-deputado Renato Archer deverá ser
o Ministro tle Ciência e Tecnologia,
cargo a ser enado c que irá incorporar
empresas estatais ila área nuclear, a
Secretaria Especial dc Informática

(SEI) c o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico c Tecnológico
(CNPq)l O publicitário Mauro Salles,
assessor de Tancredo, irá para o Minis-
leriode Assuntos Extraordinários, que
lambem será criado e sc responsabiliza-
rá pela área de comunicação social do
novo Governo.

Brasília — Foto rio Josó Varella

Uma proposta dos tempos de JK
Brasília Renato Archer, membro da

Executiva Nacional do PMDB, luiuio lim-
Lu do novo Ministério da Ciência c Tccno-
logia, embora afirmando que nao foi unida
convidado, contou: "Desde o (ioverno Jus-
celino Kubitschek eu propunha uni ministé-
rio para a ciência". Arclicr c Capitão-dc-
Mai-e-(incita, na reserva desde 1961. loi
oficial-dc-gabinotc de seu pai, o Governa-
dor áo Maranhão Sebastião Archer (l'M7-
1951), Depois, loi Vice-Governador do lis-
tadu. Em 1954, foi eleito Deputado federal
pelo 1'SD-MA. Formou com outros depu
lados, inclusive Ulysses Guimarães, :i Ala
Moça do PSD, que deu apoio ao Governa-
dor dc Minas Gerais, Juscelino Kubitschek,
cm sua campanha paia a Presidência da
Republica.

Informa o Dicionário liistórico-bmgrn-
ruo brasileiro: 1930-1983 que em 1956 Ai
cher transmitiu u JK denúncias do Aliuiian-
te Álvaro Aberto da Mola c Silva, fundadoi
do < 'otisclho Nacional de Pesquisas (CNPq)
c principal formuladoi da política nticlcai
brasileira, sobre ti exportação dc areia mo-
nazitica paia os Eslados l'nulos e outras
irregularidades nas relações entre os dois
paises no terreno da energia nuclear.

Continuou a defender uma política nu-
cie.ir brasileira como representante do Gb-

Foto do Arquivo

Sis-,

Renato Archer
WmWM

verno no conselho dc governadores da
Agencia Internacional dc Energia Atômica
(AIEA). Quando fazia estágio numa usina
nuclear inglesa, foi acusado pela revista
norte-americana Nucleonics:"Renato Ai-
cher. Deputado lederal. comunista, preten-
de interromper o relacionamento do Brasil
com os EUA no que se refere á energia
nuclear."

Sem confirmação
— Participei do setor nuclcai desde o

início — lembrou o lulum Ministro, rcssal-
vando porém que nao recebeu confirmação
de sua escolha nem mesmo do Deputado
Ulysses Guimarães, que propôs seu nome
com insistência ao Presidente eleito,

Archer náo confirmou a estrutura do
Ministério da Ciência c Tecnologia, mas
afirmou que o Dccreto-Lci 200, que insii-
liiiu a reforma administrativa cm 1965, já
previa sua criação c :i ele vinculava a
pesquisa científica C a energia nuclear. "A
informática nao, pois nem existiu", cscla-
teceu.

- Sei que já há estudos sobre a eslru-
tura s\c\ ministério, mas nao tive acesso a
cies disse ainda.

Amigo e correligionário de Tancredo
Neves "híi quase lll anos" c candidato
derrotado ao Governo do Maranhão cm
I0K2. Renato Archer foi cassado pelo AI-5,
em dezembro de l%N, quando cra Depu-
lado federal c sccrctário-gcral da Frente
Ampla, que uniu João Goulart, Juscelino
Kubitschek c Culos Lacerda contra a mili-
laiização dos governos revolucionários,

Fui dirigir uma empresa de acrofoto-
grametria, no Rio, c so voltei ;i política cm
1980, Passei muitos anos sem vei nem
Tancredo nem Ulysses. Alias, nos nunca
nos freqüentamos.

Renato Archci loi Subsecretário das
Relações Exteriores, quando o Chanceler
era San Tiago Dantas, durante o período
parlamentarista comandado pelo Primeiro-
Ministro Tancredo Neves.

San Tiago viajava muito e, quando
voltava, não gostava de assumii a estrutura
do Itamaraty, Cheguei a passar sete meses
como Ministro interino e adquiri muita
experiência. Acho que por isso as especula-
ções, agora, me vinculavam sempre ao
Itamaraty — comentou,

Lomunicaçao, a
Brasília Mauro Salles. 52 anos, é o mais

próximo assessor do Presidente eleito, depois
dc seu neto c secretário particular, Aécio
Neves da Cunha, Publicitário, Salles ficará
responsável por lodo setor dc comunicação
social do Governo. Sua pasta, no entanto, terá
outras atribuições ainda sem definição.

A aluai Secretaria dc Imprensa e Divulga-
ção, comandada pelo Ministro Carlos Atila,
lambem será incorporada ao novo ministério.
A SID substituiu a extinta Secretaria dc Co-
municação Secou criada no início do
(ioverno Figueiredo. Salles, que foi secreta-
rio-executivo do Conselho dc Ministros em
1961, quando Tancredo Neves era Primeiro-
Ministro, cuidou de toda a infra-estrutura da
campanha presidencial do ex-Governador.

tarefei principal
Da parle promocional ao apoio logístico

em Brasília e uo restante do pais, Salles
coordenou tudo, Na recente viagem do Prcsi-
dente eleito ao exterior, Mauro Salles loi
também o coordcnador-gcral. Executivo por
vocação, é um coringa de Tancredo Neves, de
quem foi hospede na Granja do Ipê durante o
Parlamentarismo. Aliado incondicional do
grupo formado poi Francisco Dornelles, Sc-
cretário da Receita Federal, que deverá ser o
Ministro da Fazenda; Roberlo Gusmão, nome

.certo para o Ministério ila Indústria e dn
Comércio, c do Governador de Minas, Hélio
Garcia, Mauro é filho do cx-Scnadoi c Minis-
tro Apolônio Salles, correligionário dc Tan-i
credo Neves no PSD.

Tancredo quer Sabóia na Marinha
Brasília — O Presidente eleito Tan-

credo Neves disse onlcm a dois políticos
do PMDB — um deles futuro ministro de
Estado — que seu Ministro da Marinha
será mesmo o Almirante Henrique Sa-
bóia. Há dois dias o presidente da Comis-
sáo Provisória do PFL, Senador Marco
Maciel, informou a seus companheiros de
parlido que a escolha de Tancredo pode-
ria recair no Almirante José Maria do
Amaral, Comandante de Operações Na-
vais.

—¦ Pelo que sei, o Tancredo esta
pensando no Sabóia — disse o cx-
Ministro da Marinha. Maximiano da Fon-
seca, depois de ter-se encontrado, pela
manha, com o Vice-Presidente Aureliano
Chaves. O Almirante, contudo, linha ain-
da duvidas. Tanto que, da casa dc sua
filha, pcio telefone, fez para um amigo o
seguinte comentário: "As coisas, no escri-
tório do Tancredo, com relação à escolha
para a Marinha, estão mudando".

Maximiano
Sabóia e Amaral sempre figuraram

nas preferências de Tancredo Neves. No
dia seguinte ao de sua eleição pelo Cole-
gio Eleitoral, ele mostrou ao ex-
Deputado Renato Archer — oficial de
Marinha reformado e muito ligado ao
presidente do PMDB, Ulysses Guimarães
—, escritos em um papel, os dois nomes
cm que sc fixara para a Pasta da Marinha:
I lenrique Sabóia e José Maria do Amaral.

— Nunca me pediram opinião sobre
isso — declarou Maximiniano ao JB,
depois.

E. se pedissem, o máximo que pode-
ria fazer c dar um perfil, isento, sobre.
cada um deles, porque eu os conheço
muito bem — continuou. O ex-ministro
náo quis dizer nada sobre sua audiência
com Aureliano, mas garantiu que não está
influindo na nomeação do próximo Minis-
tro da Marinha.

— Tenho minhas preferências pes-soais, que não confesso, nunca confessei
para ninguém, Exatamente para náo fazer
campanha por esse ou aquele almirante.

Um integrante do Estado-Maior das
Forças Armadas (EMFA) informou, cn-
tretanto, que, quando esteve na Capitania
dos Portos de Fortaleza, semana passada,
para fazer uma palestra sobre "O Poder
Naval", o Almirante Maximiano disse ao
Almirante José Maria do Amaral, na
presença dc pelo menos uma testemunha,
que ele cra o seu candidato.

Amigo de Delfim
Amaral, o primeiro aviador naval bra-

sileiro a chegar a Almirante de quatro
estrelas, é amigo pessoal do Ministro
Delfim Netto, do Planejamento, e deíen-
de a aquisição, pela Força Aeronaval. de
um lote de helicópteros franceses do tipo
super Puma — idêntico aos comprados,
recentemente, pela FAB.

Foi, aliás, através de um diretor da
Hclibrás — companhia que, em Minas
Gerais, fabrica os helicópteros franceses"Ecureil" ("Esquilo", como foram baliza-
dos no Brasil), que o Almirante José
Maria do Amaral aproximou-se. por
exemplo, do Vice-Presidente Aureliano
Chaves.

A Frente Liberal ainda cogitou do
nome do Almirante Raphael de Azevedo
Branco, membro do Superior Tribunal
Militar, para o cargo de Ministro da
Marinha no futuro Governo. O Presiden-
te eleito foi, contudo, prevenido sobre
uma possível reação ao nome de Branco
por parte dos fuzileiros navais. E que no~~começo do Governo Figueiredo, Branco e
outros almirantes criticaram a criação de
uma vaga dc quatro estrelas para um
Almirante fuzileiro naval — os fuzileiros,
até ali. não tinham assento no Almirania-
do. Branco fez essa crítica por escrito.
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Ulvsses com Tancredo:

Waldir Pires: Cargo é desafio
Salvador — O Consultor-Geral da Repú-

blica no Governo João Goulart. Waldir Pires,
colado para ocupar a Pasta da Previdência
Social. Afirmou que 

"sáo tantos os desmandos
que estão por aí, a incompetência e a corrup-*i;ão" 

que. a rigor, todos os ministérios do
futuro Governo federal serão verdadeiros dc-
safios para seus ocupantes.

Embora fazendo questão de destacar que
nfio foi convidado para nenhum cargo, Waldir
Pires acrescentou que desafios iguais ou maio-
res do que os da Previdência Social serão

conversa
mtmm

sobre nomes
WSSm

do PMDB

Ulysses leva lista de
nomes ao Riacho Fundo

BRASÍLIA Numa reunião que durou
uma hora e 40 minutos, nn Granja do Riacho
Fundo, o Presidente do PMDB, Ulvsses Gui
marães, apresentou UO presidente clcitO lan
credo Neves uma relação dc nomes do partido
que devem integrar o ministério: "Procurei
ressaltai iunto a ele (I nncredo) companheiros
como Waldu Pires, lucilas Nobre, Renato
Arehci c Roberto Cardoso Alves", declarou
ao san.

Perguntado sobre se Cardoso Alves seria
Ministro da Agricultura, Ulvsses Guimarães
completou: "Nao esqueçam o Pedro Simon,
paia resolvei o problema do Sul". Ele lem
brou depois, jíi de volta do Congresso, o ex
Senador Marcos Freire (PMDB-PE) paia ai
gum cargo no primeiro escalão.

Ao chegai paia mais um encontro com
Tancredo Neves, na Fundação Getúlio Var-
gas, o Deputado Federal Fernando Lyra mos-
trou-sc surpreso com tis declarações dc Ulysses
(luimarãcs. Depois tle conversar com Tancre-
do, segundo ele sobre questões da Mesa da

Câmara, Lyra comentou as hslas de ministros
publicadas nos jornais:

Se a imprensa nau estivesse no cami-
nho certo, nao teria a competência que tem,

Disse que há grande coincidência entre os
nomes publicados c os escolhidos por Tancre-
do Neves. "Mas nao houve nenhum convite,
mesmo", garantiu.

Cogitado para o Ministério dc Assuntos
Fundiários, o ex Governador do Rio Grande
do Norte Aluisio Alves também esteve com
Tancredo Neves. Mus declarou que nãodiscu-
lin a respeito de ministérios. Ao responder
sobre que opção lana, já que loi lembrado
paia outras pasi.is, preferiu brincai com <>'.
repórteres: "Quero iodos, mas pieliro o Mi-
nistério do Exército".

Aluisio Alves acha que o Ministério so
será completado dias 2b e 27 deste més,
quando, em Brasília, haverá uma reunião dos
governadores nordestinos e outra dos presi-
dentes do PMDB dn mesma região

Rio reivindica participação
O Presidente eleito Tancredo Neves discu-

tira a participação do Rio no seu ministério em
Brasília no sábado seguinte ao carnaval, as
I6h, segundo encontro marcado com o depu-
tado Jorge Cama. presidente do PMDB do
Rio, que loi ao aeroporto Sanlos Dumonl
recebê-lo ontem as I6h45min para tratai do
assunto.

Tancredo disse, que também quer conver-
sai sobre a situação do Rio, c, mais larde, já
no seu apartamento na Avenida Atlântica,
voltou u falai sobre isto eom o secretario de
governo dc São Paulo. Roberto Gusmão,
futuro Ministro da Indústria c do Comércio, a
quem garantiu que o Rio terá seu Ministério.
Gusmão passou 50 minutos com o presidente
eleito (a partir das I8h), saiu satisfeito, mas
disse que ainda não loi convidado: "Ele não
fala nada com ninguém por enquanto",

Tancredo Neves chegou ao Rio acompa-
nhado da mulher, D. Risoleta; de uma amiga
dela, D. Iila Brasil; do filho, 'Ianeredo Au-
gusto; e do publicitário Mauro Salles, que o
assessora. Hoje, as l()h, seguirá para Belo
Horizonte, onde trocará de avião para chegar
a fazenda dc sua família, cm Cláudio. Lá,
descansará alé terça-feira, quando voltará pa-
ia a Granja do Riacho Fundo, cm Brasília.

O Ministério já eslá parcialmente organi-
zado nos blocos Cenlro c Sul mas não há
definições quanto a representação do Nordes-
le - esla foi a colocação leila pelo Presidente
eleito Tancredo Neves nas conversas de on-
lem, em Brasília e no Rio, eom parlamentares
da região.

I ancredo não negou que eslá examinando
nomes sem se lixai ein nenhum. F. justificou-
se, lembrando que tem reuniões já acertadas
com os governadores dn Nordeste na terça-
feira, 26, em Aracaju e, no dia seguinte,
deverá encontrar-se eom representantes do
PMDB do Nordeste. Nao leria sentido compa-
recer a tais encontros, acertados precisamente
para a avaliação de critérios de participação do
Nordeste no (ioverno, eom nomes definidos,
Nesle caso, os encontros náo teriam sentido.

Segundo informantes que sc avistaram
com Tancredo, parece assentada a escolha do
ex-Deputado Renato Archer para o Ministério
dc Ciência e Tecnologia, a ser criado Mas a
indicação do ex-Senador Marcos Freire para o
Ministério dos Assuntos Fundiários, com nova
estruturação, é apenas uma especulação, como
lambem a escolha do Senador Mauro Bcncvi-
des (PMDB-CE) para a presidência do Banco
do Noulesle.

Maciel não quer a Educação
Brasília — (1 Senador Marco Maciel (PFL-

PE) continua resistindo á sua designação para
o Ministério da Educação c insiste cm afirmar
que deseja dedicar-se exclusivamente á prcsi-
dência do parlido. 

"Já me livrei da presidência
do Senado, que foi muito mais difícil, e agora
vou me livrar do Ministério", declarou Maciel,
ontem á larde, quando acompanhava o embar-
que do Senador Carlos Chiarelli (PFL-RS) no
aeroporto.

Maciel contesta, assim, a impressão domi-
nante na Frente Liberal de que 

"os ministérios
da Frente sáo um fato consumado", como
disse um importante assessor do PFL, ao
informar o resultado da reunião realizada
anteontem pelos dirigentes do parlido. no
Palácio do Jaburu, com a presença do Vice-
Presidente Aureliano Chaves e do próprio
Maciel.

Segundo o informante, a Comissão Execu-

tiva Provisória do PFL considerou "satisfató-
ria" a participação da Frente no Ministério
que o Presidente eleito Tancredo Neves está
montando, embora ainda deseje mais cargos
no segundo escalão do (ioverno. O único
medo. acrescentou outro assessor, é que com o
desmembramento do MFC a Cultura fique
politicamente muito forte c esvazie a Educa-
çáo, dc Maciel.

Durante o encontro no Jaburu, que durou
duas horas, confirmou-se que a Frente Liberal
receberá quatro ministérios: Educação. Minas
c Energia. Relações Exteriores e Saneamento
e Habitação, que seriam ocupados, respectiva-
mente, por Marco Maciel, Aureliano Chaves,
o empresário Olavo Setúbal e o Governador
Gonzaga Mota, do Ceará. Maciel, porém,
disse ontem que resiste ainda ao convite que
Tancredo pretende fazer-lhe: — Formar um
partido também é pedagógico — disse.

Ministérios são 16 e serão 21

encontrados também nos Ministério da Saúde,
Educação, Justiça e Trabalho, principalmente.

Para todos

Questionado por um repórter pelo fato de
ter mencionado na entrevista que 

"o futuro
Governo será um desafio para todos nós", o
e.x-ConsuIlor-Gcral emendou: "Digo nos por-
que estou nessa batalha, ao lado dc Tancredo
Neves, há 21 anos. Além disso, somos amigos
de antiga data, pois quando comecei na politi-
ca, no antigo PSD. Tancredo cra líder do meu
parlido".

Brasília — Com os nomes do Governo
Tancredo Neves praticamente definidos, é
possível, lambem, fazer um balanço do novo
quadro do ministério, com alguns desdobra-
mentos e, na expectativa do PFL, pelo menos
uma fusão: desburocratizaçáo com o DASP.
No futuro Governo, deverá haver 21 ministé-
rios. mais Planejamento, EMFA e Gabinetes
Civil e Militar ocupados por chefes com status
dc ministros.

Hoje. há um total de 23 ministros, mas
apenas 16 ministérios, Cinco ministros ocupam
a Secretaria do Planejamento c as chefias do
EMFA, SNI. Gabinete Civil e Militar —
órgãos da Presidência da República ou direta-
mente vinculados a ela. Os outros dois ocupam
funções c não propriamente órgãos com estru- •
tura dc Ministérios: Assuntos Fundiários e
Desburocratizaçáo.

Mudanças
O DASP. que tem um diretor-geral com

privilégios de ministro c lem prédio próprio na
Esplanada dos Ministérios, é também vincula-
do á Presidência. Agora, se for fundido com a
desburocratizaçáo — que. hoje. significa um
gabinete e alguns funcionários no Palácio do
Planalto — será entregue ao ex-Ministro Hélio
Beltrão, da Frente Liberal, como um órgão,
genericamente classificado como dc descentra-
lizaçáo administrativa.

O SNI, cujo chefe é oficial-gcncral e lem
status dc ministro, deverá ser transformado
numa espécie de secretaria de asscssoramento
ao Presidente, ou seja, com uma chefia e náo
com um ministro. Mas. num trajeto inverso, a
funçáo de Ministro de Assuntos Fundiários
deverá ser transformada mesmo num ministé-
rio, aglutinando órgãos hoje espalhados por
mais de um ministério, como lncra, Getat e
Gebam, por exemplo. E há. ainda, a Funai,
cuja atribuição mais política é demarcar terras
dos índios.

Diretamente vinculado à Presidência da
República, surgirá um novo ministério ex-
traordinário. ocupado pelo publicitário Mauro
Salles.

Dois outros novos ministérios são o de
Cultura, desmembrado do atual MEC. e o dc
Saneamento e Habitação, desmembrado do
Interior. Um está praticamente certo para o
Deputado e Secretario dc Cultura José Apare-
cido, do PMDB de Minas, c outro para o
Governador Luiz dc Gonzaga Mota. do Ceará
c do PFL.

Um novíssimo ministério será o de Cièn-
cias c Tecnologia, reunindo os assuntos de
informática, pesquisa e energia nuclear e que,
portanto, roubara órgãos de vários ministérios
atuais, como o Cnpq. a Cnen. a Nuclebrás c a
Secretaria Especial dc Informática (SEI), da
Presidência da Republica,

Roberto Magalhães m
mostra insatisfeito
com divisão de cargos

Recife—• O Governador Roberto Magalhães afirmou que a
Frente Liberal "6 minoritária" na formação do ministério dc
Tancredo Neves c que 

"São Paulo, sozinho, dará mais ministros
que o PFL". A cxpeelaliva do Governador é que Pernambuco
lenha duas pastas: "Nao imporia se do PFL ou do PMDB. F.u
conto com as representações do Estado. É isto que é. impor-
tante."

Roberlo Magalhães negou que lenha dito cm Brasília que
o ministério Tancredo eslá "fechado" e disse que foi a capital
federal informar-se a respeito do que eslá ocorrendo, porque,
segundo cie, o PFL está "muilo brasiliènse c congressual", O
Governador também negou que 

'Tancredo lhe lenha apresenta-
do uma lista completa da futura equipe, mas confirmou ter
voltado a Pernambuco com o cronograma do Ministério do
Interior, para dar sugestões a respeito de seu desmembramento

Roberlo Magalhães disse que Tancredo Neves está minto
mais bem informado do que ele imaginava, "a respeito dc
injustiças para com os Estados nordestinos", c principalmente
Pernambuco: "Espero que nao aconteça latos como o de um
órgão de desenvolvimento que carreou 90% dos recursos
destinados a região nordestina pnra apenas um Eslado. Penso
que fatos como esses náo voltarão a acontecer nn República
Nova. Se persistirem, então continuaremos na República
Velha."

(; overnadores sugerem
ação para o Nordeste

Aracaju - Reunidos desde quarta-feira a noite nesta
lidade, os governadores nordestinos aprovaram ontem pela
manha um documento dc 2(> páginas intitulado Subsídios para
nmn política tle desenvolvimento do Nordeste, que será entregue
au Presidente eleito lancrcdo Neves, de quem esperam uma
ação governamental voltada para a solução dos problemas da
região.

Estiveram presentes a reunião os Governadores Luiz
Rocha, do Maranhão; Hugo Napoleão, do Piaui; losé Agripino
Maia, do Rio Grande do Norte; Wilson Braga, da Paraíba;
Roberlo Magalhães, de Pernambuco; Divaldo Suruagy, de
Alagoas, e Joáo Alves Filho, dc Sergipe, que foi o encarregado
de coordenar o documento, Gonzaga Mola. do Ceará, e loáo
Durval, d;i Bahia, telefonaram paia endossar o texto final.

Lucena afirma que PDS
e PFL admitem negociar
para a Mesa do Senado

Brasília — O PDS ficou mais flexível e está inclinado a
trocar a presidência do Senado pela a vice-presidência. O PFL
lambem está disposto a transigir e pode aceitar outro cargo. A
informação foi dada pelo lider do PMDB no Senado, Humberto
Lucena. a dois senadores que apoiam sua candidatura, logo
depois de um encontro com Aloysio Chaves (lider do PDS) e
Carlos Chiarelli (líder do PFL).

Em hipótese alguma admitimos sequer imaginar perder
a presidência do Senado - reagiu o presidente do PFL,
Senador Marco Maciel (PE), acrescentando que seu partido só
eslá aceitando que Humberto Lucena conduza a.s negociações
para os cargos da Mesa por 

"uma questão de cnvalheinsmo".
Maciel acha que, por pleitear a presidência do Senado, Hum-
berto Lucena eslá eticamente impedido de comandar as nego-
ciações.

Tradição
O impasse a que chegaram essas negociações levou o

Presidente eleito 'Tancredo Neves a insistir com Ulysses Guima-
raes, presidente do PMDB, para que ele encontre uma fórmula
de composição. 'Tancredo Neves insiste ern que a eleição da
Mesa se faca com chapa única, com a participação do PDS. Seu
argumento: náo quer ver quebrada a tradição de os maiores
partidos no Senado dividirem os cargos da Mesa.

A larde, Ulysses recebeu em seu gabinete Marco Maciel,
com quem combinou que continuarão trabalhando para que
haja uma composição. Por proposta de Ulysses, os dois vão
evitar a qualquer custo a disputa em plenário.

Mas cia está nas cogitações dc todos os partidos interessa-
dos nos cargos. A Frente Liberal iniciou contatos para conseguir
o apoio do grupoünidadc do PMDB. hoje enfileirado com a
candidatura do Senador José Fragelli (MS). O próprio Fragcili
já aceitou compor-sc om o PFL, assim como os senadores
Alfredo Campos (MG), Enéas Faria (PR), José Inácio (ES) c
Marcelo Miranda (MS). Os liberais Guilherme Palmeira c Jorge
Bornhausen estão empenhados cm conquistar os outros inte-
grantes da Unidade.

Lima Filho supõe ter
maioria para ser líder

São Paulo — O Deputado Oswaldo l.ima Filho (PMDB-
PE), candidato a líder do partido na Câmara, revelou que conta
com a adesão de 107 dos 201 deputados da bancada pemedebis-
ta, contra 69 que apoiariam seu adversário na disputa, o
Deputado Pimenta da Veiga (MG); outros 25 parlamentares se
manteriam indefinidos.

Ao participar ontem do programa Primeira Página, produ-
zido pela 

"Gazeta Mercantil" c apresentado pela TV Gazeta, dc
São Paulo, o Deputado Oswaldo Lima Filho considerou-se
"eleito", desde que Tancredo Neves não interfira na disputa.

Em Belo Horizonte, a bancada estadual do PMDB mineiro
divulgou ontem nota de apoio á candidatura do Deputado
Pimenta da Veiga (PMDB-MG), á liderança do partido na
Câmara. O documento, contendo as assinaturas de 38 dos 40
deputados do partido na Assembléia Legislativa, será entregue
ao Presidente eleito Tancredo Neves e ao presidente do PMDB,
Deputado Ulysses Guimarães.

CAMAROTE NO SAMBÓDROMO
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

Vende-se urgente um camarote com capacida-
de para 12 pessoas.
Informações pelo Tel.: 399-2898.

"S1GN-DER"
A respeito do noticiário veiculado pela.

imprensa, sobre autorização para instalação
de "out-doors", cumpre informar que não
tem o menor fundamento a caluniosa e
difamatória imputação envolvendo a Admi-
nistração do Exmo. Sr. Governador Leonel
Brizola, o DER e a SIGN PROPAGANDA S/A.

Estamos providenciando as medidas judi-.
ciais criminais cabíveis contra os que arreme-
tem contra a honra e a dignidade das suas
vítimas.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1985.
SIGN PROPAGANDA S/A.

David Plosk
Diretor-Presidente

(P J
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|< £k TI O ff\ 1% ^í* ¥JLiti.Icit.il 1 i-i tiíer t Mauro Salles bém serão ministros
Mais dois nomes são lidos como

escolhidos para compor o Ministério
do Presidente eleito Tancredo Neves: o
cx-deputado Renato Archer deverá ser
o Ministro dc Ciência e Tecnologia,
cargo a ser criado c que irá incorporar
empresas estatais da Arca nuclear, a
Secretaria Especial de Informática

(Slil) c o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico c Tecnológico
(CNPq). O publicitário Mauro Salles,
assessor de Tancredo, irá para o Minis-
tétio dc Assuntos Extraordinários, que
também será criado c se responsabiliza-
tá pela área dc comunicação social do
novo Governo,

Brasília — Foto do Josó Varella

Uma proposta dos tempos de JK
Brasília — Renato A,rehcr, membro da

Executiva Nacional do PMDH. fiitulo titu-
lar do novo Minisiério da Ciência c Tecno-
logia, embora afirmando que não foi anula
convidado, contou: "Desde o (ioverno .lns-
eclino Kubitschek cu propunha um ministé-
rio paia a ciência". Archci 6 Capitão-dc-
Mai-e-Ciiicna, na reserva desde 1961 Foi
oficial-dc-gubinctc dc sen pai, o Oovernn
dor do Maranhão Sebastião Archci (IW-
1951). Depois, loi Vice-Governador do lis-
lado. I.m 1954, foi eleito Deputado federal
pelo 1'SD-MA. Formou com oulros depu-
tados, inclusive Ulysses Guimarães, a Ala
Moça do PSD, i|iic deu apoio ao Governa-
dor dc Minas Gerais, Juscelino Kubitschek,
cm sua campanha paia a Presidência da
República,

Informa o Dicionário histôrico-biogrí-
fico brasileiro: 1930-1983 que cm 1956 Ar-
cher transmitiu a ,IK denúncias do Almiraii-
te Álvaro Aberto da Mota c Silva, fundado,
do Conselho Nacional dc Pesquisas (CNPq)
c principal formulador da política nuclear
brasileira, sobre a exportação dc areia mo-
nazílica para os Estados Unidos c outras
irregularidades nas relações entre os dois
países no terreno da energia nuclear.

Continuou a defender nina política nu
elcai brasileira como representante do Go-

Foto do Arquivo
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Renato Archer
m-.

Comunicação, a
Urasllia -- Mauro Salles. li.1 anos, 6 o mais

próximo assessor do Presidente eleito, depois
dc sen neto e secretário particular, Aécio
Neves da Cunha. Publicitário, Salles ficará
responsável por lodo selor de comunicação
social do Governo. Sua pasta, no entanto, terá
outras atribuições ainda sem definição.

A atual Secretaria dc Imprensa e Divulga-
ção, comandada pelo Ministro Carlos Atila,
também seríi incorporada ao novo ministério.
A SIO substituiu a extinta Secretaria de Co-
municação — Secou — criada no início do
(ioverno Figueiredo. Salles, que foi secreta-'
rio-exeeulivo do Conselho dc Ministros em
1%I. quando Tancredo Neves era Primeiro-
Minislro, cuidou dc toda a infra-estrutura da
campanha presidencial do ex-Govcrnador.

verno no conselho de governadores da
Agência Internacional tle Energia Atômica
(AIEA). Quando fazia estágio numa usina
nuclear inglesa, foi acusado pela revista
noite americana Nucleonics:"RcilíitO Ar-
cher, Deputado federal, comunista, preten-
dc interromper o relacionamento do Brasil
com os HUA no que sc refere á energia
nuclear,"

Sem confirmação
Participei do setor nuclear desde o

inicio lembrou o futuro Ministro, rcssal-
vando porem que nao recebeu confirmação
dc sua escolha nem mesmo do Deputado
Ulysses Guimarães, que propôs seu nome
com insistência ao Presidente eleito.

Archer não confirmou a estrutura do
Ministério da Ciência c Tecnologia, mas
afirmou que o Decreto-Lei 200, que insii-
limi a reforma administrativa cm 1965, já
previa sua criação o a ele vinculava a
pesquisa científica e a energia nuclear. "A

informática nao. pois nem existia", escla-
teceu.

Sei que já há estudos sobre a esiru-
tura tio ministério, mas nao live acesso a
eles — disse ainda.

.. Amigo c correligionário de Tancredo
Neves "há 

quase 40 anos" c candidato
dei rolado ao (ioverno do Maranhão em
1982, Renato Aicher foi cassado pelo AI-5,
cm dezembro dc l%K, quando cra Depu-
lado federal c secretário-geral da Frente
Ampla, que uniu Joáo Goulart, Juscelino
Kubitschek c Carlos Lacerda contra a mili-
tarização dos governos revolucionários.

Fui dirigir uma empresa de acrofoto-
granictria, no Rio, e só voltei á política em
l98Ó. Passei muitos anos sem VCI nem
Tancredo nem Ulysses. Aliás, nos nunca
nos freqüentamos.

Renato Archei foi Subsecretário das
Relações Exteriores, quando o Chanceler
era San Tiago Dantas, durante o período
parlamentarista comandado pelo Primeiro-
Ministro Tancredo Neves.

San Tiago viajava muito e, quando
voltava, não gostava dc assumir a estrutura
do itamàraty. Cheguei a passai sete meses
como Minislro interino c adquiri muita
experiência. Acho que poi isso as especula-
ções, agora, me vinculavam sempre ao
Itamàraty — comentou.

tarefa principal
Da parte promocional ao apoio logístico

cm Hiasilia c no restante do pais, Salles
coordenou tudo. Na recente viagem du Presi-
dente eleito ao exterior. Mamo Salles foi
também o coordenador-gcral. Executivo por
vocação, é um coringa de Tancredo Neves, dc
quem loi hóspede na Granja do Ipê durante o
Parlamentarismo. Aliado incondicional do
grupo formado por Francisco Dornelles, Se-
cretário da Receita federal, que deverá ser o
Minislro da Fazenda; Roberio Gusmão, nome

.certo para o Ministério da Indústria e do
Comércio, e do Governador de Minas, Hélio
Garcia, Mauro é filho do ex-Senador e Minis-
tro Apolônio Salles, correligionário de Tan-.
credo Neves no PSD.

-Tancredo quer Sabóia na Marinha-
Brasília — O Presidenle eleito Tan-

credo Neves disse onlcm a dois políticos
do PMDB — um deles futuro ministro de
Estado — que seu Ministro da Marinha
será mesmo o Almirante Henrique Sa-
bóia. Há dois dias o presidente da Comis-
são Provisória do PFL, Senador Marco
Maciel, informou a seus companheiros de
partido que a escolha de Tancredo pode-
ria recair no Almirante José Maria do
Amaral, Comandante de Operações Na-
vais.

— Pelo que sei, o Tancredo está
pensando no Sabóia — disse o ex-
Minislro da Marinha, Maximiano da Fon-
seca. depois de ler-se encontrado, pela
manhã, com o Vice-Presidente Aureliano
Chaves. O Almirante, contudo, tinha ain-
da dúvidas. Tanto que, da casa de sua
filha, pelo telefone, fez para um amigo o
seguinte comentário: "As coisas, no escri-
torio do Tancredo, com relação à escolha
para a Marinha, estão mudando".

Maximiano
Sabóia e Amaral sempre figuraram

nas preferências de Tancredo Neves. No
dia seguinte ao dc sua eleição pelo Cole-
gio Eleitoral, ele mostrou ao ex-
Deputado Renato Archer — oficial de
Marinha reformado e muito ligado ao
presidente do PMDB. Ulysses Guimarães
—. escritos em um papel, os dois nomes
em que se fixara para a Pasta da Marinha:
Henrique Sabóia e José Maria do Amaral.

Nunca me pediram opinião sobre
isso — declarou Maximiano ao JB, de-
pois. E. se pedissem, o máximo que
poderia fazer e dar um perfil, isento,,
sobre cada um deles, porque eu os conhe-
ço muito bem — continuou. O cx-
ministro náo quis dizer nada sobre sua
audiência com Aureliano, mas garantiu
que não está influindo na nomeação do
próximo Ministro da Marinha.

- 'Tenho minhas preferências pes-
soais, que náo confesso, nunca confessei
para ninguém. Exatamente para não fazer
campanha por esse ou aquele almirante.

Um integrante do Estado-Maior das
Forças Armadas (EMFA) informou, en-
tretanto, que, quando esteve na Capitania
dos Portos de fortaleza, semana passada,
para fazer uma palestra sobre "O Poder
Naval", o Almirante Maximiano disse ao
Almirante José Maria do Amaral, na
presença dc pelo menos uma testemunha,
que ele era o seu candidato.

Amigo de Delfim
Amaral, o primeiro aviador naval bra-

sileiro a chegar a Almirante dc quatro
estrelas, e amigo pessoal do Minislro
Delfim Nelto, do Planejamento, e defen-
de a aquisição, pela Força Aeronaval, dc
um lote de helicópteros franceses do lipo
super Puma — idêntico aos comprados,
recentemente, pela FAB.

Foi, aliás, através de um diretor da
Helibrás — companhia que, em Minas
Gerais, fabrica os helicópteros franceses
"Ecurcil" ("Esquilo", como (oram bati/a-
dos no Brasil), que o Almirante José
Maria do Amaral aproximou-se. por
exemplo, do Vice-Presidente Aureliano
Chaves.

A Frente Liberal ainda cogitou do
nome do Almirante Raphael de Azevedo
Branco, membro do Superior Tribunal
Militar, para o cargo de Ministro da
Marinha no futuro (ioverno. O Presiden-
te eleito foi, contudo, prevenido sobre
uma possível reação ao nome de Branco
por parte dos fuzileiros navais. E que no"começo do Governo Figueiredo. Branco e
oulros almirantes criticaram a criação de
uma vaga de quatro estrelas para um
Almirante fuzileiro naval — os fuzileiros,
até ali. não tinham assento no Alnúranta-
do. Branco fez essa crítica por escrito.

Waldir Pires: Cargo é desafio

•tes com Tancredo: conversa sobre nomes illlys

Salvador — O Consullor-Geral da Repú-
blica no Governo João Goulart. Waldir Pires,
cotado para ocupar a Pasta da Previdência
Social. Afirmou que "são tantos os desmandos
que estáo por aí, a incompetência e a corrup-*çâo" 

que, a rigor, todos os ministérios do
luturo Governo federal serão verdadeiros de-
gsifios para seus ocupantes.

Embora fazendo questão de destacai que
não foi convidado para nenhum cargo Waldii
Pires acrescentou que desafios iguais ou maio
res do que os da Previdência Social seiao

lo PMDB

Ulysses
nomes o

leva lista de
ao Riacho Fundo

__.ru_.flia — Numa reunião que durou uma
hora e 'Ki minutos, na Granja do Riacho
Tinido, o Presidenle do PMDB, Ulvsscs (lui-
inaiács, apresentou ao presidente eleito Tan-
eredo Neve, uma relação dc nomes do pailido
que devem integrar o ministério: "Procurei
ressaltar junto a cie (Tancredo) companheiros
como Waldii Pnes, Freitas Nobre, Renato
Aicher c Roberio Cardoso Alves", declarou
ao sair.

Perguntado sobre sc Cardoso Alves seiia
Ministro da Agricultura, Ulysses Guimarães
completou: "Nao esqueçam o Pedro Simon,
para resolver o problema do Sul". Ele lem-
brou depois, |á de volta d Congresso, o ex-
Senador Marcos Freire (I • ' . 4 para ai-
guin cargo no primeiro escalão.

Ao chegar para mais um encontro com
'Tancredo Neves, na Fundação Getúlio Vai-
gas, o Deputado federal Fernando Lyra mos-
tiou-sc surpreso com as declarações dc Ulysses
Guimarães, Depois dc conversar eom 'Tancre-

tio, segundo ele sobie questões da Mesa da

Câmara, Lyra comentou as listas de ministros
publicadas nos jornais:

— Se a imprensa não estivesse no cami-
nho certo, nao teria a competência que tem,

Disse que há grande coincidência entre os
nomes publicados e os escolhidos por Tancre-
do Neves. "Mas não houve nenhum convite,
mesmo", garantiu.

Cogitado para o Minisiério de Assuntos
Fundiários, o ex-Governador do Rio Grande
do Norte Aluísio Alves também esteve com
'Tancredo Neves. Ma-, declarou (pie nao disca-
lui a respeito de ministérios. Ao responder
sobre que opçSo faria, já epie foi lembrado
paia outras pastas, preferiu brincar com os
repórteres: "Onero todos, mas prefiro o Mi-
nisterio do Exército".

Aluisio Alves acha que o Ministério só
será completado dias 20 e 27 deslc mês,
quando, cm Brasília, haverá uma reunião dos
governadores nordestinos e outra dos presi-
dentes do PMDB da mesma região.

Rio reivindica participação

g

() Presidente eleito Tancredo Neves discu-
lira a participação do Rio no seu minisiério em
Brasília no sábado seguinte ao carnaval, as
lóh, segundo encontro marcado com o depu-
lado Jorge (iama, presidente do PMDB do
Rio, que foi ao aeroporto Santos Dumont
recebê-lo ontem ás I(ili45min para tratar do
assunto.'Tancredo disse que também quer eonver-
sar sobre a situação do Rio, e, mais tarde, já
no seu apartamento na Avenida Atlântica,
voltou a falar sobre isto com o secretário de
ioverno tle São Paulo, Roberto Gusmão,
futuro Minislro da Indústria e do Comércio, a
quem garantiu que o Rio terá seu Ministério.
Gusmão passou 50 minutos com o presidente
eleito (a partir das IHh), saiu satisleilo, mas
disse que ainda náo foi convidado: "Ele não
fala nada com ninguém por enquanto".'Tancredo Neves chegou ao Rio acompa-
nhado da mulher, D. Risoleta; de uma amiga
dela, D. Titã Brasil; do (ilho, 'Tancredo Au-
guslo; e do publicitário Mauro Salles, epie O
assessora. Hoie, ás lOh, seguirá para Belo
Horizonte, onde trocará de avião para chegar
à fazenda de sua família, em Cláudio. Lá,
descansará alé terça-feira, quando voltará pa-
ra a Granja do Riacho Fundo, cm Brasília.

O Minisiério já eslá parcialmente organi-
zado nos blocos Centro e Sul mas não há
definições quanto á representação do Nordcs-
te — esla foi a colocação feita pelo Presidenle
eleito 'Tancredo Neves nas conversas de on-
tem, em Brasília e no Rio, com parlamentares
da região.

I ancredo não negou que está examinando
nomes sem se lixar em nenhum. E justificou-
se, lembrando que tem reuniões já acerladas
com os governadores do Nordeste na terça-
feira, 26, cm Aracaju c, no dia seguinte,
deverá encontrar-se com representantes do
PMDB do Nordeste. Náo teria sentido compa-
recer a tais encontros, acertados precisamente
para a avaliação de critérios de participação do
Nordesle no Governo, com nomes definidos,
Neste caso, os encontros náo teriam sentido.

Segundo informantes que se avistaram
com 'Tancredo, 

parece assentada a escolha do
ex-Deputado Renato Archer para o Minisiério
dc Ciência e 'Tecnologia, a ser criado. Mas a
indicação do ex Senador Marcos Freire para o
Ministério dos Assuntos Fundiários, com nova
estruturação, é apenas uma especulação, como
lambem a escolha do Senador Mauro Benevi-
des (PMDB-CE) para a presidência do Banco
do Nordeste.

Maciel não quer a Educação

encontrados também nos Ministério da Saúde,
Educação, Justiça e 'Trabalho, 

principalmente.
Para todos

Questionado por um repórter pelo falo de
ter mencionado na entrevista que 

"o futuro
Governo será um desafio para todos nós". o
ex-Consultoi-Geral emendou; "Digo nós por-
que estou nessa batalha, ao lado dc 1 ancredo
Neves, há 21 anos. Além disso somos amigos
de antiga daia poij. quando comecei ua políti-
ca mi antiiin FSL' ''aíiuedi cin lidei Uo meu

Brasília —O Senador Marco Maciel (PFL-
PE) continua resistindo ii sua designação para
o Minisiério da Educação c insiste em afirmar
que deseja dedicar-se exclusivamente á presi-
dência do partido. 

"Jíi me livrei da presidência
do Senado, que foi muito mais difícil, e agora
vou me livrar do Minisiério", declarou Maciel,
ontem á tarde, quando acompanhava o embar-
que do Senador Carlos Chiarelli (PFL-RS) no
aeroporto.

Maciel contesta, assim, a impressão domi-
nanle na Frente Liberal de que 

"os ministérios
da Frente sáo um fato consumado", como
disse um importante assessor do PFL, ao
informar o resultado da reunião realizada
anteontem pelos dirigentes do partido, no
Palácio do Jaburu, com a presença do Vice-
Presidente Aureliano Chaves e do próprio
Maciel.

Segundo o informante, a Comissão F.xecu-

Figueiredo cria
novas vagas
para generais

Brasília — O Presidente João Figueiredo
assinou decreto fixando o efetivo do Exército
para 19K5. Estabelece a criação de mais três
vagas de oficiais-generais (uma para general-
de-exército, uma para general-de-divisáo e
uma para general-de-brigada) e extingue a
vaga existente de general-de-brigada veteri-
nário.

O decreto foi baixado com base na Lei
7.150. aprovada pelo Congresso Nacional em
Io de dezembro de 1983, que permite o
aumento gradativo do efetivo do Exército (de
1S2 mil homens para 296 mil), devendo este
acréscimo se dar an longo dc 1(1 anos e de
acordo com as possibilidades orçamentárias da
União.

ü Presidenle autorizou a abertura de mais
524 vagas de médicos. 282 de dentistas. 70 de
farmacêuticos e 20 de veterinários. Também
houve o acréscimo de 165 oficiais do esquema
CPOR ((entro de Preparação de Oficiais da
Reserva) e 6 mil 171 cabos e soldados do
Núcleo-Base (engajados).

tiva Provisória do PFL considerou "satisfató-

ria" a participação da Frente no Ministério
que o Presidenle eleito Tancredo Neves está
montando, embora ainda deseje mais cargos
no segundo escalão do Governo. O único
medo. acrescentou outro assessor, é que com o
desmembramento do MEC a Cultura fique
politicamente muito forte e esvazie a Educa-
çáo, de Maciel.

Durante o encontro no Jaburu, que durou
duas horas, confirmou-se que a Frente Liberal
receberá quatro ministérios: Educação, Minas
e Energia, Relações Exteriores e Saneamento
e Habitação, que seriam ocupados, respectiva-
mente, por Marco Maciel, Aureliano Chaves,
o empresário Olavo Setúbal e o Governador
(ionzaga Mota, do Ceará. Maciel, porém,
disse ontem que resiste ainda ao convite que'Tancredo 

pretende lazer-lhe: — Formar um
partido também é pedagógico — disse.

Guerreiro tem
agreement

de italianos

<.(. •>*>

Roberto Magalhães se
mostra insatisfeito
com divisão de cargos

Recife — O (lovcrnadol Roberto Magalhães afirmou que a
Frente Liberal "6 minoritária" na formação do minisiério dc
Tancredo Neves c que "São Paulo, sozinho, dará mais ministros

que o PFL", A expectativa do Governadoi é que Pernambuco
tenha duas pastas; 

"Náo importa se do PFL ou do PMDB. Eu
conto com as representações do Estado, L isio que é impor-
lante."

Roberio Magalhães negou que lenha dito cm Brasília que
0 minisiério 'Tancredo está "fechado" c disse que foi á capital
federal informar-se a respeito do que eslá ocorrendo, porque,
segundo ele. o PFL está "muilo brasiliense c congrcssuul". O
Governador também negou que Tancredo lhe lenha apresenta-
do uma lista completa da futura equipe, mas confirmou ter
voltado a Pernambuco com o cronograma do Minisiério do
Inleiioi, para dai sugestões a respeito de seu desmembramento.

Roberio Magalhães disse que Tancredo Neves está muilo
mais bem informado do que ele imaginava, "a respeito dc
injustiças para com os Estados nordestinos", c principalmente
Pernambuco: "Espero que não aconteçam falos como o de um
órgão de desenvolvimento (pie carreou %% dos recursos
destinados á região nordestina para apenas um Estado, Penso
que fatos como esses não voltarão a acontecer na República
Nova. Sc persistirem, então continuaremos na República
Velha."

Brasília — O Itamarati anunciou a
concessão do agreement pelo governo da
Itália ao nome do Chanceler Saraiva
Guerreiro para exercer o cargo de embai-
xador do Brasil em Roma. O cargo está
vago desde meados do ano passado, com
a aposentadoria do embaixador Carlos
Silvestre de Ouro Preto.

A indicação de Guerreiro dependerá
ainda de aprovação de seu nome pelo
Senado federal, após sabatina da Comis-
são de Relações Exteriores. O Senado
até agora não aprovou a indicação do ex-
ministro Shigeaki Ueki para exercer as
funções de embaixador do Brasil junto à
Comunidade Econômica Européia. O
exame da mensagem com a indicação do
nome do embaixador Saraiva Guerreiro
começará a tramitar no dia Io de março.
Guerreiro exerce há seis anos o cargo de
Ministro das Relações Exteriores, tendo
abandonado para isso o posto de embai-
xador do Brasil na França.

Governadores
ação para o (Nordeste

sugerem

Aracaju Reunidos desde, quarta-feira á noite nesta
cidade, os governadores nordestinos aprovaram ontem pela
manha um documento de 26 páginas intitulado Subsídios para
uma política dc desenvolvimento dn Nordeste, que será entregue
ao Presidente eleito 'I ancredo Neves, dc quem esperam urna
ação governamental voltada para a solução dos problemas da
região.

Estiveram presentes á reunião os Governadores Luiz
Rocha, do Maranhão; Hugo Napoleão, do Piauí; José Agripino
Maia, do Rio Grande do Norte; Wilson Braga, da Paraíba;
Roberio Magalhães, de Pernambuco; Divaldo Suruagy, de
Alagoas; c João Alves filho, de Sergipe, que foi o encarregado
de coordenar o documento, (ionzaga Mola, do (cará, e João
Durval, da Bahia, telefonaram para endossar o texto final.

Lucena afirma que PDS
e PFL admitem, negociar
para a Mesa do Senado

Brasília — O PDS ficou mais flexível e está inclinado a
trocar a presidência do Senado pela a vice-presidência. O PFL
lambem eslá disposto a transigir e pode aceitar outro carKo. A
informação foi dada pelo lider do PMDB no Senado, Humberto
Lucena, a dois senadores que apoiam sua candidatura, logo
(lej)ois de. um encontro eom Aloysio Chaves (lider do PDS) e
Carlos Chiarelli (lidei do PFL). 

'

— Em hipótese alguma admitimos sequer imaginar perder
a presidência do Senado — reagiu o presidente do PFL,
Senador Marco Maciel (PE), acrescentando que seu partido só
está aceitando que Humberto Lucena conduza as negociações
para os cargos da Mesa por 

"uma 
questão de cavalheirismo".

Maciel acha que, por pleitear a presidência do Seriado, Hum-
berto Lucena está eticamente impedido de comandar as nego-
ciaçóes.

Tradição
O impasse a que chegaram essas negociações levou o

Presidenle eleito Tancredo Neves a insistir com Ulysses Guima-
rães, presidenle do PMDB, para que ele encontre uma fórmula
de composição. 'Tancredo Neves insiste em que a eleição da
Mesa sc faça com chapa única, com a participação do PDS. Seu
argumento: não quer ver quebrada a tradição de os maiores
partidos no Senado dividirem os cargos da Mesa.

A tarde, Ulysses recebeu em seu gabinete Marco Maciel,
com quem combinou que continuarão trabalhando para que
haja uma composição. Por proposta de Ulysses, os dois váo
evitar a qualquer custo a disputa em plenário.

Mas ela está nas cogitações de todos os partidos interessa-
dos nos cargos. A Ercnte Liberal iniciou contatos para conseguir
o apoio do grupoUnidade do PMDB, hoje enfileirado com a
candidatura do Senador José Fragclli (MS). O próprio Fragelh
já aceitou compor-se com o PFL, assim como os senadores
Alfredo Campos (MO), Enéas Faria (PR), José Inácio (ES) e
Marcelo Miranda (MS). Os liberais Ouilherme Palmeira e Jorge
Bornhausen eslão empenhados em conquistar os outros inte-
grantes da Unidade.

Lima Filho supõe ter
maioria para ser líder

São Paulo — O Deputado Oswaldo Lima Filho (PMDB-
PE), candidato a líder do partido na Câmara, revelou que conta
com a adesão de 107 dos 201 deputados da bancada pemedebis-
ta, conlra 69 que apoiariam seu adversário na disputa, o
Deputado Pimenta da Veiga (MG); outros 25 parlamentares se
manteriam indefinidos.

Ao participar ontem do programa Primeira Página, produ-
zido pela 

"Gazeta Mercantil" e apresentado pela TV Gazeta, de
São Paulo, o Deputado Oswaldo Lima Filho considerou-se
"eleito", desde que Tancredo Neves náo interfira na disputa.

Em Belo Horizonte, a bancada estadual do PMDB mineiro
divulgou ontem nota de apoio à candidatura do Deputado
Pimenta da Veiga (PMDB-MG), a liderança do partido na
Câmara. O documento, contendo as assinaturas de 38 dos 40
deputados do partido na Assembléia Legislativa, será entregue
ao Presidente eleito Tancredo Neves e ao presidente do PMDB,
Deputado Ulysses Guimarães.

CAMAROTE NO SAMBQDROMO
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

Vende-se urgente um camarote com capacida-
de para 12 pessoas.
Informações pelo Tel.; 399-2898.

"SIGN-DER"
A respeito do noticiário veiculado pela

imprensa, sobre autorização para instalação
de "out-doors", cumpre informar que não
tem o menor fundamento a caluniosa e
difamatória imputação envolvendo a Admi-
nistraçâo do Exmo. Sr. Governador Leonel
Brizola, o DER e a SIGN PROPAGANDA S/A.

Estamos providenciando as medidas judi-
ciais criminais cabíveis contra os que arreme-
tem contra a honra e a dignidade das suas
vítimas.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1985.
SIGN PROPAGANDA S/A.

David Plosk
Diretor-Presidente

(P
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INAMPS investiga fraude em 600
Brasília - <) Ministro tia Prcvidònciu Social, Jarbns Passiiri- '

nho, informou que 600 hospitais cm lodo o Brasil cslflo sendo
investigados, sol) a suspeita dc terem ultrapassado «mis orçamen-
tos cm 10% com gusios não especificados. Apenas cm São Paulo,
são 151 os hospitais que poderão ser dcscrcdcnciados,

Acrescentou que somente ontem tomou conhecimento dc
circulai do INAMPS, dc d dc novembro de 1984, suspendendo as
auditorias nas guias dc internação cm hospitais, transmitida a
iodos os superintendentes regionais. Jofran Fréjat, secretario,
geral do Ministério da Previdência Social, disse que 

"a suspensão
íoi um crédito dc confiança aos hospitais."

Difícil
Passarinho, então, respondeu que as fraudes, para clc,

"provaram que esse crédito de confiança não mereceu ser dado. A
siiuação eslá muito sérin", Acentuou que o déficit previsto paia
este ano é dc Ci$ 2 trilhões.

Ja foram dcscrcdcnciados cinco hospitais cm São Paulo, há
17 em vias dc serem punidos c o IN AMPS está concluindo mais 33
inquéritos, além dos (Ml soli suspeitas.

Ontem, 20 hospitais do Rio dc Janeiro foram suspensos, por
N) dias, para investigação sobre excesso dc gastos.

Outros
Em Salvador, o superintendente substituto do INAMPS, Ari

Sa Meneses, anunciou que. LS ou 20 dias depois do carnaval, serflp
revelados os resultados tias auditorias cm oito hospitais da Capital
c .111 do interior, cujas contas são suspeitas de fraude.

Ini Porto Alegre, por cobrar exames autorizados pelo
INAMPS, o proprietário do Laboratório Guafba, Sérgio Lourdes
Muicjiclli, foi indiciado pela policia, Ele admitiu a cobrança
indevida, ao sei denunciado por Iara da Silveira, que pagou Cr$ 5
mil pelo exame.

Mais um inquérito está sendo aberto contra ele c contra
outro laboratório da cidade — o Laifcr — também poi cobrança
ilegal dc exames autorizados pela Previdência Social. O acusado é
o beneficiário Pedro I ,opcs. Sérgio Minghelli, tio (luaíba, c Pedro'
Ligaubc, tio I aifer, poderão sei condenados dc um a cinco anos
de reclusão, além tle multas,

Em Sao Paulo, a poluía também eslá investigando outros
hospitais, após denúncia tia Associação Paulista ile Medicina dc
que n Hospital tias Clinicas tle São Sebastião, no litoral Norte,
exigiu que seus III médicos assinassem cm branco ou somente
preenchessem o cahcçalho de autorização de internação hospi-
talar.

Juiz concede liminar
para recredenciamento

São Paulo - A Justiça Federal determinou, cm liminar, o
recredenciamento pelo INAMPS do Hospital c Maternidade
Tahofio tia Sena, município da Grande São Paulo, acusado pela
Policia Federal de fraude. O Juiz. Sebastião tle Oliveira Lima
afirmou que o descrcdencinmcnto ocorreu sem procedimento
administrativo regular e ampla possibilidade de defesa para apurar
eventuais irregularidades, Passarinho afirmou que vai cumprii a
liminar:

Tenho de cumprir e estou certo dc que o juiz lem razões
que desconheço, mas quero saber que razões sao essas para pô-las
abaixo. Esse é o único hospital onde foi apreendida uma gravação,
o que prova que os telefones estavam grampeados — disse.

Detetives particulares de Sáo Paulo foram acusados de
grampear o telefone do representante tio INAMPS cm São Paulo,
Roberto Souto Maior. O nome de um deles é Harros e, segundo
Passarinho, "nao passa de arraia miúda."

Logo após o dcscrcdcnciamcnto, o advogado do Hospital
Taboáo ila Seria procurou seu chefe de gabinete, Hélio Mauro, c
informou que 

"uma 
pessoa chegou ao hospital, dizendo que, por

CrS 300 milhões, conseguiria o recredenciamento." Ele mostrou a
Hélio Mauro a gravação de uma conversa cifrada entre o Ministro
Jarbas Passarinho C Roberto Souto Maior. A mensagem se referia
á situação tio hospital c a um vinho que seria supostamente dado
de presente pelo minislro.

Passarinho informou que vários detetives particulares desses
já foram presos diversas vezes por grampear telefones.

só Varolla
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Entre líderes indígenas, Andreazza anuncia demarcação da área Apinajé'

Grupo fardado e armado torna
garimpo dos índios ianomânis

Manaus O garimpo Surucucu, du reserva
Ynnomani, cm Roraima, foi alvo de uma grande
invasão ontem, entre Hh c l()h, quando quase 10
aviões desembarcaram 65 garimpeiros, sob o co-
mando dc AltillO Machado. Alguns invasores esta-
vam fardados e portavam metralhadoras. O chefe
do posto indígena tentou impedir o pouso dos
aviões, mas foi ameaçado pelos supostos militares.

A Policia Federal foi acionada imediatamente
e contingentes seus, enviados para o local, ilctivc-
ram os invasores, e seu chefe, Altino Machado, já
se encontra pieso prestando depoimento cm Boa-
vista (RR). Em Brasflia, o presidente da limai
(I titulação Nacional do índio), Nelson Marabuto,
qualificou a operação dc "puro banditismo".

Política
Para o Deputado Mozarildo Cavalcanti (PDS-

RR), a "manobra dc guerra" na serra ile Surucucu,
na fronteira com a Venezuela, rica cm ouro,
diamante e cassiterita, foi montada e ordenada pelo
ex-governador do Território, Brigadeiro Otomardc
Sousa Pinto, para desestabilizar o acordo da Alian-
ça Democrática, na escolha do futuro governador.

O aspecto político do problema náo preocupa
a Funai, cujo presidente, Nelson Marabuto, diz que"o que interessa sáo os índios: sabemos que as
terras dos Yanomaniis são ricas cm minério eslralé-

dada •ltgico c sua exploração deve ser estud
Governo, observados os interesses dos índios".

Marabuto informou que a invasão começou
com o transporte dos garimpeiros a partii da
fazenda da vereadora Mana dc Lourdes Pinheiro
(PDS), localizada a 35 quilômetros dc Boavista. A
partir daí o transporte para a seria dc Surucucu
seria feito por 27 ônibus, interceptados pela Polícia.

A FAB, informou o presidente da Funai,
deleve os aviões, impedindo a luga dos invasores,
que estão a disposição da Policia Federal.

Um grupo dc empresários já tramava a una-
são da área desde que o Presidente Figueiredo
deixou dc promulgar o decreto, já assinado, que
autorizava a exploração tle minérios em terras
indígenas. Trinta avoes do tipo llubar B-55, com
X00 mil litros de gasolina, deveriam ler-se deslocado
dc Manaus para o rio Mucajaí anteontem.

O Conselho [ndigenista Missionário do Norte
I, além ile pedir providências as repartições ligadas
ao caso, denunciou que há 10 dias um piloto
conhecido por Mineirinho fez vôos de reconheci-
mento sobre a área dc Surucucu, num táxi-aérco
Citar. Há informações lambem de que um ex-
piloto, hoje empresário, de nome Pavão, sediado
cm Alto Alegre, povoado próximo ao garimpo, é
um dos dirigentes tia invasão.

Reserva apinajé está demarcada
Brasília — O Minislro do Interior, Mário

Andreazza, cercado por líderes indígenas em seu
gabinete, anunciou a assinatura, pelo Presidente da
República, do decreto demarcando a reserva dos
apinajés, no extremo Norte de Goiás, em um total
de 140 mil hectares.

De acordo com o decreto, o Governo federal
tomará todas as medidas para garantir aos índios "a

posse permanente da área c o efetivo reconheci-
mento de seu direito ao usufruto exclusivo das
riquezas naturais e de todas as utilidades nela
existentes".

O Palácio do Planalto, que tradicionalmente
não divulga decretos dc desapropriação de grandes
áreas, antes dc sua publicação no Diário Oficial.

Figueiredo chega a
Curitiba para abrir
hoje o Cindacta II

Curitiba — O Presidente Figueiredo chega
hoje às 9h50min a Curitiba para inaugurar o II
Centro Integrado dc Defesa e Controle de Tráfego
Aéreo (Cindacta 11), instalado num prédio subier-
ráneo de três andares na área da antiga Escola de
Oficiais Especialistas da Aeronáutica. O Minislro
da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, que acom-
panhará a inauguração com o Presidente, chegou
ontem a Curitiba e jantou com o Governador José
Richa na casa de um amigo comum.

Após a cerimônia, o Presidente Figueiredo, o
Governador José Richa e a comitiva vão visitar as
instalações do Centro, participando de um coquetel
oferecido pelo comandante do Cindacta II, Coronel
José Flávio Celestino. O embarque para Brasília
está previsto para as 12h45min, no Aeroporto
Afonso Penna.

Controle do Sul
O Cindacta II começou a ser construído em

1982 e faz. parte de um complexo de controle de
tráfego aéreo iniciado com a construção do Cindac-
ta I em Brasília, no começo da década de 70. O
projeto terá continuidade com a construção do
Cindacta III em Recife, na década de<X). O custo da
unidade paranaense, à qual caberá inicialmente o
controle aéreo nas regiões abrangidas pelo Sul do
Paraná e os Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, está calculado em 195 milhões de
dólares.

Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de
Cumbica fechou novamente ontem, por causa do
nevoeiro, entre as 5h e 6h20min da manhã. Foi a
sexta interrupção desde sua inauguração em 20 de
janeiro, mas náo houve problemas no horário: náo
havia desembarques ou decolagens previstos.

Os fechamentos do Aeroporto de Cumbica,
segundo os técnicos, deverão ser freqüentes no
próximo inverno, quando é comum a formação de
nevoeiro na região. O chefe do Destacamento de
Proteção ao Vôo, Major Benjamim Lazaré, obser-
vou porém que Cumbica poderia ter operado du-
rante o nevoeiro de ontem, se fosse necessário,"pois dispõe de equipamentos avançados para se-
rem usados nessas ocasiões". Segundo Lazare, os
vôos desviados para o Aeroporto de Viracopos, em
Campinas, em dias anteriores, decorreram mais "de
opção dos comandantes que contavam com uma
alternativa mais tranqüila".

??

paishospitais do
Igreja diz que a CIA
se infiltra em seitas

llrnsflia — A Linha V — Divisão dc
[Ecumenismo da Conferência Nacional
dos Bispos tio Brasil -CNBB- ileniin-
ciou que grupos religiosos dc origens
norte-americana c oriental que aluam no
país teriam infiltração tia Agência Cen-
trai dc Informações dos Eslados Unidos
— CIA. A denúncia consta dc documen-
Io cm resposta á consulta do Vaticano
sobre o crescimento dos "movimentos
religiosos livres", as chamadas "seitas".

A Embaixada norte-americana dccla-
rou, oficialmente, que 

"o Governo dos
Estados tinidos não lem qualquer inte-
resse cm fomentar a criação ou o desen-
volvimento dc seitas, quaisquer que se-
jam, na América Latina". O documento
da Divisão Ecumenismo tia CNBB me-
ciona a CiA na página II, ao analisar a"dimensão política" do crescimento des-
ses movimentos religiosos que fogem a
ação da Igreja Católica, principalmenteda chamada ala "progressista".

Anticomunismo
"No século passado", diz 0 documen-

lo, "Governos de países latino-
americanos estimularam a vinda de mis-
sionários evangélicos dos Estados Uni-
dos. A cultura norte-americana, influcn-
ciada pelo protestantismo, lhes parecia
mais progressista. Com a entrada de
igrejas evangélicas esperava-se quebrar o
monopólio ("retrógrado") do clero calo-
lico."

li continua: "Na fase aluai, haveria o
apoio a grupos fundamentalistas e violcn-
lamente anticomunistas, tanto cvangéli-
cos quanto orientais, para dificultar a

para evitar pressões, distribuiu no início da noite
(IKh) — três horas depois do anúncio do minislro —
a cópia do documento com as assinaturas do Presi-
dente da República c dos Ministros do Interior,
Mário Andreazza, e para Assuntos Fundiários,
Danilo Venturini, "Nós estamos muito satisfeitos.
Acreditamos na palavra do ministro mas a gente
queria ver o papel assinado", disse o cacique
Francisco Apinajé, ao deixar o Ministério do Inte-
rior, levando em suas mãos apenas a borduna.

O presidente da Funai, Nelson Marabuto,
informou que na Quarta-Fcira de Cinzas será inicia-
do o plano de operação com o Serviço Geográfico
do Exercito, para a demarcação da área.

Arma com silencioso
foi usada contra
líder "bóia-fria

São Paulo — A polícia de Ribeirão Preto náo
tem pistas sobre o atentado contra o líder sindical
dc Ciuariba, José de Fátima Soares, atingido no
pescoço por um tiro, quando estava na poria de sua
casa. Ele está fora de perigo e já disse que a arma
que o atingiu foi uma Berctta automática, com
silenciador.

O atentado contra José de Fátima levou à
região as principais lideranças da CUT (Central
Única dos Trabalhadores), entidade vinculada ao
PT. Ele preside o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Guariba, ainda não reconhecido pelo
Ministério do Trabalho, e em janeiro liderou uma
greve de 28 mil bóias-frias.

Paralisação
Na Capital, a Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado disse que não negocia o
próximo acordo para os trabalhadores rurais cn-
quanto a Federação da Agricultura — que reúne
230 sindicatos patronais — não cumprir o acordo
firmado com os colhedores de cana da região de
Ribeirão Preto no início do ano. Ü representante da
Federação dos Trabalhadores, Antônio Crispim,
considerou essencial a diária para os colhedores
acima de CrS 12 mil.

Na região de Fernandópolis, a atual greve dos
apanhadores de algodão ampliou-se e ja atinge 8 mil
trabalhadores em 10 pequenas cidades. Não há
acordo entre patrões e empregados: os primeiros
oferecem CrS 2 mil 500 por arroba de algodão
apanhado e os apanhadores querem CrS 5 mil. Náo
há tensão c o policiamento permanece discreto em
toda a área.

No Paraná
As duas principais rodovias do Norte do

Paraná estiveram bloqueadas por meia hora por
mais de 3 mil produtores de algodão, em protesto
contra a demora do Governo em liberar recursos
para comercialização da safra deste ano. Cerca de
8(X) ônibus, carros e caminhões saíram da.s cidades e
fazendas da região e se reuniram no trevo que liga
as duas rodovias: uma une o Norte do Estado a
Curitiba e a outra liga Londrina às cidades da
região. Todos criticaram a falta de uma política
agrícola do Governo federal.

ação da Igreja "progressista". Ilá sérios
indícios: por exemplo, missionários da
Igreja Católica e de igrejas evangélicas
comprometidas com a causa dos margina-
lizados encontram dificuldades para en-
Irar no país, enquanto missionários de
grupos religiosos que náo sc preocupam
(um problemas sociais têm a sua entrada
facilitada."

Segundo o documento, "há indica-
ções de que esle plano náo é só de
Governos nacionais tia direita ou milita-
res, mas faz parle, lambem da gcopolftica
norte-americana. Haveria infiltração da
CIA em certos grupos ou estes estariam a
scrvii,o da mesma, O problema é scríssi-
mo c exige pesquisas mais aprofun-
dadas".

A CNBB divulgou nota oficial afir-
mando que o documento "é de inteira
responsabilidade" da Linha V e que náo
envolve "formalmente" o órgão episco-
pai. Diz, a nota que "o relatório julga
carecer de fundamento qualquer afirma-
çio generalizada sobre, somas fabulosas
vmdas do exterior, especialmente dos
Estados Unidos, para tais grupos c movi-
mentos", destacando que se refere a|ie-
nas a "indícios" de infiltrações da CIA.

Observa que "o relatório cita ele
menlos básicos da atual pastoral da igreja
no Brasil como resposta mais acertada"
ao apoio político que as seilas estariam
recebendo do exterior. Entre esses ele-
mentos, menciona a "dcslocaçáo da Igre-
ja para a periferia geográfica c social, a
formação de comunidades, o estímulo
para os ministérios leigos e o acolhimento
respeitoso da religiosidade popular".

a envia a
d as nomeações

juiz
no

ista
Senado

Brasília O Presidente do Congrcs-
so, Senador Moacyr Dalla, enviou ao juiz
da 2" Vara de Justiça Federal do Distrito
Federal, limar Nascimento Galvão, a
relação nominal dos I mil 554 servidores
nomeados pela Mesa cm dezembro úlli-
mo corno estatutários, num processo que
foi chamado de trcm-da-ulegri». Consta
que 44(> servidores foram admitidos, sem
concurso, entre os dias 1" c 23 de novem-
bro de 1984.

A relação inclui ainda centenas de
servidores admitidos durante o período
de I9KI a 19H4 sem prestar concurso
público, O Juiz evitou íalar a imprensa
sobre o assunto, alegando que as infor-
mações ainda estavam na Procuradoria e
nao haviam chegado ás suas mãos.

O advogado Pedro Calmon, que mo-

ve a ação popular contra as nomeações
no Senado, não ficou satisfeito com a
relação, afirmando tratar-se de mais um
artifício do Senador Dalla, já que o juiz
lhe determinou que enviasse as fichas
individuais de cada um para verificar a
qualificação completa, e náo uma re-
lação.

O Ministro Luiz Rafael Maia, como
relator, examina hoje o pedido dc Ana
Luiz llck Saibro—- que impetrou manda-
do de segurança no Supremo Tribunal
Federal - ¦ para sua imediata admissão no
cargo de assessor parlamentar do Sena-
do, como uma das candidatas aprovadas
em concurso para esse cargo. O mandado
é contra o ato da Mesa do Senado que
efetivou sumariamente 69 pessoas que
nao prestaram concurso para esse fim.

Figueiredo manda apurar
logo escândalo da merenda

lira.sflia — A Minislra da Educação c
Cultura, Esther dc Figueiredo Ferraz,
afirmou ontem que 

"o Presidente liguei-
redo quer ver apuradas as irregularidades
no programa de merenda escolar da FAE

Fundação de Assistência ao Estudante
ainda em seu Governo". As irrcgulari-

dades envolvem a cobrança dc comissões
pela Cobal a empresas com as quais linha
dívida na compra de alimentos para o
programa da FAE, que omitia informa-
ções de desvios no programa.

Esther dc Figueiredo Ferraz sugeriu
à comissão intcrministcrial de inquérito
composta por representantes dos Minis-
térios da Educação e Cultura, Agricultu-
ra e da Indústria e do Comércio, "pedir
as operações patrimoniais de todos os
envolvidos no caso", mas o presidente da
comissão, Joaquim Justino Ribeiro, re-
presentante do MEC, ainda não decidiu
sc o fará, conforme informou.

Ribeiro revelou sua preocupação
com o prazo 

"improrrogável" de 30 dias
— dado por decreto presidencial — para
apresentar suas conclusões. Disse que
cada membro da comissão terá uma cópia
do inquérito para estudar durante o Car-
naval, para, no dia 25, voltar a se reunir.

— Ocorre que a Lei dá 15 dias para
que os intimados a depor compareçam; e
se forem duas pessoas, para uma acarea-
ção, dá 20 dias — informou ele, concluin-
do que, quem for intimado isoladamente
terá até o dia 12 de março para se
apresentar, e se duas pessoas forem con-
vocadas para acareação, terão até o dia
17 para comparecerem perante a comis-
sáo. "Só 

que o prazo final que temos para
apresentar conclusões da comissão é 12
de março", lembrou Ribeiro.

Mafersa suspende entrega
de carros ao Metrô do Rio

Sáo Paulo — A entrega de novos
carros para o Metrô carioca foi suspensa
pela Mafersa, um dos maiores fabricantes
nacionais de iffittcriál ferroviário, porque
a Companhia do Metropolitano do Rio
náo dispõe de recursos, além de ter com a
empresa uma dívida de CrS 50 bilhões.

O Metrô do Rio recebeu 270 carros,
mas a encomenda total chega a 540
unidades, o que daria para melhorar
muito esse serviço no Rio de Janeiro,
observou o presidente da Mafersa, José
Carlos do Couto Viana, que confirmou a
suspensão da entrega dos novos carros e a
dívida do Metrô carioca junto à sua
empresa.

Um terço
A dívida da Companhia do Metrô do

Rio junto á Mafersa representa um terço
da dívida do setor ferroviário estatal para
com a iniciativa privada, que, em seu
total, segundo estimativa da Associaçõ
Brasileira da Indústria Ferroviária (Abi-
fer), atinge CrS 150 bilhões. No Ministé-
rio dos Transportes, a explicação para a
situação do Metrô carioca é a falta de
verbas, o que se agravou, segundo o
Ministro Cloraldino Severo, com o corte
dc 15% determinado pelo Presidente Fi-
gueiredo no orçamento público.

No Rio, o Secretário estadual de
Fazenda, César Maia, confirmou a inter-
rupção dos pagamentos à Mafersa, escla-
recendo que náo interessa ao Estado do
Rio adquirir material ferroviário rodante
com um prazo de carência de quatro
meses. Segundo César Maia. "é deprecia-
tivo" enviar dinheiro daqui para uma
empresa paulista nas condições em que a

Mafersa pretende receber o pagamento
das encomendas.

César Maia disse ainda que receberá
hoje um ofício da Secretaria de Planeja-
mento do listado autorizando a liberação
dc CrS 12 bilhões de cruzeiros para a
Companhia do Metrô. A verba, segundo
ele, será destinada a obras de manuten-
ção e recuperação de trens mas o Secreta-
rio de Transportes, Brandão Monleiro,
pretende utilizar parte do dinheiro na
ampliação da estação do metrô do Mara-
cana, para colocá-la em funcionamento
aos domingos.

A liberação dos recursos para o Me-
trô foi providenciada, ontem, "em regi-
me de urgência", após o presidente da
companhia, Álvaro Santos, revelar que o
número de passageiros baixou em 10%
nos últimos meses, devido à queda na
qualidade do serviço do transporte. César
Maia descartou a hipótese de mais verbas
para investimentos na rede, "enquanto o
Metrô nâo promover o saneamento total
de suas dívidas" que, atualmente, che-
gam a CrS 310 bilhões.

Bilhetes roubados
A policia paulista descobriu um es-

quema criminoso, envolvendo cerca de
40 funcionários do Metrô, apontados co-
mo responsáveis por mais de 100 roubos
nas bilheterias da empresa, o que pode
ter rendido à quadrilha cerca de CrS 100
milhões. Bilheteiros e agentes operaçio-
nais, com a ajuda de pessoas não ligados
ao Metrô, desviaram os bilhetes, que
eram depois revendidos nas bilheterias da
empresa.

ANUNCIE PELO TELEFONE
CLASSIFICADOS JB

284-3737
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Cordão do Bola Preta comanda a abertura do carnaval
II CillllIlVIll (iiniri,lill ulii ialmeiltc ttlllt'111

t mu ii hino do ('união dn Uoln Preta executa-
tiu pela blltldll ilti inacslio Sntlit1 As
.'iili,'iiiiiiii, o Prefeito Marcelo AJcueni ciilrc-
gou it chave dn cidade nn liei Mimu), Edson
Santana, que üeclurou iibcrín a folia. Após o
dcsiilf ila banda, acompanhado |icli> [_el Mo
mo, pela Rainha e 1'rlnecsli du carnaval, o
público leve iii' aguardai pnrn nssisiit a apre-
sciiliição ilns clubes carnavalescos, as antigas
grandes sociedades,

1'cla Av. Kin Dranco, piissiiiiiiu clubes
com carros alegóricos liicoinplelos, como Im-
ma ilc protesto 

"pela latia dr apoio ila Kin
im" (i primeiro protesto ocorreu quando o
Prefeito Marcelo Alem ai e o presidenle da
Riotur, Tinjano Ribeiro, st- eiiconliaviiiii nn
palanque arniado defronte à Kua Sele dc
Nelenilito Enquanto n Rei Momo tentava
la/ci o público Clllllill', um coro se ouviu: "O

pOVO eslá ('(iin fome, o povo CS (li COMI tome".
('iioii se um ambiente tenso no palanque,"Joguem sua alma no cai naval, esqueçam
seus problemas poi alguns momentos", aeom
sclliou o 1'tclciio Maicrln Alencar, que espera

i|iic n Km deiiioiistre toda a sua afeição pelo
cainaval c "exlriivasc sua alegria. Os exageros
(Icvcin sei COIllldOS, Mas, diviilainsc, tl n
carnaval da democracia"; O prefeito acredita
(|uc ii carnaval eslá mais organizado do (|llc os
anteriores, pois 

"aos 
poucos Iremos melhoram

do", acrescentou,
l-li- encarou o protesto com naturalidade!

"I- o carnaval, (pie coincide com o exercício da
liberdade, o povo estfi feliz, iipesai da situa-
ção",

i iiiiio protesto loi o do presidente do
Clube Tenentes do Diabo, Gétson 1'aulo Sa-
mailillii. "A Kinliii só nos deu I IrJ lf) llliillôCS
e uni baiiiicfiii apertado, I fomos nós que
começamos o carnaval", disse.

(i üovernadoi I eouel Drizola deve icite
uu hoje o oferecimento dc seu eainnioíe an
Presidenle eleito Tancredo Neves, p.ua o
destile das escolas <k samba llii/nla disse
lambam que insistiu coin o Presidente l;lguéi
ledo paia piesligiai o cainaval carioca, O
Presidente não poderá vir, mas lliizoln ncredl-
Ia tpie duna Dlllca coui|iaieceiá.

lroio do Ati Gomes

Operação recolHe mendigos
Sob o argumento de que marginais

costumam se fantasiai dc mendigos
paia assaltai ou importunai lurislas, dc
preferência recomeçou ontem dc ma
dnigiida a chamada "Operação de Assis-
lência ii 1'opilllição dc Kua". loiam reco

llndns I II pessoas, eillie elas 17 llllllllCrCS
e dois menores Recolheram sc ontem a
noile mcndiÚOS nn Ccillro e ua I (IgOll,

11 presidente (Ia 1'tltidlição I can
XIII, João Moreira, considera um êxito a
Operação, (llle já lilOII das mas. desde

junho dn ano passado. 4 md 142 pessoas,
entre mendigos, desocupados c dcsèm-
pregados crftnlcos, A tarefa, reiniciada
(iiinrtii feira a noile, utilizou viaturas po-
lidais, ônibus da CTC C um i aminlifio da
I nmliiili

lencúr antragd OIUO

Previsão é de calor e bom tempo
(»i nrioca icm ra/.ão paia icnici que chova

durante o carnaval, pois o prognóstico paia
sábado c domingo, divulgado ontem pelo fi"
Disinio de Meteorologia, aliima que a leu
tlència dn ieilipo é peinianecei conto eslá, i uni
jeiiípcraliiiii multo alia. sol forte, mas pnssilii
lidlldcs dc puni adas de t litiva nn liui da laule
Para segunda c lerçii-fcirii de carnaval, o

ptognóstico será divulgado iinianlifi c, sc mio
clicgai uma frente lua de repente, o carnaval
vai sei quente, com bom tempo c alguma
chuva an nuoitCCCI

ll.i uma frcille lua cslacinuana no litoral
dc Santa Ciltiuina com tendência a sr deslocai
pura o oceano, o que la/ com que os previsoics
fiqucni otimlsins sobre a pcrninncni ia do bom
(emito. Mesmo assim, I ms ( arlos Austin,
chcle do ( eiltlO de Analise do d" DlstrllO de
Mclcoiologin, sc inoslra cauicloso an es.um
ii.it o prognóstico 

"Jrt vi frentes filas ipir
estavam na Argentina e, IN limas depois, ia
estavam sobre o Km de Janeiro", Sc entrai
alguma frente lua, muda ludo, mas, ,ue puna
em contrário, o que espera o enrioca e um
Cllloi ik ale i|(l",

Nublado
A previsão paia hoje i de lempo paici.il-

llicnlc Itllhliulo, com possibilidade dc cluiva
passageira A temperatura máxima de onlein
Im registrada cm Bllllgll, Oiulc ns leiiiimnelins
aciisarani IV. O prognóstico paia o tini de
semana c "ptednmmáncia de Icuipn bülU COIll
possibilidade de ocorrência de pancadas dc
duna e Irovoadll dc curta duração a paitil da
lardc", A temperatura continuara1 alia. Luís
Carlos Austin informa que o 0° Distrito de
Mclcoiologin funcionar, cm regime dc piau
lan durante 0 carnaval e tpie qualquei mudan
ça de previsão serti imcdintiimeiilc comunica-
í\.\ aos jornnis, estações tle radio c dc telo-
visfio,

A 1'oiiic Acica Kin Sáo 1'nnlo cstubclcccu
Ires vôos extras hoje e mais cinco amanha,
alem das saídas mutuais, paia atender á chega-
d.\ íle paulistas ao Km paia o Carnaval, Os
aviócs que seguem p.ua Sao Paulo estão
praticamente vazios, mas a procura dc la paia
cá e muita,

Hoje, além dos vôos normais que saem do
Sanlos Dumont dc meia em meia hora, a
Ponte Aérea programou ns horários dc
I7hl5inin, ISIi-ISnuii c dc 20l.l5n.in, Amanha,
os vôos cxlias conccnliani-sc na parte da
manha c Icm os seguintes horáiios: ás
8li30niin, as 9hl5min, ás I()hl5min, ás

Trânsito muda e
irrita motorista

Motoristas confusos com os desvios c as
voltas que foram obrigados a dar, guardas dc
transito de mau humor e congestionamentos
cm quase Iodas as ruas próximas á Passarela
do Samba foi o resultado do esquema de
trAnsito que o Detran implantou, onlein a
pariu do meio-dia, em ioda a área ao redor da
Kua Marquês de Sapucaí. Segundo o diretor
do Detran, Válter Gaspar Pilho, as mudanças
foram antecipadas para facilitar o termino nas
obras junto à passarela.

A antecipação do esquema pegou dc sur-
presa muitos motoristas, principalmente os
que trafegavam do Centro em direção a Tijuca
ou ao Catumbi pela Kua Frei Caneca. A rua
foi fechada cm Indo o trecho próximo à
Marques de Sapucaí. o que provocou um
verdadeiro caos no trânsito de ruas como a de
Santana, General Caidwell, Moncorvo Filho c
Riachuelo. A determinação da PM era a de
desviar lodo o transito para a Av. Presidente
Vargas que. mesmo anles do horário de rush.
apresentou um grande fluxo de veículos.

A Kua Frei Caneca e a Kua Benedito
Hipolilo, que da acesso ao Túnel Santa Barba-
ra, foram fechadas pelo Detran, ao meio-dia.
As interdições e mudanças no trânsito só
foram sentidas com intensidade por volta das
Kih, quando começou o movimento de saída
do trabalho (>s motoristas desciam a Rua Frei
Caneca c a Av. Mem dc Sa. cm direção à
Tijuca. e eram obrigados a desviar para a Av.
Presidente Vai gas

12bl5min c. as I3h.0inin Os vôos noiniais
decolam dc 'nua cin lima

(i movimento dc passageiros uns Aeiopor-
io Internai ional dn Km, na Hlm do < ioveina
dor, Im pequeno onlein, considerando sc que
cia anlevésperii dc mu leiiado prolongado Su
tm programado um vôo exlin, da ( iiizein
paia Salvador, Os demais horários não sobe
iam allciiição Para Sím Paulo, llrasilia c Dclo
Horizonte decolavam aviões rle hora cm hora
Parti Salvador, além do víio extra, a programa
çâo diária t dc tu vôos

Olielll vai pata Sao Paulo e Belo I lb.IT/.OI1
le de licill, se ainda nao loiupioii passagem,
pude sei que n,m n consiga mais I que a Rede
Ferroviária Federal afio vai colocai trens ex
lias paia ligai o Km a essas duas capilar, <1
liem iioliuuo paia Sao PlitUO '..u as yh da
lislaçfiu D, Pedio II Iodas as noiles, c o Vera
(ni/. p.ua Itelo I loi t/ou le, sai hoje e domin
go, lambem de D. Pedro II. as .'iHilsnun

O que funciona
lllinciis Hoje c o ÚltllllO dia atiles do
carnaval paia pagai contas, rcliiiii dinheiro c
movimentai a poupança Os bancos não
abrem na segunda e ícrçii feira <k carnaval, su
voltando a funcionai ua quarta feira depois tio
meio-dia
Postos dc gasolina Abrem hoje c amanha,
let b,mi normalmente domingo c, voltando a
funcionai na segunda, terça c quarta feira
Supermercados lislnrão libertos hoje c
amanhã alê as Z2.lt; fecham no domingo,
abrem segunda leiia nmmalmente (com CXCC-
ção dns supermercados situados cm mas onde
a movimentação de carnaval (• muito intensa),
fecham ua terça-feira de carnaval e voltam a
funcionar na quarta-feira dc cm/as a pailu de
•lll e atê as 2011,
I loi (ninei'CudoS da Ceiisii Os Imilomci cados
de Irajã, Ciiniplnho, Méier, Mumnilãe Leblon
cslão abertos hoje c amanhã, dc K às IKIi,

permanecendo fechados no domingo, segun-
da, terça c quarta-feira c reabrindo ua quinta-
feira.
bojas comerciais — O comércio lojista Itinciu-
na hoje e amanha ali 181), fecha suas portas c
só volla a vender suas mercadorias na quarta-
feira de cinzas depois do meio-dia.
Repartições públicas Atendem ao publico
hoje, fecham ua segunda e terça-feira de
carnaval e voltam a funcionar na lardc de
quarta-feira, Mas não c bom contai muito com
ISSO.

P-reco dc bebida
é liberado hoje

A parti, de hoje e durante o Carnaval os
preços das cervejas c refrigerantes estarão
liberados, conforme determinação da Sunab.
No Bar Amarelinho, na Cinelándia, o chope
deverá passar de Cr$ 1 mil 600 para cerca dc
CrS 2 mil 300, mas no Rar Simpatia, na
Avenida Rio Branco, continuará a CrJ, I mil
500.

Oucin for aos bailes cm clubes deve eslar
preparado para pagar preços mais elevados.
No Monte Líbano, a lata dc cerveja custara
CrS 0 mil e o refrigerante. CrS 3 mil. No Sino
Libanês a cerveja custará CrS 3 mil e o
refrigerante, CrS 2 mil. Os fabricantes de
bebida já esláo com estoques para atender a
procura. Segundo previsões da Antártica, se-
ráo consumidos, no Estado, I milhões dc
dúzias de cerveja e 2 milhões 500 mil de
refrigerantes. .,Os preços

O relações publicas da Antártica, Lauro
dc l.uca, explicou que 60% do chope, cerveja
e refrigerantes são consumidos no Município
do Rio de Janeiro. Afirmou que nao faltara
bebidas, apesar do grande consumo nos dias
que antecedem o carnaval. A Brahma lambem
já lem um esquema para alender sua fre-
guesia.

Os funcionários do Bar Amarelinho infor-
niaram que hoje será decidido o preço dn
chope e dos refrigerantes. Um garçom calcula
que o chope custará em torno de CrS 2 mil 300.
O preço aluai e de CrS I mil Mio

COMUNICADO
As empresas BMG comunicam que che-

garam a bom termo, com a aprovação cio
Banco Central do Brasil e do Banco Nacional
da Habitação, as negociações pelas quais o
controle acionário da BMG Crédito Imobiliá-
rio S.A. é transferido, nesta data, ao Banco
Econômico S.A. que, a partir de 15 de feverei-
ro de 1985, passará a administrar a referida
empresa de crédito imobiliário e poupança.

A transferência do controle acionário de-
correu da verificação pela administração do
conglomerado BMG de que o desenvolvi
mento da sua sociedade de crédito imobiliário
estava decisivamente atrelado ao suporte de
uma extensa rede de captação.

O conglomerado BMG mantém-se com
suas diversas empresas, inclusive as que
integram o Sistema Financeiro, na marcha
normal de seus negócios.

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1985
Flávio Pentagna Guimarães

Presidente do Conselho de Administração

Riotur exibo
s.iinliii putilisiíi
A Kiotui conseguiu que o

Banerj cedesse CrS 72 milhões
de sua vciba (le publicidade
paia o carnaval, fiara custeai o
transporte da escola dc samba
campeã de San I'.mio, que des-
lll,ii,i sábado, dia 23, ua passa-
rela dn Samba, durante o lies-
llle das ( ampcás

Segundo ílllOrmílÇOCS da
Paiihsiui a empresa de luris-
mu dc ',,in 1'aulo, a escola
campeã paulista deverá desfilar
nu I'.io com 2 mil *">'K> < ómpO
ncnteS e liará cairos alcgnii
ni', (h paiili ilas In iiráo hospe-
dados im Pavilhão dc San ('ns-
Inv.in e inelierau íllimcillaçáo
d.i I .nlui 1'liril n de.ble de
sábado, dia .' 1, virão lambem
as escolas de samba campeãs
dc Ntleiui c I lorianôpolis

Segundo o Sc rclário dc I ii-
rismo, I rajano Ribeiro, ¦< <"¦
dem dn desfile das campeãs
devera ser a scgllinlci vue
campeã du Ortipo I II; < ampeá
dn ' Impo I li.' ampeá dc I In
riauópolis; < ampeá de San l',m
lu, campeã de Niterói; vice-
i ampeá du Grupo I A; c,i íim
pea dn (irupo I A

Pantera 85 icm
19 anoa <• 1,77m
A pantera K5 6 alia, I ;77m,

mora em NitCrôi, lem I'' unos,
i estudante du segundo grau
Vera (iiiimaráes leve mu pri-
meiro dia i "nm pantera que
lui um sonho" Ai niduu i uni
tclefoni mas de amigos cumpri
menlando a pelo titulo, rei e
bendn flores __ experimentando
' uma sensação deliciosa'1 de
Sllbei que vem eu Vera i nn
correu .um passado .n> lllulo,
mas eslava mais chciiiha c nao
ganhou

Passou ii ann lodo < orreaido,
l.i/i ml" ginástii a e musi ula
çáo e arrebatou o láo cobiçado
iiiiiiu ( i.i|in csbello, pernas
bem loineadas, Veia nau ík re-
dii.i que seja realmente .i 'pan

lera'. "liatalhci tanto, cheguei
nnde queria, mas não consigo
ai redilai I bom demais A
lardc, Veia rei ebeu propostas
d.i revista 1'laylioj para posar
nua e disse qiic vai aceitai. an
contrário du ann pastado,
tpiando rei usou proprislas:

Nau vou me vulgarizar', sao
fotos artísticas."

HOJE OS VÔOS DA REGIÃO SUL
AMANHECERAM MAIS PROTEGIDO:

COM A INAUGURAÇÃO DO CINDACTI

Èf \^//Esca

Q MINISTÉRIO OA AERONÁUTICA
ESTÁ INAUGURANDO EM CURITIBA
0 CINDACTA II CENTRO INTEGRADO
0F DEFESA AÉREA E CONTROLE DO
TRÁFEGO AÉREO.

A EXEMPLO 00 CINDACTA I,
EM FUNCIONAMENTO DESDE 1975,
EM BRASÍLIA. 0 CINDACTA II VAI
CENTRALIZAR AS OPERAÇÕES
DE CONTROLE E APOIO AO TRÁFEGO
AÉREO NOS ESTADOS DO MATO
GROSSO DO SUL, PARANÁ, SANTA
CATARINA E RIO GRANDE DO SUL.

A ESCA, A MESMA EMPRESA
OUE CONCEBEU E PROJETOU 0
SISTEMA DE CONTROLE DE TRAFEGO
DA LINHA LESTE-0ESTE DO METP0
SP E DA FERROVIA CARAJÁS DA
CVRD E QUE PARTICIPOU DA
IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO 0E
BELO HORIZONTE. ESTÁ ORGULHOSA
DE TER SIDO ESCOLHIDA PARA
PLANEJAR E GERENCIAR ESTA
MAGNÍFICA OBRA

Engenharia de Sistemas de Controle e Automação S.A.
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Indiretas já

Há sintomas dc que, pelo menos
cm administração pública, o PDT —

que na política nacional defende dire-
tas já c para tudo — está adotando a
linha moderada das indiretas.

lista semana, o Prefeito do Rio dc
Janeiro, Marcelo Alencar, reuniu
uma turma dc fiscais sanitários para
lhe dizer que, segundo denúncias in-
sistentes, existe na própria divisão
municipal um loco dc contágio res-

ponsável pela deterioração dc sua
imagem junto á opinião pública.

Falando claro, o Prefeito quis di-
zer que o seu pessoal sofre dc cornip-
ção ativa.

Quis dizer, mas não disse. Prcfc-
riu a forma oblíqua, recomendando-
lhes de agora cm diante um compor-
tamento menos agressivo —- o que é
uma pérola dc circunlóquio para dar a
volta em torno da palavra corrupção
sem locá-la em nenhuma dc sutis
pontas venenosas c agudas.

Evita, por exemplo, roçar na na-
tu reza daquilo que eles possam estar
agredindo — por suspeita, o bolso do
contribuinte.

São as indiretas do PDT.

Prazo
O Governo Figueiredo trabalha

com um prazo para resolver o caso
Sunamam: 15 de março.

Se até lá o assunto não estiver
superado, o Governo Tancredo já fez
chegar ao antecessor o aviso de que
mandará a questão para a Justiça.

Opção
O Embaixador Paulo Tarso Fie-

cha de Lima já tem vaga garantida no
Governo Tancredo.

Aliás, tem duas. Se não dirigir a
Cacex. ficará na Secretaria Geral do
Itamarati.

Musical
O Senador Carlos Alberto (PDS-

RN) levou ao Palácio do Planalto um
compacto simples cm que homena-
gcia o Presidente João Figueiredo. A
letra da marchinha "Joáo da anistia"
rima nação com mão c gritante com
brilhante. Mesmo assim, o Senador
garante que Figueiredo ficou emocio-
nado com os versos.

Agora, Carlos Alberto vai sugerir
às emissoras de rádio c tevês que
executem o disco no dia da posse de
Tancredo.

Foi a segunda vez que o Senador
atuou na área musical. A estréia
aconteceu cm dezembro, quando
mandou fazer c distribuiu a cem mil
eleitores um LP poli valente, com mú-
sicas natalinas dc um lado e carnava-
lescas dc outro.

Frase certa
Diálogo entre o Secretário de Pia-

nejamento de Sáo Paulo, José Serra,
e um repórter, após a reunião da
COPAG, em Brasília:

Secretário, o Sr. vem para Bra-
sília?

Não. Eu fico em São Paulo.
Isso é uma frase ou uma pro-

posição?É uma certeza.

Lapsos
O presidente do Chase Manhattan

Bank, David Rockefeller, e sua comi-
tiva quase passaram vexame ao che-
gar quarta-feira ao Palácio dos Ban-
deirantes para uma visita ao Gover-
nador Franco Montoro.

Embora tivessem hora marcada,
náo havia ninguém à porta que, aliás,
estava fechada e assim ficou por dez
minutos. A aflita chefe do cerimonial
não sabia onde achar a chave. Foi um
guarda quem levou o grupo para o
Palácio.

Lá dentro, esperávam-no outras
gafes. O Governador, por duas vezes,
trocou o nome dc Rockefeller, por
Nelson.

Por pouco náo o cfiamou tle Rols-
child.

Esquecido
Na corrida cm direção aos minis-

terios, os candidatos ambicionavam
tão alto que acabaram deixando dc
lado o poderoso DASP.

O órgão tem status de Ministério.
José Carlos Freire, o atual diretor,

sc intitula Ministro.

O filme da mudança
O cineasta Oswaldo Caldeira c o

produtor Paulo Thiago passarão o
carnaval escondidos atrás dc uma mo-
viola para poderem montar em tempo
o documentário da transição demo-
crática: Muda Brasil.

O filme, com lançamento previsto
para 11 dc março, reconstitui com
depoimentos c imagens ao vivo a
trajetória da Aliança Democrática cm
direção ao Palácio do Planalto.

Nele estão líderes políticos, diri-
gentes partidários, ministeriáveis c,
naturalmente, a estrela Tancredo Ne-
ves. Há registros de convenções, co-
inícios, manifestações e a votação no
Colégio Eleitoral.

Com suas vinte horas dc filme — a
serem reduzidas a duas —, Muda
Brasil ambiciona ser o acontecimento
cinematográfico do amanhecer da
Nova República.
Hipótese errada

Com a confirmação das presenças
do Primeiro-Ministro de Portugal,
Mário Soares, e do Presidente do
Equador, Leon Febres Cordero, sobe
a dez o número dc governantes que
estarão em Brasília na posse dc lati-
credo Neves.

Além deles virão quatro vice-

presidentes, quatro viec-primeiro-
ministros, seis chanceleres e quatro
ministros dc Estado.

O Itamarati trabalhava com a hi-

pótese de que apenas seis chefes de
Governo aceitariam o convite para
assistir à ascensão da Nova Repú-
blica.
Ação e inação

Inspetores c auditores do Banco
Central ficaram irritados com as eríti-
cas do Presidente eleito Tancredo
Neves c do ex-Senador Paulo Bros-
sard à fiscalizaçáo do mercado finan-
ceiro.

Alegaram que a crítica náo proce-
dc, porque, no caso particular do
Banco Sul-Brasileiro, há dois anos
denunciaram o problema em relatório
entregues à direção do BC.

Eles atribuem a pressões políticas
o cochilo de dois anos do Banco
Central.
Carnaval no Metrô

Depois do carnaval, a Coordena-
ção de Museus da Funarj vai montar
no Metrô do Largo da Carioca uma
ampla exposição de fantasias c carros
alegóricos, usados pelas escolas de
samba em seus desfiles na Rua Mar-
quês de Sapucaí.

Em dois mil metros quadrados,
numa área redeeorada eom bandeiras
das escolas, ficarão'expostos mane-
quins com adereços, carruagens e
outras peças dc sambas-enredo.
Pornô

O Conselho Superior de Censura
está comemorando a aposentadoria
do juiz de São Paulo que, nos últimos
tempos, vinha liberando os filmes
brasileiros de sexo explícito.

O magistrado, acolhendo manda-
dos de segurança, pôs em circulação
nas telas do país 94 pornôs.

Brandão Monteiro se volta Empresariado d0 Rio
. pleiteia ministérios

COntra Nery e Schneider ll0 Governo Tancredo

LANCE-LIVRE-
O Governador Roberto Magalhães des-

mente ter declarado em Brasília que o próxi-
mo Ministério esteja completo. E desafia:
"Se alguém me trouxer uma fita, provando
que declarei isso, me interno imediatamente
numa clínica psiquiátrica."

Nos intervalos carnavaleseos do baile Les
années folies, no Scala, a roqueira Neuzinha
Brizola repetia o refrão: "Quem esperar
mudanças no Governo Tancredo Neves vai
quebrar a cara."

O Deputado Francisco Pinto (PMDB-
BA), depois de ouvir várias bancadas, deu
sua opinião sobre a Mesa do Senado: "A

escolha virou um saco de gatos. O entendi-
mento e o consenso parecem cada vez mais
distantes. Se não houver acordo, a eleição
será no plenário. E a candidatura Alencar
Furtado sairá vitoriosa."

O hino oficial de Minas, a ser escolhido em
concurso público, dará Cr$ 5 milhões ao
autor. Qualquer compositor poderá se insere-
ver. Só há uma proibição: a de adaptações do
Peixe Vivo e de O, Minas Gerais.

O presidente da Federação Israelita do
Rio de Janeiro, Ronaldo Gomlevsky, elo-
giou em telegrama o artigo Encontro com o
Judaísmo em Israel, escrito pelo Arcebispo
de Niterói, Dom José Gonçalves da Costa, e
publicado no dia 13 deste mês pelo JORNAL
DO BRASIL.

Andréa Neves, neta do Presidente da Repú-
blica, vai comemorar amanhã, com amigos
do hloco "Simpatia é quase amor", sua
mudança de idade. A festa será no "Sobradi-
nho", da fraca General Osório.

O Secretário de Transportes, Brandão
Monteiro, convocou ontem a imprensa —

quando completava dois meses no cargo —

para rebater acusações e denúncias do
Deputado federal Sebastião Nery c do Chi-
be de Engenharia. Brandão Monteiro acha
qüe 

"um erro fundamental deste (ioverno é
não divulgar os erros de (ioverno passado".

Brandão Monteiro acusou o deputado
federal c o presidente do Clube de linge-
nharia, Mutlieus Schneider, dc se compor-
tarem como "vestais do inoialisino" agora,
enquanto no passado não tiveram atitudes
tão nobres. De Nery, lembrou que 6 eo-
responsável pela falência fraudulenta da
empresa Nova Horizonte de Empreendi-
mentos, e de Schneider, de ter desenipe-
nhádo no Governo Chagas Freitas funções
dc confiança e responsabilidade pela atual
situação do listado.

Respostas
Sebastião Nery acusa o diretor do

DER, Ubirajara Muniz, dc ter recebido CrS
I milhão da empreiteira Erco, para finan-
ciar a candidatura do Governador Leonel
Brizola á Presidência da República. Acusou
também o Governador dc ter pedido a
inclusão de seu nome no processo dc lalên-
cia fraudulenta da empresa Nova Horizonte
dc Empreendimentos.

t Os funcionários do Banerj estão organi-
zando uma equipe dc maratonistas. Os pri-
meiros passos serão dados com um circuito
interno de corrida rústica, no Aterro do
Flamengo.

A partir desta semana, o Arquivo Nacional
e o IBGE estão ligados por um terminal de
computador, o IBGE vai receber todos os
dados da administração pública, levantados
pelo Arquivo, a partir de 1930.

O Governador do Pará, Jáder Barbalho,
acertou com o Presidente Tancredo Neves a
nomeação do médico Henry Kaiatc para a
presidência da SUDAM.

Os brasileiros estaráo representados no
Festival de Berlim, que começa amanhã, com
dois filmes: Cabra Marcado para Morrer, de
Eduardo Coutinho, e Exu-Piá, Coração de
Macunaíma, de Paulo Veríssimo.

O fotógrafo brasileiro Sebastião Ribeiro
Salgado, radicado em Paris, acaba de ganhar
um prêmio especial da World Press Photo
por sua série de flagrantes da fome na
Etiópia. O dinheiro do prêmio — 2.7(K)
dólares — será doado aos flagelados etíopes.

Na primeira segunda-feira depois do Car-
naval, o PMDB do Rio vai promover em sua
sede, às 16h, um debate sobre a crise da
indústria naval no Rio, com a presença de
vários representantes do setor.

O secretário da Receita Federal, Francisco
Dornelles. passará o Carnaval em Mar Gran-
de, na Bahia, perto do ex governado! Auto-
mo Carlos Magalhães.

O Secretário dc Transportes disse que
náo queria falar sobre o assunto, mas como
o deputado pediu a Brizola que confirmasse
com Brandão Monteiro—- seu advogado na
época — que ele nunca foi diretor da Nova
Horizonte, o secretário resolveu mani-
festar-se:

— O Nery era diretor dessa empresa c
foi denunciado pelo Ministério Público. Só
foi excluído porque náo foi citado e nós
ganhamos tempo até a prescrição. Mas devo
lembrar que nunca foi discutido sem mérito.
Agora ele anda com sonhos de virar Carlos
Lacerda, mas se esquece de que não tem um
bom passado penal.

Todo o noticiário que saiu nos jornais
dc ontem, sobre um debate no Clube de
Engenharia que terminou em críticas sobre
o Plano de Revitalização do Trânsito do
Centro, foi atribuído, pelo secretário, ao
presidente Matheus .Schnaider, que acabou
sendo classificado dc "injusto, aético e
politiqueiro". Entretanto, segundo a asses-
soria do Clube de Engenharia, Matheus
Schnaider nem participou do debate.

Apesar das críticas vindas do Clube dc
Engenharia, Brandão Monteiro afirmou
que mandará, depois do carnaval, todo o
projeto do arquiteto Jaime Lerner, para ser
discutido, "mas sem subordinar o Gover-
no", observou.

Lerner faz defesa de seu plano
— Participação existe quando o plano

está pronto, e não na elaboração — afirmou
ontem o arquiteto Jaime Lerner, cm respos-
ta ás críticas que recebeu no debate realiza-
do no Clube de Engenharia na quarta-feira
sobre o seu plano para o Centro. Ele
explicou ter avisado antes ao diretor do
clube, Matheus Schneider, que não poderia
comparecer ao encontro. "Mas me coloquei
á disposição para uma outra data", acres-
centou.

Lerner considerou "falta de ética" as
críticas que recebeu, baseadas cm reporta-
gens de jornais. Esclareceu que o projeto
vem sendo questionado há seis meses por
áreas técnicas e associações. "Se é errado
fazer sem discussão, pjor é discutir sem
nada fazer. Melhor é discutir fazendo",
argumentou. O arquiteto pensa que por trás

das reações negativas estão as empresas de
transporte:

— O objetivo da guerra não é a Praça
15, mas todo o plano de transporte que
acarretará a modificação do status-quo das
empresas e do qual não abriremos mão —

garantiu Lerner.
Observou que as modificações de trans-

porte coletivo no Centro darão lastro a todo
o mutirão dc propostas já existentes para a
revitalização do bairro:

— Não faz. sentido discutir a mudança
de terminais. Quando se muda o sentido dc
uma rua. ninguém discute vírgula por vírgu-
Ia. Acho que está havendo muito afoba-
menti) e desinformação. As modificações
no Centro não são tão amplas para provocar
tanta reação — comentou.

Empresários fluminenses começam a articular-se para
cobrar do Presidente eleito Tancredo Neves uma maior partici-
paçáo do Estado do Rio na Nova República. Eles exigem
ministérios e autarquias da área econômica, alegando a necessi-
dade dc estancar o esvaziamento econômico, político e social do
Eslado, que vem ocorrendo desde 1950.

— Sc o Presidente Tancredo Neves não der ao Rio a
atenção que o Rio merece, náo vai conseguir obter cm outros
Eslados o que vai perder aqui — afirmou o presidente da
Associação Comercial, Rui Barreto. Ele sc reuniu ontem com
vários empresários, entre os quais o presidente da Federação
das Associações Comerciais, Industriais c Agropastoris do Rio,
Artur João Donato, para discutir o assunto C elaborar um
documento com várias reivindicações que será enviado a
Tancredo Neves.

Injustiça
No Rio não faltam nomes, o difícil é arraii|ar alguém

que não seja provinciano, que não vá para um ministério
pensando apenas em desenvolver seu Estado — disse ainda Rm
Barrelo, que não quis citar nomes dc |x>ssivcis ministeriáveis.

() empresário Álvaro Catão, do setor dc energia, disse poi
sua ve/.:

Há unia grande preocupação do selor empresarial,
sobretudo porque o Presidente Tancredo Neves poderá cometer
uma injustiça involuntária. Precisamos reverter o processo de
decadência do Rio, participando do novo Governo

O empresário Rui liai reto especificou o que considera
"esvaziamento" c assegurou que 

"o que sc lem de devolvei ao
Rio tem dc partir dos próprios responsáveis, os políticos".
Lembrou ainda que 

"o Rio náo pode mais continuar a sei o
esgoto social do país" e lamentou que aqui só uma coisa cresça:
o número dc alravessadorcs, trombadinhas e outros criminosos.

Chegou a hora do Rio. Basta de São Paulo merecer os
ministérios da área econômica —disse Rui Barreto, acentuando
que, nos últimos 17 anos, São Paulo conseguiu obter, através do
Ministro Delfim Neto, os investimentos mais importantes. Nos
anos mais recentes, segundo cie, investiu-sc muilo cm Minas, c
agora c a vez do Rio.

Para Rui Barreto, o esvaziamento econômico do Rio nao
trouxe como conseqüência o aumento da industrialização cm
outros Estados, mas sim uma concentração econômica cm Sao
Paulo, cm todos os setores.

— O único setor que não conseguiram esvaziar íoi o
turismo, porque não podem arrancar o Pão dc Açúcar nem
acabar com as praias — ironizou Rui Barreto, antes de
descrever o que o Rio perdeu desde 1950,

Café
Segundo ele, o Rio já foi o segundo produlot agropecuá-

rio, mas boje imporia tudo dc outros Estados, lembrou que
Itaperuna já foi o maior produtor mundial de café, grão que
hoje já náo sc planta no município, c que o Estado do Rio
inexisle como produtor, porque muitas plantações foram des-
truidas cm benefício dos Eslados do Sul: Sáo Paulo e Paraná.

ANUNCIE

PELO

TELEFONE

284-3737
CLASSIFICADOS
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BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO
ÓRGÁO TÉCNICO E CONSULTIVO DO PODER PÚBLICO

LEILÕES DE CAFE DO IBC
EDITAL

A BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO, como mandatária do INSTITUTO

BRASII EIRO DO CAFÉ (IBC) avisa aos interessados que o item 1 do Edital |â pubiicdüo
oor esta BOLSA em 31 do |aneiro pp.. passa a ter a seguinte redação. .

Ccaféserá vendido em pregão público especial a realizar-se em salãoi prôpric.desta
"BOLSA", com início às 9:30 horas, nos dias úteis, a partir de 21 de fevereiro de

Permanecem em vigor todos os| outros itens do fdltelsupra 
referido.

Sào Paulo, 14 de feverono dc 19Bb
BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO

(a) JOSE ANTÔNIO ESTEVE
Presidente (t

ÚLTIMA CHANCE
PARA VOCÊ TOMAR
POSSE EM MARCO.

0 novo Brasil vai precisar de sua criatividade. De novos
arquitetos e urbanistas. Então não espere mais. Aproveite.

A Faculdade Silva e Souza, através de autonzaçap espe-
ciai (Ofício n,° 406 de01/02/85- DEMEC) estará realizando
novo vestibular para Arquitetura e Urbanismo de 25 a 27 de
fevereiro.

comece o més de março tomando posse de sua vaga.
Venha crescer conosco, venha participar de um novo pais
mais bonito e humano.

Vestibular dé 25 a 27 de fevereiro
Inscrições de 11 a 23 de Fevereiro.

Provas: Dias 25,26 e 27, às 19:00 noras.
Taxa de Inscrição: CrS 5.000.

FACULDADE DE ARQUITETURA
E URBANISMO SILVA E SOUZA

Rua: Uranos, 733 - Ramos - Tel.: 260-6422 4

CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES
DE IMÓVEIS - CRECI - 1a REGIÃO

DESCONTO DE 25% NA ANUIDADE DO CRECI — 1" REGIÃO

FOI PRORROGADO ATÉ DIA 28 DE FEVEREIRO

A Diretoria do COFECI, reunida em 11.02.85 em

Recife — Pernambuco, decidiu atender ao apelo
formulado por esta presidência, no sentido de prorro-

gar, até o dia 28 de fevereiro próximo, o prazo para a

concessão do desconto de 25% sobre o valor
constante do carne da anuidade de 1985. em razão
dos seguintes argumentos:

1) o atraso na remessa das guias das anuidades
correlatas ao exercício de 1985;

2) os graves problemas que afligem o mercado
imobiliário;

3) o grande volume de apelos dos profissionais
da intermediação imobiliária, atuante no Esta-
do do Rio de Janeiro.

(a) José Portella
Presidente (P

DESPACHANTES
Consulte

a seção 522
284-3737

CLASSIFICADOS JB

Radioamador
salva navio
brasileiro

O cargueiro Cláudia, ila Li-
bra Linhas Brasileiras tle Nave-
gação, transmitiu mensagem dc
rádio informando que estava a
deriva e indo a pique, na costa
do Pacífico, entre o Equador c
a Colômbia. A mensagem, que
teria sido do comandante. Ca-
pitáo Alfredo Siqueira, loi eap-
tada pelo radioamador Auré-
lio. de Caracas, na Venezuela,
que entrou em contato eom um
colega brasileiro. A tarde, a
empresa garantiu que o navio
foi rebocado e que sua carga dc
27 mil 500 toneladas e seus 2f>
tripulantes nada sofreram.

O chefe da secretaria da Li-
bra, Henrique Nunes Macedo,
informou que o cargueiro saiu
do Rio, no dia 8 dc janeiro,
com destino a vários portos do
Caribe, levando cargas diversas
em containers. Ele garantiu
que 

"o 
que aconteceu loi um

pequeno defeito na máquina,
mas está tudo bem".

Logo que recebeu a mensa-
gem, o radioamador entrou em
contato com seu colega brasi-
leiro, cm Rondônia, o radioa-
mador Silvn, prefixo PX-04K.
Silva entrou em contato com
outro radioamador de Campo
Grande, no Rio, Élton, prefixo
PX-1G4032, que comunicou ao
soldado da PM Humberto, que
opera com rádio semelhante no
Sumaré. A Polícia Militar, por
sua vez. comunicou a Marinha
Brasileira e á Libra. Um rebo-
cador da Venezuela foi mobili-
zado e salvou o cargueiro.

A juventude está no ar

Nas serras — Rio de Janeiro — Reg. dosj^^l

JORNAL DO BRASIL LTDA.

Avenida Brasil, 51)11 — CEP 20 9411 - Rio
de Janeiro, RJ
Caixa Postal 23 1(K) — S. Cristóvão — CHP
20 04(1 —- Rio de Janeiro, RJ
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Sucursais:
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) —Quadra I.
Bloco K, Edifício Denasa, 2" andai — CEP 70 302

telefone: (.(Xil) 225-0150 — telex: (061) 1 011

Sim Paulo — Avenida Paulista, 1 214, 15° andar —
II I' lll 110 — S. Paulo. SP — telefone: (011) 284-
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(031) 222-3955 — lelex: (031) 1 262
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Londres (Inglaterra). Nova Iorque (EUA), Roma
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Preços de Assinatura
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Serviço de Atendimento -o Assinante
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Carnaval na Passarela começa hoje com o Grupo 1-B......
.X

Os desfiles ilo carnaval dc 1985, na Passarela do Samba,
começam, hoje, âs 2lh, com as 10 escolas dc samba do Grupo 1-13,
A primeira a desfilar será a Unidos de Padre Miguel, seguindo-se:
Arranco, Unidos dc Bangu. Lins Imperial. Unidos da Tijuca,
l lindos dc Lucas, Acadêmicos do Engenho da Rainha, Tinidos da
Ponte, tinidos do Jacarezinho c Arrastão de Cascaduia.

A l Ihidos dc Padre Miguel apresentara o enredo Folia, Amor
r Fantasia, que truta do carnaval de rua. nos quatro dias de
alegria, c da felicidade de vestir uma fantasia para pular. Seus
componentes sâo pierrôs, clóvis c colombinas nas cores vermelho
c branco

Amazônia
A Arranco está sendo colada como uma das escolas favpritas

dc seu grupo, lia vai mostrar O encontro das águas do Rio
Amazonas em Chuê, Chuá, Morunguctá, Cruz Credo, dos carna-
valcscos Paulo Melem. Carlos Pousada e Antônio Sérgio. A
Amazônia será dividida em IrOs partes: o canto da natureza, o
canto indígena e o canto folclórico com lendas e mitos uma/ó-
nicos_

Reviver o carnaval antigo é o objetivo da Unidos de Bangu
cm í', Hoje S6\ Amanhfi Não tem Mais, dos carnavalescos Augusto
Silva e Col Ricom, Para isso, mostrará morcegos c diabos, os
corsos dc antigamente, as fantasias bem comportadas e os bailes
mais tradicionais onde os homens vestiam smoking e só as
mulheres se fantasiavam. Outro enredo animado c divertido é o da
verde-c-rosa Lins Imperial, que convida para uma festa de
aniversário em Feliz |xir Um Dia, do carnavalesco Chocolate, E
uni lema infantil no qual a fantasia c o sonho sáo sollos. Então, as
árvores cantam, as dores falam, a grama reclama, as nuvens
declamam, Tem murshmalow, balas, pirulitos e chocolate.

A Unidos da Tijuca desceu do (impo 1-A para o Grupo TB
e nao entendeu No ano passado, seu enredo foi a revolta dc
negros muçulmanos em Salainalcikum, a Epopéia dos Insubmissos
Malas. Este ano, o carnavalesco Silvinho mostra O Que Foi Oue
Aconteceu? A l Inidos dc 1 ticas traz um enredo original eom Essa
Cente Brasileira, do carnavalesco Luís Fernando Reis o mesmo
que faz o carnaval da Caprichosos dc Pilares — e couta a história
da gente do Brasil, dos índios c dos moradores dc favelas e monos
que só sao lembrados durante o carnaval.

Sátira
Outro enredo satirizando a atual crise brasileira é Não Existe

Pecado do Lado de Baixo do Equador, do carnavalesco Roberto
Barros. Como se debaixo dos trópicos Indo fosse permitido c
liberado A Unidos da Ponte, que também mudou de grupo, do I-
A para o l-B. vai prestai uma homenagem â Passarela do Samba,
com Dez, Nota Dez, do carnavalesco Orlando Pereira. A escola
conta com 1 mil 800 componentes c quer recuperai seu posio do
ano passado c destilar com o Grupo 1-A. em 1986.

O samba de llarbeirinho do Jacarc/inho, Jorginho Boro e
Expedito José Do Batuque A Apoteose. Ua/ a velha Bahia e as
figuras ilos primeiros carnavais para o desfile da Unidos dn
Jacarc/inho. A Arrastão dc Casenduril critica a construção da
Hidrelétrica de Itaipu em Depois do Mal Peito, Chorar Nâo é
Proveito, do carnavalesco João dc Deus Vai reclamar do fim de
Sele Quedas c dos sacrifícios feitos pelo bem do progresso,

O carnaval das escolas do (impo 1 B é dos mais animados,
com muila empolgarão. Iodas mostram gana. pois querem subir
para desfilai ao lado das grandes escolas, no domingo ou na
segunda-feira.

Correria dá o tom
para aprontar pista

Na véspera do dia de desfile das escolas do grupo 1-B, a
Passarela do Samba transformou-se ontem num palco de agitação
intensa. Era preciso ultimar os detalhes da reforma c cuidar da
instalação dos sistemas de som e 'TV, 

pois tudo tem de estar
pronto até O meio-dia de hoje, quando a Comlurb lará a limpeza
final de Ioda a área.

Km meio â correria de operários e técnicos, mais de 20
pessoas ligadas ao cerimonial do Palácio Guanabara e à segurança
de Dona Dulce Figueiredo reuniram-se no setor 4 para decidir
todos os detalhes relativos à proteção da Primeira-Dama, que
confirmou sua presença no desfile. F.la ocupará quatro camarotes
— 21. 22. 23 e 2-1 — que dão para 48 pessoas.

VâTios decoradores c empresários estiveram também nos
camarotes, para acompanhar pessoalmente o andamento das
obras de carpintaria e forração de seus módulos.

Requintes ü parle, todos interromperam por um instante o
trabalho quando âs 141153111111 um guindaste pousou sobre arma-
çóes tubulares a passarela de 5 toneladas que sustentará as
câmeras de televisão. Ainda náo sc sabia, até ontem, sc nela
ficarão também os fotógrafos de jornais e revistas, como aeonte-
ceu no ano passado.

Ao longo da pisla da Passarela, prosseguiu o trabalho de
instalação das caixas dc som, enquanto um pequeno grupo de
operários cuidava de fixar no lugar as últimas cadeiras.

Cardápio tem tudo e
>e custa Cr$ 5 mil

Foto do Dolflm Vieira
7'y ,•-'""' j&ff%à
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Levantada durante montagem

chop<

por um guindaste, a passarela de TV fez sensação

Para turistas, a festa já começou
Os italianos sáo a maioria dos 15 mil

turistas estrangeiros que se encontram na
cidade em busca dc sol, samba e futebol,
Paia os hospedes do Rio Palace Holel.
em Copacabana, o Carnaval começou
mais cedo esle ano: desde anteontem, os
turistas almoçam ao som de sambas-
enredos executados pelo Trio San, uni-
mando principalmente os italianos, que
náo sc furtam a arriscar passos desengon
çados entre o requebrar das "mulatas que
esláo no mapa", contratadas pelo hotel.

Enquanto a maioria dos turistas veio
mesmo paia vet o Carnaval e cair no
samba, ha estrangeiros como Mr, e Mrs.
Butchei, um casal septuagenário inglês
que quer apenas descansar e reclama do
ealoi: "Nós encontramos um lempo mui-
to qiienle para nós, mas o Rio é realmeii-
te muno bonito", comenta Mr. 'Thomas

Butchcr, a sombra de uma amendociru
no Leme Embora seja considerado bom
o movimento dc turistas, a ABAV (Asso-
ciação Brasileira dos Agenles de Via-
gens) informou que houve redução de
20% nas vendas dc ingressos paia o
desfile carnavalesco cm relação ao ano
passado.

Roma no Rio
Nos saguões dos hotéis, bares, res-

taurantes e pontos turísticos eles estáo
sempre reunidos, muito expansivos e ale-
gres. Sáo os italianos, jovens ou velhos
a maioria com a pele rosada vestidos
esportivamente e com bom goslo. 

"A
Itália está invadindo o Brasil cada vez.
mais no Carnaval", comenta o gerente ile
Comunicação Social do Rio Palace, Mar-
cos de Lima Barbosa Mello, lembrando

que 
"toda a noite, no holel, parece (pie

estamos cm Roma".
Enquanto o Rio Palace já até passou

a fazer comunicados em italiano, além do
inglês e francos, no Rio Olhou Hotel, cm
Copacabana, 65% dos hospedes lambem
são de origem italiana. Segundo Sandra
Adriano, da (lomunicação Social do
Olhou, os italianos acordam cedo "e

aproveitam ludo",
— Pela primeira ve/ no Rio, quero

comparar o Carnaval dc vocês com os de
Veneza c Viarcggio (província dc Livor-
no), que também sáo muito animados —
diz o comerciante italiano Dcscnzani
Umberto, que parle imediatamente cm
busca de um táxi, atrás de algum ponto
turístico. Todos os estrangeiros fazem
questão de conhecer o Cristo Redentor, o
Pão de Açucai c as ilhas tropicais, como
se quisessem cerlificar-se da visla conhe-
cida alravés dc cartões-postais,

Segurança
( om a maioria dos hotéis lotados —

principalmente os que oferecem pacotes
dé carnaval para uma semana —-, a cida-
de conta até com um serviço especial paia
atender o turista: a Poltur (Central Poli-
ciai de Atendimento ao Tunsla), (pie
funciona ao lado da 14" DP, no Leblon, e
registrou, desde terça-feira, 15 roubos e
turtos em que a maioria das vítimas é
alemã. Nas ruas, os turistas procuram
andar juntos, sempre atentos ás orienta-
ções dos hotéis para se livrar de ladrões.

Sobre os cuidados com o sol, entre-
tanto, os hotéis náo costumam informar
e, nos fins dc tarde, há sempre algum
hóspede preocupado com insolação. A

maioria dos lurisias, contudo, não sc
preocupa com imprevistos e quer mesmo
aprovcituf: "Aqui tudo é especial, ludo
belo, todo. tudo", exi lama, satisfeito,
Franco Caruso, outro italiano (pie náo
qtici perder o desfile das escolas dc
samba na Passarela da Marquês de Sa-
pucaí.

Quando não sc divertem a noite
Ioda, em shows de Carnaval tipo exporta-
çáo, os turistas tèm tempo para lazer
compras pela manhã e lotam shopplngs-
ccnlers como o Rio-Sul, em Bolafogo,
que tem até pontos dc ônibus especiais
para os clientes, O comércio de jóias —
sempre procurado pelos turistas — pode
ter sofrido uma rclrução, segundo o ge-
rente da Amsterdam Sauer, Fred Schroe-
lei, numa loja do Olhou:

— 'Tunsla é o (pie nao laila, mas eles
eslão também com baixo poder aquisitivo

• diz Fred, lembrando que a maioi ia é
de latino-americanos ou italianos,

Para o lazer, contudo, os turistas
parecem não poupai dinheiro ou esfor-
ços; alugam ônibus de excursão, barcos,
táxis e canos, principalmente quando o
destino é alguma quadra de ensaio de
escola de samba. Usando uma estratégia
de marketing para satisfazer essa ansieda-
de carnavalesca, o Rio Palace Hotel
acrescentou um programa aos almoços da
casa alé a quarta-feira de cinzas: Já (pie
está gostoso, deixa, um show com o Trio
San animado pelas mulatas Marcinha,
Olaudinlia e Detinha.

T. uma alegria viver aqui! -
comenta o comerciante italiano Tenuta
Adolfo, depois de tentai acompanhar o
passo das mulatas durante o show do
almoço do Rio Palace, onlem a larde.

Foto do Carlos Mesquita

O cardápio no Sambódromo vai variar do cachorro-quente,
que será vendido por CrS 2 mil nas arquibancadas, ao filé de peixe
com molho dc camarão, por CrS 30 mil, nas cadeiras de pista. O
copo de chope ficará entre Cr$ 2 mil 500 e Cr$ 5 mil, dependendo
de onde for vendido, e a xícara do cafezinho sairá por CrS 1 mil.

Nas arquibancadas, os bares e serviços de ambulantes serão ,
explorados pela Brahma e sua subsidiária Geneal. Os seis
restaurantes das cadeiras de pistas sáo da rede de Chico Recarcy,
enquanto que, nos camarotes, o serviço, oficial mas náo exclusivo,
é da empresa Le Buffet. Náo será permitido levar lanche de casa,
pois a Riotur já avisou que proibirá a entrada de isopores ou cestas
volumosas na Passarela do Samba.

O cafezinho, produlo de maior consumo, será explorado no
desfile das escolas dc samba pela mesma empresa dos últimos 13
anos. a TATOS. Segundo a Riotur, ela foi a única que se
candidatou a executar o serviço e é exceção também por ter
direitos de comércio em toda a Passarela.

Nas arquibancadas, os ambulantes e bares venderão sanduí-
ches da General c bebidas da Brahma, com os seguintes preços:
cachorro-quente — CrS 2 mil; minipizza — CrS 3 mil; sanduíche
dc salada dc presunto (só ambulantes) — CrS 2 mil; água mineral
(copo) — CrS 1 mil; refrigerantes — 300 ml — CrS 1 mil; e fichas
telefônicas — CrS 200.

O serviço nas cadeiras será à Ia carte e o cardápio é o mesmo
para os seis restaurantes: melão com presunto ou casquinha de
siri, a CrS 15 mil; paillard com fetuchini. a CrS 25 mil; filé de peixe
com molho de camarão, a CrS 30 mil; suprema dc frango com
champinhon, a CrS 25 mil; frutas, a CrS 10 mil: e quindim, a CrS 5
mil.

Os mesmos restaurantes faráo o serviço de bar e lanches,
com preços superiores aos das arquibancadas: qualquer sanduíche
a CrS 5 mil, assim como canapés e salgadinhos. O chope sairá por
CrS 5 mil: o refrigerante, por CrS 3 mil; os drinques nacionais, a
CrS 10 mil; e o uísque importado a CrS 15 mil. O champanha
nacional será vendido a CrS 25 mil, metade do preço do
importado.

O serviço dc bufê oficial nos camarotes oferece quatro tipos
de cardápio para 12 pessoas: o mais barato é o café da manhã, por
CrS 540 mil. e o mais caro a ceia com pralo quente, a CrS 3
milhões 2IK) mil. Cada proprietário de camarote poderá levar seu
bufe. se preferir.

Camping pode receber
até seis mil foliões

Para quem quer evitar os hotéis — devido aos preços das
diárias ou pelo senso dc aventura — a maior opção ainda é
ocamping. Enquanto há quem se arrisque a acampar em locais
proibidos c até na beira de praias que ficam lotadas nos fins-dc-
semana, há também quem procure uma das áreas do Camping
Club do Brasil, que dispõe de locais apropriados, alem de infra-
estrutura para receber até 6 mil turistas no Rio.

O rriaior deles fica na Estrada do Pontal, aprazível trecho do
Recreio dos Bandeirantes, capaz de acolher 2 mil equipamentos
oc visitantes: traillcrs ou barracas. Segundo o Camping Club do
Brasil, o da Barra da Tijuca. na Avenida Sernambcliba. capaz dc
receber ate 250 equipamentos já está lotado. Há, ainda, oito
eampings no Estado do Rio.
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'as mulatasO que do Rio Palaceitalianos estão fascinados pei

Ladrões levam dólares e ingressos
A Inta Turismo — agência de viagens

— teve sua filial da Rua Bolívar, cm
Copacabana, arrombada durante a ma-
dragada c os ladrões encontraram sem
dificuldade o cofre: levaram 30 mil dóla-
res depositados por clientes. CrS lô mi-
lhões em espécie c I96 ingressos para o
setor turístico da Passarela do Samba,
desfile dc domingo.

Perturbado com o roubo, um dos
sócios da firma, David Amaro, comuni-
cou-o à polícia, mas nâo soube indicar
suspeitos. Os ingressos roubados seriam
entregues hoje a turistas peruanos e ita-
lianos, e a Associação Brasileira dc
Agentes dc Viagem — intermediária en-
tre as empresas e a Riotur — garantiu

providenciar uma solução, para que os
turistas não deixem dc assistir ao desfile.

Sem suspeitos
Um dos primeiros a chegar â firma,

ontem de manhã, foi o contínuo Florino
dos Santos Quintino, que estranhou en-
contrar a porta de ferro aberta. Os la-
drões haviam arrebentado os cadeados
para invadir a loja, que fica na Rua
Bolívar, 2I-A. A policia diz que não há
testemunhas, embora o local seja bastan-
te movimentado â noite.

Gerente há seis anos da Inta Turis-
mo, Ronaldo Paes Leme disse que os
ladrões foram diretamente ao cofre, pas-
sando pelo segundo andar da loja sem

levar nada. Os criminosos abriram o
cofre com uma ferramenta de ponta e
deixaram aberto um bar. com garrafas
intactas de uísque.

O caso foi registrado na 12a DP, dc
Copacabana, c a radiopairulha 540822,
com o Cabo Átila, do 19° BPM. esteve
no local até a chegada da perícia. Um dos
sócios da inta, David Amaro, disse que a
firma tem cerca de 30 funcionários na
loja. mas garantiu que 

"até prova em
contrário sáo todos honestos". Ouiro
sócio, Alex, disse que no horário comer-
ciai a área é bem policiada, mas náo sabe
como é feila a segurança durante a ma-
dragada.

"Tancredo" faz sucesso
como fantasia na cidade
Sem dúvida alguma será Tancredo a fantasia mais populai do'

carnaval; apelidado "carnaval da democracia". Mais dc 20 rrill'
máscaras que reproduzem a cabeça c/ou o rosto do Presidenle
eleito foram compradas poi lojistas do Centro da cidade. Em.
plena Visconde de Pirajá, em Ipanema, os camelôs exibem,
abertamente o produto garantindo que 

"será o maior sucesso".. ,,
No Centro, a máscara está sendo vendida a CrS 3 mil,

enquanto em Ipanema chega até os CrS 15 mil. "A roupa para
acompanhar lica a critério de cada um", eomeiila o vendedor'.'
Entretanto, o movimento geral de vendas esle ano segue como o)
do ano passado. Pelo menos na Casa Tiiruna, a mais antiga e
completa loja de artigos carnavalescos do Centro, onde o gerente
Gustavo Machado diz une "eslá igual ao ano passado".

Personagens
Novamente os super-heróis não (oram esquecidos pelas

crianças linha ale um liomein-aranha sentado em pleno balcão
ajustando sua roupa mas a novidade é a fantasia do Ito/.o. o
palhaço de uma emissora dc televisão que pode ser comprada,
com a máscara e tudo, a CrS 27 mil 900, na Rua da Alfândega/

A Casa Turiina mantém a tradição dc expor no carnaval as
fantasias que imitem personagens que fizeram sucesso durante o
ano. 'Talvez aí esteja a causa, junto com o falo dc ter desde
miçangas a fantasias completas, de eslar sempre cheia. Centenas
dc pessoas se comprimem no calor e no burburinho na véspera do
carnaval só para ir alé lá procurar a (anlasia.

Inspirada na ain/ Geórgia Gomide, a Casa Turuna lançou
para esle carnaval a fantasia Vereda Tropical O idealizador, ó'
gerente Gustavo Machado, explicou o motivo; "Seu personagem'
ficou lão famoso na novela do mesmo nome, que resolvi eriar a
roupa". Vestimenta de tradicionais cantinas italianas, um vestido
cm xadrez verde, com avental e mangas bufantcs e um arranjo de
cabeça. Assim é Vereda Tropical . a fantasia esgotada, que eslava
sendo vendida a Cr$ 99 mil para crianças c CrS 110 mil adulto.,

A tradição ainda é mantida, As cnaiiçasTicam mesmo é com
a bailarina, lirolês, odalisca, pirata e coelinho play boy, que
acabam lendo boa saída. Sem querer arriscai um palpite, Gustavo
Machado afirmou que, ao contrário dos anos anteriores, não
houve preferência por qualquer fantasia que aumentou alé 150%
cm relação ao ano passado.— E as pessoas eslao preferindo artigos miúdos ou rnaís
baratos. Tudo eslá sendo bem vendido, desde a fantasia dc início

- mais barata CrS K mil para crianças e CrS 12 mil adulto — a
Folia, uma fantasia Ioda bordada com detalhes na cabeça, vendida
a CrS 3511 mil, disse.

(.amelôs
Os camelôs, como sempre, oferecem as melhores ofertas um

arrancho de cabeça pode ser adquirido por Cr$ I mil 50(1,
enquanto nas lojas o preço é cinco vezes mais alio. Pulseiras,
brincos c saias havaianas, alem de máscaras de super-heróis
acabam saindo bem mais em conta; cerca de 70% a menos. Mas ,
essa técnica de venda só pode ser associada aos ambulantes do
Centro ou /«na Norte, porque na Zona Sul um colar de plástico
que pode ser vendido na ('asa Sanlex, na Kua da Alfândega, a CrS |
850 chega a custar (r$ 5 mil na Kua Garcia DAvila.

Por causa da realização do Baile Vermclho-c-Preto ontem,
no Clube Flamengo, o colar com as cores do rubro-negro esteve
em alta: cada um custava, cm Ipanema, CrS 10 mil. Enquanto os
camelôs vendem artigos menores, como máscaras, confetes é.
arranjos de cabeça — "movimento péssimo" queixou-se um
ambulante — as lojas de tecidos estão faturando bem com o
carnaval.

I loje, ás (ih, começam a ser instaladas em Ioda cidade as 222
barracas que venderão durante o carnaval os mais diversos
produlos Informou o direlot de Fiscalização da Secretaria Muni-
cipal de fazenda, Ricardo Bronze, que as barracas que nao
estiverem dentro das especificações de metragem (até 20 mclros ]
quadrados dc dimensão) serão desmontadas.

Foram licenciados 855 ambulantes, divididos da seguinte
forma: 222 barracas; 13 veículos motorizados, kombis, 59 nao
motorizados, traillcrs; dois balcões e 559 vendedores de mercado-
ria a tiracolo, carregando seus artigos em caixas dc isopor.
Segundo a determinação, todas as barracas leráo, obngaloriamcn-
le, que ser pintadas de vermelho, azul ou amarelo, e ler cobertura
de telhas plásticas.

O comercio na via pública será proibido, no que se refere a •
estacionamento, nos seguintes locais: Avenida Rio Branco, Rua
Marquês de Sapucai e Kua Senador Dantas. Assim como será
proibido o estacionamento de ambulantes em frente a hospitais,
quartéis, repartições públicas e enlradas de edifícios. Só poderão \
ser vendidas as seguintes mercadorias: artigos de carnaval, cigar- j
ros, chope (só cm barracas), refrigerantes, sorvetes, leite, mate, ¦,
refrescos, sanduíches, cachorro-quente, pasteis, empadas, chu?- .
ros, pipocas, algodão-doce, doces, café (desde que nao seja .
preparado no local, excluindo as arquibancadas da Marquôs de
Sapucai, cerveja, amendoim, biscoitos, balas, angu e bulas.

Cambista tem ingresso
mas cobra muito mais

t

Oucm não conseguiu comprar ingressos para assistir aos
desfiles da escola de samba, que já quase se esgotaram nas
agências do Banerj, poderá encontrá-los facilmente com um dos |
quase 50 cambistas que ficam, tranqüilamente, na Avenida Rio j

j Branco, entre o Clube Naval e o 'Teatro Municipal, vendendo ;
entradas de vários tipos. As que custam, normalmente CrS 5 mil, :
eslão sendo oferecidas a CrS 25 mil e a CrS 30 mil. A cadeira de I
pista de CrS 80 mil está por CrS 150 mil.

Os cambistas estão agindo abertamente, já que não há
nenhum esquema policial para impedi-los e tém até xerox do mapa ,
da Passarela do Samba para mostrar a localização dos ingressos.
Só há, ainda, um jeito de evita-los: amanhã, a partir das lOh, na ,
Praça da Apoteose, o Banerj colocará à venda 6 mil ingressos de ,
CrS 5 mil para os setores seis e 13. Cada pessoa poderá comprar
quatro.

Ontem à tarde ao longo do quarteirão do Clube Naval ao I
Teatro Municipal, os cambistas, com ingressos nas mãos. pare-
ciam camelôs oferecendo suas mercadorias. Alguns, em alta voz,
anunciavam ter enlradas, e aos que achavam os preços altos •
avisavam que, a partir de hoje, iriam aumentar. Os ingressos para |
os setores seis e 13. na Praça da Apoteose, segundo um deles,
eram "para o melhor lugar do desfile". Outro cobrou CrS 180 mil !
pela arquibancada do setor 11 que custa, normalmente. CrS 60 !
mil. Um senhor reclamou do preço e o cambista explicou-lhe que
este setor "é o melhor e o destinado aos turistas".

Nas agências do Banerj, os ingressos para as arquibancadas ¦
especiais foram vendidos por preços que variaram de CrS 35 mil a
CrS 60 mil e as cadeiras de pistas de CrS 80 mil a CrS 150 mil. As i
entradas já acabaram c em algumas agências restam algumas, as
populares, a CrS 5 mil.

Fantasias marcam baile do Regine's
Os anos loucos dc Regine Choukron

(Les Annés Folies) — tema do baile dc
anteontem do Scala — certamente náo
sáo os mesmos vividos na década dc 20
pelo escritor americano F. Scott Fitz.gc-
rald. Os dc Regine, ausente da festa,
incorporaram personagens terceiro-
mundistas, como índios, africanos, guer-
rilheiros latino-americanos, torcedores
flamenguistas e até mesmo metaleiras,

A determinação do traje dc gala foi
rigorosamente desobedecida pelos 3 mil e
' 00 foliões que lotaram o saláo do Scala,
provando para os organizadores que
black tic c carnaval sáo coisas incompatf-
veis, pelo menos no calor carioca. A
novidade, que parece ser uma tendência,
foi o grande consumo de champanha que.
com o lançamento de minigarrafas a CrS
5 mil, vendeu mais do que a cerveja.

Ausência
A ausência da dona da festa, que

convalesce cm Paris dc uma cirurgia
plástica, reduziu o número dc colunáveis
brasileiros e internacionais. O baile foi
comandado pelo empresário Manoel
Águeda Filho que, com Chico Recarcy,
recebia os convidados em seu camarote.

— A parte social ficou prejudicada,
disse Águeda. E lembrou que 

"Regine.
com sua alegria, simpatia e comunicabili-
dade. é insubstituível". Mesmo assim, a
animação íoi grande. Aos primeiros açor-
des da orquestra do maestro Serginho,
com 48 músicos e uma ala de tamborins
da Mocidade Independente de Padre Mi-
guel. as 270 mesas do saláo foram usadas
como palco e os garçons tiveram que
interromper momentaneamente o serviço
nos camarotes. Todos começaram a
pular.

No salão, completamente lotado, a
grande alegria dos turistas, italianos e
argentinos, na maioria, que resistiram
alguns momentos mas acabaram caindo
no samba. Na pista, um dos grupos mais
festejados cra o que reunia o Presidente
do Flamengo. Ueorge Helal. e os craques
Cláudio Adão e Mauricinho do Vasco,
estes revelando um preparo físico inveja-
vel, embora tivessem acabado dc partici-
par de um jogo pelo Campeonato Na-
cional.

Nos camarotes, chamava a atenção
um grupo liderado pelo milionário paulis-
ta Chiquinho Scarpa, fantasiado com um
conjunto verde-amarelo e bege. Apesar
de as pessoas chamarem o traje de Nova
República. Scarpa insistia em atirmar que
a roupa era dc anos loucos mesmo: "E
uma questão dc interpretação, pois.
quem sabe, a Nova República poderá ser
anos loucos" — argumentou.

Classificado vende logo
camarote para o desfile
Camarote na Avenida ou pega. ou samba. Com este título,

um anúncio publicado ontem no Caderno de Classificados dó
JORNAL DO BRASIL colocava â venda um camarote para 12
pessoas, numa "localização privilegiada", pelo mesmo preço
cobrado pelo Banerj: CrS 13 milhões. Mais de 100 pessoas,
inclusive estrangeiros em visita ao Rio. telefonaram interessados
cm comprá-lo. mas coube a um grupo de funcionários da Casas
Sendas adquiri-lo.

O anúncio íoi colocado pela agência de publicidade
CBBA/Propec. A secretária da firma, Naldy Ferreira Porto,
incumbida de atender os telefonemas, explicou que o camarote foi
comprado para um dos seus chentes, que mora na Inglaterra.
Como ele não virá mais para o carnaval, a agência resolveu vende-
lo, para náo ter prejuízo. Até ontem, de um total de 359
camarotes restavam no Banerj dois de CrS 10 milhões 400 mil e 10
dc CrS 13 milhões.

Naldy explicou que até de Teresópolis recebeu telefonemas.
Um estrangeiro disse que queria e pagaria em dólares, mas como
náo apareceu na agência o negócio foi feito com funcionários da
diretoria das Casas Sendas. que se cotizaram para pagar, â vista,
os CrS 13 milhões. Houve alé fila dc espera entie os interessados.
Foi a primeira \ez que a agência realizou este tipo de venda. .
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Vietnam ataca o
maior reduto do
khmer vermelho

Bangcoc — Treze mil soldados vietnamitas, com
apoio de fogo de artilharia, preparam-se para ocupar
hoje o mais importante reduto dos guerrilheiros cam-
bojanos, numa operação descrita por diplomatas cm
Bangcoc como "o possível ponto crítico" da guerra
iniciada cm fins dc 1978, quando 0 Vietnam invadiu o
Camboja.

0 Coronel Clicttha Thannajaro, subcomandante
da força de fronteira da Tailândia, informou que os
vietnamitas ja conquistaram a base de Khao Din c
metade da montanha de Phnom Malai, onde está o

quartel-general dos khmer vermelhos e de onde se
domina grande área que vai ate a fronteira com a
Tailândia. Segundo o militar, os vietnamitas abriram
outra frente em direção a Phnom Malai e estáo a cerca' 
de três quilômetros da base de Phum Tlimci, última
fortificaçâo antes da montanha.

tl informante disse que centenas de guerrilheiros
embrenharam-se na selva c muitos cruzaram a fronteira
para a Tailândia, acompanhados dc cerca dc .10 mil
civis que se protegiam junto às bases khmer. Cerca dc
2IKI mil cambojanos já estavam na Tailândia, desde o
início da ofensiva vietnamita, em novembro.

Em Pequim, a agência oficial dc notícias, Nova
China, divulgou apelo do Governo chinês à comunida-
dc internacional para que ajude econômica c política-
mente os guerrilheiros do khmer vermelho, em sua luta
contra o Vietnam. China c Vietnam travaram uma
guerra relâmpago no início dc 1979. pouco depois que
tropas vietnamitas invadiram o Camboja.

Afegãos acusam
o Paquistão de
ajudar guerrilha

Nova I>éli — O Governo do Afeganistão acusou o
Paquistão de estar cedendo tropas e apoio logístico aos
guerrilheiros muçulmanos afegãos que sitiam as guarni-
ções de Barikot, Bangash e Chamkani, na fronteira
entre os dois países. A Rádio de Cabul, ouvida cm
Nova Deli, informou que os ataques rebeldes têm
provocado muitas baixas civis na região, inclusive de
crianças.

Fontes diplomáticas cm Nova Deli tinham infor-
macio anteriormente que fracassaram as tentativas dc
tropas soviéticas de romper o sítio âs três guarnições c
que novos reforços estavam sendo enviados à região. O
Governo afegão convocou o Encarregado dc Negócios
do Paquistão, cm Cabul, para protestar contra o que
chama desenvolvimento paquistanês" na guerra civil
afegã.

Espionagem
As tropas soviéticas estáo no Afeganistão não

apenas para defender o regime pró-Moscou do Presi-
dente Babrak Karmal, mas. principalmente, para impe-
dir que os Estados Unidos instalem equipamentos
eletrônicos em território afegão para espionar a União
Soviética. A afirmação está contida cm artigo publica-
do pelo Pravda, órgão oficial do PCUS.

O jornal disse que é esta a razão por que os
Estados Unidos estão ajudando os guerrilheiros afe-
gáos. na esperança de instalar, em Cabul. um regime
que lhes seja simpático. O Pravda, (pie também acusou
China e Paquistão de ajudarem os guerrilheiros, assina-
lou que a União Soviética tem quase 2 mil 400
quilômetros de fronteira com o Afeganistão.

Nonq Prue, Tailândia/Foto da AP
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No campo de refugiados, o bebê cambojano se refresca no balde

Filho único dá
mais trabalho
a casal chinês

Pequim — Deu certo a política dc controle da
natalidade na China e as autoridades prevêem que,
no ano 2(XK), a população estará cm torno dc I
bilhão 2(X) milhócs o que representará, praticamen-
te, um crescimento zero. Mas a vantagem estatística
trouxe um problema: as famílias que obedeceram â
determinação dc só ter um filho estão enfrentando
dificuldades para criá-los.

O jornal China Daily — editado cm inglês —
assinala que, embora mais bem alimentadas, as
crianças crescem cm ambiente psicológico adverso,
sem irmãos e irmãs. Creches c escolas acham difícil
controlá-las c os pais não sabem como educá-las. A
Província de Liaoning foi pioneira na criação de
cursos especiais dc orientação aos pais sobre como
criar seus filhos únicos.

O Governo continua incentivando os casais a
terem apenas um filho e distribui anticoncepcionais
gratuitamente. Os críticos da política dc controle da
natalidade observam outros aspectos negativos da
obrigatoriedade, como o número de abortos, que
chega a 2(1 milhões por ano, segundo cálculos extra-
oficiais, c o crescimento do número de infanticídios
no interior. Dispostos a ter apenas um filho, os
casais querem sempre um menino. Sc nasce meni-
na, é morta.

No início do século, a população chinesa era
de 400 milhões de pessoas, chegando a 500 milhões,
quando os comunistas tomaram o Poder cm 1949.
Agora, calcula-se que esteja em torno dc 1 bilhão
dc habitantes.

Inundações são
novo problema
em Moçambique

Nações Unidas — Depois de vários anos de
seca c muitas mortes por inanição, Moçambique
enfrenta agora problemas com inundações. O Orga-
nismo das Nações Unidas de Ajuda em caso dc
Catástrofe informou que, depois dc três dias dc
pesadas chuvas, os rios Incomati, Maputo e Umbe-
luz.i transbordaram, destruindo estradas, sistemas
dc comunicações e plantações.

Na quarta-feira, o organismo linha informado
que a situação da população moçámbicana estava
melhorando e que apenas 2 milhões 400 mil pessoas
continuavam afetadas pela fome. Moçambique esta-
va incluído na lista dos 10 países africanos mais
afetados pela seca, com o agravante dc que enfrenta
ainda uma guerra civil.

Pelo ar
Funcionários das Nações Unidas na capital

ctiopc, Adis Abeba, informaram que começou a
operação conjunta dc lançamento de alimentos, por
avião, para uma população dc cerca dc 30 mil
pessoas que habitam as regiões montanhosas da
Etiópia. Participam da operação — denominada
Sáo Bernardo — Polônia, Grã-Bretanha, União
Soviética e Alemanha Ocidental.

Helicópteros poloneses fizeram o reconheci-
mento da área, na Região de Shoa, IIKI quilômetros
ao Norte de Adis Abeba. Depois, aviões Hercules
britânicos e alemães ocidentais lançaram os fardos
dc alimentos cm pontos previamente determinados.
Dc lá sáo levados ás aldeias por helicópteros
soviéticos.

Pra você não ficar uma>A na hora de vender, ,.ou comprar imóveis, procure UM

„\5.S-..'.r,-- :.;.vw
CORRETOR. ÜE IMÓVEIS, ÉCLAROlElE TEM OLHOS DE ^^S:^E PROCURA AS MELHORES

OPORTUM)ADESPRAVOCÊ.TRABALHA FrTTO uTvll^* j|, PRA QUE VOCE FAÇA SEMPRE UM BOM

NEGÓCIO. DÁ DURO SÁBADO, DOMINGO E ATÉ DE loiTE, FEITO ftg 0 CORRETOR DE IMÓVEIS

É CADASTRADO NO CRECI, UMA GARANTIA A MAIS PRA VOCE^QUE OS NEGÓCIOS NUNCA

VAODAR.'"'wÊm.< y**®' ^jy*í\

SORIAE VOCÊ ÚO COMPRAR

Ele treina, &.faz cursos especializados pra lhe dar toda asses

roRIWíVPoR isso, se o assunto e imóvel e voce

NÃO QUER PAGAR 0^£~ DEPOliTcHAME UM CORRETOR DE IMÓVEIS. VoCÊ VAI HCAr/^ jf

DE AUDITÓRIO DELE. EXPERIMENTE. NESTE MERCADO, VOCÊ PRECISA DE ALGUÉM QUE M0%

SE]A

é? **>*&*

CÓNFTE fíÒ CORREU DEk#E^ÍBSÍ 05$SÜNTD.
^m^'

\\fi 
SItJDICATO DOSCOPPUORES

M Dl íVOVllí DO IMADO DO PIO D( IANEIRO
COU LXCECAO DO MUNICÍPIO DO PIO DE JANUPO

• iijf-ii Aro doí. coppi lohti,
Dl IVGYf I*, L/Ú MUNICÍPIO DO I IO ÜE JANMPO

-V

_,. MINIStÉWO OO IHABMHO
nM^S» tPUI 1" P- i>n fi rJSUHO PIGIOÍIA1
*7>-j|í DE COPPt ('.'P**.- Dl IMOvlfe DO CIADO'^' VO PIÜ D! JAtíüPO

CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL

Israel caça guerrilheiros
em aldeia xiita no Líbano

Beirute — Tropas israelenses invadiram a
aldeia xiita dc llourj Al-Rahal, no Sul do
Líbano, cm busca de guerrilheiros, derruba-
ram três casas e interrogaram vários morado-
res. As tropas tiveram uma rápida refrega com
uni contingente francês das forças de pa/ da
ONU, que, mais tarde, informou que encon-
trou o corpo dc um civil morto a tiros.

Fontes de segurança libanesas disseram
que dois tanques Centurion c IK carros blinda-
dos entraram na aldeia, a oito quilômetros da
cidade dc Tiro. Acrescentaram que os israe-
Icnscs alegaram que derrubaram as casas por-
que encontraram armas escondidas. O porta-
voz da força dc paz da ONU declarou que náo
houve tiros durante a alteração de 20 minutos
enlre o contingente francês c as tropas israe-
Icnscs.

Tiroteio
Outras fontes ciladas pela UPI contaram

que guerrilheiros detonaram pelo menos uma.
bomba na beira dc estrada perto dc Hourj Al-
Rahal c atacaram uma patrulha israelense
durante a invasão da aldeia.

— O ataque c a explosão da bomba enfu-
receram os israelenses, que responderam com
um tiroteio indiscriminado em todas as dire-
çóes — disse uma das fontes.

lim Tel Aviv, um porta-voz militar infor-
mou tpie tropas israelenses mataram 11 guerri-
Iheiros e prenderam nove durante um combate
ao longo do rio Awali, a linha de frente do
Exército dc ocupação israelense do Sul do
Líbano e dc onde deverá se retirar na segunda-
feira.

Dirigentes dc Israel advertiram que a
retirada das tropas do rio Awali e da área dc
Sidon — principal cidade do Sul do Líbano
poderá custar um preço elevado em baixas
militares. O Ministro da Defesa, Yitzhak Ra-
bin, admitiu que, cm relação ao terrorismo, os
israelenses "pagarão um penoso preço".

O jornal Haaretz, de Tel Aviv, informou
que Israel c a África do Sul assinaram um
acordo secreto dc cooperação científica c tec-
nológica, no valor dc 5 milhões de dólares.
Segundo o jornal, deverão ser firmados no
futuro próximo outros acordos, dessa vez dc
caráter econômico.

OLP e Jordânia ampliam acordo
Túnis — A Jordânia e a Organização para

a Libertação da Palestina (OLP) concordaram
cm enviar uma delegação conjunta de negocia-
dores a uma futura conferência internacional
dc paz sobre o Oriente Médio, informou o
Primeiro-Ministro jordaniano, Ahnied
Óbeidat.

Sua declaração confirmou a notícia divül-
gada por fontes palestinas de que, em conse-
qüência de um acordo firmado segunda-feira
pelo presidente da OLP, Yasser Arafat, e o
Rei Hussein, o dirigente palestino desistiu da
exigência dc enviar uma delegação indepen-
dente a eventuais negociações de paz.

O acordo

Obeidat disse que o acordo Arafal-
Hussein defende a convocação de uma conte-
rência internacional a respeito do Oriente
Médio, com a participação de Iodas as partes
envolvidas no conflito e dos cinco países
membros do Conselho de Segurança da ONU
(listados Unidos, União Soviética, Inglaterra,
França c China). A conferência de paz. propôs-
ta pelo acordo nada tem a ver com as conver-
sações sobre o Oriente Médio que os Estados

Unidos e a União Soviética iniciarão terça-
feira em Viena.

Fontes da OLP informaram que o acordo
palestino-jordaniano náo chega a prever a
criação de um listado palestino totalmente
independente, formado pelos territórios ára-
bes ocupados por Israel desde a guerra dc l%7
— uma exigência há muito formulada pela
OLP. O texto do acordo fala apenas cm
"autodeterminação no contexto dc uma confe-
deraçáo jordaniano-palcstina". A OLP aceita
a confederação com a Jordânia, mas apenas
como uma opção depois de conseguir a criação
do listado palestino — idéia rejeitada por
Israel.

O plano de paz para o Oriente Médio
apresentado pelo Presidente Ronald Reagan
em 19K2 prevê a formação de um "autogover-
no palestino" na Cisjordânia c Faixa de Oaza
associado â Jordânia. Ao término da visita,
ontem, do Rei 1'ahd, da Arábia Saudita, a
Washington, Reagan e o soberano saudita
reiteraram o reconhecimento dos "direitos
legítimos" do povo palestino c o compromisso
dc se esforçarem para obter uma paz. que
garanta segurança a todos os países do Oriente
Médio.

Washington/Foto da AP
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Lucille Levin e a filha, Clare, olham felizes a foto de Jeremy

Americano foge de seqüestradores
Bcirutcs c Londres — O diretor da sucur-

sal de Beirute da rede de televisão americana
Cablc News, Jeremy Levin — seqüestrado em
Beirute a 7 de março de 1984 — conseguiu
escapar de seus eaptores c chegou até os
serviços de informação dos sírios, cm Baalbck,
90 km a Leste da Capital libanesa.

Em Washington, a mulher de Levin infor-
mou que recebeu garantias da Síria de que seu
marido voltará èm segurança para os Estados
Unidos. À noile, o Departamento dc Estado
recebeu comunicação do Governo sírio, asse-
gurando que Levin está em Damasco.

Levin, que disse ter caminhado duas horas
pela montanha, não deu detalhes sobre o lugar
em que permaneceu preso, seus seqüestrado-
res c as circunstâncias da fuga. O jornalista
fora seqüestrado quando ia de um holel para o
escritório da Cablc News. A sucursal foi
fechada no final do ano passado.

Não é espião
Em telefonema anônimo a uma agência dc

noticias ocidental em Beirute, uma pessoa

Aviões do Iraque
atacam 3 navios
no Golfo Pérsico

Bagdá — Aviões do Iraque atacaram três
"grandes alvos navais" ao Sul da Ilha de-Kharg
— principal terminal petrolífero do Irã. no
Golfo Pérsico — c um petroleiro de registro
liberiano informou que estava em chamas
naquela região.

As autoridades militares iraquianas asse-
guraram que suas forças atacaram 33 navios
este ano no Golfo, em unia tentativa dc
bloquear o acesso aos portos iranianos e
impedir a venda de petróleo.

fim Teerã, a agência oficial de notícias do
Irá, Irna. informou que O regime do aiatolá
Khomciny rejeita o plano para o término da
guerra contra O Iraque que teria sido formula-
do pelo Kuwait. Arábia Saudita, Argélia, Síria
e França. Segundo a Irna. "não haverá paz.
com Saddam Hussein (Presidente do Iraque) e
o regime baathista (socialista) no Iraque".

informou que o grupo terrorista Jihad (Guerra
Santa), Islâmico decidiu libertar Levin depois
dc determinar que ele "náo é um espião".

Outros quatro americanos seqüestrados
em Beirute continuam cm poder de seus
eaptores: William Bucklcy. diplomata da Em-
baixada dos Estados Unidos (desde março de
19S4); o pastor Benjamin Weir (maio do ano
passado); o bibliotecário da Universidade
Americana. Peter Kilburn (dezembro); e o
padre católico Lawrencc Jenco (janeiro deste
ano).

Em Londres, o ex-campeáo mundial dc
box, Muhammad Ali, declarou que viajará ao
Oriente Médio para conseguir a libertaçào dos
quatro americanos c de um saudita seqüestra-
dos em Beirute. Ali está aguardando autoriza-
ção para visitar o Irã.

— Sabemos que o aiatolá Khomciny tem
muita influência sobre diversos grupos cm
Beirute — disse Ali.

O saudita é Hussein Fatrash. Cônsul da
Arábia Saudita, seqüestrado em Beirute a 17
dc janeiro dc 1984.

Vazamento de pás em
Bopal cegou 1 mil

Nova Deli — O escapamento do gás isocia-
nato dc metila, na fábrica dc pesticidas da
empresa americana Línion Carbide, na cidade
indiana de Bopal, deixou 1 mil 0o4 pessoas
total ou parcialmente cegas. Os números são
oficiais, segundo informou a agência de notí-
cias UNI. Duas mil quinhentas pessoas morre-
ram no acidente, a 3 dc dezembro.

Explosão em fábrica
mata 9 sul-africanos

Johannesburg — Nove operários morre-
ram na explosão de uma tonelada e meia de
dinamite, numa fábrica situada nos arredores
de Johannesburg. A policia admite que o
numero dc vítimas pode ser maior, pois os
trabalhos de remoção dc escombros ainda nâo
foram concluídos. A causa da explosão não foi
esclarecida.
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Vietnam ocupa
o QG do khmer
em Phnom Malai

Barigcoc — Tropas vietnamitas conquistaram na
manhã dc hoje (ontem á noite no Rio) o quartel-
general do khmer vermelho na montanha dc Phnom
Malai. na fronteira Nordeste do Camboja, junto à
Tailândia, no que foi considerado por diplomatas em
Bangcoc como um passo decisivo da aluai ofensiva do
Vietnam contra os rebeldes cambojanos. A informação
da queda de Phnom Malai foi dada pelo Exército
tailandês. acrescentando que a maiora dos 10 mil
guerrilheiros fugiu para o interior cambojano, sofrendo
relativamente poucas baixas.

O Coronel Chettha Thannajaro, stibcomandante
tia força de fronteira da Tailândia, informou que as
tropas vietnamitas contam com uns 13 mil soldados c
conquistaram também a base rebelde de Khao Din.
Outra base do khmer. em Piihiim Thamai — onde há
uma semana o líder rebelde Sihanouk recebeu embai-
xadores estrangeiros — ainda resistia aos vietnamitas,
mas encontrava-se praticamente indefensável, cercada
c com sua única saída fortemente minada.

A ofensiva vietnamita forçou muitos guerrilheiros
a cruzarem a fronteira para a Tailândia, acompanhados
dc cerca de 30 mil civis cambojanos que sc protegiam
junto às bases khmer. Cerca de 200 mil cambojanos já
eslão ua Tailândia desde o início da ofensiva vietnami-
ta. em novembro, a mais importante desde a invasão do
Camboja pelo Vietnam. em fins de l()7N.

Em Pequim, a agencia oficial de notícias, Nova
China, divulgou apelo do Governo chinês à comunida-
dc internacional para que ajude econômica c politica-
mente os guerrilheiros do klimer vermelho.

Afegãos acusam
o Paquistão de
ajudar guerrilha

Nova I)óli -- O (ioverno do Afeganistão acusou o
Paquistão de estar cedendo tropas e apoio logístico aos
guerrilheiros muçulmanos afegãos que sitiam as guarni-
ções de Barikot. Bangash e Chamkani. na fronteira
entre os dois países. A Rádio de Cabul, ouvida em
Nova Deli, informou que os ataques rebeldes lem
provocado muitas baixas civis na região, inclusive de
crianças.

Fontes diplomáticas cm Nova Deli tinham infor-
mado anteriormente que fracassaram as tentativas de
tropas soviéticas de romper o sítio ás tres guarnições e
que novos reforços estavam sendo enviados à região. O
(ioverno afegão convocou o Encarregado de Negócios
do Paquistão, cm Cabul, para protestar contra o que
chama dCenvolvimento paquistanês" na guerra civil
afegã.

Espionagem
As tropas soviéticas estão no Afeganistão náo

apenas para defender o regime pró-Moscou do Presi-
dente Babrak Karmal, mas. principalmente, para impe-
dir que os Fslados Unidos instalem equipamentos
eletrônicos cm território afegão para espionar a União
Soviética. A afirmação está contida em artigo publica-
do pelo Pravda, órgão oficial do PCUS.

O jornal disse que é esta a razão por que os
Estados Unidos estão ajudando os guerrilheiros afe-
gãos, na esperança de instalar, em Cabul, um regime
que lhes seja simpático. O Pravda. que lambem acusou
China e Paquistão de ajudarem os guerrilheiros, assina-
lou que a União Soviética tem quase 2 mil 400
quilômetros de fronteira com o Afeganistão.

INTERNACIONAL JORNAL DO BRASIL
Nonç] Prue, Taíl/_ndia/Foto da AP
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Israel caça guerrilheiros
em aldeia xiita no Líbano

No campo de refugiados, o bebê cambojano se refresca no balde

Filho único dá
mais trabalho
a casal chinês

Pequim — Deu certo a política de controle da
natalidade na China e as autoridades prevêem que,
no ano 2000, a população estará em torno de I
bilhão 200 milhões o que representará, pralicamen-
te, um crescimento zero. Mas a vantagem estatística
trouxe um problema: as famílias que obedeceram à
determinação de sõ ler um filho eslão enfrentando
dificuldades para criá-los,

O jornal China Daily — edilado em inglês —
assinala que, embora mais bem alimentadas, as
crianças crescem cm ambiente psicológico adverso,
sem irmãos e irmãs. Creches c escolas acham difícil
controla-las c os pais não sabem como educá-las. A
Província de Liaoning foi pioneira na criação de
cursos especiais de orientação aos pais sobre como
criar seus filhos únicos.

O Governo continua incentivando os casais a
lerem apenas um filho c distribui anticoncepcionais
gratuitamente. Os críticos da política de controle da
natalidade observam outros aspectos negativos da
obrigatoriedade, como o número dc abortos, que
chega a 20 milhões por ano, segundo cálculos extra-
oficiais, e o crescimento do número de infanticídios
no interior. Dispostos a ter apenas um filho, os
casais querem sempre um menino. Se nasce nieni-
na. é morta.

No início do século, a população chinesa cra
de 41X1 milhões dc pessoas, chegando a 51X1 milhões,
quando os comunistas tomaram o Poder cm 1949.
Agora, calcula-se que esteja em lorno de 1 bilhão
dc habitantes.

Inundações são
novo problema
em Moçambique

Nações Unidas — Depois dc vários anos de
seca e muitas mortes por inanição, Moçambique
enfrenta agora problemas com inundações. O Orga-
iiismo das Nações Unidas de Ajuda cm caso de
Catástrofe informou que. depois dc lies dias de
pesadas chuvas, os rios Incomali, Mapulo e Umbe-
luzi transbordaram, destruindo estradas, sistemas
de comunicações c plantações,

Na quarta-feira, o organismo linha informado
que a situação da população moçambjeana estava
melhorando c que apenas 2 milhões 41X1 mil pessoas
continuavam afetadas pela fome. Moçambique esta-
va incluído na lista dos 10 países africanos mais
afetados pela seca, com o agravante de que enfrenta
ainda uma guerra civil.

Pelo ar
Funcionários das Nações Unidas na capital

etíope, Adis Abeba, informaram que começou a
operação conjunta de lançamento ile alimentos, por
avião, para uma população de cerca de 30 mil
pessoas que habitam as regiões montanhosas da
Etiópia. Participam da operação — denominada
Sáo Bernardo — Polônia, Grã-Bretanha, União
Soviética e Alemanha Ocidental.

Helicópteros poloneses fizeram o reconheci-
mento da área, na Região de Shoa, I(H) quilômetros
ao Norte de Adis Abeba. Depois, aviões Hercules
britânicos e alemães ocidentais lançaram os fardos
dc alimentos em pontos previamente determinados.
De lá são levados às aldeias por helicópteros
soviéticos.
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Beirute — Tropas israelenses invadiram a
aldeia xiita dc Bourj Al-Rahal, no Sul do
Líbano, cm busca dc guerrilheiros; derruba-
ram tres casas c interrogaram vários morado-
res. As tropas tiveram uma rápida rclrcga com
um contingente francês das forças dc paz, da
ONU, que, mais tarde, informou que encon-
trou o corpo dc um civil morto a tiros.

Fontes dc segurança libanesas disseram
que dois tanques Ccnturion c 1K carros blinda-
dos entraram ria aldeia, a oito quilômetros da
cidade dc Tiro, Acrescentaram que os israc-
lenscs alegaram que derrubaram as casas por-
que encontraram armas escondidas. O porta-
voz da força de paz. da ONU declarou que não
houve tiros durante a alteração dc 20 minutos
entre o contingente francês e as Iropas israc-
lenscs.

Tiroteio
Outras fontes citadas pela UPI contaram

que guerrilheiros detonaram pelo menos uma.
bomba na beira tle estrada perto dc Bourj Al-
Rahal e atacaram urna patrulha israelense
durante a invasão da aldeia.

— O ataque e a explosão da bomba enfu-
receram os israelenses, que responderam com
um tiroteio indiscriminado cm todas as dire-
ções — disse uma das fontes. .

Em Tel Aviv, um porta-voz militar infor-
mou que tropas israelenses mataram 11 guerri-
Iheiros c prenderam nove durante um combate
ao longo do rio Awali, a linha de frente do
Exército de ocupação israelense do Sul do
I ,íbano c de onde deverá se retirar na segunda-
íeira.

Dirigentes dc Israel advertiram que a
retirada das tropas dn rio Awali c da área de
Sidon — principal cidade do Sul do Líbano —
poderá custar um preço elevado cm baixas
militares. O Ministro da Defesa, Yilz.hak Ra-
bin, admitiu que, em relação ao terrorismo, os
israelenses "pagarão um penoso preço".

O jornal llaarcfz. de Tcl Aviv, informou
que Israel e a Africa do Sul assinaram um
acordo secreto dc cooperação científica c lec-
nológica, no valor dc 5 milhões de dólaics.
Segundo o jornal, deverão ser firmados no
futuro próximo oulros acordos, dessa vez, dc
caráter econômico.

OLP e Jordânia ampliam acordo
Túnis — A Jordânia c a Organização para

a Libertação da Palestina (OLP) concordaram
cm enviar uma delegação conjunta dc negocia-
dores a uma futura conferência internacional
de paz, sobre o Oriente Médio, informou o
Primeiro-Ministro jordaniano, Ahmed
Obcidal.

Sua declaração confirmou a milícia divul-
gada por fontes palestinas de que, cm conse-
qüéncia dc um acordo firmado segunda-feira
pelo presidente da OLP, Yasser Arafat, e o
Rei Hussein, o diligente palestino desistiu da
exigência de enviar uma delegação indepen-
denlc a eventuais negociações dc paz.

O acordo

Obeidat disse que o acordo Arafat-
Hussein defende a convocação dc uma conte-
rência internacional a respeito do Oriente
Médio, com a participação dc todas as partes
envolvidas no conflito c dos cinco paises
membros do Conselho de Segurança da ONU
(Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra,
França c China). A conferência dc paz. propôs-
ta pelo acordo nada tem a ver com as conver-
sações sobre o Oriente Médio que os Estados

Unidos c a União Soviética iniciarão terça-
feira em Viena.

Fontes da OLP informaram que o acordo
palestino-jordaniano não chega a prever a
criação de um Eslado palestino totalmente
independente, formado pelos territórios ára-
bes ocupados por Israel desde a guerra de 1967
- uma exigência há muito formulada pela
OLP. O lexto do acordo fala apenas em
"autodeterminação no contexto de uma confe-
deração jordaniano-palcstina". A OLP aceita
a confederação com a Jordânia, mas apenas
como uma opção depois de conseguir a criação '
do Estado palestino — idéia rejeitada por
Israel.

O plano de paz para o Oriente Médio
apresentado pelo Presidente Ronald Reagan
em 1W2 prevê a formação de um "autogover-
no palestino" na Cisjordânia e Faixa de Gaza
associado à Jordânia. Ao término da visita,
ontem, do Rei Fahd, da Arábia Saudita, a
Washington, Reagan e o soberano saudita
reiteraram o reconhecimento dos "direitos
legítimos" do povo palestino c o compromisso
dc sc esforçarem para obter uma paz que
garanta segurança a todos os países do Oriente
Médio.

Washington/Foto da AP
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Lucille Levin e a filha, Clare, olham felizes a foto de Jeremy

Americano foge de seqüestradores
Bcirutcs e Londres — O diretor da sucur-

sal de Beirute da rede de televisão americana
Cablc News. Jeremy Levin — seqüestrado em
Beirute a 7 de março dc 1W4 — conseguiu
escapar de seus captores e chegou até os
serviços de informação dos sírios, em Baalbck,
90 km a Leste da Capital libanesa.

Em Washington, a mulher de Levin infor-
mou que recebeu garantias da Síria de que seu
marido voltará em segurança para os Estados
Unidos. À noite, o Departamento de Estado
recebeu comunicação do Governo sírio, asse-
gurando que Levin está cm Damasco.

Levin. que disse ter caminhado duas horas
pela montanha, náo deu detalhes sobre o lugar
em que permaneceu preso, seus seqüestrado-
res c as circunstâncias da fuga. O jornalista
fora seqüestrado quando ia de um hotel para o
escritório da Cablc News. A sucursal foi
fechada no final do ano passado.

Não é espião
Em telefonema anônimo a uma agência de

notícias ocidental cm Beirute, uma pessoa

Aviões do Iraque
atacam 3 navios
no Golfo Pérsico

Bagdá — Aviões do Iraque atacaram três
"grandes alvos navais" ao Sul da Ilha de Kharg
— principal terminal petrolífero do Irá. no
Golfo Pérsico — e um petroleiro de registro
liberiano informou que eslava em chamas
naquela região.

As autoridades militares iraquianas asse-
guraram que suas forças atacaram 33 navios
este ano no Golfo, em uma tentativa de
bloquear o acesso aos portos iranianos c
impedir a venda de petróleo.

Em Teerã, a agência oficial de notícias do
Irã, Ima, informou que o regime do aiatolá
Klioiiieiny rejeita o plano para o termino da
guerra contra o Iraque que teria sido formula-
do pelo Kuwait, Arábia Saudita. Argélia, Síria
c França. Segundo ;i Ima, "não haverá paz.
com Saddam Hussein (Presidente do Iraque) e
o regime baathisla (socialista) no Iraque".

informou que o grupo terrorista Jihad (Guerra
Santa), Islâmico'decidiu libertar Levin depois
de determinar que cie "não é um espião".

Oulros quatro americanos seqüestrados
cm Beirute continuam em poder de seus
captores: William Buckley, diplomata da Em-
baixada dos Estados Unidos (desde março de
ll)S4); o pastor Benjamin Weir (maio do ano
pafsado); o bibliotecário da Universidade
Americana, Peter Kilburn (dezembro); e o
padre católico Lawrence Jenco (janeiro deste
ano).

Em Londres, o ex-campeão mundial de
box. Muhammad Ali, declarou que viajará ao
Oriente Médio para conseguir a libertação dos
quatro americanos e de um saudita seqüestra-
dos cm Beirute. Ali está aguardando autoriza-
çáo para visitar o Irã.

— Sabemos que o aiatolá Khomeiny tem
muita influencia sobre diversos grupos em
Beirute — disse Ali.

O saudita é Hussein Farrash, Cônsul da
Arábia Saudita, seqüestrado em Beirute a 17
de janeiro de )%4.

Vazamento de gás em
Boi >al cegou l mil

Nova Deli — O escapamento do gás isocia-
nato de metila. na fábrica de pesticidas da
empresa americana Union Carbide, na cidade
indiana de Bopal, deixou 1 mil 004 pessoas
total ou parcialmente cegas. Os números sáo
oficiais, segundo informou a agência de noti-
cias UNI. Duas mil quinhentas pessoas morre-
ram no acidente, a 3 de dezembro.

Explosão em fábrica
mata 9 sul-africanos

Johannesburg — Nove operários morre-
ram na explosão de uma tonelada e meia de
dinamite, numa fabrica situada nos arredores
dc Johannesburg. A policia admite que o
número de vítimas pode ser maior, pois os
trabalhos de remoção de escombros ainda nâo
foram concluídos. A causa i\.i explosão não foi
esclarecida.
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URSS propõe redução
das tropas na Europa

.„, Moscou — A União Soviética propôs
„-,a retirada conjunta com os Estados Uni-
. .dos de 33 mil soldados da Europa Central

como um primeiro passo para quebrar o
..impasse da reunião de Viena sobre a
-redução de tropas convencionais da

¦ •OTAN e do Paeio de Varsóvia que se
•arrasta ha 11 anos sem qualquer pro-'gresso.

Nâo houve uma reação americana
imediata sobre a proposta que sugere a
retirada de 20 mil soldados do bloco

. comunista, metade deles soviéticos, e 13
mil da aliança ocidental. O porta-voz do

..Kremlin. Vladimir l.omeiko explicou que
r.a.redução começaria um ano depois dc se

afirmar um acordo e seria seguida de
retiradas maiores alé que as torças dos
dois lados se estabilizassem em 900 mil
•homens de cada lado, incluindo 700 mil
-dá arma de Infantaria,

Pressões
l.omeiko disse que esta "nova c im-

portante iniciativa" pretendia contornar
o principal obstáculo da conferência que
c a recusa da OTAN em aceitar os
números de tropas fornecidos pelo Pacto
dc Varsóvia, O Ocidente acusa o Pacto

;.de subestimar seus eletivos em 21X1 mil
homens e a resposta soviética tem sido

Diapenas de pedir provas da acusação.
s Na proposta feila ontem, o item dc
-verificação é atendido eom a previsão de

que a saída das tropas seja observada por"três ou quatro postos de observação.

Lomeiko reiterou as advertências so-
viéticas de que as negociações de Gene-
lua poderão fracassar se os Estados Uni-
dos insistirem cm manter o programa
Guerra nas Estrelas para uma defesa
espacial contra mísseis com raios laser.
Ide acrescentou que o Ocidente não deve
ir à Suíça pensando que pode negociar
mísseis estratégicos e de médio alcance e
continuar desenvolvendo o projeto (_ucr-
ra nas Estrelas.

Em Washington, o jornal The Wa-
shington Post informou que a Casa Bran-
ca está resistindo a pressões do Pcntágo-
no c de setores do Governo para que
parte da tecnologia do Guerra nas Estrc-
Ias seja instalada o mais rápido possível
com o objetivo de defender pontos espe-
eíficos como centros de comando, silos de
mísseis balísticos intercontinentais, bases
de submarinos e até uma possível minide-
fesa na Europa Ocidental contra mísseis
táticos soviéticos apontados para portos e
aeroportos dos aliados.

Em Bonn, o Ministro da Defesa
alemáo ocidental, Manfredo Wocrner
anunciou o início dc consultas com a
indústria alemã para uma possível partici-
paçáo nas pesquisas do Guerra nas Estrc-
Ias, A Alemanha ainda tem algumas
objeções ao projeto, mas concordou esla
semana em iniciar consultas com especia-
listas americanos visando a uma coopera-
ção enlre os dois países.

Reagan não comemorará
aniversário da Vitória

>'"; Bonn — O Presidente Ronald Rea-
¦"gan náo estará na Alemanha Ocidental a

"8 de maio. para as comemorações dos 4(1
"anos da Vilória aliada na Europa, como

se planejara originalmente. Também o
Primeiro-Ministro israelense. Shimon Pe-'res. negou que vá participar dos festejos,
segundo seu embaixador em Bonn, Yit-
zhak Ben-An.

A Limão Soviética c a Alemanha
"Oriental, por seu lado. realizarão grandes

comemorações na semana do aniversário.
-o que põe Bonn, nas palavras de um
•diplomada, diante de "um dia de isola-"mento 

por parte de amigos e inimigos
igualmente".

Explicação
T__ Um comunicado do Governo de"'Bonn explicou que Reagan encurtou sua
^Visita, anteriormente planejada para rea-
3izar-se de 5 a 8 de maio. em dois dias. O
«.Presidente americano estará em Bonn
í*nos dias 5 e 6. após a conclusão de uma
(«conferência de cúpula econômica, de dois
índias, das sete principais potências capita-
•*listas.
*^" A explicação dada no comunicado é
"tyie Reagan "aceitou um convite para"Talar ao Parlamento Europeu, em Estras-"burgo, a S de maio". Além disso, ele"'deve voltar a Washington, de seu giro
^europeu, mais cedo tio que originalmente
.planejado. Sua visita a Portugal, por
-•exemplo, antes programada para de 10 a
n'12 de maio. também foi antecipada de
:;.dois dias. passando a ser de S a 10.
K A Casa Branca rejeitou a possibilida-'~"de. levantada nos Fsiados Unidos e na'Alemanha Ocidental, de que Reagan' visite o amigo campo de concentração

nazista de Dactiau, durante sua estada.
Fontes diplomáticas cm Ronn disseram
que o Governo do Chanceler Ilelmul
Kohl não se entusiasmou muito com tal
visita, embora Kohl deva depor uma
coroa dc flores no amigo campo de
Bergen-Belsen em abril.

A situação de Kohl cm relação aos
aniversários da guerra tornou-se clara no
ano passado, quando o deixaram de fora
das comemorações do 40° aniversário do
desembarque dos Aliados na Normandia,
no Dia D. Os Estados Unidos e seus
aliados alegam que náo querem ofender
Bonn no aniversário da derrota alemã,
preferindo acentuar antes que a dala
assinalou o início de 40 anos de paz. e
liberdade do que lembrar a capitulação
da Alemanha nazista.

Nazistas
Ouanto ao Primeiro-Ministro israe-

lense Shimon Peres. o jornal alemáo
ocidental Westfalen-Blatt citou o Embai-
xador israelense em Bonn. Yitzhak Ben-
Ari, que disse;

— Eu não o aconselharia a vir. É
duro demais para os alemães lembrar
esse dia.

Na localidade alemã de Ncssclwang.
cerca de 1 mil ex-membros da SS, tropas
de elite do Führer nazista, se reunirão a 8
de maio. coincidindo com o 40" aniversá-
rio da rendição'da Alemanha. Enquanto
o Governo federal e as principais autori-
dades do país participarão de vários atos
em memória das vítimas do nazismo, os"homens da caveira" nazistas manterão
um "encontro dc camaradas" num hotel
daquela cidade.

Chernenko pode ter só
quatro semanas de

__.,, Moscou — O jornal alemáo ocidental
r Bonner Rundschau, citando informes

chegados ao Governo em Bonn de Mos-
cou. informou que os médicos soviéticos
só dão de três a quatro semanas de vida
para o Presidente Konstantin Chernen-
ko. acometido de grave enfisema. Segun-
do o diário, a política oficial alemã jã está

,,levando em conta este fato na tomada de
decisões.

Em Cleveland, Ohio. a estaçáo de'TV 
local WKYC informou que o cardio-

Jpgista Evgeny Chazov, médico da elite
..idirigente russa, interrompeu a visita que

. fazia com um grupo de colegas aos Esta-
. dos Unidos e embarcou para Moscou.

Chazov deveria falar numa Universidade
de Cleveland e visitar hospitais em Bos-
ton e Filadélfia antes de voltar para seu
país.

Contradições
„,. Chazov é Vice-Ministro de Saúde
..Pública e diretor geral do Centro de
Pesquisas Cardíacas da URSS e foi ele
quem assinou os atestados de óbito dos
antecessores de Chernenko. Yuri Andro-
pov e Leonid Brejnev. Em Boston. Conn
Nugent. diretor da organização Médicos
Internacionais pela Prevenção da Guerra
Nuclear, um dos patrocinadores da ex-
cursão dos médicos russos, disse que 

"já
se sabia há semanas que Chazov não

^completaria o programa, com as duas""ultimas 
etapas canceladas para que ele

pudesse regressar".
Em Moscou, o porta-voz oficial Via-

dimir Lomeiko disse que ignorava a volta
súbita de Chazov e não tinha comentários
a fazer sobre o assunto. Chernenko, que
não aparece em público há sete semanas,
deixou de receber o Primeiro-Ministro"grego, Andreas Papandreou, que foi a

vida
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Tenório, de El Salvador, Gutiérrez, da Costa Rica, e Barnica, de Honduras, anunciam
a decisão de não comparecer à reunião do Grupo de Contadora na Cidade do Panamá

Nicarágua responsabiliza EUA
por novo impasse de Contadora

Konstantin Chernenko
Moscou em visita oficial, e deveria ter
audiência com Chernenko.

Na quarta-feira, funcionários russos
disseram que Chernenko não podia rece-
ber Papandreou devido à doença. No
mesmo dia, um membro do Politburo,
Vladimir Shcherbitsky, afirmou que tinha
estado eom o Presidente na noite de
segunda-feira. Na terça-feira, a agência
Tass divulgou duas cartas de Chernenko
a grupos pacifistas ocidentais e. na sema-
na passada, informou que o Presidente
comparecera a uma reunião de rotina do
Politburo. Ainda na terça-feira, um fun-
cionário garantiu que Chernenko estava
"no campo". Esses comunicados contra-
ditórios alimentaram especulações de
uma divisão no Kremlin.

Genro de Brejnev é punido
Moscou — Yuri Churbanov. genro

do falecido Presidente Leonid Brejnev,
foi afastado de seu posto de primeiro
Vice-Ministro da pasta do Interior e re-

..baixado a um cargo subalterno, informou
soum pona-voz ministerial Para o lugar foi
'">nomeado Vasily Trushin. protegido do
*< membro do Politburo e chefe do PC em
"'Moscou Viktoi Grishin

Diplomatas acidentais ouvidos cm"Moscou pela agência Reuiers disseram
que a medida reflete decisão do atual

-.-Governo üe maiitei a campanha contra a•er-

corrupção iniciada pelo falecido Yuri An-
dropov. Churbanov é casado com Galina,
filha de Leonid Brejnev, também atingi-
da por envolvimento com personalidades
corruptas que abusavam de seus podêres
em proveito próprio.

O ex-Ministro do Interior Nikolai
Shchlokov, a quem Churbanov servia, foi
afastado do posto em novembro e se
suicidou em dezembro, segundo fontes
soviéticas. Correspondentes ocidentais
viram a sepultura dele.

Manágua — O Governo da Nicará-
gua responsabilizou a política "irrèspon-
sável e belicista" do Presidenle norte-
americano, Ronald Reagan — que 

"pre-
tende impor sua vontade pela força mili-
tar" — pela suspensão do encontro que
os vice-chanceleres do Grupo de Conla-
dora e dos países da América Central
realizariam na Cidade do Panamá para
avaliar as alterações propostas pela Cosia
Rica, El Salvador c Honduras para a ata
de paz.

Os três países, liderados pela Costa
Rica. anunciaram sua decisão de náo
comparecer horas antes do início da reu-
nião, quando o Chanceler costarrique-
nho. Carlos José Gutiérrez, impôs como
condição a libertação do estudante nica-
ragüense José Urbina Lara. A Costa Rica
acusa o Governo nicaragüense de viola-
çáo do direito dc asilo, alegando que a
prisão do estudante — ocorrida a 24 dc
dezembro em circunstâncias ainda não
esclarecidas — foi efetuada quando ele se
encontrava na embaixada em Manágua,
onde se refugiara para náo cumprir o
serviço militar.

Bloqueio
Em nota oficial, o Ministro das Rela-

çôcs Exteriores da Nicarágua. Miguel
DTscoto. afirma que o Governo dos
Estados Unidos, "coerente com sua poli-
tica de bloqueio ás iniciativas do Grupo
de Contadora", pressionou o Governo da

Generais vão
depor novamente
na Argentina

Buenos Aires — O Tribunal Federal
de Recursos argentino convocou os inte-
grames das três primeiras juntas militares
que governaram o pais após a derrubada
de Isabel Perón cm 1976 a depor nova-
menle sobre as violações de direitos Im-
manos de que sáo acusados. O Procura-
dor Geral argenlino. Júlio César Strasse-
ra. fez o pedido com base nas denúncias
de que soldados argentinos, seguindo
ordens dos nove Comandantes-em-
Chefe, seqüestraram mais de 700 pessoas
e as levaram a centros clandestinos de
tortura, roubando das vítimas seus obje-
to» de valor e infligindo "tormentos que,
cm numerosos casos, terminavam com a
morte".

O mais importante tribunal civil do
país ordenou também que os militares em
questão sejam transferidos da prisão mili-
tar a um cárcere civil no centro de
Buenos Aires. Isso significa que os ex-
membros das juntas militares perderão
várias comodidades de que desfrutavam,
como a possibilidade de ter ajudantes,
utilizar piscinas e receber visitas a qual-
quer momento. No fim de dezembro de
1984, o Tribunal Federal decidiu que o
processo contra os dirigentes militares
não ficaria a cargo do Supremo Tribunal
Militar e passaria à Justiça Civil.

Os indiciados no processo por viola-
ções de direitos humanos são: General
Jorge Videla, Almirante Emílio Massera
e Brigadeiro Orlando Agosti (primeira
junta); General Roberto Viola. Almiran-
te Armando Lambruschini e Brigadeiro
Ornar Graffigna (segunda junta); e Ge-
neral Leopoldo Galtieri. Almirante Jorge
Anaya e Brigadeiro Basilio Lami Dozo
(terceira das quatro juntas militares).

O único que não está preso é o
Brigadeiro Graffigna, enquanto Galtieri,
Anaya e Lami Dozo cumprem "prisão

preventiva rigorosa" por suas responsabi-
lidades na derrota militar argentina ante
a Grã-Bretanha na Guerra das Falklands
(Malvinas). O julgamento dos militares,
que deve ser presenciado por cerca de
300 jornalistas de todo o mundo, pode
começar em abril.

Camponeses no
Peru matam 28
guerrilheiros

Lima — Cerca de 100 integrantes das
Rondas Camponesas, armados de facões,
pedras e foices, mataram 28 integrantes
do Sendero Luminoso, domingo, na ai-
deia de Carhuarma, no Departamento de
Huancavelica, a Sudeste de Lima. Entre
os mortos há algumas mulheres. Outros
15 senderistas conseguiram escapar ao
cerco, informou o jornal limenho La
Crônica. Os rebeldes pretendiam expio-
dir a central elétrica de Carhuarma, mas
foram interceptados pelos camponeses.

Tropas do Exército peruano procura-
vam ontem os rebeldes maoístas que
assassinaram segunda-feira 13 campone-
ses — e não 16, como anteriormente se
noticiara — nas aldeias de Aucayacu e
Santa Lúcia, entre outras, por colabora-

Costa Rica a impor à Nicarágua "a acei-
tação de exigências arbitrárias, para re-
solvcr uma inexistente violação do direito
de asilo".

ITEscoto estranha que a Costa Rica
levante o problema quando de seu terri-
tório rebeldes nicaragüenses empreen-
dem guerra de guerrilhas para derrubar o
Governo de Manágua, e manifesta o
desejo de que sejam retomadas as nego-
ciaçóes bilaterais com os Estados Unidos
no porto mexicano de Manzanillo.

Um porta-voz do Departamento de
Estado americano, Bernard Kelb, res-
pondeu á nota acusando, por sua vez, a
Nicarágua de "utilizar o caso para hlo-
qitear novas deliberações no processo de
Contadora", Acrescentou que o Governo
americano espera da Nicarágua "a flexi-
bilidade necessária para resolver pronta-
menle a questão do asilo, que determi-
nou o adiamento".

O Vice-Chanceler nicaragüense. Vi-
tor Hugo Tinoco, que já chegara ao
Panamá para a reunião, lambem susten-
tou que 

"aos Estados Unidos náo inleres-
sa uma solução política" para os conflitos
na América Central.

Considerou que o precedente de uma
disputa bilateral como pretexto para sus-
pender as negociações de Contadora "faz.
o jogo dos que querem a guerra" coinci-
dindo nesse ponto-de-vista com os princi-
pais jornais da Capital mexicana, onde o
Uno mas Uno e La Jornada criticaram a

decisão da Costa Rica e de seus aliados
em editoriais de primeira página.

Em San José. os chanceleres da Cos-
Ia Rica. Honduras. Edgárdo Paz. Barnica,
e El Salvador, Jorge Eduardo Tenório.
prosseguiram reunidos, e esperavam en-
tregar onlem aos colegas do Grupo de
Contadora (México, Panamá, Venezuela
e Colômbia) um documento com suas
resoluções sobre as alterações propostas
á ata de paz apresentada em setembro tle
1983. Só a Nicarágua aceitou o texto
original, enquanto os três países vizinhos
exigem alterações, sobretudo quanto aos
mecanismos de verificação da retirada dc
tropas e assessores militares da região.

Enquanto os Governos da Espanha e
da Alemanha Ocidental lamentavam a
suspensão do encontro de Cidade do
Panamá, o Vice-Presidente da Nicará-
gua, Sérgio Ramirez, pediu em Paris a
mediação do Governo francês para o
reinicio dos entendimentos diretos enlre
Manágua e Washington.

Horas antes, o Secretário de Eslado
norte-americano, George Shultz, dissera
em entrevista á Voz da América —
comentando a decisão tia Cosia Rica, de
El Salvador e de Honduras — que os
F.slados Unidos "estáo dispostos a contri-
buir para o processo de Contadora de
todas as formas possíveis". Mas acrescem
tou: "Temos tentado, mas não parece
que as conversações çom a Nicarágua
estejam levando a alguma parte".

Grupo antimotim invade
universidade em La Paz

rem com as Forças Armadas.

Ea Paz — Dez policiais ficaram feri-
dos, dois deles a bala, em choques entre
tropas anlimotim e estudantes pelo se-
gundo dia consecutivo no campus da
Universidade de San Andres, em La Paz.
Testemunhas informaram que 100 poli-
ciais usaram bombas de gás lacrimogêneo
para dispersar universitários que protes-
tavam contra a prisão, na quarta-feira à
noite, de um professor e dois estudantes.
Líderes estudantis disseram que vários
manifestantes foram detidos.

Na noite de quarta-feira, a polícia
desalojou da Universidade de San An-
drés 2 mil estudantes que estavam em
aula, em busca de um oficial de carabinei-
ros e dois sargentos que um grupo de
universitários havia capturado como re-
féns. Os estudantes agiram assim em
represália à detenção de seis de seus
colegas em marchas de protesto contra as
medidas econômicas do Governo do Pre-
sidenle Hernán Siles Zuazo. Na ocupa-
ção da Universidade, 30 estudantes fo-
ram presos e a polícia resgatou os três
reféns.

Poder de compra
Os conflitos começaram no sábado,

quando Siles Zuazo ordenou a desvalori-
zação do peso boliviano em 80% e au-
mentou os preços dos alimentos em
450%, reduzindo drasticamente o poder
de compra dos salários. Diante disso, os
estudantes de San Andres organizaram
na quarta-feira passeatas de protesto.
Um grupo de 500 universitários quebrou
as janelas do prédio que abriga o jornal
mais antigo da Bolívia, El Diário, de linha
conservadora, e apedrejou a sede do
partido Ação Democrática Nacional
(ADN) do ex-Presidente General Hugo
Banzer, bancos e lojas.

Os manifestantes obrigaram os carros
particulares a levar para casa os pedestres
que precisaram de carona, já que a para-
lisaçáo do transporte público (ônibus e
táxis) se arrasta há 14 dias. Os carros que
não seguiam as ordens dos universitários
eram apedrejados. A polícia interveio e
prendeu vários manifestantes, o que le-

Jovens ocupam
embaixada para
acusar Pinochet

Santiago — Ouatro jovens entraram
ontem na Embaixada da Holanda nesta
Capital para denunciar a repressão que o
regime militar do General Augusto Pino-
chet exerce sobre os estudantes chilenos.
A ocupação, que ocorreu sem violência,
se prolongará até que a missão diplomáti-
ca comunique a seu Governo todos os
pormenores das reclamações contra as
autoridades chilenas.

Os sete estudantes que entraram
quarta-feira no escritório da CEPAL. pa-
ra protestar contra a morte de um colega,
deixaram ontem à tarde a sede da Comis-
são Econômica para a América Latina
depois do envio de uma mensagem ao
Secretário Geral da ONU, Javier Pérez
de Cuéllar. Os estudantes disseram que
desejavam chamar a atenção da comuni-
dade internacional.

vou os universitários a tomar eomo reféns
três policiais.

O reitor da Universidade de San
Andres. Pablo Ramos, qualificou de"vio-
lação à autonomia universitária" a ação
policial, Na invasão à universidade, os
policiais utilizaram gás larimogêneo e
foram apredrejados pelos estudantes. O
Governo de Siles Zuazo, há dois anos e
quatro meses no Poder após 20 anos de
regime militar, atribuiu os choques a
"agitadores esquerdistas" que 

"buscam
interromper" a frágil democracia bolivia-
na, segundo o Ministro da Informação
Mario Rucda. O Governo está atribuindo
a trotskistas o incitamento aos protestos.

Com brutalidade
Ao meio-dia de ontem, a polícia

assumiu o controle do prédio da universi-
dade apôs choques com os estudantes e
deixou o local uma hora depois. Na
Avenida Villazón, próximo à universida-
de, os estudantes bloquearam a via para
impedir a passagem de veículos mas as
tropas antimotim reagiram com violén-
cia, e os estudantes se refugiaram nos
edifícios. A Federação Universitária emi-
tiu nota exigindo a libertação dos 30
estudantes detidos e acusou a polícia de
agir "com brutalidade semelhante à dos
governos militares".

O Ministro do Interior boliviano Fe-
derico Alvarez Plata advertiu que o Go-
verno pode recorrer à imposição do esta-
do de sítio para impedir mais distúrbios
de rua. ,— E possível que, se continuarem as
provocações do extremismo, o Governo
recorra ao estado de sitio — alertou
Alvarez Plata ao deixar o Palácio, onde
se reuniu com Siles Zuazo e seus minis-
tros.

Em Londres, o jornal Financial Ti-
mes informou que o secretário geral das
Nações Unidas, Javier Pérez de Cuéllar,
escreveu ao Presidente Ronald Reagan
pedindo ajuda financeira de emergência à
Bolívia, pois se calcula que a inflação
anual nesse país chegará em 1985 a 125
mil%.

Militar uruguaio
se retrata e
repudia golpe

Montevidéu — Procurando amenizar
suas recentes declarações, que causaram
profundo mal-estar em diversos segmen-
tos da sociedade uruguaia, o Comandam
te do Exército, General Hugo Medina,
divulgou ontem comunicado explicando
que sua referência a um golpe se prendia
ás circunstâncias da década de 1870 e não
tinha relação com a "nova etapa na
evolução dos acontecimentos", em que
entrava o Uruguai. Medina disse que
agora "olhamos para o futuro com a
esperança de que a democracia se firme
definitivamente".

As declarações anteriores do Coman-
dante do Exército, dc que, se houvesse
uma volta â fermentação política e econô-
mica dos anos 70. um golpe militar seria a
única solução, surpreenderam dirigentes
políticos, sindicais e até mesmo militares.

Americano teme
represálias
do narcotráfico

Guadalajara, México c Washington
— A Agência de Repressão às Drogas
(DEA), dos Estados Unidos, afirmou
que o seqüestro de um de seus agentes
em Guadalajara e de um piloto mexicano
que ajudava a repressão aos traficantes
pode ser o início de uma escalada de
represálias do narcotráfico contra a cam-
panha promovida pelo (inverno america-
no com vários países da América Central
e do Sul.

O diretor da DEA. John Lawn, afir-
mou que os atos de violência mostram o
êxito da campanha, levando os trafiean-
tes a dar a única resposta que conhecem
através da violência. A Embaixada ame-
ricana no México ofereceu 50 mil dólares
de recompensa por qualquer informação
que leve ao agente seqüestrado Enrique
Camareira Salazar.

Salazar servia cm Guadalajara desde
1980 e foi seqüestrado no dia 7 por quatro
homens armados a poucos metros do
consulado americano. Duas horas depois
foi a vez do piloto Alfredo Zavala, que
realizou várias missões para detectar
plantações de maconha e de folhas de
coca.

O Embaixador americano no Mexi-
co, John Gavin, afirmou que o seqüestro
dc Salazar. um mexicano naturalizado, c
vários oulros incidentes violentos contra
americanos em Guadalajara estão levan-
do a representação diplomática a cogitar
dc uma "advertência de viagem" que
alerte os cidadãos americanos que pie-
tendam ir a Guadalajara que sua segtuan-
ça pode correr perigo na cidade.

Em Medellin, Colômbia, a polícia
atribuiu a traficantes a morte de um
informante que colaborava na repressão
às drogas.

Máfia tem em
Palermo cidade
subterrânea

Palermo — A polícia descobriu uma
cidade subterrânea da Máfia na localida-
de de Ciaculli, em Palermo, Sicília. A
cidade, onde se encontraram pegadas
recentes de pessoas, é constituída de
grutas e túneis, que se comunicam entre
si, e foi localizada durante uma operação
de busca de mafiosos.

Perto dessas construções, no subsolo
de um mafioso procurado pela Justiça,
encontrou-se uma sala de reuniões, cons-
tituída por uma sala de grandes dimen-
soes, com assentos de pedra, que, segun-
do os investigadores, teria servido para a
realização de diversos encontros de mem-
bros do crime organizado.

A polícia náo revelou o nome do
mafioso, que poderia ser o chefão de
Ciaculli, Michele Greco.

Itália proíbe
jornalista de
exercer ofício

Milão — A sentença de um tribunal
de Milão que suspendeu dc suas funções
profissionais o jornalista Paolo Longane-
si, de II Giornaíe (direitista). íoi criticada
pelos meios de comunicação italianos
como um grave ataque à liberdade de
imprensa. Longanesi foi preso terça-feira
por publicar informação secreta sobre
uma investigação da Máfia.

O jornalista, de 41 anos, foi acusado
de "cumplicidade com a Máfia". por
revelar a decisão de um chefão de colabò-
rar com a justiça. Segundo ele, o subsliiu-
to do Promotor Francesco de Maggio,
baseando-se em revelações de Ângelo
Epáminonda, "chefe indiscutível" da cri-
minalidade lombarda, detido em oulubro
passado, se dispõe a lançar uma vasta
operação policial.

Terça-feira. Longanesi foi preso e
levado para a prisão de San Vittore, o
que causou uma grande celeuma na im-
prensa italiana. Ò jornalista conseguiu
liberdade provisória, e ontem foi suspen-
so por um mês de sua atividade.

Médicos prosseguem
greve na kspanha

Madri — O Governo socialista espa-
nhol disse que menos de 10% dos medi-
cos do país aderiram ao segundo dia de
uma greve de três dias convocada pela
liderança da classe. A confederação sin-
dical dos médicos, porém, afirmou que
mais da metade de seus associados cruzou
os braços, em protesto contra reformas
propostas, em particular uma que proíbe
os médicos de ter mais de um emprego de
tempo integral em hospitais públicos na-
cionais e regionais.

Justiça não aceita
penas de castração

Columbia. Càrolina do Sul — A
Suprema Corte do Estado da Càrolina do
Sul ordenou ao controvertido juiz Victor
Pyle que anulasse a opção de castração
que oferecera ao sentenciar a 30 anos de
prisão três estupradores: Roscoe Brown.
de 28 anos, Mark Vaughn, de 22 ^e
Michael Braxton, de 20. A Corte disse
que a opção de castração representava
uma mutilação, o que violava a Constitui-
çáo do Estado.

Avião bate recorde
em vôo à Austrália
Sidínei — Em seu primeiro vôo co-

mercial para a Austrália, um Concorde
da Brilish Airways fez em 17 horas, ires
minutos e 45 segundos o percurso de 17
mil quilômetros entre Londres e Sidínei,
sete horas menos que o mais rápido dos
aviões subsônicos. O recorde anterior da
aviação civil no mesmo percurso, batido
em 19d0 por um jato comum, era de 32
horas, 41 minutos e um segundo. Os 100
passageiros pagaram 3.328 dólares pelo
previlégio. e seguiram em cruzeiro no
Queen Elizabeth II.
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IQUE

Julgamento Político
OS 

uruguaios celebraram com vibrante emoção
cívica, no centro dc Montevidéu, o reencontro

com a democracia dc que estiveram privados por onze
anos de regime militar. E hoje o Congresso se instala
com a seiva democrática que vivifica a sociedade
uruguaia. Resgata-se uma tradição política que distin-
guia o Uruguai por um regime perfeitamente apto a
resolver, com as liberdades, o.s conflitos sociais.

O Congresso foi fechado cm 73, no golpe de
Estado, mediante uma operação militar comandada
pelo próprio General Gregório Alvarez. Na sua
última reunião. .V'-feira, o Conselho de Estado —
criado para tomar a função do Congresso c produzir
as leis dc exceção jurídica — aceitou a renúncia do
General Alvarez e sc dissolveu. Foi o último ato
formal da ditadura: o presidente do Supremo Tribu-
nal do Uruguai assumiu o poder e o passará dia
primeiro de março ao Presidente eleito, Júlio Maria
Sanguinetti.

Primeiro a Argentina, agora o Uruguai. No dia
15 o Brasil estará também formalmente fora do ciclo
ditatorial que sc instalou na parte Sul do Continente.
Contrastam ainda o regime chileno, incapaz dc cn-
contrar o caminho político aberto pela exaustão dos
governos ditatoriais; e, mais antigo, o regime para-
guaio ainda nâo convencido de seu esgotamento
político. Condenadas pela opinião pública mundial,
as duas ditaduras remanescentes mostram as dificul-
dades cada dia maiores para uma saída pacífica. O
contraste é flagrante.

Esses regimes apresentaram, como traço comum
dc sua vigência, os mesmos erros dc avaliação política
que os resultados desastrosos confirmaram com uma
clareza inequívoca. Não têm saldo político: são deve-
dores â própria História. A supressão das liberdades
não garantiu eficiência política a qualquer das ditadu-
nis para remover as dificuldades econômicas que as
desafiaram na Argentina, no Uruguai e no Brasil. A
incapacidade de encontrar soluções para os proble-
mas retirou-lhes a base de sustentação social. O
desastre político apontou-lhes o caminho de retirada,
como solução preventiva da ruptura final entre o
Estado e a Nação. Persistem apenas os regimes
paraguaio e chileno, sem se darem conta da multipli-
cação dos riscos aumentados com o isolamento cm
que ficaram no Cone Sul.

A marca do autoritarismo estampado na história
contemporânea do Brasil, da Argentina c do Uruguai
foi a tentativa equivocada de transferir às Forças
Armadas soluções políticas que só as responsabilida-
des democráticas — mediante a participação da
sociedade — podem garantir. As diferenças entre os
Ires regimes militares que cederam à pressão demo-
crática não contam no julgamento final: falharam
todos porque menosprezaram as soluções democráti-
cas. Confinando a sociedade, as ditaduras pretende-
ram substituir a política por outros instrumentos de
decisão nacional. Sufocaram liberdades e direitos,
para dispor de todo o campo dc decisão. Congelaram
o direito de crítica, proscreveram a divergência. O
maniqueísmo levou â arrogância: os militares impusc-
ram o monopólio do patriotismo e só reservaram
desconfiança à sociedade, tratada como inimigo po-
tencial.

A pretensão dc não fazer política foi um contra-
senso fatal: fizeram-na os militares com a incompe-
tência que liquidou, econômica e socialmente, o
autoritarismo. A lição geral a ser extraída dos escom-
bros dos regimes militares é a de que todo exercício
do poder é política, qualquer que seja o pseudônimo
adotado. O que o autoritarismo quis descartar com

eufemismos foram os métodos democráticos de go-
verno: fez política o tempo totlo para proscrever a
democracia da memória dos cidadãos.

A recusa cm dividir com a sociedade as decisões,
cm aceitar críticas e admitir as liberdades políticas foi
conseqüência da falsa definição do que seja patriotis-
mo. Falharam, em primeiro lugar, do ponto-de-vista
político. E em conseqüência falharam econômica-
mente, a partir do momento em que as dificuldades
dc ordem internacional exigiram a solidariedade so-
ciai para medidas de sacrifício. Náo há solidariedade,
em decisões dc austeridade, que náo implique partici-
paçáo da sociedade. Os sacrifícios coletivos pressu-
põem concordância previa, conhecimento dos dados
reais e controle social do próprio governo.

Isto é política — e implica um grau mínimo de
democracia. Os regimes autoritários tendem sempre
para o lado oposto. Acreditam piamente no assesso-
ramento técnico e no apoio da burocracia, também
rompida com a sociedade cm conseqüência da supres-
são do direito dc crítica.

Estreitou-se para todos esses regimes militares a
base de sustentação social com que puderam contar
no começo. A crise que os levou ao poder cra real c
profunda, mas não poderia ser tratada com a descon-
fiança pelos regimes democráticos e o medo das
liberdades políticas. O Brasil, a Argentina e o Uru-
guai viveram a crise dos seus regimes democráticos,
mas a única solução possível estava nas franquias e
responsabilidades constitucionais. Foi um erro fatal
procurar soluções fora das liberdades, com a exclusão
da sociedade como fonte insubstituível da confiança.

Falharam os regimes militares porque despreza-
ram a democracia e desconfiaram da Nação. Confina-
ram-se à força. Foi este o erro essencial de escolha: a
preferência pelas decisões fechadas, como prevenção
sanitária para isolar a política, náo deixa, porém, dc
ser uma forma primária e inferior de fazer política. Os
danos cansados â democracia aguçaram o instinto
social dc sobrevivência democrática. A consciência
cívica se polarizou no repúdio à intolerância c uniu a
sociedade.

Não foi por falta dc política que os regimes
militares se desacreditaram — c sim por falta dc
respeito pelas mínimas formas democráticas já incor-
poradas â existência dessas sociedades. A incompe-
tência política é patente, qualquer que seja o pseudo-
nimo que procure escondê-la. Regimes que se propu-
scram como solução de emergência, as ditaduras
militares acabaram se prolongando além da crise e
confundindo os seus interesses em controlar o poder
com os objetivos nacionais. A segurança do governo
prevaleceu como segurança nacional. Oucm define,
com legitimidade, os interesses dc uma Naçáo é a
sociedade. E quem a representa são o Legislativo c o
Executivo legitimados pela vontade dos cidadãos.

O julgamento político dos regimes militares leva
em consideração, como agravante, a absoluta incapa-
cidade para a gestão dos interesses públicos, por um
critério de competência que só as responsabilidades
democráticas podem assegurar. Foram ditaduras exa-
tamente porque menosprezaram a sociedade como
fonte de legitimação. Sem recorrer à Naçáo, acaba-
ram os militares prisioneiros dc uma visão estreita do
poder. Perderam a credibilidade social e só lhes
restou, cada qual com seu acervo de erros, encontrar
a saída que — por ironia — lhes foi oferecida pela
visão democrática. A sociedade facilitou-lhes a retira-
da para o fundo do quadro, até que a História sepulte
as ditaduras militares no esquecimento.

Volta aos Profissionais
A S liquidações de instituições financeiras priva-**¦ das, ocorridas nas últimas semanas, encerram

lições preciosas. Uma delas é de caráter administrati-
vo: cm quase todos os casos da longa lista de
empresas sob intervenção, os nomes dos integrantes
das diretorias envolvidas continham pouco do que os
banqueiros costumam chamar de "gente do ramo".

Por outras palavras, as instituições abaladas pelo
vendaval da insolvência e de operações eventualmen-
te ilícitas, revelaram que muitos dos seus diretores
não tiveram a menor sensibilidade, nem seguiram os
padrões tradicionais de comportamento — tanto na
conduta ética quanto empresarial — que caracterizam
o banqueiro por profissão e vocação.

Esse quadro, em certa medida, pode se estender
a muitos outros segmentos da vida nacional, onde se
improvisam administradores vindos de atividades dis-
sociadas das empresas nas quais vão atuar.

O fato de que em algumas das instituições
financeiras envolvidas era singularmente grande o
número de militares é parte de um mosaico maior e
mais complexo. Industriais que passam a atuar como
banqueiros não podem desenvolver suas atividades
com a mesma flexibilidade e desenvoltura do ban-
queiro clássico. É muito pouco provável, também,
que, se um banqueiro for posto diretamente em
contato com uma linha de produção industrial, possa
resotver com desenvoltura e rapidez problemas de
controle üe processos e redução de custos.

Estamos, evidentemente, diante de mais um dos
tantos problemas culturais em que esta Nação mergu-
lhou, ao longo das duas últimas décadas. Houve
invasões de áreas profissionais, pouca profissionaliza-

ção c, cm muitos casos, uma ruinosa incompetência
da qual resultaram conseqüências cm cascata, com
reflexos dolorosos para o próprio conceito de iniciati-
va privada.

Bancos c banqueiros estão neste momento rcfle-
tindo sobre este ponto. O Estado já absorveu nessa
área muito mais do que devia e estendeu seus
tentáculos dc forma assustadora. Para que os proble-
mas não se acumulem, é necessário restaurar a ética e
recriar o conceito de profissionalização, em particular
no setor financeiro, tão sensível ele é às aventuras,
mesmo as ingênuas.

Está visto que não se salvam bancos nem mesmo
com altas patentes. A credibilidade é um patrimônio
valioso, e, no caso das instituições financeiras, ela é
particularmente frágil e vulnerável. Mantê-la é uma
missão combinada entre o Banco Central e as institui-
ções do mercado e para que isso seja feito é preciso
uma enorme vigilância sobre os conceitos éticos e a
tradição dos que se candidatem a participar do
mercado de dinheiro.

Náo menos relevante, neste momento, é o desti-
no que terão as instituições cm crise e suas cartas
patentes. Mais socialização do crédito é intolerável.
Estamos trabalhando com uma economia de custos
elevadíssimos, e a introdução ou intromissão do
Estado, a título de recuperar ou manter regionais
determinadas cartas patentes, esconde apenas o inte-
resse de rateio de posições, carteiras e empregos entre
os apaniguados do próprio Estado, ou seja, do
expansionismo de suas burocracias. A formação e
constituição de grupos privados para recuperarem os
espaços perdidos é mais que necessária. É imperiosa.

TÓPICO
Poço Seco

Os poços abertos ent Pernambuco
'com o financiamento do Banerj garan-
tem apenas a boa intenção cio Governa-
dor do Estado do Rio. A ressalva é do
engenheiro Umberto Alian. coordena-
dor da Cisagro (Pernambuco): acha t|iie
o Sr. Leonel Brizola foi vitima de um

engano grosseiro, do ponto de vista
técnico.

Com oito metros de profundidade
máxima, esses poços só produzem água
para consumo restrito. Não resolvem os
problemas de irrigação que atormen-
tam grandes extensões do Nordeste.
Explica um engenheiro ao outro — ijue
governa o Rio — que a água encontra-

da no fundo desses poços rasos é prove-
nieitle da superfície. Ou seja: a água da
chuva c que os abastece. Dois anos de
estiagem são suficientes para secá-los.
Assim, quando ocorrer unia seca pro-
longada, O poço não suprirá sequer as
necessidades elementares das famílias.

O argumento tccnico-ecologico entu-
piti os poços do Banerj.

f. _\\\\\\\\\____9_' ^^^_^ '

\ ^ÈÊÍmmVi " ^>.

E agora. Lotar, que mágicas faremos primeiro?

CARTAS
Escândalos

Tomanios a liberdade de utilizar a
Seção de Cartas desse jornal para sugerir
ao Presidente eleito. Tancredo Neves,
que encampe as denúncias realizadas dia-
riamenle pela imprensa brasileira e deter-
mine a apuração dos vários escândalos
que maculam a honra do pais. entre os
quais citamos Capemi. Sunaman, Sulina-
sileiro, Construção da Ponte Rio—
Niterói, Coroa-Brastel, entre outros.
Acreditamos que a investigação de tais
irregularidades não se constitui cm um
gesto de revanchismo, mas sim, de mora-
lização administrativa, Vdr. Fcrnao Ivan
,lost; Rodrigucs/PDS Câmara Munici-
pai de Anápolis (GO),

ECT
Poslei, nn dia 2/1/85, um pacotinho

para Rio Branco, Acre. na agencia do
Largo tio Machado da ECT. A moça que
me atendeu, me obrigou a escrever "pos
lei com fita adesiva" e a assinar. Fiz
porque não sou postalista e nao entendo
de correios.

Passado um més. o destinatário não
lendo recebido a encomenda, fui a agên-
cia. Uma senhora informou-me que espe-
rasse completar um més que, ai sim. ou
ela seria entregue mi voltaria ao Rio e
sena a mim encaminhado. Esperei c
voltei â agencia. Seu chefe. Sr. Marlinel-
li, alendeu-ine muito gentilmente mas me
deixou estarrecido: disse que a ECT náo
se responsabiliza por caria simples.

Veja bem. brasileiro: nâo se pode
confiar na EO". que só garante sua caria
se você pagar mais, isto é. registrá-la.
Ouein foi pobre, não lem direito a escre-
ver. Oue me diz o Ministro das Comum-
cações? 1'iiulti Siqueira — Riu de Janeiro,

Baleias
Mais uma ve/ voltamos ao tema da

caça á baleia, paia contestar afirmações
tendenciosas apresentadas em carta pu-
blicada na edição de 31/1/85 por missivis-
Ia ligado à indústria baleeira, na qual.
usando meias verdades e dados inverídi-
cos de permeio a informações correias,
procura dar unia imagem abalizada de
sua opinião favorável à continuação da
atividade baleeira no Brasil.

O missivista insinua que, após o ad-
vento da regulamentação internacional
para a captura de baleias (19-lb), cessou
totalmente u risco tle extermínio das
espécies comercialmente exploradas.
Afirma que a população tia baleia minkc
é hoje o triplo da que foi estimada ent
1950, devido à redução das populações
das demais espécies na Antártica. Con-
tesla que lenha havido redução global da
população tle cetáceos e ridiculariza as
preocupações dos eonservaeionislas, aos
quais acusa de "idolatria", apelando
finalmente para argmenlos emocionais,
segundo os quais dar-se-ia maior impor-
táneia à agonia das baleias do que à
morte das crianças nordestinas.

Em primeiro lugar, devemos recordar
que foi justamente depois da regtilanicn-
taça» da caça a baleia, com a criação da
Comissão Internacional da Baleia (CIB),
em 1946, que ocorreu a maior devastação
dos grandes cetáceos. Organismo fraco,
sem poder de coerção e admitindo na sua
própria regulamentação que os estados
membros se eximam do cumprimento de
suas decisões, inoslrou-se incapaz de im-
pedir a dizimação das baleias, cujo clímax
foi atingido na década de 60, com mais de
0(1 mil animais sacrificados em um ano.

Não ocorreu ainda, de lato, a exlin-
çáo de nenhuma espécie, porém as maio-
res c mais rentáveis tiveram suas popula-
ções drasticamente reduzidas e sua rceu-
peraçáo continua sendo problemática,
mesmo após a proibição das capturas,
desrespeitada aliás por vários países. A
porcentagem remanescente da enorme
baleia-azul, por exemplo, foi estimada
em 197(1 em apenas 6% da original.

Ouanto ao suposto aumento da baleia
minkc, basta compararmos as várias esli-
malivas publicadas por renomados estu-
diosos do assunto para constatarem-se as
amplas discrepãncias c, portanto, a sua
falia de confiabilidade. S. Ilolt avaliou
que. no Atlântico Sul. a população foi
reduzida de 32.508 (195fi) para 22.423
(19K5), evidenciando acentuado decrései-
mo da população de fêmeas. V. Scheffer
estimou que, no mundo, a redução foi de
360 mil originalmente para 300 mil
(1976). R. Gambell avaliou que, no He-
mistério Sul, a população passou de 260
mil para 251 mil (1976). O próprio Comi-
té Cientifico da CIB. em 19S4, não põdc
concluir se houve aumento ou decréscimo
da população no Atlântico Sul e reco-
niendoti estudos urgentes a respeito.

A suposição de que a redução dos
estoques das grandes baleias na Antártica
permitiu uma explosão populacional tia
minkc tm admitida por alguns cientistas
na deeatla dos 711; em 1982 o Comitê

Científico tia CIB questionou a hipótese
e. cm 1983, a abandonou por completo.
Tais dados contestam a capeiosa informa-
çáo do missivista, ile que a minkc tripli-
cou de população.

Lm relação á diminuição global dos
cetáceos, não considerando as numerosas
Turmas pequenas, que nunca foram obje-
Io de captura intensiva, estimativa de um
dos autores citados, publicada cm I07d,
indicou para as 10 espécies maiores ev-
pioradas comercialmente uma redução
global de 55%, nada desprezível portan-
Io. Na verdade. Iodas as avaliações sobre
as populações de cetáceos sáo feitas com
enorme margem dc erro. calcadas que
são em modelos matemáticos hipotéticos
e dados pouco confiáveis. Ninguém pode
afirmar o tpie, de falo. está acontecendo,
mas sabe-se com certeza que algumas
espécies foram levadas á beira da ex-
tinção.
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Admitimos que lem havido exageros
e falta tle informações por parle de mui-
tos eonservaeionislas. mas a "cetolalria"
ridicularizada pelo missivista foi provoca-
da pela bruial e estúpida mortandade
causada pela indústria baleeira, que des-
Uniu as bases de sua própria existência.
Ila é preferível â idolatria pelo lucro a
curto pra/o e a qualquer preço, mesmo
pondo em risco a conservação do recurso
natural explorado. A morte das crianças
nordestinas, unia vergonha nacional, na-
da lem a vei com as preocupações com a
sobrevivência tias oulras espécies, que
constitui um dever indeclinável da huma-
nidade.

I". sobretudo, não nos esqueçamos tle
que o Brasil se comprometeu lormnlmcn-
te perante â CIB a cessar a captura tle
baleias após 1985. Não ha. pois. o que
discutir quanto â conveniência de se con-
limiar a caça â baleia, apenas devemos
esperar que o (ioverno brasileiro cumpra
a sua palavra. Ihsen de Gusmão Câmara,
presidente da Ktindaçáti Brasileira para a
Conservação da Natureza — FBCN —

- Kio tle Janeiro.

É sem dúvida surpreendente que o Sr
Guilherme Campeio Rabay. de João Pes-
soa, Paraíba, utilize o seu conhecimento
científico sobre as baleias para defender a
sua caça nas costas brasileiras. Mc sur-
preendi com a argumentação do missivis-
ta que no último parágrafo de sua caria
alega tpie crianças morrem aos milhares
no Nordeste, e que. devido ao lato dessa
situação náo render nenhum faturamen-
to, os defensores do meio ambiente não
sc lembrariam de defendê-las.

Gostaria de lembrar ao Sr Rabay que
faturamento, mesmo, têm e alto essa
multinacional japonesa que fatura como
tanlas oulras â custa da destruição de
nosso patrimônio ecológico. A compara-
çáo é por demais absurda, o problema da
caça de baleias no litoral brasileiro pode
ser resolvido da forma mais simples possi-
vcl, mediante a proibição pura e simples
tia caça desses cetáceos cm nosso litoral
(decisão essa. aliás, que o Presidente
Figueiredo tomou e que devido a pres-
soes revogou) enquanto tpie o problema
ila fome no Nordeste demanda transfor-
inações sociais profundas de médio e
longo prazos.

Ékrí& _hmr^0__Ú '¦''-'

O importante a ser colocado nesla
questão é até tpie ponto nós. brasileiros,
precisamos desta indústria em nosso ler-
rilorin. Será que essa indústria não pode-
tia adaptar-se para outro tipo de pesca no
sentido de náo deixar de provei o ganha-
pão dos brasileiros que nela trabalham '

Qualquer investimento nesse sentido
compensaria o falo de não permitirmos
mais essa matança cm nosso litoral. O
Presidente tancredo Neves lem a obriga-

ção moral como brasileiro que c tle
proibir de vez que esse tipo de indústria
opere no Brasil e deixar nosso litoral livre
para as baleias procriarem livremente:
Marcos tio Prado Jucá — Rio de Janeiro

Reporto-me â caria tio Sr Guilherme
Campeio Rabay (30/1), que contestou
minhas observações a respeito de baleias.
Realmente \w algumas generalizações,
recurso válido conforme as ciiciinslán-
cias. () Sr Rabay lambem generalizou
quando lançou suspeita sobre as motiva-
ções éticas e religiosas dos ecologistas e
seus aliados, acusados tle idolatrar cetã-
ecos e. ainda, de interesses econômicos.
Não desconheço que entre os "protetores
tle animais" existem pessoas neuróticas,
desequilibradas ou sofrendo de vedelis-
mo; quanto a ambições financeiras acho
mais difícil pois geralmente as atividades
predatórias a Natureza e que dão ihnhci-
io. Eu próprio nunca obtive lucro finan-
ceiro com a proteção dos animais; isso
aliás so me dá prejuízo. Conheço outras
pessoas nessa situação. Ouanto ao Co-
mandante Coustcau, certamente não é
pobre, náo é jusio porém suspeitá-lo de
mercenarismo. Afinal trata-se de um sâ-
bio. quase um sanlo. e já entrou para o
rol tios benleiiores da humanidade. (...)

Com relação ao grilo de dor de uma
baleia, em documentário exibido pela Tv
Educativa, talvez esla emissora possa
prestar algum esclarecimento, O Sr Ra-
bay questiona a honestidade do do-
comentário; seria porém estranho sc a
baleia losse incapaz de gritar, já que é
capaz, de cantar (uso o termo em sentido
relativo: ela emite sons cantantes). Essas
"canções" dos cetáceos foram gravadas
em diversas ocasiões. (...) Miguel F. da
Cruz Carqucija — Rio de Janeiro.

A caria tio Sr Rabay tle João Pessoa,
em sua edição tio dia 30/1/85, contém um
erro no penúltimo parágrafo, onde se lc"a orca. lubarao-baleia ou baleia assas-
sina".

A orca (grampus orca) na verdade é
conhecida como baleia-assassina mas o
lubaráo-baleia (rhineodon tvptis) c uma
espécie pouco comum, completamente
inofensiva c sem qualquer ligação eom a
orca John K. Walker — Rio de Janeiro

Dedicação
Minha mãe. Graciosa Verdadeiro

Martins, esteve em janciro/85 no Hospi-
tal do INAMPS, em Ipanema, para se
submeter a unia operação de vcsícula,
que se complicou um pouco devido a uma
forte paercatite. Falando em meu nome e
lambem em nome de esposa, pai, irmãos
e cunhados, quero registrar o reconheci-
mento e a gratidão pelo tratamento rece-
bido naquele hospital, por parle de medi-
cos, enfermeiros, nutricionistas, copeiras
e pessoal subalterno.

A equipe médica, l)rs. João Lúcio,
Jorge Sperandio. Gaudêncio Spinosa Lo-
pes, José Cláudio da Silva e Gerson
França Leite, que somou competência
profissional e dedicação humanista, nos
aquecendo o coração numa hora incerta,
o nosso agradecimento. Manoel Delgado
Martins — Rio de Janeiro.

Pedágio na ponte
(...) Se não me falha a memória, na

inauguração da ponte Rio-Nitcrói . o
pedágio leve sua justificativa na obtenção
do retorno tio dinheiro investido cm sua
consti tição. Muilo justo! Porém vários
anos se passaram e com o dinheiro arre-
cadado aposto que poderíamos construir
várias pontes Rio-Niterói. E o pedágio'.'
Vai bem de saúde, obrigado! E sempre
aumentando mais...

() pedágio e para a manutenção da
ponte? Certo, mas tudo isso...'.'

A abolição do ped'agio e utopia.
Proponho uma solução concreta, a cria-
çáo de um carne (mensal, quinzenal ou
semanal), através do qual se compre um
determinado número de passadas pelo
pedágio da ponte Rio-Niterói. Hste carne
poderia ser vendido pelo Banerj ou lian-
co do Brasil. Tendo o carne várias partes
destaeáveis. bastaria que o viajante en-
negasse uma parle correspondente a unia
passada pelo pedágio ao cobrador, sem a
necessidade de esperar Iroco ou enfrentar
longas filas. O carne funcionaria como
uma espécie tle bilhete múltiplo do me-
Iró. barateando o custo unitária do peda
gio. Aqui fica minha sugestão , Vstrid
Meilmaiin — Rio de Janeiro

As cadas setão selecionadas para publi
cação no todo ou em porto entre as que
tiverem assinatura, nome completo e 1691-
vei e endereço que permita confirmação
previa
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0 Brasil tem de mudar

Coisas da polítioa

SE 
o Brasil ama-

nlíeceu diferente,
no último dia 16 de
janeiro, logo ajiós as
eleições que fizeram
dc Tancredo Neves, a
partir de 15 dc março
próximo, o primeiro
mandatário da Repú-
blica, hoje, alguns
dias depois dc sua se-
gunda entrevista coletiva no País, cie começa a
adquirir contornos dc uma Nação civilizada que
assistiu, entre assustada e esperançosa, ao exerci-
cio dc uma imprensa destreinada, porém livre e
plenamente cônscia dos seus deveres. Grande
parte dos jornalistas que entrevistou Tancredo
Neves — toda cia composta de gente nova — se
mostrava um tanto nervosa c insegura, assim

, como alguém que enfrenta, aparentemente pela
primeira vez, uma missão que sempre foi sua, mas
que lhe foi abruoíamente subtraída, sabe Deus (e¦ nós todos, claro) por que motivos c razões.

Isto foi o que houve do lado de cá.
Do lado dc lá, isto é, do lado do entrevista-

do, o epie se viu foi a experiência de um homem
que tem estado, nos últimos 50 anos, presente em
todos ou quase todos os acontecimentos políticos
dc importância da vida brasileira. Daí porque

, suas respostas foram sempre prontas e ate defini-
doras de um pré-programa dc Governo.

Não há como se fugir ao desabafo de um
paralelo entre a entrevista do atual c a do futuro
Presidente da República. A primeira chocou a
Nação cm peso. Pois, ao exibir o Presidente João
Figueiredo o seu auto-retrato, os julgamentos
duros que dele sc fizeram deixaram dc lado o que
houve dc positivo no seu Governo, como, por
exemplo, a anistia.

Já a segunda entrevista, a do Presidente
eleito, apesar dc todos os graves problemas que o"assolam, funcionou quase que como uma "catar-
sc" dc um povo que vem sendo ludibriado,
subtraído e diminuído, na sua dignidade c no seu
salário, ao longo deste c tle outros períodos de
autoritarismo. Se a entrevista de Tancredo Neves

- não nos deu, ainda, a certeza dc que o Brasil
mudou, ela pelo menos nos trouxe a convicção dc
que o Rrasil tem que mudar.

A tentação de estabelecer um paralelo entre
as duas entrevistas nos leva a meditar sobre o

• passado e sobre o que nos espera no futuro. Sobre
1 o passado, vem-nos logo â mente esta indagação:
1 como suportou este País os regimes ciue se
sucederam depois de 19647 Em nome de que' suprimiram a liberdade, estabeleceram uma ne-
fasta aliança entre militares e tecnocratas, com a
conivência dc alguns políticos, e impuseram sobre
o povo, com total desrespeito pelo ser humano,
talvez a mais impiedosa política econômica do
hemisfério? Sobre o futuro, por mais otimistas
que sejamos, a inquietação toma conta de todos c
nos sopra aos ouvidos as terríveis dificuldades que

Q

o Presidente eleito terá que enfrentar. Agora, por
exemplo, neste exato instante, mais trés tristes
episódios — o da Sunamam. o do Sul Brasileiro c
do Habitasul — se juntam a lautos outros para
demonstrar, dc uma vez por todas, que a ossatura
moral do País está em frangalhos. O lema "como
tirar o meu" parece ser, hoje, na empresa privada
ou pública, o objetivo maior.

Daí por que o Governo de transição, com-

Íromisso 
da Aliança Democrática que elegeu'aneredo Neves, tem que estabelecer a sua exata

medida, negando-se, com firmeza, a ceder a
pressões interesseiras que desejam manter, no
País, o mesmo estado de coisas cm que cie sc
arrasta há 21 anos. Sem o resgate da vergonha, do
pudor c do espírito público, a que sc deverá
dedicar com afinco toda a equipe do futuro
Presidente, nada mudará c tudo irá dc mal a pior.

O povo, sem dúvida, confia cm Tancredo
Neves. E este, felizmente, tem demonstrado que
está ciente dc sua missão histórica sem igual. Mas
não há como deixar de reconhecer c repetir que o
cx-Governador dc Minas terá imensas difieulda-
des para conduzir o barco neste instante dc
transição c borrasca, cm que os respingos dos
desastres financeiros dc grupos que sc fizeram
através apenas dos mais refinados lobhics amea-
çam, às portas dc sua posse, sujar c tornar
escorregadia a rampa que subirá cm Brasília, no
próximo dia 15 dc março.

O Brasil tem mesmo que mudar. O povo não
pode mais pagar pelos desacertos dc iniciativas
incompetentes, mal intencionadas e que conta-
ram até com a tolerância ou a conivência do
próprio Governo. O futuro Presidente, cm sua
entrevista, mostrou que está consciente desse
compromisso dc mudança, assumido cm praça
pública, perante milhões dc brasileiros. E a
primeira esperança do cumprimento desse com-
promisso está na promessa solene e objetiva que
fez da convocação dc uma Constituinte. Para tal,
segundo ele, nos primeiros dias dc seu Governo,
será constituída uma comissão de alto nível com o
encargo dc elaborar o anteprojeto. Este antepro-
jeto será a "base do grande debate nacional que
sc vai travar cm torno da matéria". Mas antes,
por uma questão dc higiene, afirmou, todo o
entulho dc uma legislação casuística e arbitrária
será varrido para ceder lugar à eleição dc um
Congresso o mais representativo possível.

^Esperemos, pois, que a convocação dc uma
Assembléia Constituinte c o amplo debate sobre
os seus objetivos seja, dc fato, o primeiro com-
promisso dc Tancredo c o primeiro passo de uma
mudança que todos almejamos. Pois esta — a
Constituinte — precisa ser a grande obra do seu
Governo.

ACILIO LARA RESENDE
DirBtot Regional do JORNAL DO BRASIL em Minas
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Conselhos de sobrevivência
para burocratas nesta hora
tão nova da República
1) O Ministro deve, a todo momento, ser encora-
jado na crença de que dirige o Ministério.
2) A infalibilidade do Ministro deve ser reafirma-
da cm todas as ocasiões, sobretudo aquelas em
que ele mais falha.
3) Jamais deve-sc dar ao Ministro mais informa-
ções do que ele necessita pra tomar a decisão
certa, i.c., a decisão que os burocratas já decidi-
ram. Um bom ministro c aquele que segue cega-
mente a decisão dc seus conselheiros burocráticos.
4) Um mau Ministro c aquele que desenvolve
idéias próprias, (erradas), a partir de informações
dadas por não-burocratas.
5) Um Ministro perigoso c aquele que tem idéias
novas e decisões próprias, c exige tios burocratas
mais informações do que lhe foram dadas.
6) O Ministro c um amador, ü burocrata é um
profissional.

Dioniso desterrado
O 

Carnaval aí está. E com cie todo um conjunto dc
representações, que teve os seus dias de glória, c que

foi esmaecendo à medida cm que a racionalidade técnica
sc impôs c sc expandiu. Esta queda dc temperatura, ou
essa alteração no registro interpessoal, acelerada pelas
formas concretas do mando tecnocrático, tem muito o que
ver com a ação exclusiva e exeludente de uma cultura
altamente conccntracionária — baixamente cultural? Tem
mesmo o que ver com o tratamento hoje dedicado aos
apinajés, de Tocantinópolis. A cultura do centro, ou a
cultura do perito, faz questão dc ignorar o outro. Revela-
sc pouco ou nada propensa a reconhecer e valorizar esses
outros que desenharn o horizonte da convivência humana
c, mais ainda, que habitam cada um dc nós. E é fácil
comprovar que a cultura moderna não avançou qualitati-
vãmente com essa política dc extermínios. A sisudez
forçada, a inflexibilidade, o gosto doente do ultimato, são
manchas difíceis de apagar. E que jamais sc apagarão sc
não soubermos recuperar ou reprogramar o espírito da
festa; levantar um oportuno brinde a um deus desterrado.
A Dioniso, evidentemente.

O simbolismo da festa contrabalança, c por vezes
equilibra, a série dc ordens emanadas do império dos
sistemas. Sobretudo evita, ou compensa, com a sua
profusão dc imagens, que o trabalho cultural, ou simbóli-
co, fique retido dentro das grades binárias da cultura
administrada. Esse cortejo de máscaras, de caretas, dc
disfarces de toda natureza, mais do que subjugado pela
duplicidade, encontra-se enfeitiçado pela multiplicidade.
Por isso a festa, ainda que fugaz, torna-se logo o intervalo,
o repouso, lançados como exigência insubstituível no rosto
fechado do regime dc "tempo integral". A festa não pode
c não deve reproduzir o contrato social. Até porque o
carnavalesco c, por vocação c vontade, nômade c avesso à
norma; resistindo, portanto, à economia política do dese-
jo, c às suas diversas modalidades de expressão.

Com o quase desaparecimento da folia dc rua, o
espaço da festa se mercantiliza cada vez mais, e cada vez
mais a sorte do espetáculo fica subordinada ao poder
aquisitivo do folião que, cm épocas recessivas, é nulo. As
energias represadas tomam os rumos menos indicados, sob
o olhar, paradoxalmente avarento e cúmplice, do Estado
dc coisas. O ímpeto artístico, por sua vez, vai cedendo ao
produtivismo dominante. Não c cm vão que um dos temas
mais fascinantes da festa de hoje vem a ser o dos "velhos

carnavais". Jamais como a capitulação frente a um foco
nostálgico, mas como a reverência lúcida diante da com-
plexidade dos festejos de outrora.

A compreensão do carnaval, elaborada sob os auspí-
cios do formalismo russo, mantém o mesmo dualismo que
descaracteriza a festa: altera ou troca os papeis, sem
revolucionar nunca a ordem das relações. Todo empare-
lhado, distante daquele desespero vital que foi o motor de
Zaratustra, o formalismo se mostra incapaz dc descobrir
um novo lugar — ao que tudo indica, ternário, liste lugar
somente seria encontrado com o deslocamento da identi-

dade individualista, ou do cu imperial, num movimento
giratório muito mais circular do que pcndular.

No ano berlinense dc 1976, falei para estudantes
alemães c escritores latino-americanos sobre um tema que
me acompanhava, e que então formulara sob o título de
crítica da razão carnavalesca. Presente Juan Rulfo, o
narrador exemplar dc Pedro Paramo, imediatamente
acudiu cm meu auxílio, referendando aqueles esboços de
crítica. Os próprios alemães não eram menos tolerantes,
talvez perplexos c provocados por uma espécie racional
nem pura nem necessariamente dialética. Pensei cm
desdobrar aquelas idéias iniciais, c Luiza Valcnzuela, a
autora dc El gato eficaz, animadora desse possível ensaio,
chegou a anunciá-lo cm seu periódico portenho. Havia
então uma expectativa carnavalizante, especialmente fa-
bricada pela voga estruturalista. Mas aquelas formulações
atraíam precisamente porque sc afastavam das leituras cm
moda (umas vezes por fastio, outras por descrédito). O
Carnaval cra visto como um aforismo da vida, c a cisão,
entre a consciência c o corpo, francamente desestimulada.
O vigor da pluralidade, a façanha da exteriorização, a
encenação do fragmento, mal conseguiam esconder o seu
sotaque nictzschcano. Mas, como disse Eugênio Trias,
num pequeno livro grandemente revelador, Filosofia y
carnaval, "sc atualmente a filosofia recupera Nictzschc,
isto sc deve a que vitalmente começamos a ser, ser o saber,
nictzschcanos". A música, a dança, o carnaval, sc movem
nessa direção. Dioniso se desloca, sc despedaça, c retorna
dc novo, ou renovado, com a aurora. Embora proscrito,
continua vivo. De onde ativem a sua energia infatigável?
A resposta ciue me ocorre é uma só: da necessidade
humana dc abrir passagem para os seus, para os nossos
outros. Quando Nietzscne afirma "tudo o ciue é profundo
ama o disfarce", ou "todo espírito profundo tem necessi-
dade de uma máscara", ele está abrindo a passagem para a
alteridade. Talvez hoje o pensador da Vontade de Poder
acrescentasse alguma coisa parecida a: os destituídos dc
matiz, ou os entregues à retórica da veracidade, se
disfarçam de si mesmos — o resultado chega a ser
desastroso. Com isso certamente ele atualizaria a sua
crítica implícita à tccnocracia. É verdade ciue uma crítica à
espera dc ressonância maior. Porque a efusão dionisíaca,
que sc mostrara consistente e jubilosa com o advento da
democracia do corpo, vem experimentando sucessivos
abalos, e freqüentemente sc vê tomada por uma tristeza
insuportável. O seu deus prossegue desterrado. Mas
Dioniso tem sete fôlegos. E entre o sábado c a quarta-feira
dc cinzas, cie reaparece refortalecido. Ainda que acossado
pelo fogo cruzado dos seus novos inimigos, já que a orgia
da estatizaçáo leva também â estatização da festa.

A força dc Dioniso c, fundamentalmente, fundadora.
Peregrina c fundadora, como a arte imune ao formalismo.
Dioniso é um mito da origem.

EDUARDO PORTELLA
Escritor e Prolossor

O siste-
ma opera
cional, mais
conhecido co-
mo alma do

: computador, es-
!tá vivendo tem
pos difíceis no mer
cado brasileiro. Para

¦ falar a verdade, está,
! vivendo numa selva. E! preciso salvá-lo. Urgen
temente.

A informática voa cada
vez mais alto na aviação co
mercial. Desde a reserva de
passagens,até a acomodação
de carga nos porões das aero
naves, as empresas aéreas contam
com o auxílio do computador. Está
em INFO.

No jogo de golfe, outra excelente
tacada da ciência da infonnação: o
processo que possibilita maior rapi-
dez no conhecimento dos resulta-
dos e na elaboração de estatísticas.

Controle de estoques. Um soft-
ware que é um verdadeiro mapa

da mina.
A opinião de Clau- •

«É dio Moura e Castro:- "... além de uma
política bem defi-
nida para a infor-
mática, é tam-' bém muito im-

portante for-
mar recur-
sos huma-

nos capa-
zes de ab-

sorver tecnolo-
gia". 

'
Atualidades: o lança-

mento do MX-850 da Elebra.
As seções | fl | ^™ ft.Cartas, Agen- II Ur"LJ

da, Livros, —«—-——«—-
Preços e mui-
to mais. Sal-
ve logo a sua
INFO.

Antes que
a edição se
esgote.

O tráfego na ponte levadiça

JANAS
BANCAS
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UMA 
cias expressões que maior voga

tiveram, durante o Concilio Vaticano
11, foi a seguinte: "Desta vez, a Igreja
baixou sua ponte levadiça para o Mundo''.

A imagem é insinuante e carrega uni
toque romântico, evocando os inexpugná-
veis cas(elos medievais, rodeados de seus
fossos e pontilhados de vigilantes guaritas
feitas de granito.

0 Concilio, em si mesmo, foi uma
imensa graça de Deus à sua Igreja. Corren-
tezas profundas, que sc vinham formando
nas entranhas do cristianismo para sua
renovação, como o Movimento Litúrgico,
o reflorescimento dos Estudos Bíblicos, a
necessidade de uma descentralização orga-
nizativa pela via da Colegialidadc. uma
presença maior do Laicato nos problemas
políticos e sociais da Comunidade Huma-
na, tudo isto encontrou ali seu canal de
expressão, o que levou à abertura de novos caminhos. Em minha
opinião, só a restituição da Liturgia à língua vernácula (como o
era ao tempo de Jesus e dos Apóstolos) justificaria a grande
marcha do Concilio.

Se queremos destacar um dos temas propostos ao Vaticano
11, a "abertura ao Mundo", é forçoso reconhecer que muito havia
que fazer. Desde o processo contra Galileu, no século XVII (o
mesmo Galileu agora reabilitado [«la coragem serena de João
Paulo II), a rutura de uma grande incompreensão se veio
cavando, sempre mais, entre a Igreja e o Mundo. A ponte
levadiça desceu, e sobre os bordos do fosso e do castelo se
estendeu, afinal, um caminho de encontro e de entendimento.
Nunca, no século XX, a Igreja foi notícia como o é hoje. Jamais,
nos úliimos tempos, um Papa teve tanto prestígio moral como
João Paulo II, considerado por gregos e troianos como o maior
líder da Humanidade.

Mas, tudo que é humano é rondado pela ambigüidade. E os
resultados do Vaticano II foram, também eles, assaltados por
distorções e sofismas.

Jacques Maritain, convidado por Paulo VI para falar em
nome do Laicato na sessão de encerramento do Concilio, em
dezembro de 1965, pressentiu o assalto maligno da equivocidade
quando, no seu último livro L« Paysan de la Garonne, escreveu
um capítulo de flamejante crítica a um certo espírito neomoder-
nista, que começava a difundir-se logo nos primeiros momentos
do pós-Concílio. O título do capítulo: "De joelhos diante do
Mundo". Seus discípulos, indignados, escreveram, naquela oca-
siáo, "que o perdoavam em atenção à globalidade de sua obra
intelectual"... E entretanto, aquele lúcido "Irmãozinho de Je-
sus", sob a veste surrada de um filho de Charles cie Foucauld,
metáforas incandescentes à parte, tinha sua razáo...
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Baixada a ponte levadiça. a Igreja
partiu ao encontro do Mundo. Ora, acon-
tece que qualquer ponte tem o tráfego
normalmente aberto em dois sentidos. E
em breve se percebeu que aquilo que o
Papa Joào XXIII sonhara, ao convocar
subitaneamente o Concilio — "Levar o
sangue novo da Igreja ao Mundo, que
morria por falta de um suplemento dc
alma" — se transformou, em vários casos,
numa transfusão de sangue às avessas.

%V Ainda mais: surpreendentemente, o que
predominou, ao que parece, nesse estra-
nho tráfego, foi o sangue venoso do Mundo
entrando pelas artérias da Igreja. E aí
semeando os vírus de que ela padece neste
momento.

Quais vírus?
A lista não é lá tão pequena: a

religião horizontal, o secularismo, o des-
prezo pela Igreja institucional, a falta de amor ao Sucessor de
Pedro, a preocupação obsedante com os problemas políticos c
sociais em detrimento do essencial do Evangelho, o descaso pela
oração, o desinteresse pela vida espiritual, cognominada, com
desdém, de "religião intimista"...

0 Padre Pouget, o teólogo lazarista cego (sabia toda a
Bíblia dc cor. em grego) que, cm Paris, nos anos 20 e 30, foi o
grande Mestre espiritual de Jean Guitton e Jacques Chevalier,
entre outros, costumava dizer: "Quando tudo vai mal, Deus envia
um punhado de santos à sua Igreja, e eles a colocam de novo nos
trilhos". Penso que estamos num momento assim. Muita coisa vai
mal. E há sinais incoativos de alguns santos, no pântano deste
mundo: Madre Tereza de Calcutá; o Cardeal Henri de Lubac, em
Paris, no eremitério de sua cela de jesuíta da estirpe de Inácio; os
inumeráveis mártires da fé, nos paises comunistas... Mas, no
Brasil, onde estão estes santos e santas?

A palavra 
"Mundo", na Bíblia, e polivalente. Nos escritos

do Quarto Evangelista, o "Mundo Joànico" é aquele que se opõe
a Deus, e por quem Jesus se negou a rezar (Joào, 17,9). E o
mundo onde prevalece o pecado. É o nosso mundo de hoje. É o
mundo do "Rock-in-Rio", onde, deixada de lado uma minoria de
observadores sem maldade, o que predominou foi a permissivida-
de amoral e alguns laivos satânicos tentando enlear a maioria.

Triste "Rock-in-Rio". onde centenas de milhares de jovens
foram alienados por uma música hostil à nossa cultura, pelo uso
da droga que fluiu sem peias, pelo insultante desperdício de
bilhões de cruzeiros num país em que 40 milhões de brasileiros
não têm condições de comer a comida que lhes é indispensável...

DOM LUCIANO CABRAL DUARTE
Arcebispo de Aracaiu, doutor em Filosofia pela Sortonne e membro do

Conselho Federal de Educação.
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f Obiiuàrio
Rio de Janeiro

no' José Isidoro Gonçalves Rn-
- drigues, 59, de câncer na Casa

de Saúde Santa Rita. Portu-
.,guês, comerciante, casado com

Celeste Cabrita Soares Rodri-
gues. linha dois filhos: Jorge e

..j.Claiulia, morava em Vila Isa-
,' bel. Era filho de Ricardo Ro-
., drigues e Catarina Gonçalves
.,Isidoro. Será sepultado ás lOh

.. no Cemitério Sáo João natista.
Neslor Ribeiro de Souza, 7S,

de parada cardíaca, na Casa dc
'Saúde São José. Carioca, in-
industrial aposentado, viúvo de

'•'Luzimar Medeiros dc Souza,''tinha dois filhos: Paulo e Nilza,' cinco netos: Cléber, Neuza,
V.lma, Virgínia e Norma, uma

;bisneta: Sônia. Morava em Co-
''pacabana. Era filho de Joa-'.'quim Carvalho dc Souza c Ca-

rolina líamos Ribeiro. Será se-
pultado às % no Cemitério Sáo'João Batista.

Antônio Carlos Barbosa de
Matos, 55, de infarto, no Hos-
pilai de Bonsucesso. Carioca,

.'comerciante, solteiro, morava
em Higienópolis. Era filho de

..Fernando Correia de Matos e
Solange Barbosa de Matos. Se-
rá sepultado ás lOh no Cemité-
rio São Francisco Xavier.

Teresa Soares de Melo, 68,
de enfisema pulmonar, no Hos-
pilai Universitário. Mineira,' viúva de Joaquim Monteiro de'Melo, tinha três filhos: Carlos,"_Aida e Alberto, seis netos:
.Ivone, Paulo, Marcos, Jacira,
Américo c Valdemar. Morava
na Ilha do Governador. Era
filha de Henrique Soares e

, 
'.Amélia 

Pinto Soares. Será se-
pullada às lOh no Cemitério
São Francisco Xavier.

Salvador Ferreira Dias, 55,'de infarto, no IASERJ. Cario-'ca. funcionário público, casado'com Marina Vieira Dias, tinha' cinco filhos: Rosaria, Salvador,
Rosângela, Ricardo e Ronal-

,.do, cinco netos. Morava no
Engenho de Dentro. Era filho

,de Francisco Ferreira Dias e
,Rosa Santoro Dias.

Gertrudes Filgueiras Dias
Ribeiro, ')H, de infarto, cm casa

"em Ipanema. Carioca, viúva de' Leoncio Dias Ribeiro, tinha
uma filha: Lina Filgueiras Dias; Ribeiro. Era filha de Joáo Cli-'maço Filgueirase Cyrilla Pcrci-
ra do Valle Filgueiras.

... Guilherme Ribcra Tapia, 61,
de parada cardíaca, no Hospi-

...tal Souza Aguiar. Boliviano,
-.engenheiro químico, casado

com Laida Avellar de Ribcra,
tinha quatro filhos. Era filho de

. Luiz Ribera Duran e Ortcncia
Tapia, morava no Catete.

¦ Antenor Machado da Silva,
34. de edema pulmonar, no
Flospital da Santa Casa. Cario-
ca, solteiro, contador tinha
uma filha: Fernanda, morava

vno Centro. Era filho de Aldir
_ Viana da Silva c Vanda Macha-
wdo da Silva.
í Exterior

\ Emil Lengyel, 89, de ataque
Ü cardíaco, no Hospital Lcnox
» Hill, cm Nova Iorque. Profes-
»: sor de Ciências Sociais na Uni-
>i versidade de Nova Iorque, cs-

_ creveu 20 livros de história.
. muitos dos quais sobre a II
J- Guerra Mundial e a ascensão
^ do nazismo, assuntos em que
<! era considerado grande autori-
ji dade. Nascido em Budapeste,
í cursou a universidade local,i

Advogado quer que Prefeito
explique aumento do IPTU

O advogado e jornalista Jor-
ge João Chaloupe Sobrinho
quer que o Prefeito Marcelo
Alencar esclareça, na Justiça,
qual é na realidade o perecn-
(uai do aumento do Imposto
Predial por estar havendo uma
divergência entre suas declara-
ções .. imprensa c o que ocorre
na prática. Segundo a Prefcilu-
ra, o aumento para os imóveis
náo residenciais é de, no máxi-
mo, 300%, mas o advogado
recebeu sua guia eom a majora-
ção de 500%.

Para isso, o advogado e jor-
nalisla entrou ontem com uma
interpelação judicial, a fim de
que o Prefeito Marcelo Alen-
car seja notificado para manter
ou não a afirmação feita aos
jornais, "a fim de serem toma-
das as necessárias medidas no
caso de falseamcnto da verda-
de em Juízo". Ele quer pagar o
imposto com a correção de

280%, como foi "publicado pe-
Ia imprensa, com base nas de-
elarações do próprio Marcelo
Alencar".
TEORIA E PRÁTICA

Na interpelação judicial — a
ser distribuída para uma das
Varas Cíveis —, o advogado e
jornalista Jorge João Chaloupe
Sobrinho afirma ser proprietá-
rio do grupo 1404 do edifício
número 31 da Rua México,
num prédio construído há 40
anos. Em 1984, elc pagou Im-
posto Predial de CrS 276 mil
562, na época já considerado
alto. Ontem, elc recebeu a guia
do Imposto Predial correspon-
dente ao ano de 1985 no valor
de CrS 1 milhão 383 mil 516, o
que representa um aumento de
500%.

O advogado e jornalista afir-
ma que irá pagar o imposto por
faltar pouco tempo para o seu

vencimento, mas se reserva o
direito de entrar depois com
ação de repetição do indébito,
"ou outra para recupeiar o ex-
cesso de cobrança, sem prejuí-
zo dc outras medidas que fo-
rem necessárias e estiverem
previstas no Código Penal",
afirma Chaloupe Sobrinho em
sua petição.

Ele lembra também que, cm
declarações aos jornais, o Pre-
feito Marcelo Alencar afirmara
que o aumento do Imposto
Predial para imóveis não resi-
denciais não ultrapassaria
300%. Disse ainda que qual-
quer proprietário que recebes-
se à guia do imposto com per-
centual maior, deveria dirigir-
se á Profcitura a fim de ser feita
a correção.

Foi isso o que Chaloupe So-
brinho fez. Foi à repartição
municipal, mas, cm vez dc con-

seguir a correção, foi "aconse-
lhado a pagar c a cobrar o
imposto do inquilino", pois, se
fosse "requerer a retificação,
iria perder de dois a três anos,
acabaria cansando c desistindo
dc pleitear a restituição da dife-
rença".

Devido à "irresponsabiüda-
de de semelhante conselho, re-
solvi entrar com a interpela-
ção", a fim de que o Prefeito
Marcelo Alencar vá a Juízo
para manter ou não a afirma-
çào feita aos jornais, podendo
ser tomadas outras "medidas
no caso de falseamcnto da ver-
dade". Chaloupe Sobrinho
também quer que o chefe do
Executivo municipal explique o
"comportamento do funciona-
rio da repartição" que o acon-
selhou a pagar o imposto, pois
a retificação demoraria dc dois
a três anos.

Foto de Carlos Hungria
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Ôs porretes, a barra de ferro e os fios elétricos apreendidos na 34" DP, em Bangu

Estado indicará promotor para
acompanhar denúncias de preso

obtendo o grau dc doutor. Pre-
h so pelos russos em 1916, foi
^ mandado para a Sibéria, de
| onde escapou para os Estados

Unidos em 1922. Antes, po-
» rém, aproveitou o tempo para" aprender francês, alemão e in-
. glés, língua em que escreveria
5 seus livros. Durante a Segunda
\ Guerra, fez. vários artigos para
I o New Vork Times sobre a
l Alemanha, a União Soviética,

a África do Norte e outras
i regiões afetadas diretamente
[ pelo conflito. Em 1938, descre-
' veu para a New York Times

Magazine a escalada de Hitler
desde operário da construção
civil em Viena até a tomada do
poder em Berlim. Dentre seus
livros, destacam-se: Sibéria,
The Changing Middle East,
Catíle Car Express, Turkey e
Hitler and Ànierica's Role in
World Affairs.

Viktor Samodurov, 65, em
Moscou. General, era chefe da
segurança do Kremlin, inte-
gtante do quadro da KGB (ser-
viço dc segurança do Estado
soviético). A nota necrológica,

. publicada pelo Diário do Exér-
Cito da URSS. Krasnaia Zevsda
(Estrela Vermelha), se limitou
a indicar que o General Samo-
durov faleceu de "dolorosa en-
fermidade" e que ocupou "car-

gos de responsabilidade no es-
critório central do Comitê de
Segurança do Estado da
URSS". Samodurov ingressou
na KGB em 19.46.

Amold Keller Kaulfers, 77.
em Vina dei Mar. Nascido em
Wurzburg, Alemanha, foi um
dos cientistas que projetaram
para Hitler as bombas V-l e V-
2. que durante a Segunda
Guerra Mundial foram jogadas
sobre Londres. Participou tam-
bém dos planos para o avião a
jato e os fogueies interconti-
nentais Chegou ao Chile em
1950 tomando-se piotessoi da
Ünive.siilaut Santa Maria em
Valpífilísd
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A Procuradoria-Gcral do Estado vai indicar um promotor
para acompanhar o inquérito sobre denúncias de torturas no preso
Antônio Cláudio da Silva, na 34a DP, em Bangu. Ontem, ele ftii a
exame de corpo dc delito no Instituto Afrànio Peixoto e os
equipamentos de torturas encontrados pelo Juiz da 1" Vara
Criminal Regional de Bangu, Siro Darlan (dois porretes, uma
barra de ferro dc três metros, que serviria como pau-de-arara e
fios para choques elétricos) também foram enviados para exame.

— São coisas da vida — assim o delegado titular da 34'' DP.
Romeu Diamant, esclareceu as denúncias de Antônio Cláudio. No
inquérito, consta o nome dc um policial, Hélio da Paixão, chefe do
Selor de investigações Especiais da 34a DP. Segundo o Juiz Siro
Darlan, Hélio teria assistido às torturas, praticadas por dois
policiais, sentado à sua mesa.

Inquéritos
Desolado e triste ("Minha ficha é uma das mais limpas da

polícia c nunca tive este tipo de problema") mas, ao mesmo
tempo, revoltado com as denúncias, o delegado Romeu Diamant
abriu inquéritos policial e administrativo para apurar a veracidade
das informações do preso Antônio Cláudio.

— Todos que me conhecem sabem que não admito este tipo
de violência na minha delegacia — disse Romeu Diamant, que
está lotado na 34a DP há três meses, proveniente da Delegacia de
Santa Cruz.

Sobre Hélio da Paixão, Romeu Diamant disse que, há 10
anos, eles trabalham juntos, o mesmo ocorrendo com o restante
de sua equipe. Por causa disso, estranha as acusações. Sobre o
material apreendido, preferiu ficar calado.

O Juiz da Io Vara Criminal Regional de Bangu, Siro Darlan
enviou ofícios ao Procurador-Geral da justiça, Antônio Carlos

Biscaia, e ao Secretário de Policia Civil, Arnaldo Campana,
relatando todas as denúncias do preso Antônio Cláudio da Silva.

Ontem, ele também ouviu Marli Freitas Ferreira, que foi
assaltada por Antônio Cláudio, que quase estrangulou seu filho de
três anos. Elc lentou fugir com dois rádios, mas foi preso por uma
patrulha da PM. Marli identificou Antônio Cláudio como o
homem que invadiu sua casa no dia 11 de janeiro.

Antônio Cláudio já cumpriu dois anos de detenção por
roubo. Foi beneficiado, no dia 22 de dezembro, com a prisão-
albergue. Logo que saiu, foi preso novamente por roubo. Ele disse
ao Juiz Siro Darlan que as lorturas ocorreram logo após a sua
segunda prisão, em janeiro. Confessou o roubo praticado na casa
de Marli Freitas em sua primeira audiência. Na segunda, anlcon-
tem denunciou as torturas.

Afastado
O Secretário de Polícia Civil. Arnaldo Campana, determinou

o afastamento do delegado Romeu Diamant, da 34a DP, e
mandou que a Corregedoria de Polícia instaurasse inquérito
policial para apurar as denúncias de tortura contra o delegado.
Campana afirmou, por intermédio de seu assessor dc Comunica-
çào Social, Paulo Patrício, que 

"a Polícia Civil há de trabalhar em
respeito à lei c aos regulamentos".

Na véspera, o Juiz da 1" Vara Criminal de Bangu, Siro
Darlan, apreendeu, na 34a DP, uma máquina dc choque elétrico,
um tronco dc árvore, um ferro, dois porretes (em um deles estava
escrito rapazinho). Tais instrumentos foram denunciados pelo
Antônio Cláudio, acusado de roubo. Para o lugar de Romeu
Diamant — que foi transferido para o Departamento Geral de
Polícia Civil— vai ser designado o delegado Wilson Vieira, que
era o titular da Delegacia de Homicídios.

Rio define
isenção de
microempresa

Das 121 mil 41 empresas
contribuintes do ICM no Esta-
do do Rio, 77 mil 197 (63,78%
do total) ficarão isentas do pa-
gamento desse imposto a partir
de Io de julho, devido à deci-
sáo de o Governo estadual de
fixar em 10 mil ORTN's de
janeiro (CrS 244 milhões 320
mil) o teto de faturamento
anual para concessão da isen-
ção prevista no Estatuto da
Microempresa.

O Rio de Janeiro será o
único Estado a fixar o teto de
10 mil ORTNs. Os demais de-
verão estabelecer tetos inferio-
res, beneficiando menor nume-
ro de microempresas. Segundo
apurou o Secretário de Fazen-
da do Rio, César Maia, em
reunião quarta-feira, em Mi-
nas, com os demais secretários
estaduais de Fazenda, o Acre e
Rondônia deverão fixar teto de
1 mil ORTNV, Bahia e Per-
nambuco, 5 mil; os outros Es-
tados do Norte e Nordeste, 3
mil; e os das regiões Sul e
Sudeste, 5 mil.

Curiosamente, o Secretário
fluminense, que foi um dos
mais ferrenhos adversários do
Estatuto da Microempresa, es-
tá se revelando o mais gênero-
so na sua aplicação. Ele ex-
plica:— Fui contra o Estatuto
porque acho que ele distorce o
filosofia do ICM. Mas, uma vez
que foi aprovado pelo Congres-
so Nacional, então tem que ser
usado da melhor forma possí-
vel para o Estado. Com a deci-
são de Minas, Sáo Paulo e
Espírito Santo de fixarem o
teto em 5 mil ORTN's, vamos
atrair empresas desses Estados
para cá.
NA FONTE

A insençáo do ICM para 77
mil 197 empresas representa
uma queda de receita de CrS 15
bilhões por mês, ou 5% da
arrecadação mensal, da ordem
de CrS 300 bilhões. Para redu-
zir essa perda a apenas 1,5% da
arrecadação, César Maia já
tem um mecanismo: o Governo
estadual vai enviar em março à
Assembléia Legislativa projeto
de lei ampliando a lista de
produtos cujo ICM é recolhido
na fonte.

Atualmente essa lista tem
nove produtos (cigarros, cerve-
ja, cimento, sorvete, açúcar,
peixe, leite, alho c frutas im-
portadas). A nova relação
acrescenta mais 44. Entre eles
estáo carne, café, bebidas ai-
coôlicas, farinha de trigo, auto-
móveis novos e outros.

Essa lista a ser submetida à
Assembléia ("Se náo for apro-
vada, eu reduzo o teto para 3
mil ORTN's e os deputados
que se entendam com os mi-
croempresários", avisa Maia)
virá se juntar o recolhimento
na fonte do ICM devido pelo
comércio em trailers, carroci-
nhas e outros veículos.

Disposto a intensificar a fis-
calizaçáo no trânsito de merca-
dorias, o Secretário César Maia
baixou ontem resolução que
modifica a atuação dos fiscais
do posto de Nhangapi, um pos-
to fiscal às margens da via Du-
tra, em Resende, na divisa do
Rio e Sáo Paulo, por onde
passam diariamente 40 mil ca-
minhões, responsáveis pelo
trânsito de 50% do PIB na-
cional.

Tempo
SalélHo GÓIS — INPE - Cachoeira Paulista (14.02.B5 — IBh|

Birmaneses dizem ter sido torturados
Os marinheiros birmaneses Myint Shwe, dc 38 anos; My Yei

Hlut, de 31; e Khin OO, dc 36, foram torturados durante cinco
horas por dois homens e uma mulher que assaltaram a casa dc
habitação coletiva da Ladeira Madre dc Deus, 45, no Centro.
Apavorados, os birmaneses jogaram-se pela janela do sobrado, de
uma altura calculada em oito metros, sofrendo várias fraturas.
Estáo internados no Hospital Sousa Aguiar.

Tripulantes do navio Lady Fortune — ancorado no armazém
n" 13 do cais do porlo — os três birmaneses conheceram na Praça
Mauá as prostitutas Roseli Martins, Ludmila Sousa Bincque e
Beatriz Antônia da Silva, que os levaram para a casa onde moram,
às 22h de quarta-feira. Quando chegaram, os assaltantes já haviam
imobilizado as outras moradoras: Maria Jaqueline Barbosa Alves
e Maria José de Souza Carvalho.

Em nenhum momento as mulheres, que estiveram na 2a DP,
na Saúde, ficaram dc frente para os repórteres. Contaram o drama
que viveram com os birmaneses, mas náo revelaram seus nomes,
com medo dc possíveis represálias.

— Olha. Eles eram perversos demais. Primeiro, amarraram
os três gringos (referia-se aos birmaneses) e, depois, duas de nós.
Diziam que fariam uma festa, pois só sairiam às 5h da manhã.
Perguntaram a um dos gringos onde elc linha feito a tatuagem
gravada cm seu braço c, como ele não entendeu, o assaltante deu
um profundo corte com uma faca sobre a tatuagem. Depois,
espetou os outros homens com a ponta da faca, o que fizeram
também cm Roseli e Ludmila, que estão no hospital — contou
uma das prostitutas.

Elas acrescentaram que quem agrediu Ludmila com uma
facada foi a mulher que chegou com os dois assaltantes.

Promotor recebe carta com acusação
O Promotor Kleber Couto Pinto, da 33a Vara Criminal,

encaminhará, hoje, à Procuradoria-Geral da Justiça, novas denún-
cias de torturas na Polícia Federal. Desta vez, feitas pelo peruano
Lincoln Ramirez Alarcon, condenado a oito anos por tráfico de
entorpecentes. Ele afirmou ter sido submetido a "choques elétri-
cos e a espancamentos", a ponto de ter ficado "com a perna
esquerda inutilizada".

O peruano disse em carta enviada ao Promotor Kleber Couto
Pinto que o delegado federal Mandin e mais um informante lhe
prepararam um flagrante de tóxicos, no Hotel Olinda. "Fui,
então, preso e levado para a Polícia Federal, onde fui torturado
pelos agentes." Afirmou que, em conseqüência das torturas,
precisa ser submetido a cirurgia. O promotor também enviará à
Procuradoria-Ge_al a fita gravada pelo JORNAL DO BRASIL,

QUEM PERDE
OIORNALDO BRASIL

PERDE UM POUCO
DO MUNDO.

na qual o argentino Leonel Antônio Gonzalez disse ter sofrido
sevícias no DPF.

A carta endereçada ao Promotor Kleber Couto Pinto foi
levada pelo advogado Nélio Soares de Andrade, que denunciou ao
Juiz Eduardo Mayr a existência de salas de tortura na Polícia
Federal. Nela, o peruano Lincoln Ramirez Alarcon — que está
preso no Instituto Penal Hélio Gomes — acentuou que, devido às
torturas, o parafuso de platina colocado em sua perna esquerda
(por causa de um acidente sofrido no Peru) saiu do lugar.

Narrou também ter sido preso no dia 12 de junho do ano
passado, em flagrante "forjado pelo delegado Mandin e um
informante". O peruano pediu que o Promotor Kleber Couto
Pinto o requisite para prestar depoimento, a fim de confirmar tudo
o que relatou na carta. Solicitou, ainda, sua tranferência para um
hospital onde possa se submeter a cirurgia em sua perna esquerda.

AVISOS RELIGIOSOS

WALTER NERIA CARDOSO

t
(DESPACHANTE ADUANEIRO)

FALECIMENTO

Helena Cardoso e família, com muita
tristeza, comunicam o seu falecimento
ocorrido ontem, dia 14, e agradecem as
manifestações e pesar. (P

Lancha pega
fogo em
Cabo Frio

Cerca de 2 mil pessoas —
grande parte veranistas —
aglomeraram-se ontem à tarde
nas margens do Canal de Itaju-
ru. em Cabo Frio, para assistir
de perto ao incêndio de uma
lancha de passeio avaliada em
CrS 200 milhões. Os curiosos
não sabiam do risco que cor-
riam, pois a lancha estava com
os dois tanques de combustível
cheios e poderia explodir a
qualquer momento.

A Tagarela II, de 22 pés,
pertencente a Leonides Amado
Filho e registrada no late Clu-
be do Rio, pegou fogo logo
depois de se abastecer de gaso-
lina no posto do Costa Azul
late Clube. Durante cerca de
20 minutos, a lancha ficou gi-
rando no meio do canal, quan-
do os bombeiros tentaram re-
bocá-la com uma traineira. e se
consumiu completamente, por-
que a decoração carnavalesca
do clube impediu que o cami-
nhão dos bombeiros chegasse
logo ao cais. O proprietário e
condutor da lancha sofreu
queimaduras leves.

O incêndio atraiu muitas das
pessoas que costumam fazer
compras à tarde na feira de
artesanato montada numa das
margens do canal e provocou
engarrafamento do trânsito em
todas as ruas próximas. Inte-
ressados pelo fogo, os motoris-
tas largavam seus carros de
qualquer maneira para se jun-
tar à multidão. O Deputado
Estadual Alcides Fonseca, que
se achava entre os presentes,
criticou em termos ásperos a
ausência da polícia marítima
em Cabo Frio e a negligencia
no controle aos incêndios.

A frente fria que está estacionaria no litoral de Santa
Catarina ocasiona chuvas e trovoadas no Sul do país. Na
região Sudeste predomina o tempo bom. As faixas de
nuvens sobre as regiões Norte e Centro-Ocste provocam
pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

No Rio
Parcialmente nublado cnm possíblli-
dade de chuvas c trovoadas de cará-
tet local e passageiro n partir da
tarde. Temperatura estável. Ventos
Norte fracos a moderados. Visibili-
dade boa. Temperatura máxima: 39°
cm Bangu e a mínima 20,7" em
Realengo
A.s chuvas — Precipitação cm mili-
metros: nas ultimas 24 horas: 0,0;
acumulada este més: K6,4; normal
mensal: 137,0; acumulada este ano;
331.5 c normal anual: 1.075,8
O sol —¦ Nascerá às05h3Ime oocaso
será às 18h32mln

mar - No Rio dr JatM.ro —
Preamar: 0 1 h 1 6 m/1 _ 2 m c
12_37m.l,lm c Baixa-mar:
06h41m/0,6nt c 18_45i_tUm — Ca-
bo Frio — Preamar: 0lhl9m/l,0m

1 h 5 5 m / 0 ,() m Baixa-mar:
O.h.Wm/ll.ftni c IKh2l>n_/tl.2rm Em
Angra dos Reis: Preamar:
(K)h4_imfl.2m e 08h54_t/0,7m c
1 2 h 5 5 m / II. 8 m . B a 11 a m a l
__h!5m/0,5_i c IKhlHm/IUm
O Salvamar informa que o mar está
calmo cnm águas a 26°

A LUA

Minguante Novo
ate 18/02 1W2

Crescente Cheia
27/2 (17.13

Nos Estados
Amajnrum: Ene./nub. d chvs
pie. nub/nub ao Norte

esp.
NW tio

Estado. Temp. estável. Mttx. 31.2,
Min. 29.5. Acre/Plrt/Amapa/Mara-
nhAo: Enc/nub c/chvs. esp. Temp.

estável. Ventos NE fre visib. mod/
boa. PUut/Cear»! Enc/nub d chvs.
esp. Temp. estável. Máx. 29.1, Min.
22 3. R. G. Norte / Pernambuco /
Paraíba / _l«gOM/ Sergipe: Enc/nub
c/chvs esp. Temp. estável. Máx.
30.0. Min. 22.5. Bahia: Enc/nub.
com chvs. esp. ao Lest. Demais reg.
nub. a pare. nub. Temp. estável.
Máx. 28.8, Min. 23.2. Mato Grosao:
Nub. cl chvs. c trov. esp. Temp.
estável, Máx. 32.6, Min. 22.4. M. G.
Sul: Pare. nub. a nub. c/pnes. de
chvs. e trv. isol. lemp. estável. Máx.
30.5. Min. 21.3, Rondftnla: Ene. a
nub. d chvs. esp. Temp. estável,
Máx. 32.4, Min. 22.2. Gota»: Nub. a
ene d chvs. e trv. esp. ao Nnrte.
Demais reg. clr. a pane. nub. d
possib. de chvs. e trvs, isol. Temp,
estável. Máx. 32.2, Min. 12.7. Bms.
lia: Gr. a nub. d possib. de pne de
chvs. t trv. Isol, à tarde. Temp.
estável. Máx. 28 h. Min. 16.1, Mina*
Orats: Pare. nub. possib. pne. de
chvs. e trov. ocas Temp. estável.
Máx. 31.0, Min. 17.2. Es.. Santo:
Par nub Temp. estável. Máx. 31,4,
Min. 24.3. Sio Paulo: Pare. nub-
./nub. d pne. de chvs e trv. isol. t.
tarde. Temp. estável. Máx 31.4,
Min. 18.1. Paraná: Pare. nub/nub.
c/pne. de chvs. e trv isol. ft tarde.
Temp. estável. Máx. 2..4, Min.
18.4, Santa Catarina! Ene. a nub, d
chvs esp. Temp estável Máx. 23.9,
Min 22 4. R. G. do Sul: Ene /nub.
c/chvs. esp. Períodos de melhoria.
Temp. estável Máx. 24.3. Min.
20.8, Roraima: Pare nub/nub,
Temp. estável. Máx. 34.4, Min.
23.4.

No Mundo
ftrinilr 19. nublado. Berlim IM,
limpo. Rnixebu: 04, neblin .. Cal-
ro: 21, nublado. Chicago: -08, nc-
ve. Gtnebra: 07, nublado, f.iOv_n
16, nublado; l,nndn?*_ 01, neblina.
I,n* Angek*: 21. limpn. Madri: 14,
encoberto; Miami: th. limpo, Mor-
cou: -12. neve. Nova Iorque: 02,
nublado; Parts. 03, nublado; Roma
07, nublado; San Francisco: 11. ne-
hlinn. Tóquio 22, limpo; Washing-
ton: 04. nublado; Bueno* Aires 23,
limpo, (a ruças: 1°. nuhladn, liava-
na: 16, nublado; México 10. limpo,
Santiago 10, limpo.

CONVITE PARA MISSA
DE 30° DIA

OS FAMILIARES DO QUERIDO E SEMPRE LEMBRADO
LUIZ LEÃO DE CARVALHO

(Ex-atleta do Grêmio F. B. Portoalegrense. Botafo-
go F.R., C. R. Vasco da Gama, Presidente do
Grêmio F. B, Portoalegrense 1974 e uma das
glórias do Futebol Brasileiro nosso EL MAESTRO)
convidam para a Missa de 30° Dia a ser celebrada
hoje, dia 15, às 11,00 horas na Capela Santa
Terezinha — Palácio Guanabara — Rua Pinheiro
Machado s/n° — Laranjeiras. Antecipam agradeci-
mentos.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1985

MARIA EMILIA FIALHO TEIXEIRA

t 

Laura Maria Teixeira Bandeira, filhos, gen-
ros e netos, Jayme Junqueira Drummond,
Senhora, filhos, noras e netos comunicam
o falecimento em 11 de Fevereiro de sua

querida mãe, sogra, avó e bisavó e convidam
demais parentes e amigos para a missa de 7o
dia em intenção de sua boníssima alma e que
será realizada sábado dia 16 de Fevereiro às 10
horas na Igreja N.Sa. do Brasil, Av. Portugal,
772 — Urca.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

LARGURA
Preços para Publicação

col
col
col
col
col
col
col
col
col
col
col
col

ALTURA Crt D. ÚTIL CrS DOM.
4 cm 120.000 160.000
6 cm 180.000 240.000

cm 240.000 320.000
cm 300.000 400.000
cm 468.000 648.000

10 cm 780.000 1.080.000
cm 585.000 810.000
cm 702.000 972.000
cm 819.000 1134.000

5 cm 780.000 1.080.000
7 cm 1.092 000 1.512.000

10 cm 1.560 000 2.160.000
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500

até às 02:00 h da manhã Tel.: 264 4422 Rs 350 e 356
Ou, no horário comeicial nas lojas de CLASSIFICADOS.

Paia outias informações, consulte o seu
JORNAL DU BRASIL
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FMI recomenda aos bancos que mantenham os créditos
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Inflação é a herança
do Sul Brasileiro

0 que complica o episódio das intervenções no
Sul Brasileiro e no Habitasul é que cie veio em
conjunto com uma série de outros eventos negativos
neste período final de Governo: a expansão monetá-
ria gigantesca de dezembro, a rcaceleração inflado-
nária e o estouro da Sunamam.

Quando passar a tempestade, segundo acredita
o banqueiro Marcilio Marques Moreira, terá restado
como principal conseqüência negativa uma pressão
inflacionária adicional, a ser enfrentada com
energia.

Pode-se lamentar também que esse conjunto
de fatos tenha ajudado a causar o adiamento do
acordo com o FMI. Mas não foi o único motivo do
adiamento. Marcilio crê que tenha escapado o
momento próprio pa-
ra o fechamento do
acordo, quando o
FMI se mostrava
mais favorável e os
banqueiros gostariam
de encerrar o assun-
to. O momento foi
perdido por motivos
menores e o proble-
ma ficou para o pró-
ximo Governo.

Naturalmente o
Governo Tancredo
Neves não terá difi-
culdades para completar os entendimentos. Como
não terá, também, para recompor o quadro de
confiança interna no sistema financeiro. Nos próxi-
mos dias poderá persistir certa inquietação no
mercado, temores localizados em um ou outro
banco, de acordo com rumores incontroláveis — o

que exigirá, durante certo tempo, uma assistência
financeira do Banco Central. Mas a tempestade
passará e os recursos do público voltarão a ser
aplicados, pois ninguém ficará com dinheiro em casa
sendo corroído pela inflação.

O importante, a seu ver, é que o novo Governo
assuma com confiança e mostre sua competência a
partir dos primeiros momentos. Ainda assim, corre-
se o risco de haver um período pequeno, entre o
carnaval e a posse, com certo vazio de poder.

Sinal verde para automação
A automação industrial e suas conseqüências

sobre o nível do emprego foi tema abordado nos
estudos da COPAG sobre política industrial, tendo
sido analisados documentos conflitantes, mas, ao con-
trário do que alguns supunham, também neste ponto a
comissão foi unânime.

Entre os documentos considerados no exame da
comissão estava um trabalho da Fundação João Pinhci-
ro. de Belo Horizonte, advertindo para os perigos de
desemprego decorrentes do processo dc automação. A
comissão, ao contrário, decidiu pelo sinal verde para a
automação, preferindo preservar a competitividade do

parque industrial mesmo ao risco dc desemprego
setorial.

De acordo com a COPAG. deverá haver um forte
esforço governamental na reciclagem das vítimas do
desemprego setorial.

¦
Alguns membros da Frente Liberal ficaram agra-

davclmentc surpreendidos com a posição dos membros
do PMDB, que não é mais dc defesa a todo custo de
empregos antieconômicos. Prevaleceu a tese dc que, à
medida que ganha produtividade em um setor, a
economia eleva sua renda e, por conseqüência, cria
empregos cm setores dc maior qualificação.

¦
Difícil mesmo no trabalho da COPAG foi arriscar

um número para o déficit da União em 1985, resultante
da fusão dos múltiplos orçamentos com que trabalha o
Poder Executivo. Um membro da comissão negou-se a
nos fornecer o número a que chegaram e argumentou:

— O número dc ontem já não vale mais hoje,
depois destes episódios bancários.

Dornelles encontra Delfim
O Sr. Francisco Dornelles, futuro Ministro da

Fazenda no Governo Tancredo Neves, passou o dia de
ontem em São Paulo, onde se avistou com o Ministro
Delfim Neto, com o futuro Ministro do Planejamento
João Sayad e vários outros economistas, entre os quais
o Sr. Carlos Antônio Rocca. O Sr. João Sayad também
se reuniu, separadamente, com o Ministro Delfim
Neto.

Os encontros foram realizados no edifício da
Secretaria de Receita Federal em Sáo Paulo.

Assessores e funcionários não divulgaram qual-
quer detalhe dos encontros, a não ser a alusão ao fato
de que o tema central das discussões foi a inflação
brasileira.

O encontro Dornelles-Dclfim demorou 1 hora,
Domclles-Fayad demorou 1 hora e meia e Fayad-
Delfim, meia hora.

O Sr. Carlos Antônio Rocca desmentiu que tenha
sido convocado para presidir o Banco Central e afastou

qualquer hipótese de que viesse a aceitar este cargo.
Ele disse que pretende continuar na sua função de

presidente do Conselho de Administração da Casa
Anglo (Mappin) e de professor da Universidade de São
Paulo.

¦
Contatos sigilosos entre sauditas e americanos

conduzidos pelo Ministro Zaki Yamani nos Estados
Unidos incluíram um tema paralelo na agenda: o
Brasil. Pelo que filtrou nos bastidores, os sauditas
declararam aos americanos sua intenção de investir
forte neste país, com um "de acordo" firme da Liga
Árabe. Os argumentos são políticos e geopolíticos, pois
a caixa saudita, que se estrutura não só visando ao

presente de poços cheios mas olhando para a futura
extinção das reservas de óleo, quer saber se o beneficia-
rio dos seus petrodólares será estável, não comunista e
com capacidade de remunerar o dinheiro aplicado. O
Brasil passou em todos os testes.

Galvêas explica
acertos feitos

Nova Iorque — O Ministro
da Fazenda, Ernane Galvêas,
disse ontem, em Nova Iorque,
que a suspensão das negocia-
ções entre o Governo brasileiro
e os bancos internacionais foi
decidida "reciprocamente",

até que a equipe técnica brasi-
leira, que chega a Washington
na segunda-feira, encontre, de
comum acordo com o FMI,
novas metas para a inflação,
expansão da base monetária e
déficit público.

Galvêas disse ainda que a
equipe não terá a participação
dc nenhum membro do próxi-
mo Governo, embora cm Nova
Iorque sc comentasse ontem
que o Fundo só dará andamen-
to à elaboração do novo pro-
grama para 85 caso a equipe
brasileira tenha integrantes do
Governo Tancredo.

Galvêas negou uma informa-
ção do Wall Street Journal de
que o Fundo tenha suspendido
o pagamento dc 1,5 bilhão de
dólares a serem desembolsados
este ano, como parte do crédito
ampliado de 4 bilhões de dóla-
res, negociados quando o Bra-
sil foi ao FMI, há dois anos. O
Ministro disse que náo há data
fixada para o desembolso, cm-
hora acabasse confirmando in-
diretamente a suspensão das
parcelas ao admitir que, en-
quanto o Brasil não sc acertar
com o FMI, não haverá novos
desembolsos (teoricamente, sc
tivesse o seu programa aprova-
do, o Brasil poderia sacar cerca
de 4(K) milhões cm março).

Ele destacou que o adiamen-
to das negociações com os ban-
cos não vai prejudicar o Brasil
devido à recomendação feita
pelo comitê aos 700 bancos
participantes do pacote para
que mantenham até 31 dc maio
as linhas de crédito interbancá-
rio e de exportação, além das
demais condições negociadas
na fase dois das renegociações.

Galvêas admitiu que os en-
tendimentos entre o Brasil e o
Fundo poderão ir além de 15
de março, "o 

que vai promover
a integração das duas equipes
técnicas dc negociação". Sc-
gundo o Ministro, também não
procede a informação, do Wall
Street Journal, de que alguns
banqueiros acham que as nego-
ciações terão que recomeçar do
ponto zero. "As bases do en-
tendimento já estáo aí, há ape-
nas pequenos pontos técnicos e
jurídicos a decidir com os ban-
cos, mas as condições já acerta-
das servirão de base para o
nosso reescalonamcnto tão lo-
go tivermos fechado nosso pro-
grama de 85". 

FRITZ UTZERI
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Delfim espera ainda
concluir negociação

São Paulo — O ministro Delfim Neto afirmou ontem à
noite que a renegociação da dívida externa deverá ser fechada
ainda neste Governo, com aval do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). O ministro não quis dar entrevistas, manifestam
do sua posição através de assessores.

De acordo com técnicos do Ministério do Planejamento,
a paralisação nas negociações pode durar até 90 dias. Mas
observou que técnicos do Governo estarão em Washington no
final de semana para tentar uma aprovação do FMI ao plano
do Governo e o seu conseqüente aval na renegociação da
dívida externa com os bancos.

Banqueiros em São Paulo, principalmente os ligados aos
internacionais, não concordam com a previsão do Ministro
Delfim Neto, considerando que será difícil fechar um novo
acordo antes do governo Tancredo Neves tomar posse.
Segundo os banqueiros, faltam menos dc 30 dias úteis para a
nova administração assumir, e as negociações com o FMllsão
geralmente demoradas.

Agências de notícias
dão versão pessimista

Washington e Nova Iorque — Segundo várias agencias
internacionais, o FMI decidiu cancelar os empréstimos já
acertados com o Brasil dovido ao náo cumprimento das metas
dc austeridade econômica. Citando fontes oficiais dc Wa-
shington, a Reutcr diz que o Fundo suspendeu o crédito de
400 milhões de dólares que seria liberado em março. Acres-
centa que o total dc 1,5 bilhão de dólares previstos para este
ano estaria ameaçado de suspensão.

A France Presse também afirma que o FMI suspenderá
seus desembolsos ao Brasil, referindo-se aos 1,5 bilhão de
dólares remanescentes do acordo firmado no início de 1983.
Por este acordo, o Governo brasileiro conseguiu uma linha de
credito de 4.2 bilhões de dólares, dos quais 2,7 bilhões
entraram até dezembro do ano passado.

A AP igualmente confirma a versão de que o Fundo
Monetário decidiu suspender os créditos para o Brasil até que
o país demonstre que pode cumprir as metas do programa de
austeridade. Citando fontes bancárias dc Nova Iorque, diz que
se tal decisão for confirmada o Brasil terá que induzir os
bancos internacionais a aceitarem medidas provisórias relati-
vas às dívidas que vencem este ano.

Círculos financeiros de Nova Iorque, citados pela DPA,
reafirmam que o Fundo congelou a concessão de créditos ao
Brasil, até que o país prove que eslá cm condições de cumprir
as metas. O FMI, no entanto, não fez qualquer declaração
sobre a suposta medida. O noticiário das agencias segue-se à
decisão dos bancos credores de adiarem a renegociação de 45
bilhões de dólares da dívida externa brasileira.

Brasília — O diretor-gerente do FMI, Jacques
de Larosière, enviou ontem um telex aos bancos
credores da dívida externa brasileira, recomendan-
do que sejam mantidos os acordos de financiamen-
to existentes, inclusive as linhas dc crédito interban-
cario e os financiamentos comerciais.

Esse procedimento, segundo Larosière, "é dc
suprema importância; pois se trata de uma colabo-
ração que prestará uma contribuição muito impor-
tanlc para a manutenção dc um sistema financeiro
internacional estável. A cópia desse telex foi trans-
mitida ontem aos ministros da área econômica
ontem. É o seguinte o texto do telex, na íntegra:

"No início de 1983, o Brasil partiu para um
programa de ajustamento de maior porte respalda-
do por um acordo ampliado aprovado pelo Fundo
Monetário Internacional para o período que se
estende até fevereiro de 1986, com assistência da
comunidade financeira internacional.

O programa econômico visa ao fortalecimento
do Brasil, com redução da inflação e mudanças
estruturais destinadas a lançar as bases de um
crescimento auto-sustentado,

O Brasil alcançou com notável sucesso o forta-
lecimento dc uma posição externa e, no final de
1984, já havia ultrapassado as metas fixadas na área
externa para o período que sc estende até o final de
1985.

Com base em forte incremento nas exportações
e substancial substituição das importações, espe-
cialmentc com relação a produlos petrolíferos, o
superávit comercial se elevou em mais de 12 bilhões
dc dólares em 1982 a 1984. O balanço de pagamen-
tos em conta corrente passou de um déficit próximo
a 15 bilhões de dólares em 1982 para um virtual
equilíbrio cm 1984 e, ao longo do mesmo período, o
balanço global passou dc um déficit de 6 bilhões 5(X)
milhões de dólares para um superávit acima de 7
bilhões de dólares. Em conseqüência, houve signifi-
cativo incremento na posição das reservas líquidas
internacionais do país e os pagamentos dc atrasados
externos foram eliminados.

O fortalecimento da posição exlerna permitiu
ao Brasil orientar-se para agilizar a eliminação de
práticas de câmbio múltiplo c de restrições cambiais
numa velocidade maior do que originariamente se
yizualizava.

Progressos também foram realizados na implc-
mentação de ajustamntos de preços relativos c de
fortalecimento de poupanças, ajudando assim a
criar condições para melhorar o crescimento.

Deve-se nolar que a mudança dos preços
relativos favoreceu os bens que são objeto de
comércio internacional. Os subsídios foram ampla-
mente eliminados e o âmbito dos conlroles de
preços reduzidos.

No setnr público, houve um ajustamento equi-
valente a 6% do PIB no balanço fiscal operacional
de 1482 a 1984, Fm conseqüência dc tais mutações
c dos resultados favoráveis obtidos no setor exter-
no, a atividade econômica começou a se recuperar.

Após uma contração dc 3,3% cm 1983, a
expectativa é de que o PIB real lenha crescido cm
mais de 4% cm l')84. Os ganhos nos setores que
acabam de ser mencionados não foram acompanha-
dos, entretanto, de progresso na redução da infla-
ção, porquanto a política monetária foi substancial-
mente menos restritiva do que se lencionava. O
elevado grau de indexação da economia brasileira
aditou-se a essas dificuldades.

A laxa de inflação acelerou-se de 100%, cm
19X2, para mais dc 200% em 1983 e atingiu nível
algo mais elevado em 1984. A taxa de câmbio ativa
e as políticas de taxas de juros seguidas pelas
autoridades habilitaram-nas a manter a competitivi-
dade externa e evitar danos sérios à poupança
doméstica, mesmo ante as elevadas laxas dc in-
fiação.

A persistência da alta inflação, entretanto,
introduz um grau de incerteza com relação à

permanência das consideráveis realizações do Bra-
sil em outros selores du programa e evidencia a
urgência de políticas financeiras de contenção, com
vistas a iniciai um processo tendente a taxas de
elevação dos preços mais lentas.

As autoridades comunicaram ao Fundo Mone-
tário Internacional suas intenções de política econô-
mica para o final do programa respaldado pelo
acordo ampliado. Em especial, sublinharam um
programa que contempla a severa redução da taxa
de expansão dos agregados monetários que deverá
ser sustentada por marcada intensificação do esfor-
ço fiscal, com o propósito de reduzir a inflação sem
detrimento ao setor privado.

Do lado externo, o programa 1985 contempla-
va a consecução de um superávit comercial aproxi-
madamente do mesmo porte do de 1984, que
possibilitaria manter o déficit cm conta corrente do
balanço de pagamentos a menos de 1% do PIB. O
financiamento desse déficit e de uma modesta
acumulação líquida adicional de reservas interna-
cionais foi projetado como possível, sem o uso de
créditos externos da modalidade fornecida pela
comunidade bancária internacional em 1983/1984.
A perspectiva para 1986 e além contempla a
manutenção de quase equilíbrio na conta corrente,
e assim o Brasil estaria em condições dc obter o
financiamento de que necessita dos bancos comer-
ciais internacionais através de empréstimos normais
de mercado. Esta projeção pressupõe moderado
incremento do investimento direto do Brasil e
continuada expansão dos empréstimos bilaterais e
multilaterais dc agências oficiais e internacionais de
financiamento.

Em seguida â elaboração em novembro/dezem-
bro de 1984 do programa econômico das autorida-
des monetárias para 1985, que foi incorporado a
uma Carta de Intenção, o desenvolvimento mone-
tário no Brasil desviou-se substancialmente da
trajetória que sc esperava. A natureza c o porte de
tais desvios não sào coerentes com o programa
acordado e deram origem a uma necessidade de
reavaliação de situação c de formulação de medidas
adicionais de políticas, especialmente nos setores
fiscal e monetário. Esboços ou datas relacionadas
para conformidade ainda náo foram programadas
para 1985; serão elas somente determinadas em
ligação com o programa de 1985.

Estamos no momento envolvidos em discus-
sões construtivas com autoridades brasileiras. Bus-
camos concluir essas negociações tão rápido quanto
possível. Alé lai momento, dados os resultados
altamente favoráveis alcançados pelo Brasil no
front externo, o progresso feito no ajustamento de
preços relativos, a redução dos dissídios e à vista do
prosseguimento das discussões do programa de
1985, c dc suprema importância assegurar que os
acordos de financiamentos existentes — inclusive as
linhas dc crédilo interbancário e os financiamentos
comerciais — sejam mantidos.

O processo de colaboração encetado em fins de
1982 entre os membros da comunidade financeira
internacional para fazer frente aos problemas de
pagamentos internacionais deu contribuição muito
importante à manutenção de um sistema financeiro
internacional estável. A cooperação demonstrada
pelos membros da comunidade financeira interna-
cional — abrangendo os bancos, agencias oficiais de
empréstimos, agências de supervisão e os organis-
mos financeiros multilaterais — foi de importância
crítica na superação da situação muito difícil que se
configurou.

Continuaremos nas conversações com as auto-
ridades brasileiras lão rapidamente quanto possível
c confiamos em que a comunidade internacional
continue a exibir a cooperação necessária até a
conclusão de tais conversações.

Recomendações
J. de Larosière".

inVEST INVEST DOR IND. E COM. DE METAIS LTDA.

mu OURO A PARTIR DE 1 GRAMA
A VISTA OU A PRAZO

RUA SETE DE SETEMBRO, 99/ 18° AND. Tel.: 224-6338

rjFT COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

AVISO
REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES

A Companhia de Engenharia de Tráfego - CET promove-
rá a venda de espaços para publicidade em talões de
estacionamento regulamentado (Zona Azul). Para este fim,
acha-se aberta inscrição no Registro Cadastral para fornece-
dores de outros serviços e de produtos. Os interessados
deverão comparecer na sede da companhia, na Avenida
das Nações Unidas n° 7.163, São Paulo, das 14h às 17h
para retirada da pasta contendo os elementos necessários
para a inscrição, que será fornecida mediante o pagamento
de CrS 25.000 (vinte e cinco mil cruzeiros).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

POLIOLEFINAS S.A.
C.G.C 63 336 946*0001-(30

COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS DEBENTURISTAS
1" Emissto — Ia S«ne — Roqistro CVM SEP'C_En/DE_..'8;./063
1" Emissão - 2» Síine — Registro CVM SEP/GERí_IEB'B2A)71
Comunicamos rta% senhores dobonlunstas quo, a partir do Io de março do 1985,
iniciaremos o pagamonto dos |Uf05 snmestms, connspondento ao cupom n° 06. de
d 403065% sobre o valor nomioal das dGhônturos, corrigido mone tar ia monte naquela
data
Local de Atendimento
Divisío do ntnndimento a acionista do UNIBANCO - UNI/VO DE BANCOS BRASILEI-
ROS S A, SSo Paulo. Ru» da Quitanda. 157 — Io subsolo Rio do Janeiro. Avenida
Rio Branco. 37 — l8 sobrotoja
Horário das lOhOOm as I6h30m
O Imposto do Ronda na Fonte serA procedido de acordo com a legislação em vigor
Agonie Fiduciário: F BARRETO SJA. Rua 15 de Novembro. 193, SSo Paulo

SAo Paulo. SP. 13 de fevereiro de 1985.
A DIRETORIA

LOJAS AMERICANAS S.A.
CGC/MF. N° 33.014.556 0001/96

AVISO AOS ACIONISTAS
Distribuição de Dividendos

A partir do dia 21 de fevereiro de 1985. será iniciado o
pagamento do 55" dividendo, a razão de Cri 1 (um cruzeiro),
poi ação, conlorme deliberação pela reunião de 28 do cor-
rente do Conselho de Administração, na lorma do disposto no
art 29 do Estatuto Social

Os acionistas que possuem contacorrente no Bradesco.
e que comunicaram essa condição a Instituição Financeira
Depositaria. lerSo seus dividendos creditados automática-
mente naquela data

Os acionistas não correntislas receberão, via postal, no
endereço constanle dos registros da Instituição Financeira
üeposilana formulário apropriado, para se habilitarem ao
recebimento do dividendo independentemente dessa provi
dência, esses acionistas poderão a partir no dia 21 de leve
reiro próximo, tomar a iniciativa de se apresentarem às agèn
cias do Bradesco de sua preferência, paia essa habilitação,
em lodo Território Nacional

A companhia pagara o dividendo á pessoa, que na data do
alo de sua declaração do Conselho de Administração, em
28.01.85, eslava inscrita como proprietária ou usulrutuana da
ação, sem preiuizodaquelas negociadas em bolsa antenormen
le a realização da reunião do Conselho de Administração que
deliberou lai distribuição

IMPOSTO DE RENDA: — Por ocasião do crédito ou paga
menlo. será relido o Imposlo de Renda devido, observadas as
disposições legais vigenles.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1985

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIO OO INI f RIOR

Ihf* P<Ê BANCO DO NORDESTE
6-J kJamJ DO BRASIL S.A.

ASSEMBLÉIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE 1? CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a comparecer as Assembléias

Gorais Ordinária e Extraordinária que serào realizadas no dia 28 de levereiro de

1185 as 16 00 horas, no auditório do Contro Cultural Alonso Albuquerque Lima.

a Avonida Paranjana, 5 700. nesta Capital
A Assembléia Geral Ordinária deliberará sobre
Relatório da Diretoria — Balanço — Demonstrações Financeiras — Pare-

cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercido de 1984;

Distribuição dos Hesuliados do exercício de 1984.

Correção Monetária do Capital Social, nos termos do artigo 5?. Parágrafo

Unico, da Lei 6 404/76, comDinado com o artigo 7" do Estatuto Social;

Função do Verbas para o onercicio de 1985.
Eleição de membros do Conselho de Administração;

Eleição do Conselho Fiscal.
Fixação ria remuneração dos membros do Conselho Fiscal e
Outros assuntos de interesse social

A Assembléia Geral Extraordinária delitwrara sobre
Relorma Parcial do Estatulo Social —Art t9eseuparaqralo3" — Compo-

sição do Conselho de Administração,
Oulros assuntos de mleresse social

i-

IV-
V-

VII -
VIII ¦

II-

Fortaleza-CE, 24 de laneiro de 1985

Pelo Conselho de Administração

CAMILLO CALAZANS DE MAGALHÃES
Presidente •¦*• ¦

Brasilinvest Informática
e Telecomunicações S.A

Companhia Aberta
C.G.C. n9 20.706.727/0001-04

ASSEMBLÉIA GERAL DOS DEBENTURISTAS
DA 3? EMISSÃO

- 1? E 2? SÉRIES-
CONVOCAÇÃO

De conformidade com o artigo 71, 5 19 da lei n9 6.404
de 15.12.76, são convocados os Titulares de Debêntures
referentes à 3? emissão - séries 1? e 29, da BRASILIN-
VEST INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
a se reunirem em Assembléia no dia 21.02.85 às 15.00
horas, na sede do Agente Fiduciário, à Rua Joáo Bricola
n9 67 - 79 andar, nesta capital, a fim de deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia:

- Situação atual da Emissora de Debêntures;
- Relatório Extraordinário do Agente Fiduciário;
- Renúncia, por impedimento superveniente, e subs-

tituição do Agente Fiduciário.
São Paulo, 13 de fevereiro de 1985.

I cs novo norte s.a.
corretora de valores
Agente Fiduciário

C.G.C. N9 62.372.511/0001-91
113, 14, 15)
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Opção de Vale muda tendência
e traz ânimo à Bolsa do Rio

Uma inesperada reversão das expectativas quanto
ao desfecho do mercado de opções na série CBF, de
Vale PP, com preço dc exercício dc CrS 2(X), elevou a
temperatura do mercado de ações ontem na Bolsa do
Rio. Os prêmios da série, apelidada pelo mercado dc
farinha, abriram a CrS 1,20, caíram, ainda no início do
pregão, a CrS (1,10 c iniciaram uma arracada que os
levaram a CrS 5,80, na máxima.

Os prêmios da "farinha" apresentaram oscilações
bruscas diante do"tiroteio" entre os comprados c
vendidos. Faltando poucos minutos para o encerramen-
to do pregão, uma forte pressão vendedora (poucas
boletas mas com ofertas dc grandes quantidades em
cada uma) derrubou o prêmio da série até Cr$ 3,30 —
cotaçáo dc fechamento.

Opções â parte, as ações preferenciais ao portador
da Vale apresentaram um consistente processo da alta,
tanto ao mercado â vista como no futuro. A vista, o
papel abriu na mínima, a CrS IRO, c bateu CrS 199, na
máxima (mas nâo atingiu a barreira dos CrS 200). No
ielcprçgão, Vale PP foi negociada a CrS 195, mas a
média do dia, dc CrS 196,17, foi 10,57% maior que a do
pregão anterior.

No mercado futuro, com vencimento para abril,
foram negociadas 125,9 milhões dc açóes da Vale PP,
que abriu a CrS 22.S, na mínima, atingiu CrS 252, na

máxima, e fechou a CrS 246, com uma cotaçáo média
dc CrS 244,58. Hoje será o último dia para a abertura
dc posições para o vencimento deste mês, marcado
para a próxima quinta-feira, depois do Carnaval.

Até quarta-feira, o total de posições em aberto na
série CBF era de 1 bilhão 940 milhócs dc açóes, sendo 1
bilhão 320 milhões a descoberto c 620 milhócs com
cobertura. Ontem, foram negociadas 2 bilhetes 958
milhões dc opções na CBF, o que deve ter alterado
significativamente este quadro. Os analistas acham que
o Vencimento da série será definido no pregão de hoje,
mas não arriscam palpites.

O diretor da corretora BMG, Leonardo César dc
Carvalho, observou que mesmo com a alia dc ontem a
oferta dc venda no mercado à vista dc Vale PP foi
muito reduzida:

— Náo vejo profusão de realizações, pois quem
tem não quer vender a esses preços" — afirmou.

Ouanto ao vencimento dc opções, considerou
difícil o exercício na série CBF, pois acha que o
mercado "ainda eslá muito machucado". Já Sérgio
Roberto Pereira dc Baèrc, diretor da Corretora Boa-
vista, considera que Vale PP â vista está muito volátil
(os preços podem oscilar rapidamente) c as cotações
podem chegar facilmente a CrS 2(15 ou CrS 210.
provocando o exercício da série CBF.

Fundo para letra de
câmbio pode evitar
prejuízo a aplicador

O diretor da Losango Financeira, Pedro Calcado,
reconhece que a criação do Fundo dc Liquidez para
Letras dc Câmbio (projeto elaborado pelo Banco
Central c cm análise pelas Comissões Consultivas
Bancária e dc Mercado dc Capitais) evitará situações
danosas para o investidor, como ocorreu com as letras
emitidas pela Coroa,\p dará mais competitividade ao
mercado.

Mas é contra a criação do Fundo, por nivelar
todas as instituições no caso dc resgate das letras de
câmbio por iliquidez ou insolvcncia da financeira.
Segundo Pedro Calcado, a segurança do investimento
deve ser medida pelo patrimônio c eficiência adminis-
trativa da financeira, c nâo pela existência do fundo dc
liquidez.

As últimas intervenções do Banco Central no
mercado financeiro (Sul Brasileiro c Habitasul) preju-
ditaram muito os negócios. A sclctividadc aumentou,
com dificuldades para as instituições c para o próprio
BC, que teve dc injetar recursos no sistema financeiro,
para evitar problemas dc liquidez., com prejuízos para o
controle da moeda, tlisse Calcado. Mas já está havendo
um retorno à normalidade — explicou.

Taxas de juros sobem e
BC injeta mais recursos

O pagamento dc CrS 2 tri-
lhões 740 bilhões pelas insti-
tuições financeiras ao Banco
Central, o recolhimento de
impostos pela rede bancária
de CrS 564 bilhões c o início
da fase dc enquadramento dos
bancos no recolhimento com-
pulsório, além dos (ainda per-
sistenlcs) boatos dificultaram
um pouco os negócios ontem
no open market. As taxas de
juros subiram c o Banco Cen-
trai teve dc injetar, duas ve-
zes, dinheiro no mercado.

Apesar dc o clima dc ner-
vosismo ter diminuído, conti-
nua ainda havendo muita sele-
tividade nos negócios entre
instituições, principalmente
no financiamento de carteiras
dc títulos privados. Algumas
instituições vem tendo dificul-
dades para zerar suas cartei-
ras, pois os doadores dc recur-
sos (financiadores) estáo rc-
traídos c os juros mais eleva-

dos (média dc 22,02% ao mês
e máxima dc 22,29%).
RISCO

As aplicações ovcrniRht, no
financiamento tlc posições em
títulos federais (ORTN), es-
tão sendo feitas com juros um
pouco mais baixos — média
dc 21,79% c máxima dc
21,92% ao mês — dada a
segurança do Sistema Espe-
ciai de Liquidação c Custódia
do Banco Central c a liquidez
dos papéis. O mercado dc
papéis privados, com Iroca tlc
cheques administrativos, nor-
malmente tem taxas maiores,
mas, na atual fase dc insegu-
rança e por ser feito básica-
mente com garantias dc CDB,
está sendo acrescentado nas
taxas um adicional por risco.

O Banco Central fez um
leilão dc dinheiro no início da
manhã, repassando financia-
mentos, através das institui-
ções tlealers, a taxas dc juros
dc 21,65% ao mês. De acordo

com levantamento da Andima
(Associação Nacional das Ins-
litiiiçôes do Mercado Aber-
to), o overniRht (aplicações
por um dia) teve uma taxa
media dc 21,79%, observada
também no fechamento dos
negócios. A taxa mais baixa
do ovemight ontem foi dc
21,69% c a máxima de
21,92% (no financiamento dc
ORTN). O BC também atuou
á tarde, injetando dinheiro a
21,76%.

As Obrigações Reajusta-
veis do Tesouro Nacional lei-
loadas pelo BC na quarta-
feira, com taxas dc juros entre
17,6 c 18,5% ao ano, foram
muito negociadas, com seus
preços mais elevados. O volu-
me total transacionado ontem
no open market, envolvendo
ORTN, foi dc CrS 48 trilhões
714 bilhões, segundo a Andi-
ma. Os negócios com Letras
do Tesouro Nacional estão
com pouca expressão.

Informe Banco Boavista: O que vai pelo mercado
Rin delanelro São Paulo, Belo Horízonie, Blumenau, Bi^s4lia,Gfppit'"'"" ''" ""¦¦'"¦'¦" Ribeirão 

Preto, Salvador,^antos^ Sao Bernardo do Campo
tas, C uriliba, Goiânia, < luarulhos, PoiioAlegre, Rei ile,
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
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Actíiitn pp

AçrijVillortipP
Anlitingtjoroop
Aro^rulpb
Aitvedo Trov. Prt pp
fl flmiilon
fl Rmitlpp*
B Braiilnpt
B*fco^rntcopn
FTNfKiorvoion
ETNnnormlpfi
BÒ"BltoArou|opb
í-IfloMintirciop
tòlpoMifWiTl PP
Bratíetcnp»
BrnrWcoFinQ-xiod Oi
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(Jíciiiliulopo
Cn#miop
(JçifíBrmiiln pp
CeirjguowHLrop po
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Camlgpp»
Ghnpooopp
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Elflhm pp
Pluma pp
F«fb<3»a pp
ffrtftrq Guimorâfl PP
f*»rro tiO.(ls pp
FmMuI op
Fertliul po
Fertisul pb

1,371)0 1.80 1.90 1.70 1.78
76 305 1.72 1.72 1.60 1.65
15.000 11.50 11.50 11,50 11.50

630 5,00 5,00 5,00 5.00
9072 8,30 8,30 8,20 8.28

?0 200,00 200,00 200,00 200,00
500 5,00 5,00 5,00 5,00

1 5JÍ 103,00 105,00 100,00 I07.2B
643 128.00 178.00 124.00 125,46

14 936 116.00 120.00 115,00 117.96

4B2 289,00 289.00 269.67 280.89
1500 2.65 2,94 2,65 2.77

10697 1,34 1.35 1.25 1.31
900 0.90 0.91 0,90 0,90

1470 1,50 1,50 1,48 1.50
1 >0I 1.50 1,50 1.50 1.50

401 9.00 9.00 9,00 9.00
960 2.90 2,90 2.85 2.88
OOO 15.00 15.00 IS.OO 15.00

1060 1,30 1.30 1,30 1,30
5 .107 .S (SO í>.60 5,60 5,60

21 905 370 370 3 50 3,56
3455 2,15 215 2,15 2,15

927 4,50 4,50 4,30 4,44
610 6,60 6 60 6,40 6 60
000 3,50 3,50 3.50 3,50

4000 3,40 3.40 3.40 3.40
2 50 2 50 2.50 2,50

639 3,20 3.20 3.05 3,12
71 HS 3.40 3,50 3,40 3.45

56,31 Fuet Rn(loi*it ct 200
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108.58 Poronaponiímo pp V 109
88,07 PiMrohrni on
78,26 Pelrobro, pp
61 .06 P#trolt*n Ipifnngn pp
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Vowpp l ™u u,/3
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EMP0ESA5 EM SIIUAÇAO ESPTCIAl
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Têxtil GCaHct prt pp
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15 413 2,00
2500 0.78

91,36
91.18

Mercado futuro
V«rK. Ouant.

Rnb 1 n 000
Pnb 125 900

Ult.
3,41

246,00

MA,
3,41

252.00

Min.
3.41

278,00
3,41

244,5B

Opções de Compra
869 I 10,00 110,00 105,00 109,86

32 301.01 301,01 30000 300,63

sir ver
Ouant Pf*mto Volum»

|mll) Oil. M*<l. (CrS mil)

Ac«íitn pp

430 7.15 2.00 2.06
5 1/0 36.45 33.50 34,34

7.00 7,00 7.00 7.00
I 7,00 7,00 7,00 7.00

18,05 18,05 1800 18.04
22 100,00 100.00 100.00 100,00

172 3.00 3.00 3,00 3.00
565 4,05 4,05 4.05 4,05
040 4.90 4,90 4.80 4.S0

11497 6,60 6,60 5.00 6.09
5 046 155.00 155.00 145 00 150.67

69 805 195.00 199,00 180,00 196,17
576 3.50 3.50 3.40 3,42

CM) f»*

CDA Abr
CDB Abr
CDG Abr

nAanneimonnop CDA Ab'
Míinneimonnpp C.BO Fev
Unipar pb CBA Fiv
Vala Rio !>*• pp CBC fa»

CBF

137 500
104 OOO

2 000
5 500

200
300

14 OOO
500

1,60
1.60
1.80
2,00
6.00
5,00
8.00

400,00
200.00 2958 400

CBJ f»v 290,00 193 100

CBM Fev 180.00

CCB Abr 290.00
CDC Abi 260.00
CDD Abr 230.00
CDF Abr 320,00
CDE Abr 5.00

100 18.90
600 15,00

4 400 20.00
I I 000 30,00

2 200 6,00
10 000 0.10

llolsa do Rin— O mercado
operou cm alta de 2,6% na
media, com o U5V fixando-sc
cm 449,7o pontos, c subiu
i,H% no fechamento, com o
índice em 494,47 pontos. Das
açóes do IBV, 21 subiram,
oito caíram, tres permanece-
ram estáveis c quatro náo fo-
ram negociadas. O volume do
mercado de opções cresceu
314% etn relação ao dia ante-
rior e envolveu CrS 11,6 bi-
lhões do total dc CrS 66,2
bilhões negociados em todas
as modalidades operacionais.
O movimento no mercado fu-
turo — para o vencimento dc
abril — somou Cr$ 30,8 bi-
lhões; no mercado a termo,
CrS 1.2 bilhão; e no à vista,
CrS 22,1 bilhões. Os setores
com melhores desempenhos
foram Mineração ( I- 6,2%);
Siderurgia e Metalurgia
( + 5,3%); Finanças (+ 3.%);
Serviços Públicos ( + '2,5%);

Química c Petroquímica
(+ 2%) c Bens dc Consumo
(+ 0,3%). As empresas dc

, petróleo caíram cm conjunto
(3,2%) e as dc comercio,
0,9%.

Bolsa dc Sáo Paulo — A
Bolsa paulista fechou ontem

1 com o seu índice Bovespa
! crescendo 3,8%. O índice ter-

Dólar no paralelo
Cotação máxima

4.550
4.400

4.040

2" f. 3"f. 4" (. 5" 1.

minou com II mil 726 pontos.
O índice médio também evo-
luiu cm 1,6%, alcançando II
mil 472 pontos. O volume nc-
gociado foi 60,6% inferior ao
dc quarta-feira, chegando a
CrS 76 bilhões 1% milhões.
As ações mais negociadas à
vista foram: Paranapanema,
CrS 11 bilhões 395 milhões;
Copene, CrS 6 bilhões 294
milhões; e Petrobrás, CrS 3
bilhões 795 milhões. As maio-
res altas foram da Fcrtiplan,
com uma variação de 198,5%;
da têxtil Gabriel Calfat,
62,5%; c Cobrasma, CrS
44,4%.

AÇOES DO IBV

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
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1.8 5.865
i7 50

1 160
10 550
263

196
83

II 010
22 982
M 400

3
16 582

152 929
6 961

24 790
22 500

5 064
28 635
13712

4 0,9

4 19,1
-10,8

6.50
9 250

I 900
970

8 672
+ 14,2 203.515

+ 6.2
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Fng Ideal pn

Fund Tupy pn 5.40

Gronoleo pn
GtoLtloiln pp
Guararapes op C2B
Gurgfll ppb
tguocu Cnfs op
Iguaçu Cofé ppo
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NEW GOLD METAIS PRECIOSOS LTDA

GARANTIA DE INVESTIMENTO
matriz" DEPTÕ. VENDAS

Tels

Av. Rio Branco
N° 173/12°

240-7460 8 240-7338'

Shopping Cassino Atlântico
Av. Atlântica 4240. Loja 323

Tel.: 287-1242

Dólar sobe
mais CrS 100

O prcc.n do (Mar suhiu mais
CrS KXI nas operações realiza-
das ontem no mercado paralc-
lo, ao encerrar o dia a CrS 4 mil
5(XJ. No entanto, com volume
fraco dc negócios, cm algumas
casas dc câmbio do Rio, 0
preço dc venda da moeda clic-
gou a atingir CrS 4 mil 55(1.
Para as operações dc compra, o
dólar oscilou entre CrS 4 mil
100 c CrS 4 mil 200, pratica-
mente estável cm relação ao
dia anterior. Durante esta se-
mana, o dólar já registrou alta
de 8,43% e a diferença entre c
o oficial c o paralelo passou de
17,99% na véspera para
18,35%.

Open Market — As Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro
Nacional vendidas pelo línnco
Central na quarta-feira foram
muito negociadas ontem no
mercado, com cotações mais
elevadas (taxas dc juros meno-
res). Os papéis com "rentabili-

dade atraente (dc vencimento
em março c abril dc 1986) esti-
mularam os negócios definiti-
vos, há alguns dias paralisados.
O Banco Central deu financia-
mentos a taxas dc 21,65% (pela
manhã) c 21.76% (à tarde),
para suprir necessidades dc rc-
cursos e evitar dificuldades pa-
ra as instituições zerarem suas
carteiras. A taxa media de apli-
cação ovemight (por um dia)
foi dc 21,79% ao mês, com
lastro cm ORTN, dc acordo
com a ANDIMA (Associação
Nacional dos Dirigentes das
Instituições do Mercado
Aberto).

Nova Iorque — Apesar dc
muito movimentada, a Bolsa
de Valores dc Nova Iorque
apresentou-se em baixa ontem,
com o índice industrial Dow
Jones caindo 9,94 pontos, ao
fixar-se cm I mil 287,98 pontos
no fechamento. Na sessão foi
negociados um total dc 14(1
milhões dc ações, com 829 cm
baixa e 792 em alta.

ÍNDICES
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7000
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curo OE VIM IM
tUnuI
Mg ino

Em 12 m««ai

PREÇO MU «UCM» CM
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NO MO
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CORREÇÃO CUII1AI (%)
Htnul
No ano

Em 12 irnsn

12,3
?!.239

218,017

10.06
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om» (Cri,) 8 28549 9104,61 10 235,0711 145,99 12 137,98 13 254.6! 1» 619.9016189.61 17 867,00 20118,7122 110.16 2» 432 27 510.50

CORREÇÃO WKETMil* (%) 9.8 10.0 8.9 9.2 10,3 106 10,5 12,6 9.9 10,57
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(rentabilidade)

103*9 12,862 10.550 9.Í4* 9.146 10.851 11,15 11,82 13,163 101*9 11.052 13,16

l 32.2 167.350
.62.5 428 901

17,1 5 675

INPC l\)
Manai
Na ano
Em 12 metat
Raa)uitt üalirUI wmti

JUUCUtIS (%)
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CumareUu diual »

Corr. Mon. em 12 mous)

¦10.23
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203.27
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136,23 1*0.16 10.54 1*9.06 155,52 155 32 157,63 152.4/ 153.23 U9.58 155 79 Ifcí.M -
138,32
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Opções de Compra
C6digo Ar,6o-0b|ato Siri. Ouonl. (mil) Abart. MM

DÓLAR PKWitlO II)
Prato rk Vindl (Cri)
Dólar Oficial II)

1140
1080

1550
1213

1510

1*53

1780
1)28

1990
1905

2 510
2107

2 860
2 622

3 290
7 881

3 800
318»

3 950
3 587

OURO (2) (Cri) 16 500 19600 18100 18 400 218 21100 21*00 27 70O 31200 30 500 36 500 37 IOO 38 500 —

OAZ27
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OA21 I
OAZ 19
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ODr48
OMY24
OP75
OP17
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OPM6
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OSH29
05H35
OSH19
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OTO30
OTG24
OTG20
OV137

2 000
27 800
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1,40
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(SOP)
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in oo
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13.JS
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7 000 1,00 1,00 1.00
LETRA DE CAUtlO í.!4 - 1178 b.U 1,77 6.12 8.8) 9,01 8.8) 6.36

3 000
72 000
36 000

92 000
I7I800
48 300

684500
A 1/oooo

19 900

17.50
7.00

12.00
10.01

2.80

17,64
6.93

23,50
17,50
7,00

BOLSA DO RIO 10*5 5,69 25.21 32,36 7,52 2,** 30.51 0.0* 21.3 *6.*3 ¦*.D

II) CotaçSo no primeiro dia do mis; 121 proço por guina para lingotes da mil (ramas, no prilMiro dia do mh 131 Resultado do pnmaim daclndio di ÍGV. «I

aroieçâo cem qua, na média, trabalhou ontam o mefwdo financitra.

OUTROS INDICADORES

I 500 0,35 0.35 0.35

4 300 19.67 19 67 19.68

Dólar — Compra" CrS .1783: venda CrS 3802 (a panir dc I421

IWar wrmklo - Compra: CrS 4100 a 4201; venda CrS «50 a 4VI3

Cnemlihl - Rendimeniodndia-21.79'*»mês;rendimer.ioa™^ 7-u 
" MMIu

SDP: No dia: 21,79%; <*mana anterior 15,30%
Prime rale - 10.50
MVR iMalnr Valor de R-ftr+ncUI — CrS 87 997.20

IKfcKJ lUmdadc Fiscal do tslado do Rio de Janeirol •

Salário mínimo — CrS 166.5W

: UN1F (Unidade Fiscal do Município do Rio de Janeiro) — CrS 57.050
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Evolução dos preços do feijão com arroz
(Cr$/saca 60 kg)

/•cm»: Bo/sa d$ Cm-eiü de SSo Paub
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Arroz sobe no atacado mas
feijão mantém estabilidade

É pouco provável que os preços do arroz,
ao consumidor sc estabilizem cm futuro próxi-
mo. A opinião é de atacadistas e varejistas que
trabalham com esse produto. A justificativa é
a elevação dos preços pagos ao produtor que
vem evoluindo desde setembro, tendo regis-
trado, cm janeiro, uma alia dc 38%. De
janeiro de 1984 a janeiro dc 1985, o arroz
agulhinha especial subiu 260%, contra uma
inflação tle 232%.

O atacadista José Macedo, um dos poucos
ainda existentes na Rua do Acre, no Centro tio
Rio tle Janeiro, diz que os preços vêm subindo
bastante. F.m setembro do ano passado, ele
pagou por um fardo dc 30 quilos dc arroz
macerado (um tipo dc arroz, mais nobre) CrS
28 mil 51X1; pelo mesmo arroz, no início dc
dezembro, ele pagou Cr$ 42 mil; em janeiro, a
mesma quantidade tlessc airoz. lhe custou Cr.$
58 mil. Ontem, os 30 quilos de arroz, macerado
estavam sendo oferecidos a ele por preços que
variavam entre Cr$ 60 mil c CrS 65 mil.

A alta do arroz começou efetivamente cm
setembro, quando grande parte da produção

já havia sitio comercializada. HA pouca dispo-
nibilidade dc arroz, no mercado, o que explica
a alta de janeiro e sustenta a expectativa tle
tpie o mercado se mantenha firme ate o final
de fevereiro, quando começar a comercializa-
çáo da.s primeiras partidas da nova safra.

Feijão
O mercado de feijão, depois dc um perío-

do de alta, que marcou, particularmente, o
segundo c terceiro trimestres do ano passado,
manteve-se estável. As cotações do feijão
carioquinha extra subiram menos do que a
inflação: 5%. Nos últimos 12 meses os preços
subiram 223%.

A produção da safra das águas do feijão,
além de suprir a.s necessidades tio mercado,
permitiu que o (ioverno fizesse também algu-
mas compras, para formação de estoques regu-
ladores. Há abundância de feijão nos centros
produtores, mas sc leme que as chuvas que
vem caindo em várias regiões possam prejudi-
car o escoamento da produção, o que implica-
ria, temporariamente, uma aceleração das co-
tações.

Dólar forte prejudica o ouro
Londres —¦ Uma análise estatística do mer-

cado do ouro leva a um prognóstico desfavorá-
vcl. concluiu a Shcarson Lehman-American Ex-
press. A empresa afirmou, em um estudo, que o
fornecimento do metal eslá aumentando, ao
mesmo lempo em que as altas taxas de juros e o
fortalecimento do dólar levam os investidores a
afastarem-se do ouro.

Os investidores podem obter juros altos sem
um risco real —disse a Shcaison — pois as altas
taxas tem a segurança do (ioverno norte-

segunda metade tio ano, a tendência baixista dos
preços do ouro poderá ser revertida, prevêem os
analistas. A cotação tio metal chegou a 21>S,25
dólares a onça cm 7 de janeiro; o mais baixo
nível cm cinco anos.

O ouro vem sendo cotado atualmente pouco
acima dc 30(1 dólares a onça, cm relação ao
recorde dc 800 dólares, em 1980, segundo corre-
tores citados pela agencia AP/Dow Jones.

No Brasil, o preço tio ouro subiu 10% em
uma semana. A informação é de um diretor da
empresa fundidora (ioltlmine, que pediu para
náo ser citado nominalmente.americano. Se houver um declínio do dólar na
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Bolsa Brasileira de Futuros—Mercado de Ouro

I rKHAMINTO I POSIÇÕES
MÉS Df VENCIMtNTO MÁXIMA MlNIWlA VOLUME EM ABERTO

Awnmon dia variação 130285

Abrii/ns — i<> ono te 500 500 — —
JunWBS 67 000 M SOO (,7 800 6"! M)0 -? 900 23 64
Ago!lo'85 87 100 83 800 87 400 84 050 3 360 18 25

Volume rolai 41
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Nova Iorque — Depois dc um longo período dc preços
extraordinariamente baixos, o açúcar ensaiou ontem uma
discreta recuperação cm Nova Iorque, onde as cotações do
produto para março chegaram a 3,91 centavos de dólar por
libra-peso. No fechamento, caiu para 3,85 centavos dc dólar a
libra-peso, mas, na abertura, estava a 3,76 centavos dc dólar a
libra-peso. O café também fechou em alta, sendo cotado a
144,2 centavos de dólar a libra-peso, no fechamento, contra
143,75 centavos de dólar a libra-peso, na abertura, segundo a
agência AP.

CAMBIO

OURO

As taxas abaixo forom divulgadas ontnm pelo Bonco Central, ás 16h
30mtn

Divisas pnt Pondadoi por
USS CrJ

Mor 1.0000 1,0000 3783,00 3802.00
Coroa dinamarquesa 11761 11,0)4 370.21 323,27
Coroa norueguesa 9.4146 9.45/4 400,00 403,84
Coroa sueco 9.2834 9,3286 405,53 409.55
Dólar australiano 0,74351 0,74749 2812,70 2841,96
Dólar canadense 1,3374 1,3438 2815.15 2842,83
Escuda 178.64 180.36 20,975 21.283
Florim ' 3,7225 3.7405 1011.36 1021.36
Franco bolga 65.908 66,232 57.117 57.686
Fronco francos 10,049 10,091 374,89 378.35
Franco suíço 2,7934 2,8061 1348,13 1361.07
Iene 259,88 261.02 14,493 14,630
Libra 1.0923 1,0977 4132,17 4173.46
lira 2023,9 2033,1 1.8607 1,8786
Marco 3.7R54 3,2996 1146 50 1157.24
Pescilo 181,39 182,21 20,762 20.960
Xelim 23,014 23.126 163,58 165,20

Goldmme
New Gold
Golrf Invest
Trad»
Niouto
Jahl
Ourobrrts
Rn serva
Degussn
Au.ilmr
Comind
Saíra
Ourinves'
Amazônia
1. Maqnum
Thousand
Invest DOr

Telofon*

224 1970
240 7460
262 3588
242-0333
242-9175
224.8497
791-4874
224-7757
224-7757

285 6600

267-4595

224-633B

Compra
CrJ

40800
41000
41000

40000
39500
40900
4 1000
40500
41000
41000
40800
40850
40800

Venda
CrJ

42600
42500
4 2200

42400
40500
42700
42800
42500
42800
43000
42500
41850
42000

41200 42600

METAIS
Comais dos Mela.s em LONDRES, onlen-

Alumínio

três meses
Chumbo

1009
1046

338.50
348,00

1300
1326

três meses
Cobtg (Cathodei)
á visto
três meses
Estanho (Stondart)
à vista 10,015
três mesos 10,022
Ettanho (Highgroda)

Andrade Pinto propõe
que empresário opine
nas decisões do IBC

O ex-presidente do IBC, Carlos Alberto de Andrade
Pinto, contestou ontem a opinião do cx-diretor da Cacex,
Benedito Moreira, divulgada pela imprensa, segundo a qual o
Instituto Brasileiro do Café deveria ser extinto. Andrade
Pinto acha que o IBC deveria sofrer substancial modificação,
"mas não tem sentido acabar com ele", diz.

A primeira e mais importante alteração a ser feita, na
opinião dc Andrade Pinto, que sc afastou da presidência do
IBC em 1975 c hoje dirige uma empresa na área de comércio
exterior, 6 a inclusão dos diversos segmentos empresariais da
Arca dc café na formulação da política interna e externa desse
produto. 

"Os empresários que tratam de café c conhecem o
assunto muito mais que qualquer funcionário do Governo não
freqüentam o IBC. Nem mesmo são chamados a opinar sobre
qualquer aspecto da política elaborada pelo Governo nessa
área", assegura Andrade Pinto.

O ex-presidente tio IBC concorda que esse órgão gover-
namental está inteiramente desgastado junto à classe empresa-
rial. O motivo, segundo ele, é a marginalizaçâo dos empresa-
rios do café das decisões fundamentais nesse setor. "Existem
diversos problemas na área dc café que só serão resolvidos
com a participação dos empresários", afirma cie. Um desses
problemas é a venda do produto a países não-membros da
Organização Internacional do Café (OIC), realizada normal-
mente a preços mais baixos.

Para Costa Pinto, esse é um caso nntle o setor exportador
de café deveria opinar firmemente, "porque os exportadores
conhecem mais do que ninguém esse assunto. E inadmissível,
portanto, que esses empresários não opinem na formulação da
política externa do café". Ele cita como exemplo dc bom
relacionamento entre Governo c empresários a própria Cacex,
onde as políticas para cada produto sáo elaboradas eom a
participação firme do setor empresarial. "E isso vale para
tudo. Até mesmo para a formulação da política interna tio
café. Deveriam ser chamados os agricultores, lorrefadorcs c
exportadores para um comitê junto com os funcionários tio
IBC. Os exportadores deveriam compor um comitê separado
para decisões de venda do setor externo", propõe Andrade
Pinto.

Frigoríficos criticam
importação de carne
a preços excessivos

Beln Horizonte — Após uma reunião nesta capital. A
Associação dos Frigoríficos de Minas e Espírito Santo enviou
ontem um telex ao Secretário Especial de Abastecimento e
Preços, Milton Dallari. repudiando a importação de 21) mil
toneladas de carne do Uruguai, encomendada em setembro do
ano passado, na entressafra, mas que somente agora está
chegando aos supermercados cariocas, ao preço dc 1 mil 305
dólares por tonelada, quase o dobro do preço da carne que é
ofertada hoje pelo Mercado Comum Europeu.

Segundo Paulo Caldeira Brant, diretor da entidade,
anteontem chegaram ao Rio mais 22 carretas trazendo carne
do Uruguai. Disse que os frigoríficos brasileiros estão operan-
do com uma ociosidade média de 6(1%, em plena safra, por
falta de mercado consumidor. E poderiam vender ao governo
carne dc excelente qualidade por menos de 1 mil dólares a
tonelada.

Explicou Caldeira Brant que o governo errou, porque
não havia feito estocagem do produto. Errou de novo, ao
comprar a carne do Uruguai, e errou ao náo suspender a
encomenda, mantendo o preço dc setembro do ano passado.
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MERCADORIAS DE SAO PAULO

Fech. Me»«s

CAFE

Mor 525000 520.000 520 000
Moi 721.100 715.000 721000
Jul 951 000 943.000 945 800
Sol 1 096 000 I 087.000 1 094 000
Der I 596.500 1 589 000 1.594 200
Mor 2.3200002 3I5 00O2 316 5OO

ò visto
três meses
Níquel
o vista
três meses
Prata
à vista
três meses
Zinco
à vista
três meses

10.040
10,040

4630
4615

576,00
595.50

778
776

1010
1047

339,00
349,00

1300.50
1327

10.025
10.028

10,050
10,050

4640
4625

577.00
597.00

778,50
776,50

53 000
69 500
96.000

134 000
143 000
151.200

OURO

Ahi 50 500 48.508 48 700
Jun 67 000 64 000 64 tOO
Aon 88 500 82 900 83 180
Out 114 500 109 500 109 500
D», 150 500 144 900 144 9(10
Fr-v 195 500 192 300 192 300
Abr 246 530 246.530 246 530
Preço*, por um pronio Uniriode de neqó
cios Lingotes de 2S0 grnrnm. por contraio

Abr
Jun
Aqo
Ou)
Dez
Fev
Abr

Cotações em CrS'15 Kg

53 000
68.500
94 500

132 500
142 200
150.000

53 000
68 500
94 700

132 700
147 300
151 000
16B 700

Nota Alumínio, Cobra, Frtnnbo, Níquel o
Zinco — em libras por Toneladas
Prata — em pense por troy (31,103grs).

Libor
SOJA (ínfpm Dia anterior

Mar
Mm
Jul

N/C
61 000

78 000 77 200 77 200

Cotnc/io em GV60 Kg

I inh
3 meu
d mrrtr
12 mr.

8 II 16
R 11/16

9 1/8
<> 1/2

ltl 1/8

8 II 16
3/4

9 3/16
5/8

III II

Mercadorias no exterior

Jost condena grandes projetos
e o abandono da agricultura

— O desenvolvimento da agricultura pre-
tendido pelos empresários, técnicos e até pelo
Governo, dependerá de uma decidida vontade
política, traduzida cm mais recursos para o
setor, pois do contrário continuará sofrendo dos
mesmos males, dc não participar do bolo distri-
buído dc forma igualitária aos grandes empreen-
dimentos.

A afirmação foi feita ontem pelo Ministro
da Agricultura, Nestor Jost, durante a inaugura-
ção das novas instalações do Centro Nacional de
Pesquisa dc Tecnologia Agroindustrial dc Ali-
mentos (CTAA).

Indagado se ao término da sua gestão à
frente do Ministério havia feito tudo o que
desejava para a agricultura, Nestor Jost disse,
demonstrando uma certa amargura, que teve
toda a liberdade c todo prestígio necessários
para tornar uma rcaliadade as suas aspirações,
mas infelizmente isso náo foi seguido do funda-
mental — a liberação de recursos. Muitas coisas
foram idealizadas, que sem dinheiro náo passa-
ram de uma ilusão, explicou o ministro.

Nestor Jost observou que nos seus diversos
encontros com o Presidente Figueiredo ouviu
dele, inclusive recentemente, opiniões que o
caracterizam como um grande entusiasta da
agricultura. Sempre manifestava o propósito de
tornar o país um imenso celeiro no contexto das
nações. Infelizmente náo foi possível alcançar
esses objetivos porque a prioridade dos recursos
era dirigida basicamente para os grandes em-
preendimentos, como Carajás, Itaipu, Tucuruí,
Ferrovia do Aço c o programa nuclear, assi-
nalou.

Resultados
Para o Ministro da Agricultura, não se pode

e não se deve apenas olhar para trás e pensar no
que náo foi feito, cm função da recessão cconó-
mica. Lembrou que dois terços da receita das
exportações brasileiras ao longo do ano passado
foram de produtos agrícolas e produtos indus-
trializados de origem agrícola. Como resultado
desse desempenho foi obtida em 1984 uma
receila da ordem de USS 1,3 bilhão com as
vendas externas tle suco dc laranja, principal-
mente para o mercado norte-americano. O com-
plexo soja — óleo, farelo e grão — rendeu, nn

Arquivo
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Nestor Jost
mesmo período, segundo o Ministro, a soma de
USS 2,5 bilhões.

Admitiu a necessidade de serem ampliadas
as áreas de plantio, hoje em torno de 30 milhões
de hectares, para uma maior produçáo de ali-
mentos, já que isso não está sendo conseguido
no momento com sistemas que permitam a
expansão do volume pela produtividade. Salien-
tou que terra não falta, já que existem para o
plantio nada menos de 5IKI milhões de hectares
disponíveis. Mas acentuou que essa tarefa é
exclusivamente do seior privado, contribuindo o
(ioverno somente com a infra-estrutura e a
assistência técnica.

Os brasileiros continuarão pagando caro
pela laranja e outros produtos agrícolas e indus-
trializados de sua origem, em função dos esque-'
mas de comercialização externa. A opinião foi
manifestada pelo Ministro, que acrescentou
existir uma decisão oficial tlesde o ano passado
de não pressionar o produtor com fixação dc
preço para o mercado interno, no sentido de
evitar desestímulo c carência dc produtos.

0 produtor, acentuou o Ministro — conti-
nuará com a liberdade de negociar a sua merca-
doria internamente nos mesmos níveis dos pre-
ços praticados no exterior.
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PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhnres Acionistas que, de acordo com a decisão do Conselho de

Administração em reunião realizada em 13 02 85. iniciaremos, a pariu do dia 07,03 85, o pa-
qampnto rie dividendos intermediários lan. 43, 5 49, do Estatuto Social), com base no Balan
ço Pattimomal, lefeienie ao periodo de três meses encerrado em 31 01 85, na seguinte forma.

CtS 1,85 por ação, para as ações ordinárias e preferenciais classe "A",

CrS 0,4905 por ação, para as ações pieíerenciais classe "ü"

Os possuidores lie ações "ao 
portador", com a finalidade fie agilizar o rerehimento

de seus Dividendos, deverão preencher, a paitir de 28.02.85, formulários próprios, fornecidos
nos locais de atendimento, onde relacionarão os certificados em seu poder, entregando-os
rontrareciho que será fornecido no ato.

LOCAIS DE ATENDIMENTO:
Os acionistas serão atendidos de 2? a 6a feira no horátio rias 10 00 .is 16 30 horas, nas

igências rio BANCO ITAÚ S.A., autorizadas a piestaiem seiviços aos acionistas da emissora.
Camaçari. BA, 1 3 de levereiro de 1985

A DIRETORIA

ATEN
EMPREÇA0,
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PARA A ENTR
DO IRRF AQS S

FUNCIONAR
Mercadoria Unid. Médias mensais Futuros T .

1° Futuro Fechamento iciiu

Jan, 84 Jan, 85 Mar Mai Jul Ago

Açúcar (N.Yl U.S.CLb 6,97 4,36 3,85 4,16 — ^

Cacau (N.Y.l U.S.$lb 2,563 2,155 21,10 21.51 21,36  ——-

Café (N.Y.) U.S.Gt 141,71 146,12 144,20 143,28 142,10 147,20 
~^—-

àitjodão (N.Y.) U.S.CLb 75,40 66,03 64,32 65.47 66,40  "•

Soja (grão) (Chi.) U.S.C/B 765,67 593,89 573 586 596 599 ^-^

1&r.ja (fareloKChi.) U.S.S-B 204,13 144,32 132,40 138,40 144,30 — 
"*"-»<

Milho (Chi) WS.Ct 330,55 270,89 269 276 280  ' ^-"":l -y- ,—i

Bb -Ü27a22e-50 
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Hoje é o último dia para
você entregar o IRRF -Informe
de Rendimentos e Retenção na
Fonte aos seus funcionários
e prestadores de serviço.

E você sabe que sem esse
documento seus funcionários
não podem fazer a Declaração
de Imposto de Renda.
E um direito deles receber o
IRRF. Ê um dever seu entrega-
lo preenchido corretamente.

Por isso, esteja atento para
o fato de que a correção
do Imposto de Renda na fonte
mudou. Agora é trimestral.

O IRRF deve discriminar
para cada um dos trimestres
os rendimentos pagos e o cor-
respondente Imposto de Renda
Retido na Fonte.

Entregue o IRRF aos seus
funcionários pontualmente.E preenchido corretamente.

Afinal, mais que um
dever seu, o IRRF é um direito
dos seus funcionários. -., - *' m 1 :';' -' - ' ¦¦¦ ' *- r
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JORNAL DO BRASIL

Sociedade ds Capital Aberto
Certificado GEMEC/RCA - 200-75/109 - CGC MF n.- 17.155.730/0001-64

Av Baibacena, 1200 30.000 Belo Hnnzonle MO.

GOVERNO HÉLIO GARCIA

NOSSAS AÇÒES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES

tMÍ:,

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIOUIDO

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984 COMPARATIVAMENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

(Valoies expressos em milhares dn cruzelrosl

Reservas de Capilal nrsoivas fio Ltic.iot
Correção

Monetária
Capital rio Capital Lucros

Social Inteprallzado Otmas Legal Punas Acumulados Total

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982  96.000.000 94.909.116 24.385.538 6.484.015 12.518.326 39.105.115 273.402.110

(2.4561 (2.456)
Ajustes de exercícios anteriores
Aumento do Capital Social (AGE's cio 20 01 83,

30.03.83 e 04.08.83 e AGO do 30.03.83)  ..„..„„ 30.600.000
Recursos de Acionistas  30 600 000 ,nnnnn.

Capital,/ações de reservas  86.400.000 186.400.000)

, , , (421.776) 421776Realizações rie reservas de lucros 1 
s 200 15.200

Outros itens 322933905 
311 184646 10 152591 '8.940.626 61.886.866 452.098.634

Correção monetária. li"JJJJU ° _ 55.575.918 55.575.918
Lucro liquido do exctcicio

Dostinaçíb do lucro _ 
2778796 - (2.778.796)

Reserva legal. .-. 3., 01.068 (3.101.0681
Outras reservas rie lucro
Dividendos propostos (CrSO.10 por ação, pro 1.11.1 (2Q 

^-j jgg)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 
'. '. 

. 
'. '. '. '. '. 

Íl 3.000 000 331.H45.0JÍ 
~~ 

5ãb.iá4 19 415.402 34.138.244 HÜ^O^S 
"791'.352:21b

569.576 569.576
Ajustes de exercícios anteriores lai

Aumento do capital social (AGF.'s de 15 02.84 e
08.08.84 e AGO de 27.03.84l  ........ 31 .890.000

Recursos de acionistas  jl .BUU uuu

Capitalizações de reservas  313 110.000 (313.110 000)

- (2729.767) 2.729.767
Realizações de reservai de meros 70.000
Outros itens " 

203(n94,g ,34 ?í)g 5g2 41 .97.216 67.615 748 788.623.022 1.736224.997
Correção monetária u'u,'u _ 251 852.344 251.852.344
Lucro liquido do exercício

Destinação do Lucro _ 
12502617 _ (12.592.617)

Reserva legal (bl. • ¦ ¦ -10 283.704 110.283.7041
Outras reservas rie lucro cl  

^_ (59 814 931) (59.814,931)

SALDO EM'^'íjt DEZEMBRO DE 1984' \ \ 
'. 

\ \ W. 558 000 000 12217 72 440 197,404 976 73.805.235 109307.929 501.853.622 2.752.144.202

(a) Reversão tle parte da provisão para imposto de renda

(b) 5 por cento do lucro líquido do exercício
(c) Corresponde á parcela ria remuneração das imobilizaçSeí em curso decorrente do capital próprio investido

(d) 25 por cento do lucro liquido do exercício ajustado, correspondente a Cr S0.1 1 por ação pro-iata-tempore

17) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO,1.

Os empréstimos e financiamentos a longo prazo, em sua grande
maioria, (oram e vêm sendo contratados pela Sociedade com o objetivo de gerar
recursos destinados a expansão dos sistemas de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica em sua área de concessão.

Os releridos contratos de empréstimos e financiamentos, em sua

quase totalidade, sao garantidos por avais e danças do Governo Federal e do Go-
verno do Estado de Minas Gerais. A maior parte dos empréstimos junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas Gorais ¦ BDMG eslá ainda garantida por alienação
firiuciária dos bens financiados, Os empréstimos junto à Centrais Elétricas Brasi-
leiras S. A. - Eletrobrãs são garantidos também pulas cotas do imposto único so-
bre energia elétrica atribuíveis ao Governo do Eslado de Minas Gerais.

Alguns empréstimos a longo prazo contêm cláusulas contratuais que
reciucrem a manutenção cie crmos índices econòmico^financeiros. cabendo desta*
que a relação entre patrimônio líquido/ativo e imobilizado/passivo. A Sociedade
tem atendido a esses requisitos.

A composição dos saldos de empréstimos e financiamentos em 31 de
dezembro de 1984 e 31 de dezembro de 1983, bem como os detalhes quanto ao

período de amortização, juios e parcelas a utilizai dos empréstimos e llnanciamén-
tos contratados, estão apresentados no 

"Demonstrativo dos Empréstimos e Finan-
ciamentos".

181 OBRIGAÇÕES ESTIMADAS

O saldo corresponde principalmente a lonas e gianlicaçõos a empre

gados provisionadas.

19) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os saldos a curto prazo compreendem:

CrS

Recursos restitufveis em novas ações ¦

Estado rie Minas Gerais
Oulros

Imposto Ünico sobre energia elétrica . .
Empréstimo compulsório a Eletròbrás
Quota para a reserva global df* reversão.
Quota pata a CCC
Contribuições de consumidores
Credores diversos
Outras

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984

COMPARATIVAMENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

(1) RAZÃO SOCIAL

Em 17 de dezembro de 1984, em Assembléia Geral Extraordinária, os

acionistas aprovaram a mudança ria denominação da Centrais Elétricas de Minas

Gerais S.A. - Cemig pnra Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig. bem
como aprovaram a ampliação rio seu objeto social.

(21 SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ai Apresentação das demonstrações financeiras -

Neste exercício a Sociedade fez a opção rie publicar, de lorrna resu-

mida, suas demonstrações financeiras, conforme Olício DNAEE/DCEF/Circular/
N9 1024/84, rie 20/12/84 e seus anexos. Desta forma, os valores relativos ás rie-

monslrnçóes financeiras de 1983 estão agrupados de forma a atenderem a compa-
[atividade com 1984.

b) Diretrizes contábeis peculiares -

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as

práticas contábeis estabelecidas na legislação aplicável ás empresas concessionárias
do serviço público de energia elétrica, Essas práticas contábeis, que são baseadas
no regime rie competência, levam em consideração algumas características peculia-
res da indústria, decorrentes rios critérios adotados no estabelecimento das tarilas
de energia elétrica. As principais peculiaridades são:

Remuneração das imobilizações em curso - Sobre o saldo das 1-
mobilizações ern curso, inclusive sobre a parcela financiada por capital

próprio, é calculada uma remuneração de 10 por cento ao ano, que é con-
signada no ativo diferido e amortizada á taxa de 4 por cento ao ano, a par-
tir do momento em quo a obra correspondente é concluída e/ou posta cm
serviço. Este registro neutraliza parcialmente o não difertmeoto de encar-

gos rie financiamentos incorridos durante a fase de construção. A rernune-
ração imputada ao capital próprio é registrada como Receita Não Opera-
cional e apropriada â Reserva de Lucros. O saldo registrado no diferido,
em 31 de dezembro de 1984, é de aproximadamente CrS508.601.000
mil (CrS155.346.000 mil em 31 de dezembro de 1983) eo lucro liquido
rio exercício de 1984 está aumentado em aproximadamente CrS
18.827.000 mil (Cr$18.282.000 mil em 1983);

Variações cambiais — as variações cambiais de saldos estabeleci-
dos em moeda estrangeira são computadas no resultado do exercício, po-
rém, em 1979 e 1983, limitadas á variação do valor nominal da ORTN
(Portarias 155 de 28/12/1979 e 020 de 31/01/1984, respectivamente). A

parcela de variação cambial que excedeu à variação da ORTN naqueles
anos loi adicionada ao ativo imobilizado, tendo em vista a sua recupera-

ção futura através das tarifas de energia elétrica. O saldo liquido de varia-

ção cambial adicionado ao ativo imobilizado, em 31 de dezembro de
1984, é de aproximadamente Cr$747.846.000 mil (CrS249.116.000 mil
em 31 de dezembro de 1983). A amortização e depreciação, em 1984,
montaram em aproximadamente Cr$37.562.000 mil (Cr$11.065.000
mil em 1983).

A parcela da variação cambial que excedeu a variação do valor nomi-
nal da ORTN em 1984 não é significativa e foi computada no resultado
do exercício.

c) Correção monetária do balanço —

Os efeitos da inflação sobre as demonstrações financeiras estão rc-
conhecidos mediante o registro da correção monetária sobre o ativo permanente
e o patrimônio liquido, com base na variação rio valor nominal da Obrigação Rea-

justável do Tesouro Nacional - ORTN, estando o efeito líquido dessa correção
computado no resultado do exercício.

d) Critérios gerais de avaliação de ativos e passivos -

a provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa está constitui-
da com base na estimativa das possíveis perdas que possam ocorrer na co-
branca dos créditos vencidos;

os materiais em Estoque no Almoxarifado e classificados no ati-
vo circulante estão registrados ao custo médio e aqueles destinados à
construção, classificados no imobilizado, ao custo corrigido;

as Participações Societárias Permanentes estão registradas ao
custo corrigido, o qual está ajustado através de provisão paia desvaloriza-
ção, para refletir os valores aproximados de realização, quando estes fo-
rem menores;

o Imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou constru-
ção, acrescido da Variação Cambial Especial, contabilizada em 1979, e da
Variação Cambial Excedente, contabilizada em 1983, corrigido moneta-
riamente A depreciação da Variação Cambial Excedente foi calculada so-
bre o saldo monetariamente corrigido, pelo método linear, mediante a a-

plicação rins taxas determinadas polo poder concedome; os referidos mon-

tantos estão agregados às despesas com a operação ou então aos custos

com a expansão do sistema, em função ria utilização rios bens quo lhes rie-
ram origem.A amortização da Variação Cambial Especial foi leita também

sobre o saldo monetariamente corrigido, porém, na proporção rio paga-
menlo das obrigações ou rio recebimento dos direitos que lhos deram ori-

gem;

- de acordo com a legislação vigente, até o exercício financeiro de
1986, ano base rie 1985, a alíquota do imposto de renda aplicável ás con-
cessionárias de serviços públicos de energia elétrica é de 6 por cento. A

provisão para imposto rie lenda rio exeicicio foi calculada com base na
referida alíquota, aplicada sobre o lucro líquido do exercício ajustado na
forma ria legislação em vigor.

e) Lucro liquido poi ação -

É determinado considerando as açíios em circulação nas dalas rios

dos balanços.

(31 NUMERÁRIO DISPONÍVEL

O saldo em 31 rir; dezembro de 1984 inclui Cr$66.265.808 mil, corres-

pendentes a USS20.917.237, rie depósitos no Banco Central do Brasil, referentes

a numerários liberados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento • BID e

ainda não aplicados nas respectivas obras. Sobre tais depósitos vencem juros, às

mesmas taxas contratadas nas operações de financiamentos,

14) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES

Os investimentos em ações são lesumirios como segue:

Ci $ mil

Empresas concessionárias do serviço público
de energia elétrica

Outras participações

Piovisão paia desvalorização.

1984

1.629.980
615.221

2.245.201
(64.038)

1983

516.997
1.023.398
1.540.395

120.311
2.181.163 1.520.084

(51 ESTUDOS DE PROJETOS EM FUNÇÃO DO SERVIÇO CONCEDIDO E OU
TROS INVESTIMENTOS

Representam gastos com estudos o investigações em função rie obras
de geração e transmissão a serem executadas na área rie concessão da Sociedade.
Entre aquelas obras destacam-se os projetos de Nova Ponte. Miranda, Capim

Branco e Formoso, a serem desenvolvidos na medida das necessidades do merca-

do consumidor. Quando da execução dos projetos, os referidos gastos serão trans-
feridos para imobilizações em curso.

(6) IMOBILIZADO

Está demonstrado no balanço patrimonial de acordo com a sua na-
tureza. A composição em função das atividades operacionais é a seguinte:

CrS mil

1984 1983

Imobilizações em serviço-
Geração  3.445.382.771
Transmissão  1.326.743.612
Distribuição •.-.... 1.308.942.662
Outros  610.304.172
Depreciação e amortização acumuladas . . . (1.198.971.097)

5.492 402.120
Variação cambial especial  236.290.202
Amortização acumulada  (1 18,184,543)

5.610.507.779
Imobilizações em curso  410.985./81

Total .' • 6.021.493.560

1984 1983

9.529 042
1 705 946

8.424,103 2.840.056
9.868.578 2 982.359
1.059 678 1 059 673

532 946 1.793 267
22.536.217

6 603 970 3 030 280
' /10 118 4/6 31Q

50./40 610 23.416.947

Os saldos a longo piazo compreendem:

CrS
1984 1983

Provisão para imposto cír renda sobrí
lucro inflacionário
Outras

24 /Rl 161
6 084 .8/

30 845 948

6065 998
3 491 708
9 557.706

feudo
A provísío paia o imposto de renda desuna sr ao pagamt

rnposio.quando da realização bscal do lúcio que lhe dou origem.

10) OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Os saldus compreendem.

CrS nul

1984 1983

Contribuições do consumidor 524 216 553

Reversão e amortização 21.884 881

Participações da União 3.393.21/
Outras 162-524549 656 17 5

137.362 593
6941.441
1.076.260

51 549
145 431.843

As contribuições do consumidor refeiern-se aos recursos recebidos

paia possibilitar a execução de empreendimentos necessários ao atendimento rie

pedirios de fornecimento de energia elétrica o estão sujeitos a correção monetária

de acordo com o índice de variação rio valoi nominal da ORTN.

Os saldos rie reveisão e amortização são provenientes das 
"Reservas

para Reversão e Amortização" constituídas até 1971, nos termos rio Decreto Fe-

doral n° 41 .019/57 e que loram aplicados, alé aquela data, na expansão dn servi-

ço público rie energia elétrica, O saldo da reserva para reveisão está sujeito a ju
ros de 10 por corno ao ano.

(11) PATRIMÔNIO LIQUIDO

As ações rio capnal social lèm o valor nominal rie CrS 1.00 e eslão

assim distribuídas.

Quantidades de Ações

1984 1983

Ações Ordinárias ....
Ações Preferenciais . . .

236 293 246 000 90 200 000.000
321.706.754 000 122 800 000 000
553.000.000 000 21 3.000 000 000

1.088.891.260
372.014 632
348 113.743
173.653.331
1314.679.353)

As ações preferenciais lêm estatutariamente prioridade na hipótese

do reembolso rie ações e na distribuição de dividendos mínimos de 10 por cento

ao ano e paiticipam dos lucros em igualdade do condições com as ações ordinárias,

caso a-estas se|am conferidos dividendos acima de 10 por cento ao ano, não po-
dendo ser os mesmos inferiores a 25 por cento do lucro. De acordo com a legisla-

ção vigente e o estatuto ria Sociedade a bonificação resultante da incorporação da

correção monetária do capital social obedecerá as seguintes premissas básicas:

as ações preferenciais concorrem em iguais condições com as

ações ordinárias;
podem ser distribuídas novas ações, ou alterados os valores das

|á possuídas;
depende rio decisão da Assembléia Geral dos Acionistas, mas será

obrigatória quando o saldo da conta rie correção ulnapassai 50%

(cinqüenta por cento) rio capital social.

Os acionistas, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas natu-

rais. tém estatutariamente assegurado o direito a dividendos mínimos de 6 por
cento ao ano, garantia esta dada

go 99 da Lei Estadual nÇ
puio tstado de Minas Gerais, nos termos do arti

1 828, ile 14 de dezembro do 1951.

1.667.993.613
74.946.465

(31 901.6201
1.71 1.038.458

153.036.480
1.864.074.938

A depreciação ou amortização são calculadas sobre os bens riepre-

ciáveis ou amortizáveís. mediante a aplicação das seguintes taxas anuais: usinas ter-

moelétricas e intangíveis - 5 por cento, bens de distribuição - 4 por cento e os de-

mais bens - 3 por cento.

O saldo de imobilizações em curso refere-se basicamente a obras rie

expansão dos sis'emas de transmissão e de distribuição rie energia elétrica na área

rie concessão ria Sociedade.

A proposta rie destinarão de lucros eslá consignada nas demonstra-

ções financeiras em 31 de dezembro dc 1984 no pressuposto de sua aprovação pe
la Assembléia Geral dos Acionistas.

Do montante de CrS59.814 931 mil rie dividendos propostos, a par-
cela rie OS53.354 919 mil será reinvestida como capital. A man itencão do saldo

remanescente rio lucro do exercício na conta de Lucros Acumulados visa c torta-

lecimento econômico e financeiro da Sociedade.

112) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

A composição do fornecimento de energia elétrica por classe de con-

sumidores, ê a seyuinte:

N9 de consumidoras Mw"  c'* 
""'

1984 19S3 1984 1983 '384 „ I9§3

o toma.11 17R4 894 2 475 461 2 401576 151747 474 48 8:16 254

Tnd":::::: 3I.S2b £"2 u-SmI? 127836*2 4849i2..->52 i3*.,96537
cr;;:,::r! 203 «m 105257 1*1 «o 'i^3^»« 3^r^
n 1 co wifi ^7^6 300 326 249 083 14 3i*-> JoJ j.b^.um 1
Rl""'  ??^° ??.,;j Ís3gBl "0944 15372481 4592.709Poder público.... 16765 15.364 183 869 WU yJ7XMi 4.111.513
Mumln.çáO publica . 2 292 .965 4bb bw ,8 

079 783 5 037 943
Serv.ço publico .. . 989 18 < 40.76? 3 

3B0 047 941666
Consumo prop..o .. __ljj5L _£Qia ^_f TT572T8S §ÕÕ9Tb748 237 61,164

Fornecimento nio 19 906 41b 11 147.200
faturado (I.Qurdol .^^ .^^ 

^ bV s2£ 17572336 840822163 24R 758 IM
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Companhia Energética de Minas Gerais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO SOClAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984

COMPARATIVAMENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

(Valoies expiessos em milhares cie cni/enos)

RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de Energia Elétrica.
Suprimento de Energia Elétrica
Outras Receitas ... ...

Deduções á Receita Operacional
Quota para «i Reserva Global de Rover são
Quota liara a Reserva Global de Garantia
Quota para a CCC

Receita Opeiacional Líquida

DESPESA OPERACIONAL
pessoal . .
Material
Sei viço de Terceiro
Combustível e Água para Produçáo de Energia

Elétrica ... ...
Energia Elétrica Comprada paia Revenda .
Depreciação e Amortização ...
Encargos Socials-Contribuições nSo

Vinculadas à Folha de Pagamento
Outras Despesas .

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS

RECEITAS (DESPESASI FINANCEIRAS.

REMUNERAÇÃO DAS IMOBI LIZAÇÒES
EM CURSO CAPITAL DL TERCEIRO

31 cie clrvemhn)
1984

84 0.822.163
15.239 1)87
16.300.S44

8/2,362.594

19 8.1

248.758 364
3.037.595
5 556.261

25/352.220

96.860.4 10
26.093.773

6.395.350
129.349.533
743.013.061

190 812.506
17.366.706
28954.342

221.835
50.702.012

152.745.205

6.914.055
49.000.425

37.41 1 .312
8.783 527
2.391.023

48.585.802
208.766.358

61 .399 286
4.831.624
7.982 648

95.541
16.346.620
46 281.167

2.064.272
16.188.886

(496.717.0861 (155.190.0431
246.2959/5 53.570.315

51133
(600.685 537)

13.777 373

12.158

(240.0254191

12.037.191

Resultado Operacional

RECEI TA NÃO OPERACIONAL

DESPESA NÂO OPERACIONAL

Resultado nffo Operacional

ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS
Correção Monetária do Balanço
Variações Monetárias Vinculadas ao
Ativo Permanente

Resultado do E xercício antes do
Imposto de Renda

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA

I586.90B.164) (227.988.2281
(340.5589911 (174.399.755)

28.006.835

14.730.424

13.276 41 1

2.675 196.240

7.971.064

4.201.995
3 769 069

737.093.941

12 080 4 17.233) (509.239.295)
594.7/8.007 227.854.04lT

Lucro Líquido do Exercício

Lucrei Liquido poi Ação

As notas explicativas fazem pai te integrante das riemonstiações financeiras

267 495 427

115.643 083)

251 852 344

CrS 0,45

57.223.960

11 648 042)

55 575 918

Crí 0,26

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984 COMPARATIVAMENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

(V.iIoihs expiessos em milhares do cruzeiros)

31 do dezembro
19 84 1 9 R 3

ORIGENS DOS RECURSOS
Daí Operações

Lucro Liquido do Exercício
Despesas (Receitas) que não afetam o Capital

Circulante Liquido
Resultado de correção monetária
Variações monetárias líquidas a longo prazo
Depreciação e orno. i izaçâb
Remuneração das imobllizaçõos cm curso

Dos Acionistas
Realização do Capital Social
Recursos Rostltuívois em Novas Ações a Longo Pia/o

Dr Terceiros
Empréstimos e Financiamentos a Longo Pia/o

De Outios
TOTAL

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Na Aquisição de dueilos e bens do Ativo Imobili/ario
Dividendos Propostos . ....
Outras
Exigibilidades, a longo prazo, translentlas para o Cnculante.

TOTAL

REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

251 852 344

(2 675.195.240)
2 316.334.588

152 745 205
(24 061.077)
21.675 320

31 890 000

85 494,713

224 328 651

/0730 461
402 279 645

249.256.641
69 314.931

4.17 3.4 35
250.510.866
563.755.57!)

55,575.918

(737.093941)
572.91 1.188

46 281.167
116 1 38 259)
(77.463.927)

30 600 000

30.600 OOO"

70 041 620

1 l 307 ''¦")
34 486 422

75.502.700
20.339.646

1.91 3.9 .1
35.619.544

133.380.801"

(161.4/6.228) (93.895 439)

SALDOS VARIAÇÕES
/12/84

Ativo Cnculante.
Passivo Circulante
Capital Circulante Liquido

425.654.381
741.121.010

(31 5.466.629)

31 12-'83

83.409.091
237.399.492

(153.990.401)

31-'12/82

37 074.830
..92,169,792
(55.094.962)

1984 1983

342 245 290
503.721,518

1161 476.2281

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações linanceiras

Demonstrativo dos Empréstimos e Financiamentos em 31 dc Dezembro de 1984 Comparativamente a 31 de Dezembro dc 1983 (Valores expressos em milhares de cruzeiros!

Vencimento
fio Principal

Juros Anuais {%) Moedas Equivalência
Em USS Mil

Curto
P i a / o

1984
Longo
Pra/o

Total

46334.261
J4j.229.7W

(98 895 4391
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EM MOEDA ESTRANGEIRA

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Agency for International

Developmf.nl (AiDÍ ¦ ¦
Banco de Credito Real de MG. S/A
Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais Res. 63 .
Banco de Tokyo S/A Res. 63
Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID).
Banco Itaú S/A. • Res. 63
Banco Lar Brasileiro S'A. Res. 63
Banco de Montreal investimento

S/A ¦ Res. 63
Banco Sumitomo Brasileiro

S/A. ¦ Res, 63
Bank o( America National, Trust &
S/A

Bank oi London & South
America Limited . .

Banque de Paris ot des
Pavs Bas PARIBAS

Citibank NA
Chemical Bank
Export Development Corporation
Export Im port Bank oi the United

States-Eximbank ....
International Bank lor Reconstruction

and Development
KreditanstaJt fur Wiederauíbau
Libra Bank Limited .
LIciytTs Bank International Limited
London Multiplic S/A. ¦ Res. 63
Midland Bank PLC . .
Multíbanco Internacional de

Investimentos S, A - Res. 63
Skandinaviska Enskilda Banken
Skodaexport Foreign Trade

Corporation ...
Swíss Bank Corporation
The Chase Manhattan Bank NA...
The Export Impou Bank oi Japan
Toronto Dominion Bank.
União de Bancos Brasileiros S/A. •

Res. 63
Union de Banques Suisses

OUTRAS
Centrais Elétricas Brasileiras S/A.

Eletrobrás (repasses) . . .
TOTAL DA DIVIDA EM MOEDA
ESTRANGEIRA . .

EM MOEDA NACIONAL
COM CORREÇÃO MONETÁRIA

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Banco Bo/ano Simonsen de

1968/1985 5 USS 143 456.278 456.278 423.032
IggLiggi 2Í0(F) USS 8.000 2.122.661 23.349.339 25.472.000 7.372.000

1983/1990 (El USS 21.243 13.069.259 54.567.392 67.636.651 23.367.540
Í984/,900 (El USS 14.092 8 673.216 36.195.712 44.868.923 14./60.000

1984/2003 1 125(B)e7.5'a9,25 Diversas 125.970 14.035.329 38/053.717 401.089.046 101.623.387
1935,990 (M USS 1.000 528.544 2.655.456 3.184.000 . 

9?f °°?

,983,, 988 2.0IA) USS 2 000 1.592.000 4.776.000 6.368.000 2.460.000

1983/1990 1.l25(B)e(EI USS 5.805 3948.160 14.534.960 18.483.120 5/12.120

1933/1990 1,75e2.125(A)e(E) USS 15.001 8.483.544 39.274.640 47.763.184 15.903323

1978/1986 0./6IAI USS 3.550 7.482 400 3.820.300 11303.200 5 305.600

1934/1990 2.0(A)e(Ei USS 12.667 2 652.272 37.679.456 40.331.728 13.284.000

1979/1989 6 5e75 F.F. 3.482 2.463.663 8.622.819 11.086.482 4.857034
1978.1993 0 

:/5IBÍ'a20IA) 
(E)o20 (F) USS 102.000 63.561.293 261.208.061 324.769.354 94.733.519

1986-1992 1.875.F) USS 22.000 70.04 8.000 7°?^°™ .„.,,„,

1979/1989 7.0 CANS 806 570.602 1.997.106 2.567.708 103122/

197C1/1991 1.751A)e8.0a9.5 USS 7.103 3479.440 19.136.914 22.616.354 8 
064 780

1971-2002 60a 7 25 Diveisas 93.587 21.682.900 276.297.355 297.980.255 103.856 253

969; 1989 5 0 3 DM 1.097 1.85.156 2.307.087 3.492.243 1 369.144

978 988 0 85 a 0(A) USS 5.638 ,.035.124 10.916.571 17351.695 7/2^
19 8 1992 "iN«Ifcl. 0.75 a 1.125(8) USS 62.300 32.795.200 '65.568.000 1^^3.200 fa'™°*2°
1S83'1988 2 01 A) USS 6.667 5 306.667 15.920.000 21.226.667 3 200 000

1986/1991 2.125IA) USS 15.200 48.396.800 48.396.800

1985/1990 lt) USS 5.000 2.642 720 13.277.280 15.920.000 4.920 000

1979Í1989 10,5 SKr 648 453.823 1.605.881 2.064.704 8/5 
891

1977/1983 6 SwFr 3 530 3.211.551 8.028.879 11.240.430 5 328.808

ÍÍ79/llli Z* 1.139 806.234 2.821.820 3.628.054 1.635.033

ll?9/11989 70 Yrr? 17.864 9.101.654 31.855.675 40 
957.329 16 762 730

,986/1992 l',875(FI ,/ USS 7.500 23.880.000 23.880.000

1983/1939 2.0e2.125(A)e(E) USS 6 649 4 124.337 17 045.022 21.169.359 l^/OOOO

1983/1989 1.875IA) USS 16250 10.613.333 41.126.667 51.74DJ300 19270.000

1973/2009 1.3751 A). 6.0 a 8.0 IG) Diversas 30.687 13.932.911 78772933 97.705.844 34 797.113

Investimentos S/A .. 1981/1990 7,0a 10.0
Banco rio Brasil S/A. GEER ..' 1973/1936 6.0
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais 1977/1995 2.0 a 12.0

Bancodo Estado rie Minas Gerais S/A 1979/1985 9.0
Banco Nacional do Desenvolvimento

Econômico e Social 1973/1983 3.0 a 9,0
Outios —

OUTRAS
Bardella S/A 1982/1984
BSI Indústrias Mecânicas S/A 1932/1984
Construtora Andrade Gutierrez S/A, 1984 12,0
Centrais Elétricas Brasileiras S/A
Eletrobrás... 1971/2002 6.0 a 10,0

Financiadora de Estudos e Proietos-
FINEP . 1935/1983 8.0

fundação Forluminas de Seguridade
Social Forluz 1935/1990 6.0

Furnas Centrais Elétricas S/A 1984 6.0
Grandes Consumidores 1979/1990 9.0
Siemens S/A . 1982/1984
\AjithS/A. Máquinas e Equipamentos 1982/1984

613.618 251.020.271 1.702 740.342 1.953.760.613

OS
CrS

CrS
CrS

Cr$
CrS

CrS
CrS
CrS

CrS

CrS

CrS
CrS
CrS
Cr$
CrS

593.296 863

1033 2150974 1313496 3.464.470 1 //0 608
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29.482 20.658 009 73 213.211 93.871.220 37.9 9 0,130

3 10.188 10.188 22622

11874 12.181.410 25.624.005 37.805.415 1-6557.121
16 073 867

8.269
195182 

816 244

342.391 102015714 988.157 862 1.090.173.5/6 361324.4 58

294 137.446 798.240 935 686 309.785

19 085 788 378 59 978 325 60.766.703 21.695 283
143 144
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134.439
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SEM CORREÇÃO MONETÁRIA
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Aqency for International
Development (AID) 1963/1935 5.5 CrS 114 114 343

TOTAL DA DIVIDA EM MOEDA
NACIONAL

TOTAL GERAL

A distribuição anual da amottiííaf.áo dab dividas a loncjo pia^o é
milhares de cruzeiros

seguinte em

415 932 761
408 635 176
406 992 29/
339 795 556
267 571.438

1.023 230.880
2 861.158 103

1 Üs empréstimos são devidos na* moedas de origem, todavia, para faculdade

1986
1987
1988
1989
1990 ... .
1991 a 2009 ,

TOTAL

NOTAS

407.838
1.021.456

de apresentação, foram convertidos em cruzeiros equivalentes às taxas em vr

goi nas datas dos balanços

Complemento de informação sobre laxas dr; iuros
(A) Acima ria Lonriün Interbank Ollered Rate (Libor)
(B) Acuna da Libor reajustável semestralmente
(Ci Ac im.i ila Libor reajustável anualmente
(D) 2". a a acima da taxa media dos bancos suíços paia emissão de títulos

de íj anos
(H) 2,25"'., a.a acima da Libor . reajustável semestralmente
(Fi Acuna da taxa Prime Rate
tGI d 5. a a acima du custo de tomadas rie empréstimos determinadas pelo

140 140 624
391.160.895

1.158.417.766
2.861.158.108

1 298 558.390
3.252.319.003

463076.061
1.056 371.924

International Bank for Reconstruction and Development. semestral-
mente

3 Alem das dívidas acima, a Sociedade possuía saldos rie empréstimos a utilizar

e contratos de linhas de créditos a utilizai em 31/12/84, no montante rie

Ci$ 892946 131 mil. sendo CrS 23 325 189 mil no país e Cr $ 869 620 942

mil no exterior
Estes créditos destinam se ao programa de obras da Sociedade e para la.-er Ia

ce aos compromissos ele curto pia/o Os encargos financeiros são normais em

relação aus demais financiamentos. JB
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Senhores Acionistas:

Em atendimento as prescrições legais a Cerniçi tem a satisfação cie apresentar o Re-
latório da Administração - e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos pa-
receres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes referentes ás principais
atividades da empresa cm 1984.

Desempenho Econômico-Financeiro

Registrou se uma evolução positiva no desempenho geral da Companhia, expressa
no lucro líquido de CrS251,9 bilhões (CrS 0,45 por ação), o que representa um
aumento nominal de 353% em comparação com o lucro líquido do exercício ante-
rior.
Emhura persistissem os fatores estruturais e conjunturais que vém aletando o de-
sempenho do setor elétrico como um todo, a Cemig encerra o exercício em situa-
ção de equilíbrio econômicofinanceiro e registrando expressivo saldo de realiza-
ções.
Coocorreu para esse desempenho a política do preços estabelecida para as tarifas
de energia elétrica em 1984, que em linhas gerais seguiu os termos acordados com
as agências internacionais de linanciamento, visando reverter a tendência declinan-
te da taxa de remuneração das empresas concessionárias. Neste sentido, o aumen-
to nominal das tarilas totalizou 206% no ano, percentual esse inferior á inflação
de 223,8% no mesmo período, oias ainda assim trazendo reflexos positivos na lor-
mação da receita operacional, que, pelo efeito conjugado de tarifas e mercado, re-
gistrou um aumento de 239%.
O mercado de energia elétrica, que havia acusado fraco desempenho em 1983, ex-
perimentou notável recuperação em 1984, conduzida inicialmente pelos setores
industriais exportadores e relorçada posteriormente por oulros importantes seto-
res voltados ao mercado interno, fazendo com que o consumo global na área de
concessão da Cemig tosse 11,2% superior aos valores registrados em 1983.
A Administração adotou também medidas visando ao aprimoramento da gerência
dos recursos financeiros, as quais recuperaram recursos de capital de giro e contri-
bulram para melhoria da liquidez. Contou, igualmente, com as aprovações gover-
namentais em tempo hábil, o que permitiu a captação de recursos financeiros nas
condições e nas épocas requeridas pelo fluxo financeiro da companhia.
Apesar de todos esses fatores positivos e do esforço em dar continuidade à políti-
ca de controle de despesas e seleção de investimentos, a taxa de remuneração do
investimento situou _e em 6,3%, valor superior á taxa de 5,1 % verificada em 1983,
mas ainda bem abaixo do mínimo legal de 10%.
Dentre as causas dessa baixa rentabilidade deve-se citar os níveis tarifários ainda
defasados dos custos da empresa, bem como os recursos da receita operacional
transferidos ao Governo Federal a titulo de cotas de Reversão, Garantia e Com-
bustíveis, que desviaram 15,8% da arrecadação líquida do ano e inibiram lorte-
mente a geração de recursos internos. Igualmente a aplicação de tarifas especiais
com descontos para certas atividades industriais tem resultado em peida de recei-
ta e conseqüente transferência de recursos do setor elétrico para outros segmen-
tos industriais.
A Cemig tem insistido na necessidade de urgente revisão do modelo tarilário do
país, de forma a eliminar as distorções advindas de um sistema de equalização la-
rifaria que fugiu a seus objetivos, transformando-se em desestímulo á busca da efi-
ciência empresarial e servindo como instrumento de desvio de recursos para outros
segmentos da economia. Da mesma lorma laz-se necessário a retomada de uma vi-
são unificada do setor elétrico, o que impediria, por exemplo, a fixação de Cotas
de Reversão em valores incompatíveis com as taxas reais de rentabilidade das con-
cessionárias estaduais.
Como conseqüência da taxa de remuneração do investimento sistematicamente a-
baixo do mínimo legal desde 1977, a insuficiência de renda acumulada já atinge a
CrS 775,1 bilhões, pressionando o endividamento.

Programa de Investimentos

A Cemig executou em 1984 um programa de investimentos cujos desembolsos
montaram a CrS206,6 bilhões, ou 203% superior ao realizado no exercício ante-
tior e representado basicamente por obras de transmissão e subtransmissão de e-
nergia, distribuição urbana e rural e invostimentos de apoio. Para implementar este
programa a empresa contou corn recursos do Estado, da Eletrobrás, do Banco
Mundial e do BID, além de recursos próprios, de consumidores e de outras entida-
des.

Fatos de Destaque

Empréstimos e Financiamentos

Durante o exercício de 1984, a Cemig utilizou-se de liberações de financiamentos
internos e externos para cumprimento de seus programas de trabalho, no montan-
te de CrS 258,2 bilhões, sendo' CrS61,8 bilhões no país, inclusive repasses, e o e-
quivalente a CrS 196,4 bilhões no exterior.
O total do serviço de dívida pago pela empresa montou a CrS426.1 bilhões, dos
quais Ct$ 113.4 bilhões releruam-se a dívidas internas e o equivalente a CrS312,7
bilhões a dívidas no exterior. O saldo devedor de empréstimos e financiamentos
em 31.12.84 atingiu o montante de CtS3.252,3 bilhões, representando compro-
missos vincendos até o ano de 2 009, com perfil de amortização homogêneo e re-
guiai, além de mosirar redução em valores reais comparado com o saldo devedor
em 31.12.83.

Como principal destaque do ono, a Cemig foi transformada em Companhia Ener-
gética, ficando habilitada a estender suas atividades aos diferentes campos da ener-
gia, com vistas á exploração econômica de quaisquer de suas fontes.
Outros destaques e realizações do ano loram os seguintes:

A Cemig, no final de 1984, estava presente em 2.929 localidades mineiras, sendo
568 sedes municipais, 521 distritos a 1.840 povoados. Foram ligadas no ano 439
localidades: 14 municípios, 26 distritos e 399 povoados.

O número de consumidores ligados passou para 2.224.861, contra 2.085.418 em
dezembro/83, com um acréscimo de 139.443 ligações.

0 consumo total de energia no mercado da Cemig loi de 19 828.522 477 kWh,
com um acréscimo de 11,2% sobre o ano anterior, com destaque para o aumento
do consumo industrial de 13,3%.

O programa CemigRural, lançado em abril de 1984 teve um êxito sem precede-
tes, com mais de 44 mil contratos assinados em 8 meses, representando 73% do
total inicialmente previsto. Entendimentos serão mantidos com o Banco Mundial
de lorma a ligar 85 mil propuedades rurais em 4 anos, em vez das 60 mil inicial-
mente planejadas.

Outro grande programa de natureza social, o Minas-Luz, teve como resultado a
ligação de 410 novas localidades em 1984, totalizando um acumulado de 1.467
localidades, ou seja, 141% da meta inicial Pelo mesmo programa loram amplia-
das as redes nas perder ias urbanas* instalados padrões simplificados, para consu-
mídores de baixa renda, totalizando 77.710 ligações.

Importante áiea do Sudoeste mineiro -com 11 municípios e 20 mil consumido-
res, anles atendida pela Cia. Geral de Eletricidade, foi assumida pela Cemig em
novembro/84.

A Cemig continuou descentralizando seus serviços e procuiando facilitar o aces-
so dos consumidores ás suas instalações. Em Belo Horizonte, foi inaugurado o
Cemig Atende, que será estendido ás principais cidades mineiras Ainda em BH e
Contagem, loram inauguradas diversas novas agências de atendimento.

Foi implantado om BH um novo Centro de Operação da Distribuição (COD).
ampliando os serviços do Plantão Cemig. Importantes municípios mineiros tam-
bém loram melhor equipados para enf remar as emergências do sistema.

A empresa passou a colaborar ativamente corn a Secretaria de Minas e T.nergia, »
cujo sistema operacional está vinculada, em vários programas de interesse do Es-
tado, principalmente nas áreas de gás e biomassa.

Como suporte do Conselho Estadual de Energia, loi concluído em tempo recor-
de o 19 Balanço Energético de Minas, levantando a produção, trânsito e consu-
mo tolal de energia nas ono regiões do Estado. Entre outros trabalhos também
loi concluída a identificação das potencialidades energéticas de Minas Gerais, de
lorma a permitir o atendimento da demanda com soluções capazes de gerar mai-
ores benef ícios sociais e econômicos.

Dentro do seu programa de apoio á eletrotermia, que representa uma conttibui-
ção ao esforço nacional de redução do consumo de combustível importado já fo-
ram assinados 113 contratos de fornecimento, representando uma economia de
667 mil barris equivalentes de petróleo por ano.

Os aspectos ecológicos e de proteção á Natureza continuaram sendo uma preo-
cupação constante na execução das obras da Cemig, além de um permanente tia-
balho de conscientização e motivação, internamente e nas áieas seividas. As pes-

quisas e produção de alevinos na Estação de Hidrobiología e Piscicultura de Vol-
ta Grande, para povoamento dos lagos e rios, foram sensivelmente ampliadas
com a construção de novos tanques, elevando a capacidade de produção para 5
milhões de alovinos/ano.

Na reserva Natural Particular de Peti, foi concluído o projeto de restauração da
antiga usina, com o objetivo de adaptá-la á lunção de estudos e pesquisas, além
do implantadas obras de infra-estrutura o paisagismo.

A segurança no trabalho loi também uma constante preocupação da empresa,
em todas as suas áreas, conseguindo-se expressivos índices de redução na fre-
qüência e gravidade dos acidentes.

A Cemig encerrou o ano em uma posição de liderança nos diversos índices que
medem a produtividade do setor, como a relação consumidores por empregado,
energia vendida por empregado, e consumidores por empregado na distribuição.
Os índices obtidos pela Cemig sáo notáveis mesmo quando comparados aos das
empresas mais eficientes do mundo.

O INDI, Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, órgão manti-
do pela Cemig e BDMG, encerrou o ano de 1984 com um tolal de 37 novos pro-
jelos industriais decididos para o Estado, com investimentos de Cr$289,8 bi-
lhões o geração de 5.696 empregos diretos, enquanto que d expansão de 27 em-
presas já instaladas em Minas representou um acréscimo de 2.700 empregos e in-
vestimentos de Cr$214,3 bilhões. Mais 39 projetos entraram em operação no
ano, com investimentos de CrS 156.6 bilhões, especialmente nos setores de ál-
cool, couro, confecções e indúsiria eletrônica.

Aspectos Patrimoniais

0 total do Ativo da Cemig, no encerramento do Balanço, montava a Cr$6 989,3
bilhões, enquanto seu Patrimônio Líquido somava CrS2.752,1 bilhões, correspon-
dendo ao valor patrimonial de CrS4,93 por ação. A receita de exploração atingiu
a Cr$872,4 bilhões e o resultado do exercício, antes do Imposto de Renda, foi de
CrS267,5 bilhões. Face a esse resultado, a Diretoria irá propor á próxima Assem-
bléia Geral Ordinária a distribuição, para o ano de 1984, de um dividendo de
11,0% sobre o capital de Cr S558 bilhões, calculado "pro rata tempore".

O total da reserva de correção monetária do Capital Social, ern 31 de dezembro de
1984, era de Cr$1.221,8 bilhões, para o capital de CrS558 bilhões. Assim, de
acordo corn a legislação em vigor e o Estatuto da empresa, a Diretoria irá igual-
mente propor à próxima Assembléia Geral Ordinária uma bonificação de 200% so-
bre o Capital Social, pela distribuição de 2 ações novas, da mesma espécie e forma,
para cada ação possuída, todas do valor nominal de CrS1. As novas ações qua re-
sul tar em do aumento de capital, a ser proposto, vão concorrer em igualdade de
condições com as ações antigas, em caso de eventual distribuição futura de benefí-
cios.

Agradecimentos

A Cernig externa seu reconhecimento e agradecimento ás autoridades estaduais e
federais, líderes municipais e comunidades servidas.

Em especial, a empresa manifesta seu agradecimento e gratidão ao Ex-Governador
Tancredo Neves e ao Governador Hélio Garcia, pela solidariedade constante e es-
tímulo permanente; ao Ministro das Minas o Energia César Cais, á Eletrobrás e a
seu Presidente Costa Cavalcanti; á Diretoria do DNAEE; ao Secretário de Minas e
Energia, Gil César Moreira de Abreu e aos demais Secretários de Estado e titulares
de órgãos da administração estadual.

Expiessa ainda seu reconhecimento à classe política; aos órgãos financiadores; aos
ruralistas; aos consumidores; aos acionistas;aos fornecedores, às lideranças empre-
sai lais; aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal ;ea seu eficiente e de-
dicado pessoal, que desde 1952 imprime á Cemig uma marca imutável rie serieda-
de, competência e honestidade.

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984 COMPARATIVAMENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 1983

(Valores expressos em milhares de cruzeiros!

ATIVO

31 de dezembro
19 84 19 8 3

CIRCULANTE
Disponibilidades

Numerário Disponível . 
Aplicações no Mercado Aberto

Créditos, Valores e Bens Realizáveis
Consumidores e Revendedores
Rendas Diversas
Almoxarifado
Cauções e Depósitos Vinculados
Devedores Diversos
Títulos e Valores Mobiliários
Outros
(-1 Provisão para Créditos rie Liquidação Duvidosa

Despesas Pagas Antecipadamente

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos, Valores e Bens Realizáveis

Títulos e Valores Mobiliários . . .
Cauções e Depósitos Vinculados .
Outros

PERMANENTE
Investimentos

Participações Societárias Permanentes
Estudos de Projetos em Função do Serviço Concedido.
Outros

Imobilizado
Em Serviço
Intangíveis
Terrenos
Reservatórios, Barragens e Adutoras
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias
Máquinas e Equipamentos
Veículos
Móveis e Utensílios
Variação Cambial Especial
(-1 Depreciação e Amortização Acumuladas

Em Curso

Diferido
Despesa de Remuneração das Imobilizações em Curso .
Outras
(-) Amortizações Acumuladas

TOTAL DO ATIVO

117.877.201
55.029.978

172.907.179

23905.933

_3._05._3~3

159.372.947
6.226.518
2.114.477

897.641
1.737.9S3

54.587.844
17.532.840

(167.201)
242.303.029

10.444.1 7T
425.654.381

81.307
1.287.697

370.792
1 739.796

51.904.216
74.758

544.637
252.568

1.746.942

3.229.422
(396.705)

57.355.838"
2.1 .7.320

PASSIVO

31 de dezemoro
19 84

2.181.163
8.212.319

10.765.471
21.158.953

18.712.734
170.953.189

1.562.340.950
755.831.676

4.140.823.527
27.103.025
15.608.116

236.290.202
(1.317.155.640)

83.409.091

20.948
503.229
492.690

1.016.867

1.520.084
2 604.781
2.540.946
6.665.81 1

m
-ri.' Hl

* í i HM

* Bel

5.610.507.779
410.985.781

6.021.493.560

565.572.918
12.411.415

(58.681.515)
519 302.818

6.561.955.331

6.989.349.508

5.156.435
54.016.707

493.906.429
230.307.327

1.187.958.265
6.967.009
4.360.794

74.946.465
(346.580.973)

1.711.038.458
1 53.036.480

1.864.074.938

166.959.090
3.221.116

(11.917.999)
158.262.207

CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de Pagamento
Encargos de Dívidas
Tributos e Contribuições Sociais . . . .
Distribuição de Lúcios
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Estimadas
Outras

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Especiais
Outras

Recursos Restituiveis em Novas Ações.

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados

78.040734
3.173.842

69.054.091
11.624.346
60 208.267

391.160.895
77.118.225
50.740.610

741.121.010

2.861.158.108
549.656.175

30.845.948
3.441 .660.231

54.424.065

19 83

16.138.663
967.924

19.308.605
3.689.304

20.648.487
127.503.619

25 725.943
23.416.947

237.399.492

928868.305
145.431.843

9.557.706
1.083.857.854

819.352
3496.084.296 1.084.677.206

558.000 000
1.419.177.416

183.1 13.164
591.853.622

7.7 52.1 44._Ó2"

213.000 000
394.028.405

53.553.646
130.770 165
791.352.216

2.029.002.956

2.1 13.428.914 TOTAL DO PASSIVO 6 989 349.508 2.113.428.914

As notas explicativas Fazem parte integrante das demonstrações financeiras
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CÉMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

(13) SISTEMA EXTRAPATRIMONIAL

A Sociedade mantém em seus registros ns seguintes o principais va-

lores.

1081
CiS mil

1983

Direitos e bens próprios -

Custodosoivico-df.fir.il ....
Imobilizações alugadas a
consumidor os

(.(Depreciação acumulada . . .
Remuneração do

investimento em estudos dn

projetos om função dó
serviço concedido

Outros direitos e bons
próprios
Empréstimos o

financiamentos a utilizai
no pais

Empréstimos o
(inancinmenlos a utilizai'
no exterior

Outros
Total de diieitos e bons

próprios

775.121.781 184278.804

2.800.887 490.243
(956.972) (154.2611

2.625.013 497.830

23 329 189 902.210

8(59.620.942 138.067.873

272912.574 157.463.846

1 945 449 414 481 546.545

0 saldo da conta "Custo do serviço • déficit" corresponde à insuflei-

éncia rie remuneração apurada om comparação com a ramuneraçüo mínima logaj.

que será cornputávcl nos futuros reajustes de larilas. De acordo com a legislação

em vigor, aí tardas s/ío determinadas em função do "custo e receita do serviço"

que possibilita às empresas uma remuneração anual sobre o investimento, om fun-

ç3o do serviço, de 10 a 12 poi conto. Nos exercícios de 1984 e 1983, de acordo

com os cálculos da Sociodado, a remuneração eletiva (oi de 6,3% c 5,1%, respecti-

vãmente. O custo do serviço o a remuneraçSo do investimento relativos aos exerci-

cios de 1984, 1983 e 1982 dependem de revisão e aprovação pelo Departamento

Nacional de Anuas e Energia Elétrica ¦ DNAPE, embota não se esperem ajustes

significativos decorrentes da referida revisão. Os custos dos serviços até 1981 In-

ram aprovados polo DNAEE om cáráteí definitivo, conforme estabelece a legisla-

çâ"o ern vigor.

C'S mil
1934 198'!

Dnoilos o bons rio terceiros •

Eletrobrás —
Reserva global de reversão .
Rosei va t.lob.il de garantia .

CÇC-Combustível om
consignação  ...

União —
Bons em funcionamento no

serviço concedido
Bens no almoxarifado, . . .

Encargos rio consumidor
a receber

Outros direitos e bons rio
tei ceiros

Total rio direitos e bons rie
terceiros

159 911.840 62 667.097
48.746.404 22.652.631

76 829 78.774

3 425.014 1 576 703
7.242 2297

20 822.306

13.183 392 6 734 127

(14) PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES

A Sociedade, desde 1973, é patrocinadora da Fundação Forluminas

cie Seguridade Social-Fot luz , uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, com a li-

nalidade principal de suplementar os borióf ícips previdenciários aos empregados ria

Sociedade. A Forlu? adota o "Regime Financeiro de Capitalização" para o cal-

culo e acumulação rios recursos necessários aos seus planos pteviclonciários. Nosto

regime, as contribuições correntes (ria patrocinadora e dos associadosl destinam-se

à cobertura, ao valor presente, rios benefícios a serem pagos aos participantes, a-

cumulados desde a sua admissão no plano, bem como para amor li/ação dos borro-

lícios relativos ao tempo anterior de serviço que não foram cobertos por contri-

buicões adicionais tia Sociedade patrocinadora. É previsto quo o valor dos bencíí-

cios relativos ao tempo antotior do serviço, no montante estimado de CrS 77 bilhões

em 31 de dozembio tle 1984 (OS27.7 bilhões em 31 do dezembro de 1983), seja

amortizado em um período de 27 anos. alravés tle contribuições mensais adrcro-

nais. As contribuições adicionais leilas à FORLUZ pela Sociedade montaram om

Cr $8,1 bilhões om 1984 (0.52,9 bilhões em 1983). Quaisquer insuficiências nas

reservas destinadas aos beneficiários são de responsabilidade da Sociedade pairo-
cinadora.

O saldo de Cr$60,8 bilhões em 31 de dezembro de 1984 (CrS21.7

bilhões em 1983) demonstrado como Empréstimos c Financiamentos será amortr-

zado em parcelas mensais iguais em cinco anos, a partir de setembro do 1985. So-

bre o valor contratado incide correção monetária com base no Indico Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC e juros de 6 (soisl por cento ao ano, capitalizáveis

mensalmente durante o pei iodo do carência.

(15) SEGUROS

Os seguros contratados (CrS1.219.080.355 mil, principalmente con-

tra incêndios) estão do acordo com a política da Sociedade com telação à cober-

tura de seus ativos, a qual é baseada no grau rio risco rio sinistro a que está sujeito

cada item do ativo "oladamente, bem como no aspecto econômico linanceiro co-

mo um todo, considerando o custo rios prêmios de seguros.

Mai «o Pennà Bhei
Piosirlonto

246 1 73.027 93 761 629

Guy Maria Villela Paschòal
Diretor

Bernardo Qumlo Biasil Tolonlino
Diretor

João Gabriel Ramos
Diretor

Márcio dé Freiias Teixeira Campos
Suporinl. de Controle Contábil

Luiz Aníbal rio Lima Fernandes
Diretor

Josò Coriolando Beraldo
Duotor

Maurício rie Abreu Soares
Duotor

Evalrin Bornarrlos Machado
Contador- CRCMG - 23.216

CPF-098.277.496-68

Sociedade da Capital Aberto
Certificado GEMEC/RCA - 200-75/109 - CGC MF n." 17.155.730/0001-64

Av. Barbacena, 1200-30.000. Belo Horizonte. MG.

GOVERNO HÉLIO GARCIA

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS 0E VALORES

PARECER DOS AUDITORES

Aos Senhores Diretores da
Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG:

Examinamos os balanços patrimoniais da COMPANHIA ENERGÉTICA
DE MINAS GERAIS- CEMIG (Nota 1) levantados em 31 de dezembro de 1984 b
1983 e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do

patrimônio líquido o das origens e aplicações de recursos para os exercícios lindos
naquelas datas. Os nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de
auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, incluíram as provas nos regis-
tros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas
circunstâncias.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras refletem com

propriedade a posição financeira da Companhia Energética tio Minas Gerais •

CEMIG em 31 de dezembro de 1984 e 1983 e os resultados das suas operações e
as origens e aplicações de sous recursos referentes aos exercícios findos naquelas
datas, tle acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos INoia 2),
aplicados em bases uniformes,

Bolo Horizonte. 30 cio janeiro de 1985
ARTHUR ANDERSEN S/C - CRCSP-123 SMG

Gilberto Loureiro-Dirotor Responsável-Contarlor - CRC MG 23 462

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros eletivos tio Conselho Fiscal da Companhia Energética do Minas Ge-
rais - Cemig, infra-assinados, no desempenho de suas lunções legais e ostatutá-
rias, reunidos nesta data, na sede social da Empresa, á Av. Barbacena, 1200 ¦ 18?
andar, em Belo Horrzonte-MG. examinaram o Relatório da Administração e De-
ntonstraçõos Financeiras, referentes ao exercício findo ern 31.12.84 o respectivos
documentos complemehtares, Após verificarem que os documentos acima rnencio-
nados refletem a situação econômico financeira da Empresa e considerando. Iam-
bém, o parecer dos Auditores Independentes sobre eles emitido, opinam os mem-
bros do Conselho Fiscal favoravelmente a aprovação dos mesmos pela próxima
Assembléia Gorai Ortlin<i,io.

Reio Horizonte, 12 de fevereiro rie 1985

aa,) Ney Octavíani Bernis
Alceu Geraldo Cavalcanti Ribeiro

Homero Carvalho rie Gorioi

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Marro Ponna Bhenntj
Presidenle

Membros: Guy Mar ia Villela Paschòal, José Cor lolaiirlo Beraldo, José Marcondes

Brito de Carvalho, Guilherme Machado, Theodulo Pereira, Geraldo Freire da Silva,

Antônio Pedro Braga, Lucas Lopes e Sarah Kubitschek

Empresas

Mendes Júnior vende
mais para a China

Juiz de Fora — A Siderúrgica Mendes Júnior acaba de
fechar mais um contrato com a China, para o fornecimento de 2
mil t de fio-máquina, que já estão no porto do Rio. Esse
contrato serviu para inaugurar a utilização pela usina do sistema
ferroviário para o escoamento de sua produção, que seguiu ate
o Rio em vagões da RFFSA.

Em operação desde fins de março de 1984, a Siderúrgica
Mendes Júnior, com capacidade para 720 mil t/ano de aço, será
inaugurada no próximo dia 22 pelo Presidente João Figueiredo.
No ano passado, ela exportou cerca de 60 mil t de fio-máquina c
vcrgalhões, obtendo uma receita de cerca de 2 milhões de
dólares.

Auxiliar negocia
poupança no Rio

Sãn Paulo — O Banco Auxiliar está negociando a compra
de uma caderneta de poupança no Rio, cuja carta-patente está
cm poder do Citibank, que a recebeu do Grupo Residência
como parte do pagamento de uma dívida.

O negócio está estimado em CrS 27 bilhões (1 milhão dc
ORTN). As negociações estão em fase final, segundo confir-
mou, ontem, um dirigente do Auxiliar, que observou: "c a
oportunidade que esperávamos para entrar no mercado ca-
rioca".

Castrol critica
preço de óleos

A direçáo da Castrol do Brasil definiu, alravés de telex
enviado ao presidente do Conselho Nacional do Petróleo-CNP,
Ozicl Almeida, como "discriminatória" a aluai estrutura de
preços dos lubrificantes e considerou a manutenção da política
dc remuneração de capital adotada pelo órgão "absolutamente

superada pelos altos índices de inflação".
No telex, a empresa informa que; no período entre 31 dc

janeiro de 84 e 31 de janeiro deste ano. os preços para venda
líquida do GTX, por exemplo (seu principal produto), subiram
apenas 166%.

A Copene Petroquímica do Nordeste começa, no próximo dia
7 de março, a pagar dividendo dc Cr$ 1,85 por ação ordinária e
preferencial classe A e de Cr$ 0,4905 para cada ação preferên-
ciai classe B.

Os acionistas da Santaconstância Tecelagem homologaram,
em assembléia, aumento do capital social, dc CrS 7 bilhões para
CrS 13,6 bilhões, através de subscrição integralmente colocada.

A Cacique Financeira S.A., ex-Tibagi Financeira S.A.,
reuniu os acionistas, em assembléia, e aprovou a transformação
das ações ordinárias nominativas endossáveis em ordinárias
nominativas e das ações preferenciais nominativas endossáveis
em preferenciais nominativas. Foi também aprovado aumento
de capital, por subscrição, de 468 milhões de ações ordinárias e
a mesma quantidade em preferenciais.

A Metisa informou, em resposta a consulta feita pela Bolsa dc
Valores de São Paulo, que o faturamento dos primeiros seis
meses deste ano será de, no mínimo, CrS 39 bilhões.

Transbrasil S/A — Linhas Aéreas começa a pagar dividendo
integral de CrS 0,34 por ação e pro-rata de CrS 0,05 por ação,
mais bonificação, em papel, de 50% para todos os acionistas. A
partir do próximo dia 4 de março.

Desde o pregão de ontem da Bolsa do Rio, as ações da
Securit deixaram de ser negociadas sob a rubrica "situação
especial".

Os acionistas da Standard F.letrônica aprovaram aumento de
capital de Cr$ 12,1 bilhões para CrS 29,5 bilhões através da
emissão de 409 milhões de ações nominativas e escriturais e 293
__kõe$de ações preferenciais nominativas escriturais, ao preço
de CrS 22,82. Em assembléia, os acionistas aprovaram ainda a
emissão de duas séries de 10 mil debêntures cada, no valor tolal
dc CrS 20 bilhões.

. • A Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira apurou
um lucro líquido de CrS 18 bilhões 34 milhóes. ou CrS 1 por
acáo, no exercício encerrado em 31 de dezembro tle 84, contra
um resultado de CrS 1 bilhão 381 milhóes — CrS 0,23 por ação
— no i xercício anterior.

Puma pode ceder
controle para a
Datsun do Japão

Sáo Paulo — A Puma Veículos, que
foi a maior fabricante de automóveis
esportivos de luxo do Brasil, deixou de
produzir os seus modelos cm dezembro
úllimo, devido a problemas financeiros, e
hoje está negociando o seu controle com
a Dalsun, do Japão.

Diante da falta dc pagamento e de
novas encomendas, o setor dc autopeças
deixou de entregar componentes para a
fábrica desde setembro. A Volkswagen e
a General Motors também deixaram de
entregar motores à empresa. Dirigentes
da indústria automobilística informaram,
ontem, que as dívidas da Puma chegam a
mais de CrS 30 bilhões, havendo vários
títulos no mercado que podem ser protes-
tados nas próximas horas. Procurados
ontem, nenhum dos dirigentes da Puma
foi encontrado. Um funcionário da fábri-
ca, cm Capivari, informou que eles estão
sc movimentando para apressar a nego-
ciação com os japoneses. A Puma tem,
ainda, 80 funcionários.

No balanço do ano passado, a Puma
apresentou uma receita de CrS 1 bilhão
910 milhões, com prejuízos superiores a
Cr$ 30 bilhões. A situação da Puma se
complicou a partir de 1981, com a queda
do mercado de automóveis do Brasil e o
aumento das taxas dc juros para os finan-
ciamentos nas vendas.

A empresa tentou exportar para a
Alemanha, Estados Unidos e Japão. Nâo
teve êxito, por falta de homologação dos
produtos naqueles países, que exigem o
controle de poluição. A empresa chegou
a anunciar, ainda, exportações para a

. Suíça, que também não foram concretiza-
das. Já em novembro do ano passado, no
último Salão do Automóvel, a Puma não
participou.

No ano passado, a Puma transferiu
seu parque industrial da Avenida Presi-
dente Wilson, em São Paulo, para Capi-
vari, no interior do Estado, seguindo
antigo projeto de seu presidente, Luis
Roberto Costa, num investimento de CrS
2 bilhões. Hoje, a fábrica está paralisada,
enquanto se processa uma negociação
com a DATSUN, a mesma empresa que
cederia à Puma a tecnologia para produ-
zir o Cuore, um automóvel pequeno que
faz até 20 quilômetros com 1 litro de
gasolina.

Paga a produção do Cuore, a Puma
chegou a buscar uma associação com
empresas filiadas ao Sindicato Nacional
dc Autopeças (Sindipeças).

Foram realizadas várias reuniões,
mas os empresários interessados concluí-
ram que não havia condições financeiras
para realizar o projeto.

O presidente da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea), André Beer, considera
que a entrada de uma fabricante japonesa
no mercado deve ser encarada como
normal, "mas ela tem que produzir no
Brasil mais de 85% do veículo".

— Não podemos admitir que a em-
presa venha ao Brasil somente para mon-
tar veículos com partes importadas. Para
uma competição honesta, deve produzir
aqui" — destacou Beer.

Foto de José Carlos Brasil/São Paulo
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Cemig apura lucro de
Cr$ 251 bilhões, 353%
maior do que em 83

Corrêa (D) ameaça impetrar mandado de segurança

Standard quer mudança na
escolha oficial de agência

São Paulo — A agencia de publicida-
dc Standard, Ogilvy & Mather irá impe-
trar mandado de segurança contra o Go-
verno sc forem mantidas as atuais regras
para a escolha das agências que recebem
as contas publicitárias oficiais, informou
o presidente da empresa no Brasil, Flávio
Corrêa.

Hoje, só participam das concorrên-
cias as agências com maioria de capital
nacional e essa posição será reiterada
pela Federação Nacional das Agencias de
Propaganda, favorável a exclusão das
agências estrangeiras nas contas do Go-
verno como afirmou o presidente da
Fenapro, Luis Salles.

O presidente da Standard, Ogilvy no
Brasil, Flávio Corrêa, assegurou que sua
agência "continua perseguindo a inten-
ção de trabalhar com o Governo". Com
matriz nos Estados Unidos e escritórios
cm 42 países, a Ogilvy & Mather é tida.
no Brasil, como uma das 10 maiores

agências. Entre seus clientes, tem a Al-
pargatas, a Souza Cruz, Philips, Shell
Petróleo e Gessy Lever.

— Como brasileiros, nos sentimos
discriminados. Afinal, sou gaúcho e na
Standard temos 600 brasileiros. Como
empresa, acredito que nossa estrutura
deva ser usada pelo governo — observou
Flávio Corrêa, ao anunciar a disposição
dc recorrer à via legal para participar das
concorrências públicas. 

"A reserva de
mercado que algumas agências nacionais
conseguiram náo servem aos interesses
nacionais, mas sim aos interesses particu-
lares", afirmou.

Luis Salles lembrou que a posição da
Fenapro sempre foi Je defender uma
maior democratização das contas públi-
cas, possibilitando que as pequena e
médias agências recebam, também, um
pedaço do bolo. É contrária, contudo, ao
ingresso das agências multinacionais nes-
sc mercado.

Belo Horizonte — O presi-
dente da Ccmig-Companhia
Energética de Minas Gerais,
Mario Penna Bhcring, afirmou
ontem que a empresa encerrou
o exercício de 1984 em situação
de equilíbrio econômico-
financeiro, com um lucro líqui-
do de CrS 251 bilhões, 353%
maior do que o anterior, tendo
registrado um acréscimo de
11,2% no consumo total de
energia e de 13,3% no consu-
mo industrial.

A empresa investiu no ano
passado mais de CrS 206 bi-
lhões. O programa Cemig-
Rural, lançado em abril, teve
44 mil contratos assinados em
apenas oito meses. Estão sendo
mantidos entendimentos com o
Banco Mundial para aumentar,
dc 60 mil para 85 mil, o número
de propriedades rurais a serem
energizadas em Minas, em qua-
Iro anos. A Diretoria vai pro-
por dividendos aos acionistas
de 11% sobre o capital, além
dc bonificação em ações.

Segundo Mário Bhcring, a
transformação da Cemig em
companhia energética, decidi-
da ano passado, vai possibilitar
sua atuação nos diferentes
campos da energia, "com vistas
à sua exploração econômica em
quaisquer de suas fontes". No
final de dezembro, a empresa
era responsável pelo forneci-
mento de eletricidade a 568
sedes municipais mineiras,
num total de 2 milhões 224 mil
consumidores.

Disse o presidente que a Ce-
mig encerrou o ano em uma
posição de liderança nos diver-
sos índices que medem a pro-

dutividade do sclor, como a
relação dc consumidores por
empregado, energia vendida
por empregado c consumidores
por empregado na distribuição."Os índices obtidos pela Cemig
são notáveis mesmo quando
comparados aos das empresas
mais eficientes do mundo."

Sobre o desempenho finan-
ceiro, disse que a reccila de
exploração superou CrS 872 bi-
lhões, o patrimônio líquido ai-
cançou CrS 2 trilhões 752 bi-
lhões c o resultado líquido,
antes do Imposto dc Renda,
situou-se em cerca de CrS 267
bilhões 500 milhões. A Direto-
ria vai propor dividendos, aos
acionistas, dc 11% sobre o ca-
pitai, de CrS 558 bilhões, caleu-
lado pro rata tempore. Distri-
buirá, ainda, uma bonificação
de 200% sobre o capital social,
ou seja, duas ações novas, da
mesma forma c espécie, para
cada ação possuída, todas no
valor nominal dc CrS 1.

Apesar dos resultados satis-
fatórios, o presidente da Cemig
observa que a taxa de remune-
ração do investimento situou-
se em 6,3%, "valor superior à
taxa de 5.1%, verificada em
1983, mas ainda bem abaixo do
mínimo legal de 10%". Dentre
as causas, citou os níveis tarifa-
rios ainda defasados dos custos
da empresa, "bem como os
recursos da receita operacional
transferidos ao Governo fede-
ral, a título de cotas dc rever-
são, garantia e combustíveis,
que desviaram 15.8% da arre-
cadaçáo líquida do ano e inibi-
ram fortemente a geração de
recursos internos".

Econômico anuncia
Vale lucra Cr$ 5,59 por compra de crédito
ação no mês de janeiro imobiliário do BMG

A Companhia Vale do Rio Doce
divulgou ontem à noite o balancete do
mês de janeiro, quando apresentou um
lucro líquido de CrS 148 bilhões 473
milhões, que correspondeu a um lucro
por ação de CrS 5,59. O resultado, embo-
ra inferior aos dos últimos meses, ficou
dentro da expectativa dos analistas do
mercado dc ações, que esperavam algo
entre CrS 5 e CrS 7.

O.s meses de janeiro e fevereiro,
tradicionalmente, são os mais fracos da
Vale do Rio Doce. No primeiro mês do
ano passado, o lucro da empresa sobre a
base acionária atual (de 26.5 bilhões de
ações) foi de CrS 0,59. Portanto, o cresci-
mento foi dc 847%. Janeiro é um mês em
que o volume de embarque é habitual-
mente reduzido e neste ano não ultrapas-
sou a casa das 3 mil 4bU toneladas.

A receita líquida da'Vale do Rio
Doce em dezembro atingiu CrS 292 bi-
lhões 104 milhões e o ganho na equiva-
lência patrimonial dos investimentos cm
empresas controladas e coligadas foi de
CrS 59 bilhões 508 milhões. O saldo das
variações monetárias foi devedor cm CrS
6 bilhões 315 milhóes. .,

A Vale produziu e comprou no mês
passado um total de 5 mil 420 toneladas
de minério e de 520 toneladas de pelotas.
As vendas para o mercado externo totali-
zaram 3 mil 460 toneladas. O resultado
cie janeiro deverá influir no comporia-
mento dos preços das ações da empresa
negociadas nas Bolsas de Valores, devi-
do, cm especial, á proximidade do venci-
mento do mercado de opções.

Brasilia — O Banco Econô-
mico acaba de assinar a compra
da BMG — Crédito Imobiliá-
rio, culminando seis meses de
negociações onde, de um lado,
está a determinação do Econô-
mico em operar crédito imobi-
liário em todo o país e do outro
a descrença do sucesso de em-
presas independentes nessas
operações. A informação foi
prestada pelo diretor de Crédi-
to Imobiliário do Econômico, o
ex-presidente da Abecip. Má-
rio Gordilho.

Esta é a segunda empresa de
crédito imobiliário incorporada
ao Econômico este ano. Em
janeiro, foi incorporada a Mó-
dulos Crédito Imobiliário, com

sede no Ceará. E que também
atua nos estados do Piauí e
Maranhão.

A compra da BMG repre-
sentou uma operação de CrS 30
bilhões e abrange os 28 pontos
de captação da empresa que
atua na quinta região do SBPE
que compreende os estados dc
Minas Gerais (onde será manti-
da a sede da nova empresa do
Econômico), Espírito Santo,
Goiás e o Distrito Federal.

O Econômico está operando
crédito imobiliário desde 1972,
quando adquiriu o controle da
Casa Forte, em Salvador, e
com área dc atuação na quarta
região do SBPE (Bahia e Sergi-
pe).
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Interventor gera controvérsia
negando Caixa-2 no Habitasul

F.m nota divulgada tintem li noite, o
interventor da Habitasul Distribuidora dc
Títulos c Valores Mobiliários Ltda., Ser-
gio Rodrigues Prates, negou a descoberta
de caixa dois na empresa. Também o ex-
presidenle tia Habitasul, Péricles dc Frei-
tas Druck, enviou um telex à Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, desmentindo
a existência de operações irregulares na
Distribuidora do grupo.

No Rio, fontes oficiais ligadas ao
inquérito em curso reiteraram ao JOR-
NAL DO BRASIL que foram dc fato
realizadas operações dc over-nighl sem o
devido registro contábil, o que configura
a prática dc ilícitos perante a legislação
bancária.

Os comunicados
É o seguinte o comunicado do inter-

ventor na Distribuidora Habitasul, Sérgio
Rodrigues Pralcs:"Esclarecemos 

que náo tem funda-
mento notícia publicada no JORNAL
DO BRASIL de hoje (14/2) sobre supôs-
ta descoberta da existência de caixa 2 e
respectiva composição da carteira de
over-nighl na Habitasul Distribuidora dc
Títulos e Valores Mobiliários Ltda".

Sérgio Rodrigues Prates
Interventor na Distribuidora
A nota do ex-presidente da Habita-

sul, Péricles Druck. tem o seguinte con-
teúdo:

"A 
propósito de notícia veiculada

pelo JORNAI. DO BRASILde 14.02.85.
em suas Io e 21a páginas a Companhia
Habitasul de Participações — CHP —
controladora da Habitasul Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S. A.,
esclarece:

1. Os números e operações constan-
tes da referida notícia expressam a posi-
ção dc títulos vendida ao público cm
08.02.85, devidamente contabilizados,
estando os respectivos lastros integral-
mente custodiados, fisicamente conferi-
dos e já sob o controle do Sr. interventor
nomeado pelo Banco Central do Brasil.

2. Não existe nem nunca existiu "cai-
xa dois" ou "caixa 

paralelo" em qualquer
empresa do grupo Habitasul.

3. As empresas do grupo Habitasul
não praticam c jamais praticaram qual-
quer operação, sem o devido c competen-
te registro contábil."

Compradores
Já está cm estudos a proposta do

Governo do Rio Grande do Sul, no
nentido de criar uma Sociedade de Crédi-
to Imobiliário (SCI) de economia mista,
que absorva os ativos e os funcionários da
Habitasul Crédito Imobiliário (recém-
liquidada). A proposta não inclui a absor-
Cão do passivo c, devido a essa caraclerís-
tica especial, só será aprovada se obtiver

parecer favorável do Conselho Monclá-
rio Nacional (CMN).

A composição prevista é: CrS HX)
bilhões dc capital inicial, dos quais 51%
dc participação do Banrisul (o banco tio
Estado) e os restantes 49% distribuídos
entre empresas privadas e os funciona-
rios, que também se tornariam acionistas.
Para tanto, o BNH deverá autorizar a
liberação do Fundo dc Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) dos emprega-
dos cia empresa, que têm um total acumu-
lado tlc CrS h bilhões.

Hoje, até o final do dia, o Habitasul
pode anunciar também o desfecho das
negociações envolvendo quatro grupos
financeiros: um deles é o próprio Banri-
sul, o outro grupo é da região Sul e dois
são do centro do País. As informações
são de fontes do mercado.

Ontem, o Governador Jair Soares se
reuniu durante todo o dia com banquei-
ros e empresários gaúchos para tentar
viabilizar as alternativas propostas para
salvar o Sul Brasileiro. A noite, se reuniu
com o Secretário da Fazenda. Clóvis
Jacobi, quando foi discutida a possibilida-
de do Banrisul adquirir a Crédito Imobi-
liário do Habitasul.

— Essa hipótese não está descarta-
da", confirmou um assessor no Palácio.

O Banrisul já dcsencaixoti, desde o
último dia 31 dc janeiro. CrS 179,5 bi-
lhões na recompra de títulos (obrigações
emitidas pelo Estado e certificados dc
depósitos bancários de emissão do
BRDE e do próprio banco) que estavam
em poder do Sul Brasileiro. Em seu
último balanço, o Banrisul apresentou
um lucro líquido dc CrS 34,9 bilhões c um
resultado operacional negativo de CrS 58
bilhões.

A APLUB confirmou à tarde que
suspendeu as negociações do Multibanco
com o Habitasul, porque considera um
prazo muito curto até o dia 21 (data em
que os depósitos em poupança da Habita-
sul serão redistribuídos para outras agen-
cias) para fazer uma auditoria na empre-
sa. Sabe-se, no entanto, que o Mulliban-
co não recebeu a aprovação do Banco
Central para se associar na compra do
Habitasul, porque tem 49% das ações cm
mãos do Bank of América.

O Banco Habitasul movimentou na
quarta-feira CrS 15 bilhões no atendi-
mento dos saques dc seus clientes, que
acorreram em massa às agências do Ban-
co — reaberto ontem — retirando os
depósitos cm conta-corrente sem limites.

Processos
O advogado Osvaldo Tadeu de Mat-

tos entrou com uma queixa-crime na
Primeira Delegacia de Polícia dc Porto
Alegre contra o diretor-presidente do
grupo Habitasul, Péricles Druck, na qual

pede que seja instaurado inquérito c
posteriormente seja decretada a prisão
preventiva do banqueiro gaúcho, devido
à denúncia dc existência dc "caixa dois"
na Habitasul, distribuidora de títulos e
valores mobiliários.

A existência tle uma carteira paralela
de operações tle overnight sem registro
contábil na Habitasul, distribuidora de
títulos c valores mobiliários, motivou a
quéixa-crimc do advogado, que represen-
ta mais dc HK) clientes, os quais investi-
ram, segundo ele, CrS I bilhão na insti-
tuiçáo bancária.

O Juiz. da 7" Vara Federal, José
Morschbacher, concedeu liminar ao man-
dado de segurança impetrado pela Fundi-
ferro — Fundição de Ferro Ltda. — dc
Lagoa Vermelha, contra o Banco Cen-
trai, para que possa sacar CrS 228 mi-
lhóes aplicados no overnight do Sul Brasi-
leiro no dia f>, que foram transferidos
pelo cliente para conta corrente no dia
seguinte, c, à revelia da empresa, rcapli-
cados no overno dia 8, quando o banco já
estava sob intervenção,

O advogado da empresa tle Lagoa
Vermelha, Mario Mateiro, explicou que
a Fundifcrro havia aplicado na mesa do
over do Sul Brasileiro CrS 228 milhões no
dia ft, antes da intervenção, e que no dia
seguinte — quando os rumores da inler-
venção foram muito fortes — pediu para
que os valores fossem depositados na sua
conta corrente.

Susep confirma a
intervenção no MFM

A Susep (Superintendência de Segu-
ros Privados) formalizou ontem a inter-
venção no Montepio da Família Militar,
determinada pelo Ministro da Fazenda,
Ernane Galvêas. Em nota distribuída à
imprensa, a Superintendência informou
que a intervenção foi decretada a pedido
da própria administração do Montepio,
após reunião do conselho deliberativo,
no último dia 12.

O MFM controla W)% das ações do
Banco Sul Brasileiro, cuja intervenção foi
decretada pelo Banco Central na semana
passada. Com isso, o montepio teve dc
suspender os pagamentos dc seus benefí-
cios c não pode movimentar as aplicações
financeiras dc suas reservas técnicas, fei-
las através das agências e das empresas
financeiras do grupo Sul Brasileiro sob
intervenção.

A nota divulgada ontem explica que
a intervenção foi decretada com o objeti-
vo de "resguardar os direitos dos associa-
dos c beneficiários, mediante a preserva-
çáo do patrimônio da entidade e a garan-
tia dc sua normalidade administrativa,
ante a intervenção governamental ocorri-
da no grupo financeiro Sul Brasileiro".

Leia editorial "Volta aos Profissionais"

(COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO)

ESTALEIRO MAUÁ
COMUNICADO

Tendo em conta o farto e equivocado noticiário que vem sendo veiculado pela imprensa de
todo o país, em referência às chamadas "dívidas dos estaleiros" para com a rede bancária nacional e
estrangeira, com acentuada ênfase à parcela de, aproximadamente, USS 300.000.000,00 (trezentos
milhões de dólares), que seria de responsabilidade deste "Estaleiro Mauá", vimos, a bem da
verdade e na defesa de nossa credibilidade comercial e financeira, declarar o seguinte:

Toda dívida que, equivocadamente, é imputada aos estaleiros e, em particular, ao ESTALEI-
RO MAUÁ (CCN) não é de sua responsabilidade mas, sim, da extinta SUNAMAM, a qual foi, por
força dos Decs. Leis 2035 e 2055, sucedida pela UNIÁO em todos os "seus direitos e obrigações
decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato."

A suposta "dívida dos estaleiros"-resultou da insuficiência de recursos da SUNAMAM para,
na condição de financiadora dos armadores, pagar aos estaleiros os preços dos navios por estes
construídos em conformidade com os programas de construção naval aprovados pelo Governo
Federal, tendo daí resultado que:

— Os estaleiros, ante a citada deficiência de recursos do Fundo da Marinha Mercante, e à
medida em que cumpriram cada etapa de construção de cada navio, devidamente verificada por
fiscais e auditores da SUNAMAM, e após obter a atestação do crédito correspondente ao evento
assim realizado, recorreram ao sistema bancário, para obter os recursos correspondentes, como
modalidade de pagamento de seus créditos junto à SUNAMAM. E tudo de acordo com sistemática
aprovada pelos órgãos governamentais do mais alto nível.

— Concomitantemente ao fornecimento de recursos pelos bancos aos estaleiros, em forma
de empréstimo, a SUNAMAM manifestava formalmente a assunção da dívida contraída pelos
estaleiros, com todos os serviços e encargos da dívida contraída pelos estaleiros, além do principal.

— Trata-se, portanto, de dívida de única e exclusiva responsabilidade da União, como
sucessora da SUNAMAM, e não de dívida dos estaleiros.

— Se é certo e inquestionável que os bancos têm direito líquido e certo de receberem os
seus créditos pelos empréstimos que fizeram, não menos certo é, também, que não cabe aos
estaleiros procederem ao resgate da dívida de que se trata, mas, tão somente, à União, como
sucessora da SUNAMAM, a qual, ao tempo da tomada de recursos pelos estaleiros, se obrigou pelo
resgate das dívidas como forma de pagar, aos estaleiros, os créditos que a estes não pagou na
devida oportunidade, por falta de recursos.

— Vale ressaltar, neste passo, que os CRÉDITOS dos estaleiros, que motivaram a tomada
de recursos no sistema bancário, são líquidos e certos e oriundos de contratos públicos e ajustes
bilaterais inerentes à construção de navios, sendo que só o ESTALEIRO MAUÁ já entregou 168
embarcações das 171 contratadas.

— Todo esse alarde, que tanto compromete a credibilidade dos estaleiros e do
empresariado em geral perante a opinião pública, resultou da fixação recente, por autoridade
incompetente, de novos critérios de apuração dos créditos dos estaleiros que já haviam sido legítima
e legalmente reconhecidos e certificados, tanto que a SUNAMAM, até abril de 1983, vinha honrando
a dívida que assumira junto aos bancos.

Nada pode ser questionado quanto ao desejo da administração federal de investigar, a
qualquer tempo, a gestão dos funcionários e administradores da extinta SUNAMAM, em razão da
extinção dessa autarquia, inclusive de perquiriraté mesmo a eventual coparticipação de terceiros na
obtenção de quaisquer vantagens ilícitas, em detrimento da União.

Contudo, não é válido nem legítimo, tampouco jurídico, que em nome disso se pretenda
transformar em credora, a real devedora, a União, e, por via de conseqüência, os estaleiros em
devedores, quando estes nada devem realmente aos bancos, posto que a dívida constituída por
estes foi inquestionavelmente assumida pela União, a qual não pode, assim, arvorar-se em árbitro ou
juiz de seus próprios atos contratados formalmente com terceiros de boa-fé.

Diante do exposto, o ESTALEIRO MAUÁ viu-se na contingência de ingressar na Justiça
Federal, em defesa de seus direitos líquidos e certos, para manter íntegros os seus créditos, o que
fez no dia 7 último, em Brasília, perante a Egrégia 5a Vara Federal, a par de outros procedimentos
judiciais complementares que adotará, se e quando oportuno, contra quem de direito, para
ressarcimento de quaisquer prejuízos que possa, eventualmente, vir a sofrer, em decorrência da
descabida e ilegítima conceituação como devedor, o que é de todo inaceitável.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1985.

(a.) PAULO MAIA
Advogado
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Copag entrega sugestões e
Tancredo elogia consenso

Brasília — Ao entregar, ontem, ao Presi-
dente Tancredo Neves, 11 documentos com
"análises sucintas, diagnósticos e sugestões"
para uma política econômica do Governo
Federal, o presidente da Comissão Organiza-
dora do Programa de Governo — Copag, José
Serra, ressaltou o consenso com que foram
aprovados todos os documentos,

O Presidente eleito, ao receber os do-
çumentos em seu escritório, no prédio da
Fundação Getúlio Vargas, considerou a ttnani-
midade de uma comissão-mista do PMDB e
Frenle Liberal como "testemunho da capaci-
dade de se poder realizar cm comum as tarefas
enormes que estão ao nosso encargo".

O Presidente náo desmobilizou a Comis-
sáo, reconhecendo-a extinta de direito, mas
náo de fato. "Não posso, não devo c náo estou
em condições de prescindir da orientação c dos
conselhos, mas sobretudo e principalmente da
experiência de táo ilustres brasileiros."

Serra dividiu o trabalho da Comissão em
três grandes grupos: um a que chamou de
"questões macro-econômicas" onde são abor-
liados temas como dívida externa, orçamentos
públicos c previdência social; outro de "políti-
cas setoriais", onde incluiu indústria, agricul-
lura, energia, ciência c tecnologia; c o último
que recebeu dc Serra o nome dc "problemas
com a pobreza, a fome c o desemprego".

Os documentos abordam os seguintes le-
mas: o problema da dívida externa; política
contra a fome c o desemprego; política indus-
trial; política agrícola; política para o Nordes-
te; política relativa à ciência e à tecnologia;
política em relação ao sistema previdenciário;
política com relação à questão energética;
política em relação ao comércio exterior e
política cm relação ao Banco Nacional da
Habitação.

Agricultura e BNH
Sem nada adiantar de especial sobre o

conteúdo da matéria, o Secretário de Planeja-
mento c Economia de São Paulo e presidente
da Copag rechaçou a idéia de um plano de
emergência. Foi sugerido, diante do grave
problema da fome c do desemprego, melhor
utilização dos recursos que devem ser orienta-
dos para resolver esse problema."Precisamos melhorar a oferta de alimen-
tos para o consumo da população. E isso não
quer dizer que náo se vá agir com austeridade
na medida que entendo austeridade como
corte de desperdício e não como forma dc
condenar o povo à fome", afirmou Serra.

A agricultura aparece nos documentos
como prioritária, pois é um caminho seguro,
segundo acreditam os membros da Copag,

para se combater dois graves problemas nacio-
nais — a inflação c a pobreza — com evidentes
reflexos positivos em ioda a economia do País.

Concluindo que 
"é possível encontrar um

caminho para se sair da crise", Serra passou de
raspão pelos outros temas.

Sobre os orçamentos federais, disse que é
necessária uma "maior transparência das re-
ccitas e das despesas do poder público".
Ouanto á política habitacional, a Comissão
limitou-se a sugestões gerais (que não reve-
lou). Só ressaltou que o BNH "é muito
complicado para se analisar de fora".

Alimentos e emprego
O programa de alimentação e emprego,

preparado pela Copag, inclui a oferta de
merenda escolar não apenas no período dc
aulas, mas ao longo de todo o ano, amparo
maior às nutrizes e venda de alimentos básicos
a custo reduzido para populações de baixa
renda.

Na área de emprego, a proposta básica é
promover realização dc obras pequenas, mas
múltiplas, espalhadas por lodo o País, espe-
cialmcntc nas áreas de saneamento, constru-
çáo civil, água e esgoto, além de estradas
vicinais. Ouanto ao programa específico para
o BNH. uma das sugestões apontadas pela
Copag é manter a equivalência entre os reaius-
les salariais e as prestações da casa própria.

As informações sào de uma fonte com
acesso aos documentos entregues ontem ao
Presidente eleito. Um outro informante reve-
lou que, dos 11 documentos entregues, quatro
foram feitos em função de pedido especial de
Tancredo Neves: aquele que trata da situação
das finanças públicas, o que avalia o déficit da
previdência social, o programa emergencial dc
alimentação e emprego c o programa de
sugestões para sanear o BNH.

Os recursos públicos destinados a várias
áreas industriais, a partir da posse do Presi-
dente eleito, seguirào um esquema dc pnori-
dades. Neste esquema, os setores que não
sejam intensivos dc mão-de-obra, ou que pres-
sionem o balanço de pagamentos do País,
terão menos recursos.

O programa que sugere uma política de
ciência c tecnologia tem como sua mais impor-
tante sugestão reunir todos os órgãos que hoje
tratam do assunto em uma secretaria direta-
mente ligada à Presidência da República.

Ouanto às sugestões para uma política
industrial, a Copag aconselha Tancredo Neves
a dar especial atençào a segmentos onde hoje
o Brasil está atrasado, tais como robótica,
automação e outros setores como a petroquí-
mica e indústria química fina.

i_ )•• '.,'

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas que, de
acordo com o que estabelece o artigo 37 da Lei
n° 6.404, estarão suspensos os serviços de
transferência, conversões e desdobramento de
certificados de ações, no período de 25/02/85 a
11/03/85.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1985

Eliezer Batista da Silva
Presidente

Inflação só
em dez dias
chega a 5,1%

São Paulo — A inflação, re-
presentada pelo índice Geral
de Preços (IGP), alcançou a
5,1% no primeiro decendio de
levereiro, contra os 6,9% do
mesmo período de janeiro, in-
formou, onlem, o Secretário
Especial de Abastecimento e
Preços, José Milton Dallari,
após reunião com o diretor da
Fundação Getúlio Vargas, Ju-
lian Chacel. O primeiro decén-
dio de avaliação do IGP corres-
ponde ao período de 27 de
janeiro a 5 de fevereiro.

Dallari observou que a que-
tia da inflação de 1,8%, no
início de fevereiro, indica que"o esforço que estamos reali-
zando para reverter a alta do
último més está dando certo".
"Mesmo assim acentuou, não
podemos fazer qualquer tipo
de previsão para a taxa deste
mês". O índice do Custo dc
Vida (ICV) aumentou 8,2%,
no período, e os itens que mais
influenciaram a alta foram o
café, com aumento de 40,4%;
pao, 17,1%; ônibus, 10,7%;
água, 13,2%; e material escolar
com uma variação de 14,8 a
38%.

Na composição do IGP, a
Fundação Getúlio Vargas rc-
gistrou, ainda, crescimento de
3,9% no índice de preços por
Atacado (IPAI e dc 3.2% no
índice de Construção Civil
(ICC). O aumento nos preços
do café representou um peso
de 35,6% na composição do
IPA, seguido da elevação nos
preços dos cigarros (24,7%),
arroz (17,2%) e tecidos de ai-
godão (10,2%).

Com o objetivo de tninimí-
zar os efeitos do aumento de
40% nos preços do café "c o
abuso que vem sendo praticado
na comercialização do produ-
to", Dallari informou que o
Instituto Brasileiro do Café
(IBC) iniciará, hoje, a coloca-
ção de estoques reguladores na
Bolsa de Mercadorias de Sáo
Paulo para a venda direta as
torrefadoras."Na minha opinião, os con-
sumidores poderiam evitar o
abuso praticado pelos comer-
ciantes, adquirindo o produto
diretamente das torrefadoras
que são obrigadas, por portaria
do IBC, a venderem o café à
população. Com isso, o consu-
midor poderia economizar até
CrS 5 mil por quilo", afirmou
Dallari.

Sâo Paulo — Um congela-
mento de preços, durante sH)
dias, foi proposto ontem pelo
empresário Dilson Funaro,
presidente da Trol, como uma
das medidas a serem adotadas
pelo fuluro Governo para a
contenção do processo inflado-
nário.

Sou' muito favorável ao
choque de preços. Tudo deve-
ria ser congelado por ('0 dias,
menos os salários. Ninguém
quebraria e seria muilo melhor
do que levar a economia para
uma recessão — afirmou.

Considerado um dos empre-
sários que mais criticam a atual
política econômica do Gover-
no, Dilson Funaro foi hotnena-
geado ontem a noite com o
prêmio anual oferecido pela re-
vista "Senhor", da Editora
Três, tendo recebido o título"Senhor 84". Segundo o Con-
selho Editorial da publicação,
foi o escolhido por ser o "em-

presário politicamente mais co-
rajoso e progressista de S4,
tendo sido um dos raros que se
engajaram na campanha das
Diretas Já". Além do título,
Funaro recebeu uma escultura
de Wcsley Duke Lee.

É inaceitável que a políti-
ca econômica continue a se
guiar pelos objetivos que hoje
a orientam. Nincuém deve se
iludir com a idéia de que é
possível socorrer o social e. ao
mesmo tempo, preservar as re-
gras atuais de gestão econômi-
ca. Há quatro anos estamos
premiando o rentismo cm de-
trimento dos que trabalham e
dos que produzem — disse ele.

Mlnlt tério ,i.i _ Miru. b Energii

Eletrobrás
Centrais Elétricas Brasileiras SA
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Comunicado

Comunicamos aos senhores acionistas e demais interessa dos que o Conselho
cie Administração tia ElETROBRAS. em ie.jm.lo «aluada nesta data. aprovou

Helatooo e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 198-1
As decisões adotadas, a serem submetidas à aprovação da Assembléia Gera'
Ordinária de acionistas, prevista paia 18 de março de 1985, incluem.

Destmação do resultado do exercício'
Do lucro liauido do CKercicio, gue atingiu a Os I 687 44B milhões e anos as

apropriações legais e cstatuanns. (oi proposta a declaração tle dividendos no va
loi de CrS 306 618 milhões dos guais deverào ser pagos CrS 188 521 nn-
lhões para as ações ordinárias. CrS 2 719 milhões para as preferenciais e reti
dos CrS I lb 378 milhóes na reserva especial prevista pelo . 5° do Ari 202 da
Lei na 6404 '76 Os dividendos foram calculados pro rata tempons" â taxa de
6% para as ações ordinárias e preferenciais 

"B" e 8"n para as ações preleren
ciais "A", 

gorando um dividendo por ação de CrS 2 65 umegral! e CrS 1 55
("pro rata "i 

pora as ordinárias e preferenciais 
"B" e Cr 5 3.54 .integral, para

as preferenciais 
"A"

2. Aumento de capital
Nos termos do Art. 167 da Lei 640*1 76. o capital soci.il da Empresa devera

sfer aumentado, sem emissão de novas ações, para CrS 9 5*11 596 milhões com
a utilização do resultado de sua própria correção monetária, que atingiu a CrS
6 19J 015 milhões.

Rio cie Janeiro. 14 de fevereiro de 1985

JOSÉ COSTA CAVALCANTI
Presidente do

Conselho rie Administrarão

BANCO DO BRASiL S.A.

Carteira de Comércio Exterior
Comunicado n° 120, de 14-2-85

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX) do
Banco do Brasil S.A torna público que fica dispensada, a partir
desta data, a retenção cambial prevista no item 22 do Comuni-
cado CACEX n° 56, de 12-8-83, Dará importação de bacalhau
seco e salgado (NBfWTAB 03 02 01.04 e 03.02 01.05). alhos
frescos (NBfWTAB 07.01.05 00) o castanha comum tNBM/TAB
08 0b.04.00), permanecendo em vigor as demais disposições
consubstanciadas no refenao item.

Rio de Janeiro, RJ. 14 de fevereiro de 1985
Edgardo Amorim Rego. Diretor substituto

Minutaria ciai __.ir.jt e Enfrqi» já

Eletrobrás *f
Centrais Elétricas Brasileiras SA

COMPANHIA ABERTA CGC-OOOOnSOOQOl _6

SOM VIDEO

CLASSIFICADOS JB

Aviso aos Acionistas

ficam os Senhores Acionistas d» Centram Elétricas B-asile"as S A - ELETRO
SRAS avisados de que se encontram a sua disposição na sede da Empresa, no
Setor de Autarquias Norte. Rua Dms. Ea*™ da PITRORRAS 4< andar, em
Brasília, na Rua Teófilo Oton. 93- 2- andar ou na Rua da Alfândega, 80-3'
andar, nu Rio de Janeiro, os cri umentos a oue S" rerere o artigo 1 33 da Lei n '

6 dOA de 15 de dezembro de 1976, relativos ao e»erc,-io lindo em 31 12 84

Brasília. 14 de fevereiro Oe1985,

JOSE COSTA CAVALCANTI
Presidente do
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9 S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE
* ~ „ <ifi«i aai/nnni-KR

ZAfiM Sociedade Anônima de Capital Aberto C.G.C. 17.179.391/0001-56

NOSSAS AÇÕES
SÂO NEGOCIADAS
NAS KXSAS DE VALORES

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 1984

Senhores Acionistas,

c mm lAtltlArin nus submetemos 4 su» ap.ociacSn o presente Relatório do atividades da Empresa du.anto o exercício

de 9B4^
ras tam como dMNoIBSEnpKlWB o du Parecer dos Auditores Indopondontns. Observado o disposto nos artlóoi 2491

25Òd» Lei 840 do %2.76 apresentamos. tamMm. o Balanço Pammonial a. OemonstraçJo dosRBUIt.disd.Sa-
mi li e Ci ..solidados ctim su,. I 01 l.olarta Sama.co M.no.oçao S A, relorentns ao e«orclcio lindo em 31.12.84.

J, ,ní ,,. mi iil irSii ria ordem do ÍOI (poisos oue lom.com inlo.maçdes ao Instituto Inlornacional do ferro e do »cçl

o«... ii Kl litri um euS do «"ume cpo.tado do 14*. 0 aumento sul.stanc.nl da p.oducSo b.as.le, n o

«S reüT_ numl ! 110 te™ dns no pois Não obstante um aumento da demando do minério de lerro em relação

aÇ1983 os praçoJTnfeffionaif em ÜSt permaneceram deprimidos, com a ioduçoo do 10*. .cllet.ndo ainda um e.ces-

t&V^A$*MW» patrimonial advindos da Controlada SAMARC0 MINERAÇÃO SA,, Saml.ri apream-

EmlSIiK %*$5t XSSS&» Conselho do Admlnhlraçío pronorí» Assemblíl» Geral Ordinirl,,

diTltibuiç 
*fedivítSsíiffiffi 

Do acoido com a legislação vlgenlo o capital social se.é aumentado po. meor-

r;Sanl"áToíolCR,7âoSüo™n»o agradecimento po. sua valiosa colal.o.açilo. o ,ue mais um. va, nos pe.miliu

SüSSiS ÍS™!^^. S, ,ad*o a todos os s„,s empregados, e.pressando o seu .econheemanto

çáü i.A , nooio.clc.o de I9B4, que Inlogtam o picscnie relatório.

Bolo Horitonte, OB de fevereiro do 1985,
0 Cnnsfilhn de Administração.
A DirRtona,
COMERCIALIZAÇÃOE VENDAS

As véndBS d. 1984 atingirem o volume de 7.8 m.lhíies dc toneladas, cont.a 6,6 milhões do toneladas cm 19B3. po.ianlo

ffêgwSjaTÂ n. âos0p.õdSsoma..m 5.0 milhSes do toneladas, superlotes om fll is do ano d. 1983.
As vendas.... mercado nocional limam-a cm 2.8 milhSos do toneladas, sendo supe.io.es em 22* As matadas om 1983,
A pelo.manco desvendas ao.es.mta se conin.mo o nuad.o abano: ^^

VENDAS II 0011.1
1984

1567
3.121

138
170

4 996
2789
7 78b

198il
4 840
1387
10IB

165
7410

1983
I.5I3
2 494

38
329

4 3/4
2 277
6651

4
25

263
148)

14
22
17

1. MERCADO EXTERNO

Alemanha Ocidental
Bélgica
França
Outros
Total 

2, MERCADO NACIONAL
TOTAL 

PRODUÇÃO 11.000 ti

Em 1984aEmpiejap.odutiu 7 4 10 toneladas de miné.io, enquanto oue em 1983 o total loi de 6 213 toneladas.

Ai Minas da Samitn tiveram o seguinte desempenho

MINAS
Alegria
Moiro Agudo
Andrade
Córrego do Meio
TOTAL:
RECURSOS HUMANOS
A Samit.i, no eíeicíco, p.eocupousc com o desenvolvimento de p.og.amas de apnmoiamcnto do pessoal vinculados il
á.cas ope.ac.onal o de Seju.ança do l.abalho.
FINANÇAS
À~ Samilíi no eno.cfc.o dt 1984. apôs a equivalência patrimonial oriunda da Sama.co Mme.ac.1o S A , auleí.u um luc.o

linuido de 01692 bilhões, scndn.uc em 1983 estr valn. Io. de C.t IB.6 bilhões
Oo «alo. acima Cit 443 bilhões .ele.om se a .esultado líquido pmveniente onclusivamonte de ope. atoes ua bamn.i.

Aumcnlo fte Capi»)

ÃÃssembldia Ge.al do 12 03 84 ap.ovou o aumento do capital Social de Cl 12 645 665 122 paia C.$ 32 461 891 221
mediante mco.po.ação da tesctva de coi.eçío monetária dn cap.lal o sem emissão de noves ações, sem valor nominal.
Po. convo.são dcdobintu.es em acSes, o valo. do cap.lal socai passou a_Oi 324b/.b.5b/j.
A A G E dc 02 08 84 auto.irou o dadob.amento das ações na p.opo.çao dc 09 ações novas paia cada ação possuída
0 Conselho de Administ.açâo propõe 1 Asatmbléia Gorai O.dmá.ia que delibeia.á sob.e as contas de 1984, acapnali/a-

1981 VifltçIoA

3.B2I 27
1 191 lfi
I 065 14)
136 21

6213 19

çio da iosen.a dn coi.oção moneléna do cap.lal, elevando o de C.t 32 467065673 paia CJ 102 3B/ li/l 264, sem
•jrnlssSo de novas ações.
D»itinnçio do Lucro Liquido

A Administ.acéo p.opõcík Assembléia Ge.al Ordinária o pagamento de um dividendo dcCrJ 27 670 0466116. corres-
o.i.idondo a Ct J 2 35 Idn.s c.u/euos e t.inta a cinco centésimos) po. açlo, na lorma p.ov.sta na loira 1.1 nem .1 dn Arli
no 30 do Estatuto Social Esto dividendo .ep.csenta 40% dn luc.o líquido Ap.ovada pelos.,cnho.es Acionistas apto
i nsta du dividendo o Conselho de Adm.n.st.açflo deie.m.na.â que sc .ealive o seu pagamento, a pa.n. da'/» quiníona
dn más do ma.ço áeti p.opusio aos Senho.es Acionistas, quo o soldo dcCJ IM61 3899/2 seia apropriado à conta
de Lucros Acumulados
Endividamento ,. iam

0 depósito no Banco Contial do Biasil (Resolução 432, do 23 07.77) do comia valo., om Ct, do 8.5 milhõos de II', J,
cn.iésnonde an sal.lo lotai da dívida eterna daSamtlM
As drt.llnlu.es emitidas pela Samitn, conlo.me delibe.açio da AGE de 21 09 83, enconliarnsii parcialmonle cm podei
do público.
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

0 volume de vendas superou o do 19B3 om 51it. conln.mc demonstrado no quadro aba." o Esse volume cnwspnnile,

pela primeira vw, .1 capacidade total de produção da Samarco.

VENDAS 11.000 ti

Pcllets 
Pellel loed
TOTAL 
A produção em 198<1 comportou saconiorme configurado no quadro abai»o
PRODUÇÃO < 1 OOO lj

Pellols
Peitoi f eed 

1984 1083 _y»Haçío/'

3886" 2 219 /S
7 086 2 277 II

772 4 496 51
ibaixo;
1984 _ 1983 VafiaçÍTo/%

3 861 1755 119
531 2 699 13)

6 382 4 354 4/TOIAL 
OUTRAS ASSOCIADAS
A Brasilu» Soc.iMé Indiistncllc e. Cnmme.c.ale Riasilo-Lu.cmhnu.qooii!, B.asnmo.can O.o Co.pn.a.ion n B.,v-imeiican
Limited, nnssas associadas, constituídas com d ob|eti«o de come.c.al.ía. os nossos o.nilulos. continuam pteslando a 'J.a

constante e eficiente colaboração. (o) Ayrion ROCHA
Diretor industriai 6 de Relações com o Mercado

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984 E DE 1983

BALANÇO PATRIMONIAL
Em miltiatos do ciuígiios

ATIVO
_Cnn.Í[9Ía^Qía.  ConiQlid«do_

Em 31 de tfrtambío d»
1084 1983

CIRCULANTE
C.1U* e bancos 
Títulos vinculados ao mercado aberto
Contas a recebei du clientes

Locais incluindo Crí 1002 000000
110B3 - Ci J 269 000 OOO) ile empiisn coligada .
ExtBtio. incluindo CiJ 17.254.000.000
I19B3 Cr J 4 431 011(1 OUO) dc Bltiptesa coligada

Cambiais descontfldtn.
PiovisÕo paia contas dn cotiriinca duvidosa
Outras contos a recebei
Estoques
Títulos o valores mobiliários
Depósitos..'... moeda eslrangoira no B....c. Contrai
do H.iE.I
Pagamentos antecipados

9717
17915320

5.3B4
2 546 004

129 130
25.430 390

11966 925 3146 131 11987 052

17 254 4(19
(16.294.892)

1920 9271
7 4(16 070
7.770.389
9 671.344

27 349 6B1
24 862

4 430 927
14.158 602)

11695/1
619 474

2517.506

8.345.808
158 247

49.597 574
129.648 7911

1920 9271
6 044 673

4B.030 9M
9.671 344

60.781 681
439 560

29 785
2 546 004

3 774 521

13 501 436
(II B1535I)

131 1601
1 124 455

15 373.705

8.346 BOB
368 620

PASSIVO

iaa<_
Em 31 dt dfliarnbrodi

__12B4 llSBl
CIRCUIANTE
Financiamentos 13 290BI4
Fornecedores . .„„...
.Locais I I0B381

Exterior .-.mco
Salários o encargos somais ' ' J.) um
r.etesapaqa. 6 787 180
Contos c despesas a rimai, incluindo C. J 3 450 0001X10 
(l9B3-C.J734 000 000laemp.esacol.jade 10 669 843

472 B60
523 000

76/11.978 1/594.921 IBI 637490 33.156 B23

HtALI7Avri AlONCOPRAZO
Depósitos e empréstimos compulsórios,
piincipBlmonlo,. 1LL1 HOUFlAS
Outros 19557

279 472
14 531

16.B12 738
70 63B

4543557
14.594

f.ncargos financeiros a pagar
Pa.ticipaçioestaiutá.ia _,. ,„..,,
Dividendos p.oposios  '' 0/u.twr
Adiantamentos do cambio sob.e lutu.as opo.lações
Imposto dfl randa a pagar

4 116 778

264 B51

481 663
2 387 /IO

577 753
316 172
168 000
16/301

109 851258 23 518 574

5 75B 856

13 8BI 228
I 757 326

386 3114
B /8? 1B0

70 706 0/5
6 661 166

623 000
77 670 047

758 656

I 595 56B
886 091
17B440

387 710

4 350 740
5B1 401
1 BB 000
167 301

2 974 86B

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
tm milliaíos dn cru/oitos

Exnrclciu lindo nm 31 d»i dr/nmbrn d*

RFCEITA OPERACIONAL
Vendi de minéno. incluindo Cr S 74 602 000 000
(1983- C. J 20 205 000 000)al.a««sdeomp.csj
col.nadaoCiJ74BIOOOOOOII983-C.J
2 03/000 0001 a empresa col.jada  Ilb.l4/.b/b
REDUÇÕES DAS VENDAS .,„.,„
Comissões  4loio 

n8Impostos e contribuições \.

30 960 921 344 651863 76 324 61/

2126411
259 48?

34.008378
7 770 606

8 089 461
1 00/001

6/403 049 13479 I7B 19607/519 42 BOB 693

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,.
Financiamcnios , Í1SÍS5
DolKnturos £ »29 323
Provisão para imposto de renda o./M.lw/

19.55/ _7il.l953 16 833436 4,558.151

PERMANENTE
Investimentos
Imuhih/ado . .
Oilondo

300/26 294 88 540 194 4 964 447
17 65flB9fi 3 997 7B9 1018.048 974

60/174 264 385 28.076529

1302 635
339.541 712

11.880 926
313.984 364 92.797.368 1 061 078.950 3&.j-7Z5.?73

jgL^gB^ _n0j86j42_ 1748.549.8/6 390,440,247

168 442 715
5 866 280

890183
79 600 115 15.578 149 450127 437 175 199 178

8 821 686
5 866 280

890 183

435 744,067
5.629 323
8 754 047

PARTICIPAÇÃO 00 ACIONISTA NAO
CONTROLADOR NO PATRIMÔNIO
LIQUIDO DA CONTROLADA  
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social
. Residentes no pois Ticrr
. RosidontBS no oxlanor i4,boo

307 738 186 90 B03 461

T7~4BTS«i
Rosnrvas do capital  90 2B3 119
Hiraivn do .eiwalieçSo  85 181.264
Rose.«a doexaustSo incentivada  61 9o7.iIJ

b rxJO.bob
 18.250 767

293 706 735

Rnsnrva de luctos
Lucros acumulados .

12 635 368
1028/

17 646.665
26 286602
2B656 979
11.220 56/

666/12
2.153.450

32 453 011
14655

32 467 666
90 283 119
85 187.254
61 957 373

5.560 666
18 750 757

81 628915 293 706.735

I2B35 368
10 2B7

12 645 655
26 285 602
28 656 929
11.220 567

666.712
2 163.460

81.628 915

46 259 964

7 869 129

IB 834 0231

390/16 809 110 686 242 1248 549 876 390.440247

As notas explicati»as sáo pa.to intBq.ante das damonstiaçõ» l.nanoai.as

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
Im milhares dc cruzeiros

Rfwrv;n di capi lnl

Capital
tocial

r XI ROCIO FINDO EM 31 Ot DEZEMBRO OE 1983
Em 19 do janeiro de 1983  6393.4/4

IncotporaçSo do cprteçSo monotéria ao capital  6.252 181
Coireçílo monutárta . 
Realização parcial da rosewa de rBaveliaçao
I uc.o líquido do oxoiciciu (incluindo icali;,.ç,iu do .e-jii«a de
reavaliado de Ci J 706.851 000)
Desttneçôes pi opostas à assembldia
Reserva
Dividendos ptoposlos - C.$ 2.69 po. aç.io

Bopolício ttscal
1 m 31 ilodwimilm. do I9B3 
E XFHCICIO FINDO IM 31 DE DE2I MURO DE 1984
Incorporação de coireçáo monetária ao capital 19 81B?36
Conversão dc (leWi.rures em acõ« - 5.775
Cotreçío monetária
Ritali/açáo p*citti da reservo de reavaliação ....
Luc.o líquido dooietcfclo (incluindo realização da .oseva de
reavaliação ile Cr$ 3,174.565.000)
Deslinações propostos íi assembléia
. Reserva
. Dividendos propostos - Cr S ?.3!jpoi ação
Benelício írscut

Cnrr*ç^o

dn capital

6 762 506
(6 252.1811
198165/3

Agio

Í5

(I98IB23SI

69 909 543

2 517 240

3 941.464

6 458/04

133O42I0

R«turva da
wvahaçio

11566 531

17 797 249
1706 8511

28 656 979

59 704 890
(3.174 566)

Htnmrta
óaaaaxiUHo
Incentivada

I 509 7B7 
'

2 364 005

7 346 775

11270 56/

74 156 486

26 581320

Rrwrv*
d* lucro
- lepal

666/1?

666 712

1436 288

3468 566

I 

Benelício írseul

^6L6j6 
-aiza2%2sM/a;i6Zjil- -is^ -mzir -^m-

Lúcio»
(pmjutro*!
acumuladot

I2.04398B)

(3200.447)

IB.5/8.6/1

1666 7121
(3 167 301)
(/346//51

2 153.450

4 635317

69 171373

13 458 5661
17/6/0 04/1
126.581320)

110 010 /3?
CUS10 DAS VENDAS incluindo CJ 31 097 000 000
(1983 C. J B 335 000 0001 dodospesasdol.anspo.il
lerroviátio e Cr J 5 167 000 000 11983 - CJ
l 136 000 0001 de participação na íxploraçSo d«
minas à empresa coligada  53 'bu /6B

LUCRO BRUFQ
DESPESAS OPERACIONAIS
Gerais n administrativas, incluindo honorários da
diretoria e dns conselhos rie administração e consultivo
,lo CrJ 573.000000.19B3 CrJ 171.000 000
Iconsol.dado CJ 946 000 000. 1983 ¦ CJ
316 000 000)
Financeiras, menos recrutas financeira d«
CiJ 14.867.000.000; 1983- CiJ
7 773 000 000 (consolidado C. J 31.377 000 000;
19B3-C.J4.39OO0O.00O)
Amortização de despesas pré-operacionais
Custo de paralisação
Ouiras despesas, líquido de raceitas operacionais
de C. J 266 000 01X1, 1983 • d J 54 000 000
(consolidado CJ 867,000 000, 1983 - CJ
139000 00(1) o incluindo CJ I 295000000
11983 Ci J 326 000 000) de gastos cum pesquisas .. _2M6_104_

I 0/Í210
RESULTADO DA PARTICIPAÇÃO EM
CONTROLADAS E EM COLIGADAS gaotio  21 085.105
REALIZAÇÃO PARCIAL DA RESERVA
DE REAVALIAÇÃO
LUCRO OPERACIONAL ANTES DE ITEM
EXTRAORDINÁRIO  69.448424
ITEM EXTRAORDINÁRIO
Indenização por rescisão de contrato dB exportação .
LUCRO OPERACIONAL
RESULTADO NAO OPERACIONAL
LUCRO ANTES OAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS
Correção monetária do
. Ativo permanente
, Patrimônio líquido

Va.iaçfiis monotánas dc linanciameiitos «melados
ao ativo permanente  .17.71o 750)

28 5/5028 307.822.969 6/228 155

16 687 692
11 89? 436

1B4 784 648
123 038 32)

1 929 /B4

242 /43

520 613

16 876 563
5 61/909

I 588 251

37 903 8/6
29 374 7/9

4 026 460

7 "49 766
I 908 760
I 47B453

49', 323
2693 140 37071 1?/ I5W. H,l

3 174 565

II 163714

706.851

40/824

3 8B6 6BZ

21069361 90260/05

369 156

936 641

14B73 3I4

JÜÍ63JJLL.
MM

69 448 424
126/410)

69 181 014 21209 1/7 89 840 693
1420 112) 763//

49 374 268 323 434 159 226 994 697
140/18 644) 1656 399 881) (I36./CU916)

9 205 474 368 034 2/8 91233/81

|11778 6481 1350.945.485) i 327 294)
I3 396 71B (2 5/3 224) I / 0B8 793 4 911 411/

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO
PARAIMPOS10DE RENUAE ÜAPARTICIPAÇAO
ESTATUTÁRIA  82 577 /37
IMPOS10DERF.NOA  I128B3.409)
PARTICIPAÇÃO ESTAIUTAI1IA 1623 000)
LUCRODOÜXERCiCIOANTESDAPARTICIPAÇAO
DO ACIONISTA NAO CONTROLADOR  69 1/1323
PARTICIPAÇÃO 00 ACIONISTA
NAO CONTROLADOR  
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO - CJ 5.87
(1983 CJ 15.78) po. ação do capital  *2____

IB 636 963
110 /I8

1168 000)

106 979 386
112 803 409)

(523 000)

185786/1 93 62? 977

(24 351654)

IB 678 671 69 171 373

30 409 /2I
110 718

(168 000)

30 352 439

(II 773 7681

18 6/8 6/1

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrações tmanceitas

As notas eiplicativas são parte integrante das demoretraçfes tinancairas.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984 E DE 1983

1 PRINCIPAISOIRETRI7ESCONTABEISECRITERIOSDE CONSOLIDAÇÃO
(a) Anulação do resultado o ativos o passivos circulantes e a lonqo p.a/o

O resultado d» opc.nçõ.5. apu.ado em conlo.mida.lc com o ragunc contib.1 de competência de eiercicios, inciu os
rendimeolos encatqos e vanações n.niwtá.iio. a índices ou ta«as ul.c.an. mcidoites sob.e alivose passvos ceu an-
ik e a lom» ptajo bom cumo. quando aplicável, os efeitos de aiustns de ativos para o-valo. da mercado ou realita-
cão é aiuslado pelos eleitos dcco..o..tes dc co.íeção monctá.ia. com base em indiens oliciais. do al.vo pe.manente e
du iialiimóiiio línu.do o pelo eleito do unposlu do imido, a paicula do imposto incidente sobic dçsposa e/ou receitas

que, pata l.ns liscais. serio toaliíadas om enc.cicios sulaiquintcs são ap.osentadas no ativo circulante (Uutias contas
a iccetw!i) e/ou passivo «xigívcl a longo pia/o. conforme aplicável.

W 
Liòlümonsiiadus ao custo n«!d.o de comp.a ou p.odução. que não e.code o custo dc .oposição ou o valo. liquido
rio realização.

lc) Permanente __,„,„.,
Está demonsttado ao cuslo corrigido monetariamente, combinado com os seguintes «pactos.
; os investimentos ometnpnsasconttolad.se coligadas são ajusiadosconsoattte o principiode equivalência n8';1™"'»'-
. a coma dc odilicações e minetodutos o sistemas inclui u produto de reavaliação piou.dida pela samahlu cm ae-

iembro de 1930, ijue também (: cotfipido nionetanamente,

da pane substancial doa bens; (b) pagamento de dividendos em dinheiro, em cada ano, limitado a 6% do patrimflnio"mdò 
em d6la.es no.te-ame.icanSs ou 50» do luc.o liquido do ano em dólar» noite americanos, qual seia o me-

nor, respeitadas as disposições da lagislaçüo societária brasilem.

ACSAMITm iniciou, em 22 da maiço d« 1983, um processo judicial pe.antc a Corte Eederal om Nova Iorque. Esta-
dos Unidos da Améiica do Noite, cont.i i Utah International e algumas de suas coligadas, inclusiw a Minc.açao Ma-

Estaco judicial tem po. objetivo (a) raseis*) de todas as obflgeçoB da SAMITRI cm lati da Utalle suas coligada
e a SAMARCO. am .elaçSo a eTto última, bem como a restituição pela Utah a/ou coligada dos valoies investidos pela
SAMITRI om ações da SAMARCO ou (b) indeniiaçio pelas perdas e danos sp ridos pela SAMITRI.
O Tr bunal de A^laçSo do Eslado de Novi Iorque. Estados Unidos da Aménca do Noite determinou qujpirteida»
pretensões manifestadas pela SAMITRI lossa wbmetida a a.b.tragem perante a CSma.a de Comercio Internacional
em Paus. F.ança, licando o julgamento das pretensões (estantes diferidas è conclusão ds,»'b,ll'»a«%rrl 

. ,,,.„ ....
AdicionatmaniB, baseando-se em cláusulas comprom.ssó.ias de alguns cont.atosjBlerontes à SAMARCO. a Utah e ,.i

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Em milhares dociuíeiros

Comolirtiida

Exercício lindo nm 31 d* deiemhro de_

1983 1984 198J

llll) UB la JU, l Utr HIMIUUI1I U LUIIIUIUU iipuiiuihiioiiismiu ... .I.Ik Ja nus
. a depieciaçío .Io ativo imobilizado é computada pelo mítodo l.naat o absorvida piincipalmetiia n°r^us,™id=ac^1°'

dução A SAMII Rl adota as laias anuais dc dop.eciação I

numas de suas coligadas apresenta.am um leoucrimenlD d
Paris, França, |á ob|do de resposta pola SAMITRI.

4 IM0BIL.ZA00

arbitragem junto d Câmara Internacional dc Comércio cm

Em milharm d» cruíeiroí

ailas pelo Instituto Nacional de Tecnologia para as em-

ü! depieciaçSo daSÃMARCOé tambdm leduridí em bases p.opu.cionais â relação p.odução real/capac.dadeoom.nal.
As .a«as utiliiadas levam om consideteçÜb a cstimaliva de vida út.l-cconôm.ca dos bons. e

. nmoi.i/oç.lo do diferido, na sua maioria, no praro de dei anos, a pattn da ocasião em que os benol icios começam a
sur prados.

OsSkíiIvos da aluai legislação pe.mitom que as emp.csas de minc.ação contabilizem eiausião de '«emas mine-
.ais ate 20í dn valo. tnbutáv. I do minéno rendido, benclícin este que so estcndc.á affi .) aie.c.cio de 1909.
0 montante da axauslüo contabilirado podo se. ut.l./ado paia aumenta, o cap.lal da cmp.ua ou pa.a_ alonive. pie-
lui.-os Us benoffcios que cm cada ai.o não lo.em contabilizados alé o limito má<imu pcimitido pudciao sc. usul.ui-
dosem um ou mais exercíciossubaicjuantes,

10 
AsdémònsinKSB linancelras consolidadas cm 31 de dezemb.o dc 19M c de 1983 foram preparadas em conloimi-
dade com as normas a procedimentos estabelecidos pela Inst.ução n» I5da Comissão do Valoies Mobilianos ¦ CVM
r abrangem as da S A. Mineração da 1 ...idade (SAMITHII e da Sama.co Mineração S A (SAMARCO). A SAMITRI
detém 51% das ações otdiil.lias B 47.14% das açôus p.elo.onciais da SAMARCO e a Mineração Mare< Ltda, uma
controlada da Utah IritB.naiional Inc. detém o restante das ações dessa contiolada.
0 p.ocesso da consolidação .Ias contas patrimoniais c de .esultados (todas referentes a períodos do 11 meses i.ndos
em 31 dc de/cmb.o dc 1984 c de 19831 coi.raponde à soma horizontal dos saldos d* contas do ativo, passivo, te-
ceitas n despesas segundo a sua natureza, complementada com as subsequentes eliminações.'laldas 

participações no capital, .csc.vas e .esultados acumulados mantidos entieelas. cabendo ressaltai que nao e«is-
tem participações tecíptocas; . _¦ . . .„

(b)dos saldos de contas co..cntes c oul.as inteqianlcs do ativo e/ou passivo, mantidas entre as emp.esas cuios balan-
ços patrimoniais loram consolidados, e

(c) dos eleitos decorrentes ún transações significativas realizadas entre essas cmpiesas. 
^ mi|hat„ d,. mieiroí

2 tSlOQUES

Edificações
lnstala;ÕBS induslnais.
Máouinas n eqmpamentos
Minetoduto e sistemas
Equipamentos da transporte
Outros - • ¦

33.779.664
Depreciação acumulada  126.933 473)

7.B46 191
629 600
 2532 167

Controladora Consolidado~—T9B4 ~ 
lããT 1984 Í983."6 

558 404 2.164.820 422.606.252 133.988 820
16736.196 4993542 15.736.195 4.993 542
8723 123 2.909664 377.404476 119.565786

413485.342 131.111002
111049 15.882 12.425639 4.076383

2 650 893 870 016 6.987.264 2.194.629

Terrenos
Direitos de lavra
Direitos de passagem
Imohihíado em andamento. 1 647.938

10.952.924 1.248.644.168
17.923.2291 1246.712.158)
3.029695 1.001 932 010

99.216 1.967 352
803.152 3.114.837

3 034 474
60.726 8000.301

395.929 062
159.760.4461
336.168 616

522.313
987.963
962.474
900 346

339.MI.71j_

ORIGENS DE RECURSOS
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
Despesas (.eceitasl que não alBtam o capital circulante
. Coi.cçao monetána liquida do ativu pe.manof.le t

do patrimônio liquido • ¦_
Realização parcial da reserva dn reavaliação

. Pa.licipação do acionista nao contioladoi no
resultado ¦ 

. Resultado de participação em controladas c em
coligadas • ganho  ¦ 

. Variações monclárias não realizadas
. Depreciação c amortização
. Outros

Valor residual de ativo permanente baixado . .
Dividendos rect-bidos
Ue terceiros
Aumcnlo (redução) no o.qível a loogo p.aio
. Diiténiures
. Imposto de renda

69 171323 18 578 671 69.171.323 18 578 671

126 113 4681
(3.174.565)

121 086 105)
25.664 32B

1 253 687
562

45 716762
383 689

11.352

5 94)491
52 059 294

(9 205 424)
(106 851)

(II 1632141
8 060 422

457.656
15194

(368 034 7781
(3 885 68/1

(91 233/81)
1936 6411

24.351.654 1I/73 76B

1407 874)
338 175 645

42 5/4 915
I 001

1369 1661
61 62/ 875

6 956 106
15 25?

6 026 454
110 039

4 046

4 6/9 945
50 303

101 8% 749
666 286

11 352

5 947 491

I412 044
18? 145

4 046

4 6/9 346
50 303

108/0/8/ 108~5II8/B 13 328 4B3

.LLBfliaSS. -^-^ :,_=.-_._  
A depreciação do exercício totalizou CrJ 987.000 000.1983 • Cr» 414.000 000 (consolidado CrJ 36 690 000 000.
1983¦ Cr ílI 004 000 000) dos ouais CiJ 934 000.000; 1983 • CrJ 394.000 000 (consolidado CiJ 30.631.000 000,
I983-Cij5/Bl000 000)loiamapiopiiadosaocustodepioduç3o. ji„i,_ j.
Z resenra mioerais cubadas e.islenles nas piopliedades da SAMITRI e de uma empresa coligada cujos dite tos de
"via 

peittocem à companhia, correspondem a 225 milhões de toneladas de hematila com mais de 64% de leo. de
lerro c 112 milhões de toneladas de Habilito lico com mais de 60% am teor dc leiro.

DIFERIDO
Em milhare» de crumiroí

Conioiidado
1983"

Controladora Conioiidado
Despesas préoperaaonais
Outras

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Materiais de consumo e peças sobressalentes.
Maienais destinados à revenda
Outros

3 INVESTIMENTOS

1984
6~026.I43

1S83
2 14/634

1984 1983

I 244 246 369 8/1 .
7??n.3B9 7 617 5115

Cqntrpladofa_
1984 1983

33 007 698
3.689.339
8.789673

36.858
2.507.336

_____
jmm ilha rei de crutoífo»

Conioiidado

10.451 588
1926 817
2.569.533

39.039
387.728

15 373.705

Cont rol ado ra_
Í9ÈTJ 1983 1984 

83.237.587 26.401276l 
1 111 138 309.167 I 111 133 309 167
1 111 138 309.167 B4.34B.725 26.710 443
(503 9641 144.7B2) (56.273.196) (14 829 5171
60?.l74' 

~?S4385~ -76.076.b2fl 11880 926,*™ "'""" Em 
milhare* de crureifoi

" ""Controladora Co"1
T984 Í9B3~ 1984 

 586.573

1 36B B53

Participação no capitai de
. Enpresas controladas

. Samaico Wme.açao S A (SAMARCO)  296.534 165
. Biasamencan Limited 2 30? 815
..Oui.as Z275

. Empresas coligadas 513.186
. Outras, principalmente referentes a incentivos
liscais

SamRico Wmeracào S A
Capita social subscrito,
Capitai social micnraliíado
Participação da SAWI THí
. ordinárias (capital votante)
. Preleienciais
Quantidades de ações subscritas de Cr$ 100 cada
. Ordinárias
Preferenciais

Patrimônio liquido em 31 de dezembro . .
Lucro líquido do exercício

87 496 527
618 110

16/8
15/06/

266 B12

1984

7 302 815
7.275

I 2/4 114

I 3/0 243

1983

618 110
I 6/8

398514

284,333
I 30? 6363011726 ?94 83 540 194 4 954 447 _

ÜB4~ 1983
C.$ 166 32/441 000 Ci$ 64 843 779 000

;;;...;......... eis i66.zg7.657.00a cr$64.8i3.495.ooo
.... 51% 51%

47.147- 47,14%

424 134 97/
392 098 309

C.í 604.772 350.000
Ot 47 816 721 000

165 350 365
152 856 869

Crt 1/8 299 988 000
C.t 23II/.55O000

Amortização acumulada

6 FINANCIAMENTOS

Para capital circulante
Para investimento na controlada SAMARCO
. Citibank. N A. ¦ USt B.60/,000 (1983-

USt 12.503,000). iu.os de 1.50% ao ano
acima da LIB0R  27 086 314

Para ativo imobilizado
. Em moeda estrangeira

Bankers Trust Company. como agente de um
consóicio dc baocos ¦ USt 147,000.000
11983 USt 15/.500.000).iu.osde0,5%a
0,8/5%acima da LIB0R
E«oott-lmport Bank oi The United Slates •
USt 13,230,000 11983 • USt 22.051,000),
iu.os de 8,5% ao ano

. Em moeda nacional
..Cana Econômica Federal

¦ UPC. jurose outros encargos de 7% ao ano. . .
.Banco de Oesen volvimento de Minas Gerais •

BDMG c Agencia Especial de Financiamento
Industnal-FINAME-ORTN. iu.os de9%ao ano I 42) 245

_a_j.oi.aa.
Po. vencimento, os linanciamentos podem sei assim sumanados

Conioiidado""1983"

74.224

12 302 519 27 086 314 12 302 519

APLICAÇÕES DE RECURSOS
No lealizável a lunqo prazo
, Aumentos nos depósitos eempiéslimoscompuisonos
. Outias  
No ativo permanente
. Imobilizado
. Investimentos
Diferido

Poi linuidações antecipadas
. Financiamentos ¦ ¦ ¦ . ¦

Debéntures
Pot ttansfe.cncia de financiamentos a longo pia/o

para o circulante 
Dividendos propostos

aumento (redução) no capital

demonstração do aumento(redução)
no capital Circulante
ativo circulante
. No início do exercício
. No final do exercício

150/616
104 8/9

8481 7/3

9 107.889
2/670 04/

28418

203 140
/92

92 241

1 389 685
1429 2/2

1 081 532
3 16/301

2513413
1458

5 730 300
104 8/9

3 481 778

69 699 162
27 6/0 04/

46 8/2 10 1392 361 114 200 03/

5 18/ 18 3 4/8 406 '6 6BBI_W|_

1 14B152
1369

92 241

1389 685
1 429 272

6 085 440
_3 167 301

13 MB98/

1420 504)

17 594 921
76 /Il 9/8

42/3 54/
17 594 921

33.156 823
181 637 490

11 86/1)4
33.156 873

"59 
117 06/ 13321 3/4 14B4B0ta/ 21 299 509

PASSIVO CIRCULANTE ,..,.,„
. No início do exerefeio  i ,im . n
. No linal do exercício .

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAPITAL
CIRCULANTE

6/409 049
3636710

13 4/9 W3
53.929 871 9.84? 968

42 308 693
196 977 519
154 163 876

{65381591

7) 088 680
42.808 693
21 720013

1420 504)

468 048 000 154 980 000

42 125683 2169/903

&írie única
Sem preferência ,*.: nQT.,
Conecão monetária com base em vanacao do valo. nominal da UH i 
Jurosdeíftaoanú, re^ustá/eis semestralmente .......... . . v 
Juros lixados neio Conselho de Administração a cada período de incidência
(Oe dqn meses), loi lixada a la.a de 996 ao ano pa.a o primeiro e segundo pe.iodos
oe incidência de juros  
Aquisição facultativa à op tão do debentuiisla ou da companhia
Resgate antecipado facultativo total ou parcial, sendo es.e ultimo poi soneto .
Piêmio dc .eembolso lixado pelo Conselho de Admmistiaca'o

1984 o montante de Crt 5.775Í00 rejeianta a quatro debéntures da segunda emiss • ¦.•¦¦''

ia?7a
1 a e 2»
iae?a

Em •nissão de 269 834 ações ordinárias, sem vaio. nominal, de acordo com a ...•

635 445

6 32/510

1 421 246

2.271 198

635 445

conveisão em ações representando a emis
mula conslanic da escritura de emissão

8 
&AcPap„Aa.Lsubsc„to e Inieg.allrado está representado oo, 11 7/4 622 834 (1983 .1.177 436 300) dc ações ordinárias

Ao" SnSétaranlWo um dividendo minimo de 25% do luco liouido calculado em conlo.midade com a Lei das
uidendo m.nimo de 25% do lucro I

Sociedades por Ações.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA

12 93/364 545 595 325 191 961 289

A Mineração Ma.e> lida participa com491-do capital votanie
A negociação das ações da empresa eslá suiena às condições estabelecidas em aco.dos de acionistas devidamente a.-
quivados na sua sede. Em iilhnreide cruzptros

19B4 1983

Movimentação do investimento
. Em 10do laneiro ajustado consoante o princípio de equivalência patrimonial .... 87.496 527 29.894 318
. Correção monetária do exercício  188 358 277 46 808 151
. Aiuste em 31 ae de;embro consoante o princípio dc equivalência patrimonial . . . 20 679 361 10 794.058

. Em 31 de deremb.o  796 534 165 87 496 527
Outras informações relevantes sobre a Samaico Mineração S ~~- " ~" '

Reservas minerais
As .eseras de minéno de lerro cédulas pela SAMITRI à empiesa controlada SAMARCO, cuia lav.a e dc concessão
desta última, com vários teores de ferro, são estimadas presentemente em cpica de 370 000 000 de toneladas A lava
de oul.as lesen/as, esnmadas em 760 000 000 de toneladas, loi requerida pela SAMARCO às autoridades competen-
tes A capacidade nominal dc produção o de 5 000 000 de toneladas de pellets e de 2 000 000 de toneladas de pellet-
leedpor ano.

Pprdas cambiais . ,
Nos 8»cicíCÍOS de 19/9 c dc 1983. as oeidas cambiais da SAMARCO ocedenles às vanações do valo. nominal das
Obuqacôes Reaiustáwis do lesou.o Nacional, de C.t 2 43/ 000 000 e Ct 62 471 000 000, .esoectivamente, lotam
adicionadas ao ativo imobilizado consoante tacultado peios Decretos leis 1 733/79 e 2 029/83
í sses montantes são comigidus monetariamente e depreciados, de acordo com os referidos decretos, pelo praío de vi-
da útil (estante dos bens
A í. AMiTR! em lunção da participação no patrimônio líquido dessa controlada, demonstrou o montante dos inw$*
limemos aumemado po. Ct 13/ 2/4 000 000 em 31 dc derem, ro de 1984 11983 CJ 46 066 000.0001 e o j»il-
tado do exc.cicio lindo nesti mesma data ledundo po. Ct 7 95400000011983 aumentado po. Cit 300/6 OOO 00U1.

fmpiêstimos „__
0 saldo de USt 160.230.000 (1983 ¦ USt 179.651.000) relativo a emp.ísnmos connaidos pc'a SxMARCO P>.nc>-
paimen'e com um consóicio de bancos, cuio agente é o Bankeis I iusi Company. esta gaiantido soiidanamcnie pela
SAMIIRI c pela Utah Intemaimnal Ine
As principais cláusulas restritivas constantes do acordo de garantia e que afetam a SAMITRI são as spijuintes (ai ma-

nutenrio dentro de certos níveis, de capitai circulante, patimiònio í/qufdd. empréstimos a longo pra/u. tíivioas de

a.raiii.me..lo e investimentos cm ouiiai cumpanhias supeiioies a USJ 500.000. vinda, hipoteca ou a.iendamcnto

Circulante  13 290 814

Longo pra:o

i9B6".:::::':::.::::::'..:'.::'.:'.".:'.' 13315516
1987  1.901229
1988 
1989
1990
1991

15 216 745
28 60/659

1983
4ÍI6 27B

4 112 091
4.119718

589877

8.821 686
12 937 964

Em milhares de cruieifoi
Copiol 1 d ad o

19B3
23518 574

MARIO OE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Presidente

1984
109 851 258

95 247 494
103 223 312
101 322 083
101.322.083

I 026 083
33 603 012

435 744 067
545 595 325

HANSSCHLACHER
Vice Presidente

CYR0 CUNHA MELO
Conselheiro

PAULO GONZAGA
Conselheiro

FRANÇOIS M0«N
Secretário

CVRO CUNHA MELU
Presidente

PAUL MARIE MAYER
Qirptor-Financei'0
AYRTON ROCHA

uetoi Industrial e de Relações com o Mercado
JOSÉ BORGES COSTA

Téc Cont CRCMG - 16001 

33 7/2 163
29 440 210
31 902 7B8
31 312911
313I29H

316912
10 384 820

168442 715
191 961 289

Em 31 de detembiode 1984. o valo. co..espondenieemc.u;e..osaUSt 8.503.0O0 Iconsolidado • USt 19 003.000)
eslava depositado no Banco Cent.al do Brasil, na foima pe.m.tida pela Resolução 432 de 23 dc iulho de 1977/
Os financiamentos da FINAME estão garantidos por alienação firiuoána de bens do imobilizado de Cf* 10.4B5.O0O,
e o do BDMG poi cana de fiança da Companhia Siderúrgica Belgo-Mmeira.
Os financiamentos da Cai»a Econômica Fpderal estão oarantidos por hipoteca das vilas residenciais.

' DEBÉNTURES
As aebéntures sao engíws nas seguintes datas. Que correspondem ãs datas de vencimento final:

Em milham de crureiro»^
1984 '1983

29 de iane.ro dc 1985

taemissJo-Julho de 1987
2aemissãO' Agosio de 19B8

C*f<ic«ritticai r direto* an#guf»dn»"behênturesao 
portador . .

Debéntures an portador ou nominativas nâo endossais
Inconverstais eni ações 
Conversíveis em ações, com base em fórmula fnàdanaesrntura de emissão .

60 225
6 629 323 _5_TO055.
5 629 373 5 365 280

Númtro
de ntimio

PARECER 
DOS AUDITORES INDEPENDENTES

limos Sis Onelores. Conselheiros
e Acionistas
SA Mineração da Tnndade , c.

tolnítoSf* 1979 c de 1963. consoanle o facultado pelos Oec.e.os-leis 11 733779 c 2,029/83, a>*£*<$™
rt.rnnt.oladaSma.co M.ne.acSo S A (SAMARCO), excedentes às variações do valo. nominal das Obrioacoes Heaius
oa cont.oiaoa aa.na.iu »»'»v=u -• • ,,. ^ Mg ^afcnvamen e. lo.am adicionadas ao

«.^SBSSffiSSHí£SS3ífflS^
K^rd^o";0,^ T£ôi*«t,CXlXTiZ% onsoLdadS desses e.e.c.c
cípios contábeis oe.almenie aceitos, aplicados de manca undoime

lai PRICE WATE RHOlISf Auditnies Indeocndentes
CRC-SPI60-S-MG

(ai Dominqos Xavier Teueira
Contador

'íl

6 187 186  ^478 406
' As notas enolicativas são paite inte'|.antc das demunsi.acoes Imjncei.as

)ae2a
|Se2?

I'ic2'
14
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Figueiredo quer investigação co
Banqueiro confia na renegociação

•mple
São Paulo — "A ordem do Presidente Figueiredo

é que sc vá ao fundo nas investigações" sobre os
créditos avalizados aos estaleiros pela Sunamam, asse-
gurou, ontem, o Ministro dos Transportes, Cloraldino
Severo, destacando que: 

"O Governo está coeso quan-
lo à necessidade das investigações".

Segundo o Ministro o total da dívida que o
Governo avalizou poderá ser maior que os 95 milhões
de dólares divulgados até agora. Esclareceu que esse
aumento poderá ocorrer em função das provas eomple-
mentares que os estaleiros lshikawajima e Emaq apre-
sentaram à Comissão dc Inquérito que investiga o caso.
Essas provas estão sendo analisadas e, dc acordo com o
Ministro, "se forem consideradas legais, haverá um
aumento no lotai dc 95 milhões de dólares, reconheci-
ilo até agora como legalmente avalizados pelo Go-
verno".

Próximo governo
Ao admitir que a Comissão de Inquérito do

Ministério dos Transportes, que investiga o caso Suna-
mam, terminará seu trabalho somente no próximo
Governo, o Ministro destacou que a Comissão "precisa

agir com seriedade e é isso que estamos fazendo. Não
há necessidade de apressar. Alguns depoimentos estão
demorando mais de 6 horas".

Indagado por que somente agora o Governo está
fazendo a investigação sobre a Sunamam, Cloraldino
Severo ressaltou que, desde 1983, eram levantadas

informações sobre a Sunamam, "mas como fazer um
inquérito, se não havia nada que pudesse ser compro-
vado?"

— Em 19X4, chegamos a descobrir algumas
irregularidades. Foram levantados 2(1 mil processos.
Antes de sc chegar a isso, não poderíamos fazer nada,
pois seria irresponsabilidade. Sáo 7 estaleiros que
receberam o aval. As contas começaram, então, a ser
examinadas com detalhes. Só podemos pagar os crédi-
tos legítimos. No início tínhamos crédito dc 245 mi-
lhões de dólares, nas contas de 6 estaleiros, fora o
Mauá, que foram reduzidos a 95 milhões de dólares. O
lshikawajima e o Emaq apresentaram, agora, provas
complementares e esse total dc 95 milhões dc dólares
pode sc elevar. Só o Mauá alega que tem 300 milhões
de dólares avalizados pela Sunamam — afirmou o
Ministro.

Cloraldino Severo alertou que 
"a decisão dc se

investigar a fundo o caso foi do Presidente Figueiredo,
e náo adianta pressão alguma para evitar que a
Comissão de Inquérito continue trabalhando. Não
admitimos pressões. Estamos coesos".

Segundo o Ministro, o Governo poderá avalizar
novos créditos para os estaleiros, desde que eles
ofereçam as garantias. 

"É necessário ter um patrimônio
que dê garantia aos empréstimos para que possamos
avalizar". E destacou: "Existe um loliby por parte dos
estaleiros, de que vão demitir funcionários, que estão
sem encomendas. No entanto, nenhum deles fechou".

ta sobre Sunamam
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São Paulo — O Governo deverá
renegociar a dívida da Sunamam com os
43 bancos credores, 13 dos quais estran-
geiros, numa decisão que poderá ser
formalizada na reunião do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), prevista para o
dia 27, cm Brasília, segundo informou,
ontem, o presidente de um dos maiores
conglomerados financeiros do país, e um
dos credores da Sunamam.

O banqueiro revelou que, em conta-
tos telefônicos mantidos com o Ministro
Delfim Neto e o presidente do Banco
Central, Afonso Celso Pastore, loi mani-
festada a disposição do Governo em
resolver, rapidamente, o problema da
dívida da Sunamam, "hoje um dos princi-
pais entraves para o fechamento da rene-
gociação da dívida externa brasileira".

Segundo o banqueiro, a presença de
bancos como o Citibank, Midland e o
Morgan, como credores da Sunamam,
colocou o Governo numa posição delica-
da, para a renegociação da dvida externa.

O mesmo dirigente observou que o
Governo não tem interesse em deixar o

problema para a próxima administração,
pois os 43 bancos credores"cstáo respal-
dados cm documentos c não hesitarão cm
levar o caso a Justiça, para receber o
dinheiro devido".

Governo dividido
O Governo está dividido quanto à

solução que deve prevalecer no"caso Su-
namam" — informou-se, ontem, em Bra-
sília. Enquanto o Ministério dos Trans-
portes prefere que a Comissão de Investi-
gações termine seu trabalho sobre a exis-
tência de irregularidades na.s operações
entre a Sunamam e os estaleiros (envol-
vendo 550 milhões de dólares), o Ministé-
rio do Planejamento tem posição contra-
ria: acha que o aval dado pela Sunamam
torna definitiva a dívida junto aos ban-
cos, passível até de cobrança judicial.

Enquanto não sc esclarece o assunto,
a comissão do Ministério dos Transportes
continua seus trabalhos em paralelo com
outra criada pelo Tribunal de Contas da
União, através dc uma inspeção extraor-
dinária.
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COSTA LESTE (ATLÂNTICO)
Miami, Jacksonville, Savannah, Charleston, Wilmlngton (nc)

Norfolk, Baltimore, Philadelphia, New York, Boston.
NAVIO DESCARREGA CARREGA
AMERICAN RESERVIST — ¦ R. DE JANEIRO — 26/2
AMERICAN N. CAROLINAR. DE JANEIRO — 4/3R. DE JANEIRO — 4/3
AMERICAN ARGO R. DE JANEIRO —16/3R. DE JANEIRO —27/3
AMERICAN BUILDER R. DE JANEIRO-18/3 —
AMERICAN HAWAII R. DE JANEIRO — 1/4R. DE JANEIRO — 1/4
AMERICAN RESERVIST — R. DE JANEIRO —21/4

GOLFO DO
Houston, N

NAVIO
AMERICAN ALTAIR
AMERICAN VEGA
AMERICAN DRACO
AMERICAN ALTAIR

MÉXICO / COSTA OESTE (PACIFICO)
lew Orleans, Los Angeles, San Francisco,

Portland, Tacoma, Seattle.
DESCARREGA CARREGA

R. DE JANEIRO — 26/2R. DE JANEIRO — 26/2
R. DE JANEIRO —3/3R. DE JANEIRO —14/3
R. DE JANEIRO —17/3R. DE JANEIRO — 27/3
R. DE JANEIRO —29/3R. DE JANEIRO — 9/4

'y-.yy "Matriz: Praia de Botafogo, 228-12. andar
. Tel.: (021) 552-7422 Telex: (21) 21046/23465 USLB BR - Rio de Janeiro

Filiais: São Paulo - Santos - Rio Grande • Salvador
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United Arab Shipping Company;

MEDITERRÂNEO
Espanha - França - It?Ua - Grécia

(aceitámos cargas para Chipre- Malta - Turquia - Líbia - Tunísia - Marrocos e Síria)

DELTA LINE

"COM A RETIRADA DA DELTA STEAMSHIP LINES, INC. DE

SUAS ATIVIDADES NO TRÁFEGO ENTRE O BRASIL E OS

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, SEUS AGENTES GERAIS,

DELTA LINE, INC., EM SEU NOME, APRESENTAM ÀS AUTORI-

DADES BRASILEIRAS BEM COMO AOS IMPORTADORES E

EXPORTADORES DO BRASIL SEU PROFUNDO RECONHECI-

MENTO PELA ATENÇÃO E PREFERÊNCIA COM QUE SEMPRE

DISTINGUIRAM OS SERVIÇOS DA DELTA DESDE 1919".

Companhia Portuguesa
de Transportes Marítimos E.P.m

/v. >V

§ Serviço Regular para: Lisboa - Leixões e Casablanca
Dakar e Cabo Verde (òpc) (carga geral ecpntainers)

NAVIOS
MUXIMA

SANTOS
05.03

DE JANEIRO SALVADOR
10.03

Escalando DAKAR / CASABLANCA / LEIXÕES / LISBOA
18.03

NAVIOS SALVADOR VITÓRIA RIO DE JANEIRO SANTOS
IBN KHALLIKAN 15.02 22.02
IBN ZUHR * No Porto 24.02 16.02 02.03* Escalando LA SPEZIA / MERSIN

EGITO/MAR VERMELHO
Alexandria - Aqaba - Jeddah - Hodeidah

(aceitamos cargas para Yenipn do Norte)

AG.iNAVH

Matriz: Rio dc Janeiro • ;_"_,
Tel.: (021) 233-1075 PABX-Telex: (021) 23211 AGML-BR
Filiais: São Paulo, Santos, Porto Alegre, Rio Grande,
Belo Horizonte, Curitiba, Manaus
Sub-agcntes: Vitória, Salvador, Paranaguá

NAVIOS SALVADOR VITÓRIA RIO DE JANEIRO SANTOS
IBN KHALLIKAN * 15.02 22.02
IBN ZUHR *¦* No Porto 24.02 16.02 02.03* Escalando AQABA / JEDDAH / ** Escalando JEDDAH

GOLFO ARÁBICO /INDI A/PAQUISTÃO
Bombay - Karachi - Dubai - Damman - Kuwait

(aceitamos «areias para Rahrain • Abn-Dhabi - Doha. Mtiscal o Sbarjah)

NAVIOS
IBN TUFAIL
AHMAD AL FATEH
AL FUJAIRAH

SALVADOR VITÓRIA RIO DE JANEIRO SANTOS PARANAGUÁ
No Porto

28.02
15.03 10.03 (OPC)

21.02
25.02 07.03 (OPC)

Matriz:
Rio dí Janeiro • Tol.: (021) 2331075 PA11X • Telpx: (0211 23211 AGML-BR
Sâo Paulo ¦ Tel.: (OU) 283-5100 l'ABX - Telex: (011) 30766 AGML-BR

Sanloa - Tel.: (0132) 35-5539 PABX • Telex: (013) 1305 AGML-BR
ifWVT AVíP Po"" Altgw • Tel.: (0512) 250888 PABX - Telex: (051) 3300 AGML-BR

.AVlrjiYfYV Hi Rio Grand. - Tel.: (0536) 210-35 PABX - Telex: (0532) 358 AGML-BR
A([*ocia Marin™ Ud» Be\a Horijont» • Tel.: (031) 223-5199 PABX - Telex: (031) 2.113

Curitiba • Tel.: (041) 224-2255 PABX - Telex: (041) 6493 AGML-BR - Manam - Tel.: (092) 2333888 -
Telex: (092) 1083 AGML-BR
Sub-açiente»: Vitória ¦ Poieldon Marítima. ltda. • Tel.: (027) 227-5499 - Telex: (027) 2313 PM1.V-BR
Salvador. Poteldon Matltlma. Lida.-Tel.: (071) 241-7622 - Telex: (71) 1872 PMLV BR
Paranaguá • Btaíhip Aflèncla Marítimo Ltda. - Tel.: (041) 422-1907 - Telex: (041) 4322 ABNV-BR

r JOINT VENtURE 1
| RUFI CIA' DE NAVEGA(?A0 LL0YD BRASILEIRO |

Ey\ TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA MEXICANA S.A. I
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I | Q) 1 CIA. MARÍTIMA NACIONAL |

UNHA REGULAR BRASIL - MÉXICO
VITÓRIA 06-15/02 SAN JUAN,

NACIONAL RIO SANTOS 17-23/02 VERA CRUZ,
FORTALEZA 01/03 TAMPICO
RÍÕ 26/02-01/03 cAM „ ..k,

JALAPA RIO GRANDE 04-05/03 VERACRUZJALAPA SANTOS 07-13/03 ÍSSdS?»
VITÓRIA 15-17/03 TAMPICO

LLOYD HOUSTON SANTOS 25/03-01/04 TAMPICO ^

Paranaguá 230285
Sanlos 2502

Philadelphia. Baltimore, Noriork. New York
MARIA
AUX1UAD0RA Ro

Paranaguá
Santos

Philadelphia. Baltimore. Norfolk. New York
MINERVA Rio

Paranaguá
Sanlos

Jacksonville Philadelphia, Baltimore. Norfolk
ZEUS Ro 19 03

Paranaguá 22 0385
Santos 240385

Philadebhia. Baltimore. Norfolk. New York
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Documento do estaleiro Mauá revela como
o crescimento da dívida chegou a 525,4%

embora na fórmula contratual fosse de
91,5%

Fundo de Marinha tem
Cr$ 525 bilhões para
pagar dívida vencida

| NAVIOS Rio de Janeiro | DESTINO

M\# "ikiniAtiA" qn/no Bombay, Karachi. Dammam,
.V. INDIANA 23/02 Jeddah e Aqaba.

.._ .__, .... Mersin ou likenderun,
M.V. "CALIFÓRNIA" 22/03 Alexandria. Aqaba e Jeddah.

M.V. "EUROEXPRESS" 08/04 SSfi^'Dammam
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Hélio Paulo Ferraz, que as-
sumiu a presidência do Estalei-
ro Mauá, chegou de Brasília
oniem com uma boa notícia: o
Ministro César Cais autorizou
a contratação de mais três na-
vios, pela Petrobrás, o que da-
rá ao seu estaleiro condições de
sobrevivência por um ano e
meio. E recebeu outra: o orça-
mento do Fundo de Marinha
Mercante contempla o paga-
mento da dívida interna, em
1985, com CrS 525 bilhões, o
que dá para colocar ern dia os
atrasados.

— Deus é grande e tudo vai
terminar bem — desabafou, ao
chegar ao Aeroporto Sanlos
Dumont. em táxi-aéreo que os
trouxe de Brasília o presidente
do Sindicato Nacional da In-
dústria da Construção Naval e
do estaleiro Emaq, Júlio Lobo,
que acompanhou Hélio Paulo
Ferraz. O estaleiro Mauá esta-
va negociando com a Petrobrás
a construção de trés navios,
com capacidade de 55 mil tone-
ladas cada um, ao custo total
de 135 milhões de dólares,
aproximadamente, e a apura-
ção das contas da Sunamam
interrompeu os contatos. On-
tem mesmo o Ministro das Mi-
nas e Energia, César Cais, que
recebeu os industriais em Bra-
sília, enviou telex à Petrobrás
— acrescentou Hélio Paulo
Ferraz.
DÍVIDA E PAGAMENTO

A Companhia Comercio e
Navegação (Estaleiro Mauá),
através de seu advogado, Paulo
Maia, enviou aos jornais um
"comunicado" explicando que
a parcela da dívida da Suna-
mam de cerca de 3(X) milhões
de dólares, "equivocadamen-
te" considerad;, de sua respon-
sabilidade, é, de fato, da Supe-
rintendência Nacional da Mari-
nha Mercante.

Assessores do estaleiro pre-
pararam documentação mos-
trando que a dívida junto aos
bancos chegou aos números já
divulgados, da ordem de 580
milhões de dólares, porque à
fórmula contratual foram
acrescidos custos financeiros,
como a variação cambial e mais
30% de juros reais. Assim, por
exemplo, no período de junho
de 1979 a dezembro dc 1984, o
fator de reajuste, de acordo
com a fórmula contratual, foi
da ordem de 91,5%, mas como
os estaleiros tiveram que tomar
emprcátimos nos bancos, atra-
vés de operações 63 (recursos
externos), entrou no cálculo a
desvalorização do cruzeiro em
relação ao dólar, de 124,1%, e

GRIEG
AGENTE DE ENGAJAMENTO E PORTUÁRIO

. . AGÊNCIA MARÍTIMA GRIEG (RIO) UDA.
iraraiiinii

£:y^3 AGENTE DE ENGAJAMENTO .7
j*.JAÔÊNCÍA MARÍTIMA LAURITS LACHMANN SA. '
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Sede Manaus: Rua Monsenhor Coutinho, 340
-Tel.: 234 7884 Telex: (0922) 196/NETU BR
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mais os custos financeiros, cie-
vando o fator de reajuste a
525,4%.

Isso explica a diferença entre
o que a Comissão de Tomada
de Contas da Sunamam consi-
dera válido (a fórmula contra-
tual, reajustada no período em
91,5% e o que está sendo co-
brado pelos bancos (reajuste
de 525,4%).

O orçamento do Fundo de
Marinha Mercante para 1985,
divulgado ontem pelo diretor
do BNDES para a área de
construção naval, Rubem No-
vaes, traz uma das soluções
possíveis para o caso Suna-
mam. Do total de CrS 3 tri-
lhões 808 bilhões 200 milhões,
ele destaca CrS 1 trilhão 45
bilhões para o "serviço da dívi-
da", cabendo, à "dívida inter-
na" CrS 525 bilhões. Na opi-
nião do presidente da Associa-
ção Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), Ronal-
do Cézar Coelho, esses Cr$ 525
bilhões podem ser suficientes
para colocar em dia os atra-
sados.

Rubem Novaes acrescentou
que, fechadas as contas do Ve-
rolme, na quinta-feira, dia 21,
restarão apenas as dos estalei-
ros Emaq, lshikawajima e
Mauá. Para analisá-las melhor,
o Conseiho-Diretor do Fundo
de Marinha Mercante ouvirá,
além do representante da Co-
missão de Tomada de Contas
da Sunamam, um representan-
te dos estaleiros, com a inten-
ção de facilitar as soluções.

No BNDES era dada como
certa, ontem, a liberação dos
financiamentos do Funcio de
Marinha Mercante para as cin-
co embarcações que a Petro-
brás contratou com os estalei-
ros Caneco c Verolme, anteon-
tem, embora ainda náo tenha
chegado solicitação nesse sen-
tido.
TANCREDO RECEBE
INABA

A situação cia indústria de
construção naval foi um dos
assuntos tratados por Tancredo
Neves, ontem, no Rio. Ele re-
cebeu o presidente mundial da
lshikawajima Harima, do Ja-
pão, Kosaku Inaba (que está
no Brasil desde terça-feira).
Inaba explicou, após o encon-
tro de 21) minutos, que Tancre-
do revelou um profundo co-
nhecimento da crise do setor
naval, e que 

"a conversa se
concentrou na contribuição da
lshikawajima a economia do
País". Mas disse que é difícil,
por enquanto, definir se Tan-
credo dará uma resposta satis-
fatória à crise.

FUNDO DE MARINHA MERCANTE

(Orçamento para 1985)

DISCRIMINAÇÃO Cr$ correntes (milhões)
PREVISTO 1985

— USOS 3 808 200
1-1. CONSTRUÇÃO NAVAL — DESEMBOLSOS 2 763 200

lelIPCN 46.100
PPCN 1.050.400

—Novas contratações 1.118 60O
Importações de navios e equipamentos 548 10O

1-2. SERVIÇO DA DÍVIDA 1.045.000
Suolien'sCredlts 157000
Buyer'sCredits 363 000
Dlvidainterna 525 000

II —FONTES 3 808 200
—Arrecadação do FMM 2.563.000

Retorno de financiamento 435 100
Remuneraçaododisponivei 262.000

Operações de créditos externos 548.100

Dólar médio = CrS 5.234,4

Estaleiro critica a
importação de navios

A Petrobrás informou que
sua diretoria aprovou ontem a
contratação da construção de
dois navios, com capacidade
para 8 mil metros cúbicos, para
transporte de gás liqüefeito de
petróleo, junto ao estaleiro ale-
mão Jos L. Meyer, represen-
tando uma importação total de
37 milhões 800 mil dólares.

O vice-presidente do Esta-
leiro Verolme, Paulo Kós, co-
mentOU, durante a assinatura
do contrato entre a Petrobrás e
o Verolme. na quarta-feira pas-
sada. que os estaleiros nacio-
nais estariam em condições de
fornecer as duas embarcações.

Ele ponderou, no entanto, que
a Petrobrás deve ter negociado
com os estaleiros e com o Sina-
\al (Sindicato Nacional da In-
dústria Naval) a importação
das duas embarcações.

Embora garantisse que exis-
tem condições no país para
produção dos navios que serão
importados, ele não soube di-
zer a que preço poderiam ser
fornecidos.

As entregas estão previstas
para janeiro e junho de 87. e os
dois navios serão incorporados
à Fronape, substituindo três
barcos, com mais de 20 anos de
operação.
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oretto termina testes com melhor tempo
Usando pneus de classifi-

cação, o italiano Michele
Alboreto, da Ferrari, vol-
tou a ser ontem o piloto
mais veloz nos testes de
pneus em Jacarepagua. Ele
assinalou Im29sl8, o me-
lhor tempo até agora, ainda
na parte da manhã. As úni-
cas chances de superar sua
marca ficam com a Lotus e
a Brabham, que treinam
hoje até o meio-dia e de-
vem usar pneus de classifi-
cação. Todas as outras
equipes encerraram suas
atividades ontem.

Nelson Piquet também
usou pneus de classificação,
no final da tarde, mas não
foi além de Im33s31, o sex-
to tempo de ontem. Poderia
ter melhorado, mas um dos
turbos de sua Brabham ex-
plodiu quando ele começa-
va a testar o terceiro jogo
de pneus macios, às
17h30min.

Também tiveram proble-
mas de explosão de turbos
os dois carros da Williams,
ainda na parte da manhã,
tirando Keke Rosberg e Ni-
gel Mansell dos treinos da
tarde. Das equipes que se
despediram do circuito on-
tem, apenas a Ferrari, a
Toleman e a McLaren trei-
naram até o fim da tarde.
Niki Lauda não foi ao auto-
dromo e Prost comandou o
carro todo o tempo, conse-
guindo com pneus de classi-
fícação a secunda marca do
dia, Im29s89.

a segunda sessão de tes-
tes em Jacarepagua está
confirmada para os dias 2 a
6 de março, segundo telex
que o chefe da equipe Re-
nault, Jean Sage. recebeu
ontem do presidente da
Confederação Brasileira de
Automobilismo, Joaquim
Mello. Segundo Sage, a
CBA chegou a propor que
os treinos fossem realizados
de 9 a 13 de março, mas as
equipes insistiram na pri-
meira semana do mês e fo-
ram atendidas.

Além da Renault, volta-
rão ao Rio a Brabham, a
RAM, a Arrows e, possi-
velmente, também a Ferrari
e a Alfa-Romeo.

Os tempos
1 — Michele Alboreto (Itália),
Ferrari, Imin29sl8; 2 — Alain
Prost (França), McLaren,
Imin29s89; 3 — Elio de Ange-
lis (Itália), Lotus, Imin31s62; 4
— Nigel Mansell (Inglaterra),
Williams, Imin32s40; 5 — Re-
né Arnoux (França), Ferrari.
Imin33s23; 6 — Nelson Piquet
(Brasil), Brabham, Imin33s31;
7 — Stephan Johansson (Sué-
cia). Toleman, Imin33s62; 8 —
Martin Bnindle (Inglaterra),
Tyrrell, Imin35s57; 9 — Keke
Rosberg (Finlândia), Williams,
Imin36s50; 10 — Detek War-
wick (Inglaterra), Renault,
Imín36s76; 11 — Patrick Tam-
bav (branca), Renault,
Imin40s23.

üHil
Foto de Chlquito Chaves
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Kasparov SOBRE RODAS
acusa Fide

Isabel trocou ontem o vôlei pela experiência mal sucedida de jornalista

Isabel saca errado no microfone
"Nem uma estagiária faria pior."

O comentário de algumas pessoas on-
tem, ao meio-dia, no Autódromo de
Jacarepagua, não poderia refletir me-
lhor o clima que cercou a entrevista
feita pela jogadora de vôlei Isabel com
o piloto brasileiro da Lotus, Ayrton
Senna, que será apresentada sábado
numa rede de televisão.

Reclamando o tempo todo do calor

provado por dois rebatedores de clari-
dade utilizados pelos técnicos da tevê,
Isabel demonstrou completa falta de

jeito para a nova profissão. Limitou-se
a fazer algumas perguntas a Ayrton
Senna e no final ainda foi alvo de uma
brincadeira do piloto com o pequeno

microfone colocado estrategicamente
cm seu decote.

Perguntas escritas

Mostrando total desconhecimento
do assunto, Isabel, óculos escuros, ca-
misa estampada e calça comprida bran-
ca, precisou de um auxiliar para lhe
dizer cada pergunta antes das tomadas
do câmara. E nem assim saiu-se bem,

pois precisava repetir a pergunta duas
a três vezes.

— Vamos lá, está muito quente.
Qual é? Não dá ainda? — repetia
Isabel sob o intenso calor de ontem em
Jacarepagua. Ayrton Senna observava

tudo impassível, respondendo sem dar
muitas explicações às perguntas da
repórter.

É isso aí gente, valeu mesmo
tá? — precisou repetir Isabel três vezes

para terminar a gravação de seu pro-
grama. E Senna não perdeu a oportu-
nidade de demonstrar sua irreverência
diante da nova repórter:

Esse microfone ficou muito
bem nesse lugar em você — disse, para
espanto de Isabel, que respondeu com
um lacônico sorriso.

Durante todo o tempo anterior à
entrevista, Isabel e Ayrton Senna se-

quer se falaram.

OUÇA 0 MELHOR TIME,
Waldir Amaral, Edson Mauro, João Saldanha,
Loureiro Neto e Sidney Amaral já estão em campo.

RADIO JB 940 JB
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OS PREPARATIVOS DA

OITAVA MARAVILHA
Todos os dias, as oito da noite,

reportagens especiais com tudo sobre as
Escolas de Samba dos Grupos 1-A e 1-B.
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JORNAL DO BRASIL
iii nimmiiiimiwiwii iiiwiii i ir ir t i III1K

de Manobra
Moscou — Garry Kasparov,

que venceu as duas últimas par-
tidas e agora se encontra em
melhores condições físicas c té-
nicas do que seu adversário,
denunciou, ontem, que há uma
manobra dc parte dos dirigen-
tes da Federação Internacional
de Xadrez — a prova está no
adiamento sem motivo justo da
49a partida — para beneficiar o
atual campeão Karpov.

Uma das notícias mais insis-
tentes propaladas, ontem, cra a
de que o campeonato será sus-
penso e como Karpov está com
a vantagem dc 5 a 3 continuará
com o título dc campeão mun-
dial. Em setembro, haverá ou-
tra competição limitada a 24
partidas, como anteriormente,
quando os dois jogadores co-
meçarão sem nenhum ponto.
Abuso de poder

Quando Florencio Campo-
manes chegou à Moscou e sus-
pendeu a realização da 49a par-
tida, já transferida de outra
data, dirigentes do esporte e
críticos especializados sentiram
imediatamente que alguma ma-
nobra se encondia por trás da
decisão de Campomancs. Sua
atitude sem razão justificável
— a dc que os dois contendores
precisavam descansar — foi in-
terpretada como um "abuso de
poder", pois no regulamento
da competição não há cláusula
em que pudesse firmar-se.

Garry Kasparov disse que o
regulamento dos campeonatos
deve ser respeitado até que
seja alterado por um Congrcs-
so de Federação Internacional
de Xadrez e que, mesmo assim,
devem ser mantidas as regras
para a atual disputa, uma vez
que elas foram aceitas pelas
duas partes antes de patirem
para a decisão do titulo mun-
dial.

Especula-se que Florencio
Campomancs poderá apresen-
tar uma fórmula fixando em 6(1
partidas o limite da presente
competição, mas sc um dos
dois completar 6 pontos antes
ela terminará. No entanto,
Karpov não deve aceitá-la, pois
suas condições físicas e nervo-
sas estão seriamente afetadas,
a ponto de ter sofrido duas
derrotas seguidas, sem conse-
guir ganhar desde novembro
do ano passado.

Góes passa à
semifinal da
Vat 69 Cup

São Paulo — Dois brasileiros
e dois argentinos classificaram-
se ontem para as semifinais da
quarta etapa da "Vat 69 Cup"
— Circuito Internacional de
Tênis, que se realiza nas qua-
dras do Hotel Fazenda Duas
Marias, em Jaguariuna, Cam-
pinas. Os classificados são Júlio
Góes, Dácio Campos, Roberto
Arguello e Roberto Saad.

Nas quartas-de-final realiza-
das ontem. Júlio Góes venceu
o mexicano Francisco Maciel
por 6/3 e 6/4; Dácio Campos a
Marcos Hocevar. por 7/5 e 6/2;
Roberto Arguello a Raul Viver
(Equador), por 6/1 e 7/5 e 6/2,
e Roberto Saad a Guillermo
Rivas (Argentina), por 7/5 e
6/4.

Hoje, pelas semifinais, joga-
rão Roberto Arguello (Argen-
tina) e Júlio Góes (Brasil) e
Roberto Saad (Argentina) e
Dácio Campos (Brasil). Os
vencedores decidirão o título
amanhã, a partir das II) horas.

Babers vem
para torneio
em São Paulo

São Paulo — Medalha de
ouro nos 400 metros rasos e no
revezamento 4 x 400 metros,
nos Jogos Olímpicos de Los
Angeles, o americano Alonzo
Babers, assinou ontem a ficha
de participação, confirmando
sua presença no Sears Interna-
tional Meettng, a ser disputado
no lbirapuera, no dia 11 de
maio.

A informação foi dada em
São Paulo pela Sears, acrescen-
tando que Babers conseguiu
disponibilidade de datas para
vir ao Brasil, obtendo liberação
da Academia da Força Aérea
dos Estados Unidos, onde é
cadete. Babers é o sexto ganha-
dor de medalhas de ouro da
Olimpíada de Los Angeles a
ter sua presença confirmada no
Sears International Meeting,
junto com Edwin Moses (400
c/barreiras), Valerie Brisco-
Hooks (200 e400m rasos e 4 x
400m), Gabriela Dorio (800m),
Al Joiner (salto triplo) e Joa-
quim Cruz (800m).

A Sears confirmou, tam-
bém, a presença no Meeting
International do português
Fernando Mamede. recordista
mundial dos 10 mil metros e o
campeão mundial do salto tri-
pio em 1983, o polonês Zdzís-
lau Hoffman.

Finalmente, depois de examinar 20 mil fichas
de inscrição, testar 230 candidatos e colocar 38 deles
em ação, em Valinhos, São Paulo, a Reynolds
selecionou ontem os seis pilotos brasileiros que
viajarão, dia 23 deste mès, para Birmingham, Ingla-
terra, onde eles participarão dos últimos treinamen-
tos para a disputa do Camel Tronhy 85, marcado
para começar dia 15 de abril, em Bornéu, na
Indonésia.

Os seis superpilotos que passaram por provas
de campo, direção, superação de obstáculos, força
física, construção de pontes e demonstraram capaci-
dade de liderança são estes: Carlos Probst, do Rio
de Janeiro, empresário, 35 anos; Tito Rosemberg,
do Rio de Janeiro, jornalista, 39 anos; Luiz Aylton
Casertani, de São Paulo, oficial do Corpo de Bom-
beiros, 38 anos; Carlos Kopittke, do Rio Grande do
Sul, agente de navegação, 39 anos; Osmar Krets-
chek, do Paraná, engenheiro florestal, 40 anos; e
Rodolpho Ramina, de São Paulo, engenheiro, 30
anos.

Ao me telefonar de Valinhos, ontem, o gerente
de serviços de marketing da R.J.Reynolds, Roberto
Raupp, não conseguia esconder a empolgação com a
escolha dos seis candidatos, todos eles corajosos e
competentes. E não é para menos Afinal de contas,
juntamente com equipes da Alemanha, Japão, Es-
panha, Itália, Suíça, Holanda e Bélgica, eles vão
enfrentar a mais dura competição off-road do mun-
do, o Camel Trophy, que é sempre disputado nas
mais duras condições.

Dos seis selecionados em Valinhos, apenas
quatro — formando as duas duplas que representa-
rão o Brasil — seguirão para a Indonésia. Mas os
seis passarão, agora, uma semana no campo de
provas da Land-Rover, na Inglaterra, aprendendo
tudo sobre este jipe especial, capaz de trafegar fora
de estradas e de cruzar rios, desde que náo muito
profundos. Eles, quando voltarem da Inglaterra,
saberão montar e desmontar — sem deixar peças
sobrando — os Land-Rovers com os quais preten-
dem enfrentar (ou desbravar?) as selvas de Bornéu,
no Sudeste asiático.

Depois de uma semana completa de treinamentos
em Jacarepagua, a Lotus-Renault parece ter sido a
equipe que mais benefícios tirou dos testes de
pneus, fundamentalmente porque foi a única que
utilizou um carro novo, o JPS 97-T, projetado para
acomodar o aperfeiçoado motor Renault, que é um
pouco maior do que o modelo anterior e não foi
ainda sequer experimentado pela escuderia france-
sa. Assim, enquanto a própria Renault — dona do
motor que é o precursor do turbo na Fórmula-1 —e
a Brabham, para citar apenas estas duas, vão gastar
rios de dinheiro retornando ao Rio, em março, a
Lotus volta para a Inglaterra com quase tudo
acertado.

O único problema da Lotus — e faço questão
de antecipar isso agora, antes que a temporada de
1985 comece — vai ser a definição do primeiro
piloto, se o brasileiro Ayrton Senna ou o italiano
Elio de Angelis. Competências à parte, prevejo um
duelo terrível de interesses, pois EÍio de Angelis é
um piloto que está há alguns anos na Lotus e já
demonstrou que tem prestígio na casa para derrotar,
numa equipe inglesa, o inglês Nigel Mansell. Senna,
parece, também tem seus trunfos, a começar por
representar 0 Brasil, o terceiro maior mercado
mundial de consumo de cigarros (atrás apenas dos
Estados Unidos e Japão). E quando se sabe que
Senna tem o patrocínio da John Player Special
(Souza Cruz), percebe-se claramente que Elio de
Angelis vai encontrar um adversário duro pela
frente.

Só espero que a Lotus não repita em 85 o erro
de 73, quando, por sinal, tinha um brasileiro sob
contrato: Emerson Fittipaldi. Naquela ocasião, ao
convidar o sueco Ronnie Peterson, Collin Chapman
cometeu um grande equívoco, pois nunca decidiu
quem era o primeiro piloto, tentou dar tratamento
igual aos dois e o resultado foi que Jack Stewart,
muitíssimo bem escudado por François Cevert,
reconquistou com sua Tyrrell um título que fora de
Emerson na temporada anterior.

É o tal negócio que João Saldanha defende no
futebol: titular é titular. Reserva é reserva.

Na semana passada, contei aqui a história do
Dragão de Komodo, um lagarto tipo gigante, que
habita as selvas de Bornéu. Muita gente não acredi-
tou na existrência dessa fera, que devora os cabritos
e bezerros que lhe caem nas garras. Agora, estou
desconfiado de que nos testes de adaptação em
Birmingham, a Land-Rover, disposta a preparar
psicologicamente os candidatos ao Camel Trophy
85, vai soltar dois ou três lagartões desses pelos seus
campos de prova.

O que a Land-Rover vem mantendo em sigilo
— e não tenho condições de informar se é verdade
ou não — c sc o Dragão de Komodo que eies
colocarão no campo de testes é autêntico ou de
borracha.

Não importa. Verdadeiro ou não, se algum
concorrente tremer ao encarar o lagartão, vai ser
reprovado na hora.

ROBERTO PORTO

LUBRAX 4 E
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Vinicius e
Depois dc Xandó, a Atlântica acertou onlcm as contratações

dc Marcos Vinicius e Paulo Rocse do Sul-Brasileiro. Os dois
jogadores, que retornam ao clube um ano depois de tê-lo trocado
pelo time gaúcho, estiveram ontem pela manhã na sede da
Atlântica para assinatura dc contrato viajando cm seguida para
Porto Alegre.

Segundo Bebeto dc Freitas, supervisor dc esportes da
Atlântica, a contratação dos dois reforços para a temporada deste
ano vem de encontro à filosofia do clube de montar uma equipe
ainda mais forte para disputar as competições cm 85. O técnico
viajou à tarde para São Paulo mas não confirmou sc iria tratar da
contratação dc novos reforços.

Acerto rápido
O acerto com os dois jogadores foi rápido. Depois de

tomarem conhecimento da proposta apresentada pela Atlântica
na véspera, o cortador Marcos Vinicius e o levantador Paulo
Rocse foram cedo â sede da Atlântica onde chegaram às 9h30min.
Meia hora mais tarde, sorridentes c felizes, os dois jogadores já
haviam acertado o retorno à Atlântica.

Infelizmente ocorreu a intervenção no Sul-Brasileiro e
não havia porque não aceitar a proposta da Atlântica que tem
uma grande equipe c onde só deixei amigos, lembrou Marcos
Vinicius.

Ao seu lado, Paulo Roese disse acreditar que a transferência
para o Rio será benéfica e não haverá qualquer problema dc
adaptação principalmente pelo fato dc ter deixado o clube há
pouco mais dc um ano.

Quanto às permanências dos argentinos Castelani e Marti-
ncz disse que foi apresentada uma proposta para renovação de
seus contratos mas ao que tudo indica cies não demonstraram
interesse em permanecer no clube e já viajaram para Buenos
Aires.

Fizemos nossa proposta e temos interesse cm manlc-los,
mas agora tudo depende deles.

Já as situações dc Fernandão c Xandó também permanecem
indefinidas. Bebeto acredita que ainda hoje terá uma resposta dos
dois jogadores se pretendem ou não continuar na Atlântica.

Fim do Sul Brasileiro
pode fortalecer Sogipa
Porto Alegre — Toda a cx-equipe dc vôlei do Sul Brasileiro

pode transferir-se para a Sogipa, desta capital. Pelo menos, é a
esperança do vice-presidcnie dc esporte do clube, Roberto
Giordani, que, embora reconheça ser difícil a contratação em
massa dos jogadores, está mantendo contatos com 15 empresas
gaúchas, entre as quais dois bancos, a fim de conseguir patrocínio.

Na verdade, a ex-equipe principal do Sul Brasileiro (Rcnan,
Marcus Vinicius, Paulo Roese, Talmav, Doro e Joca), se contra-
tada pela Sogipa, estaria apenas voltando ao clube onde foi
formada, em 1980.

Todos eles começaram a jogar conosco. Temos uma das
melhores infra-estruturas do país c a intenção dc ganhar o
campeonato gaúcho para disputai o Campeonato Brasileiro este
ano — diz Giordani.

O dirigente confessa, no entanto, que vem encontrando
dificuldades para fechar o patrocínio:

O empresariado gaúcho ainda não sc conscientizou dc
que esporte é investimento. Às vezes, o patrocínio está para sair,
mas. na última hora, acaba fracassando. Contudo, sc ele sair,
contrataremos agora a ex-equipe do Sul Brasileiro.

Giordani explica que, se o patrocínio conseguido for de
médio porle, o clube tentará somente a aquisição dc jogadores de
nível inferior a Renan, como Marcus Vinicius e Roese.

i . Outra dificuldade que a Sogipa encontrará é o acerto verbal
já feito pela maioria dos ex-jogadores do Sul Brasileiro com
outros clubes, caso de Renan e Marcus Vinicius, com a Atlântica,
e Paulo Roese, que tenta ingressar na Atlântica ou Pirelli.
Também há clubes de Santa Catarina interessados em ex-
jogadores da extinta equipe gaúcha.

CANTER

Roese voltam para a Atlântica
Foto de arquivo
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Marcus Vinícius levou meia hora para acertar a volta ao Rio

Rui assina contrato com Pirelli
São Paulo — O jogador Rui, da Sele-

ção Brasileira de Vôlei, assinou contrato
no início da noite de ontem com a equipe
da Pirelli, mas as bases não foram divulga-
das pela diretoria da equipe de Santo
André. "Preferimos que isso fique por
conta de Rui, mas adianto que não foi nada
fora do nosso padrão de salários", adian-
tou o vice-presidente da Pirelli, Roosevelt
Kail Brasil.

A única reivindicação de Rui à direto-
ria da Pirelli para deixar a Atlântica foi

fixar residência em São Paulo, próximo ao
jogador Montanaro, — què 

'também 
joga

pela equipe e mora na Zona Sul da Capital.
Rui já deve estar integrando o elenco da
Pirelli no próximo dia 4 de março, quando
os jogadores realizam o primeiro treino
para a temporada de 85. A diretoria da
Pirelli diz ter ficado satisfeita com a aquisi-
ção de Rui e acredita que o atleta não terá
qualquer problema para se integrar à nova
equipe, já que a maioria dos jogadores são
seus companheiros de Seleção Brasileira.

Supergasbrás
faz proposta
a Fernanda

A jogadora Fernanda, da Pi-
relli c da Seleção Brasileira,
pode acertar hoje a sua transfe-
rência para a Supergasbrás. A
cortadora, que se encontra no
Rio, recebeu ontem uma pro-
posta e ficou dc dar uma res-
posta hoje aos dirigentes da
Supergasbrás, que dão como
certa a sua contratação, como
primeiro grande reforço para a
temporada deste ano.

Mas se conseguir Fernanda,
a Supergasbrás pode perder
Mônica Caetano. A jogadora
se reuniu ontem à noite com o
supervisor da Atlântica, Bebe-
to dc Freitas, e também res-
ponde hoje à proposta recebi-
da. Mônica Caetano tem convi-
tes do Flamengo c Lufkin, mas
garante que decide hoje o seu
destino, pois quer passar o car-
naval tranqüila.

Quem lambem deve decidir
sua permanência ou não na
Supergasbrás é Isabel, que se
encontra hoje com os dirigen-
tes do Flamengo, que têm cs-
peranças do seu retorno à Gá-
vea. Na única negociação con-
cretizada ontem, a Supcrgas-
brás contratou a levantadora
Rosemary, do Tijuca, para a
reserva de Blenda.

CRISTINA NO LUFKIN

Num ambienie dc festa, a
jogadora Cristina, ex-
Flamengo, assinou ontem con-
trato por um ano com o Clube
União Recreativo Lufkin, para
defender a equipe de Soroca-
ba, que promete ser uma das
mais poderosas do país. Duran-
te a assinatura do contrato, o
técnico Radamés Lattari Filho
anunciou que Luiza também
aceitou sc transferir para Soro-
caba, devendo acertar seu con-
trato na próxima quinta-feira,
após o carnaval. O Lufkin tam-
bém quer Regina Uchoa, Ida e
Vera Mossa.

Cristina, considerada por
Radamés uma das melhores
bloqueadoras do país, lem 24
anos, é solteira e jogou no
Flamengo por um ano, após
oito anos no Fluminense, onde
iniciou sua carreira. A jogado-
ra não revelou valores dc seu
contrato, mas assegurou ser
bem superior à proposta de
renovação do Flamengo.

CAMPO NEUTRO

CONTINUO 
achando que um dos proble-

mas dos corredores brasileiros dc longa
distância c o dc treinamento adequado. Õs
profissionais do ramo que me desculpem, mas
não reconheço em nenhum treinador brasileiro
o necessário conhecimento teórico e prático
para preparar nossos maratonistas e pó-los
realmente em condições de alcançar um pri-
meiro nível internacional.

Vejam que não estou me referindo a
resultados no Brasil, mas também no exterior,
c vale a pena recordar que o melhor resultado
até hoje alcançado por um brasileiro lá fora —
2:13:08, de Elói Schledcr, com 10 graus dc
temperatura em Frankfurt — está longe do
primeiro plano mundial.

No ano passado, João da Mata preparou-
se com afinco para melhorar esta marca em
Nova Iorque. É verdade que o inesperado
calor no dia da prova não lhe permitiria tal,
mas é também verdade que seu tempo —
2:25:43 — foi muito fraco, deixando-o cm 26"
lugar, enquanto (para citar apenas um caso)
um escocês de 41 anos de idade.terminava na
17'' colocação com 2:21:04.

No terreno feminino, a situação não é
mais animadora. Dispenso-me de apresentar
maiores detalhes e o leitor, que é inteligente,
sabe que estou falando dos corredores de elite.
Mas deixo as digressões c entro no assunto
concreto que tenho para esta coluna.

É uma notícia que trago de Londres a
respeito da próxima Maratona de Nova Íor-
que. Os organizadores da prova avisaram que
pagarão um prêmio de um milhão dc dólares a
quem completá-la cm menos de 2:08 (o recor-
de mundial no momento é do galés Steve Jones
com 2:08:05).

Um milhão dc dólares vem a ser algo em
torno dc quatro bilhões e cem milhões de
cruzeiros, o que já dá para financiar alguns
carnavais. Não creio que a Federação Interna-
cional de Atletismo vá aprovar tal esquema,
pois prêmios em dinheiro para a obtenção de
determinados tempos são proibidos por seu
regulamento.

Mas fica a informação, para que no Brasil
alguns patrocinadores tenham idéia do que o
mundo da maratona hoje comanda em termos
de dinheiro. E aos nossos treinadores fica o
desafio, para sacudirem a poeira de seus meto-
dos de trabalho.

DE PRIMEIRA: Ayrton Ferreira manda
avisar que a Corrida do Carnaval, ontem à
noite, teve seus resultados incluídos para o
ranking do mês de março da revista Viva / / /
O Grupo Vacilou, Pedalhou está organizando
um passeio de bicicleta para o dia 2 dc março,
do Rio a Itacurussá. A saída será às seis da
manhã no posto de gasolina do Mourisco.
Maiores informações com Marisa Nunes ou
Hélio Morais pelos telefones 273-8573 ou 221-
8234.

JOSÉ INÁCIO WERNECK

ESTA NOITE, NA GÁVEA

ZÉ 
Pretinho. reaparecendo aos cuidados dc Venâncio Nahid,

apronlou bem para o quinto páreo de hoje na Gávea,
marcando 36s2 para os 600 mclros. na direção de Audâlio
Machado Filho, finalizando com ótima ação. O defensor do stud
Numy não corre há nove meses e encontra uma turma fraca.

Lucrativo, condução de Jorge Ricardo, um dos favoritos
para o último páreo do progrma, mostrou que continua cm
excelente eslado ao passar a reta cm 37s, escassos, com boas
sobras no final.

PARA 
o terceiro páreo, o destaque ficou por conta dc

Buruvichá, pensionista dc Juan Marchant, que apronlou os
7(X1 metros em 4ôs2, com facilidade, arrematando com muila
disposição.

NA 
sétima carreira, Rivcrton, treinamento de Alberto Nahid.

foi visto num carreiráo. direçáo de Jorge Ricardo, cravando
a reta em 43s, com seu jóquei tranqüilo no seu dorso.

PARA 
a última prova, Achego mostrou boa forma ao descer a

rela na marca de 37sl, finalizando com ação de primeira.

A 
grande atraçáo do programa de sábado na Gávea é a Prova
Seletiva para o Clássico Associação Latino-Americano de

Jockeys Clubs, a ser disputado em 2 mil metros, pista de grama,
com dotação de 1 milhão 800 mil ao proprietário do ganhador.

OS 
favoritos para conquistar as duas vagas para o importante

clássico são o tríplice coroado Oid Master, e Bretagne,
quarta colocada, muito prejudicada, no Grande Prêmio Brasil do
ano passado. Em segundo plano, com chance regular de classifica-
çáo, aparecem Cambrinus, vencedor da milha internacional de
84, e Aracatu, terceiro colocado no Derby paulista deste ano. Eis
o campo completo dos nove páreos:

EM 
Cidade Jardim, amanhã, realiza-se a Seletiva paulista para

o Clássico Associação Latino-Americana de Jockeys Clubs,
com as presenças de Full Love, segundo colocado para Anilité no
Grande Prêmio Brasil do ano passado, Rabat, ganhador da
milionária Copa ANPC, e Fantaisie, terceira colocada no Brasil
de 84, como os principais nomes. Estão confirmadas ainda as
presenças de vários animais portadores de colocações clássicas
capazes de uma boa apresentação como nosso conhecido Pearson,
e os excelentes Maro-Road, Magno Road e El Canchero.

Haug apronta fácil
600 metros em 36s3
com final de 18s2

Haug, inscrito no quinto páreo de amanhã, foi mais uma vez
o destaque nos exercícios matinais, ao apronto os 600 metros em
36s3, com muita facilidade, na direção de Jorge Ricardo. O
pensionista de Roberto Nahid havia trabalhado a distância dos 1
mil 2(K) metros na marca de 1 min 18s2, com o mesmo piloto,
visivelmente contrariado em todo o percurso.

Para a Seletiva ao Clássico Associação Latino Americano dc
Jockevs Clubs. Cambrinus, treinamento da Alberto Nahid, pas-
sou os 1 mil metros em 1 min 08s, em um bom apronto para a
importante prova.

Hand Bali, seu companheiro de treinamento, na condução
<b Jorge Pinto, marcou 1 min 07s escassos, em boa demonstração
de força pois foi sempre controlado pelo seu jóquei.

Giverny, com José Aurélio, abordou os 700 mclros cm 41s2,
em um apronto espetacular, dada à tranqüilidade do bridão
cearense em seu dorso.

Altantic City. também com José Aurélio, desceu a reta cm
escassos 3fis. aparentando ter melhorado em sua forma. O
castanho tem o treinamento entregua a Alcides Morales.

1° PAREO - _ Ás 1%«min _ 1300 melros - Rec. )8s (Barter e Velado) — Animais nacionais de 6 anos • mais, janli3do.es até CrS 900 000 — PARA JÓQUEIS C/

MENOS OE

1-1 Captain Btavo
2-2 Ooctor

3 AnubS
3-4 lui Y Sol

5 Juwaldo
4-6 Abertura

1 Dunjon

Pessanha
Pensabem
Coma

J. R. Silva
F. Graça

S, Oliveira
E. R. Ferreira

S. França
l. Paiva

Amaral
E. Rangel
S.M. Almeida
LA. Fernandes
L. Acufta

3.2.3 07/02 2» (07) Bussing 1 3 tf 84sl
1.4.5 104)2 3o (05) Quedro 1.1 AL 71s

6.9.6 07/02 3" (07) Bussing 13 NP 84sl

7.3.1 22/01 4» (05) Bra:. First (CP) 1.2 NM 80sl
4.6,5 07/02 4" (07) Bussing 1.3 NP 84sl

3.3.4 31/01 2o (06) Bardei 1.3 NP 83s2

8.3.2 04/02 41 105) Fl» Back 1.1 NP 70s3

3.30 G. Pessanha
2,60 M. Pessanha

25,60 ). Escobar
15.50 M Sales
5470 DF. Graça

1,60 J Ricardo
4,40 1. B. Fonseca

distancia um pouco maior, porém a turma não anda forte e ele pode ameaçar a vitória do
pilotado dc J.F. Reis. Gran Nilo vem de parado e larga por uma baliza ruim. No entanto,
conta com a enerizia dc Jorge Ricardo.

VESPERTINO • VALDETARÜ e GRAN NILO

6" PÁREO - Ás 22.05 . . 1 300 melros (AREIA) — Rec 78s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais de 6 anos e mais. ganhadores até Cri 1 000 000 .

900 000

-PRÊMIO: CrJ

Primeiro páreo — Um páreo que é um convite ao apostador para chegar um pouco mais
tarde às corridas. Vamos arriscar Captain Bravo que é o retrospecto mais regular da

prova. Abertura vem de ótima corrida e, largando junto, é grande rival. Dunjon deve se
reabilitar mas tem problemas no calor.

CAPTAIN BRAVO • ABERTURA • DUNJON

2o PÁREO — Ás 20.10 — 1.100 metros — Rk. 65s4 (Barterl — Éguas nacionais de 3 anos. ganhadoras de uma ou duas comdas

— 1 Jongoville
2 Make Luck

— 3 Bussing
1 Fly Back

— 5 Dabsler
6 Coltyonder
" 

luglans
— 7 Zunir

8 Oid Chap
" Oldhan

I Malta
GI Almeida

9 J Freire
8 R Freire

JF.Reis ap I
2 ) Ricardo
1 G F.Silva apZ

A.MAndrade api
10 A Ferreira

G Pessanha

11 Piottn
Ribeira

S Morales
Silva

SP.Gomes
C.H.Coutinho
C.H.Coutinho
GUIloa
S França
S França

3.2.1
4,5,2

2.2.4
5.4.3
2.6,3
1,5,7
7 7.6

6 3,3
2,1,7

04<02
07/02
07/02
04.02
04/02
1401
12/01
04/02
04/02
06/12

3C ( 7) Majfl
5° ( 7) Bardei
1» ( 7) Captain Brav
Io 1 5) Bussing
? ( 7) Mayt)
2° ( 7) Cantann
7o 111) Lucrativo
4' ( 7) Mavo
2o ( 61 EOFabiano
7° ( 7) EjUKDrlanle '

NP 83sl
NP 83s4
NP 84sl
NP 70s3
NP 83sl
NI 103sl
AM 87s3
NP 83sl
NP 69s4
NI 685

4 00 IMaIU
2,50 JRicanJo
2.10 J Ricardo
2,20 R Freire
2,60 IFReis
1,50 (.Ricardo

21.20 G.F Silva
45,80 LF Gomes
3,30 A Ferreira
5,60 A Ferreira

1-1 Plusli
2—2 Autona
3-3 Life Hill

4 Reviravolta
4—5 Uma

6 Ali Protld

Segundo p;
turma deve
sua chance
perigosa.

F Pereira .
J.Aurtlio

J Ricardo
J F Reis ap.l
J Freire
G.Guimaries ap.l

WP.Lavor
A.Morales
V.Nahrd
PMProtto
ORitxiro
NP.Gomes P

1.1.6
1,6.2
l.c.4
2.3.2
4.1.5
4,2,1

19/11 6o (06) Shat-EI-Arab
13/01 3o (06) Freguesia
13/01 4' (06) Freguesia
28/01 1° (07) Kadosch
13/01 2° (06) Freguesia
09/02 1' 108) Palena

1 6 NU 99s4
1,2 AL 75s
1.2 AL 7bs
13 NP 82s3

2 AL 75s
II AM 69s4

10,30 CLavor
1,00 JAurélio
3,80 I Ricardo
2,00 J.F Reis
6.70 J.Freire
9.90 LF.Gomes

ireo — Plush vem de tentar cartada difícil contra os machos. Agora em sua
ganhar pois é muito corredora. Autoria vai gostar de diminuição da distância e
é boa. Life Hill sentiu falta de aguerrimento e ainda assim correu bem. É

PLUSH • AUTORIA • LIFE HILL

Sexto páreo — Não havendo vantagem pela cerca externa, a chance d
grande. No final só vai correr ele. Zunir já mostrou melhoras cm sua
e, bem dirigido, pode até derrotar o nosso indicado. Coltyondcr leva
estatística e há muita fé.

JONGOV1LLE • ZUNIR • COLTYONDER

e Jongoville é muito
última apresentação
a direçáo do lider da

70 pAreo — Ás 22.35 — 1300 metros (AREIA) - Rec. 78s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais de 4 anos, com uma e duas vitónas

3' PAREO — Ás 20.40 — 1 300 metios - Rec 78s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais de 4 anos. sem mais de uma vitória — PRtMIO: CrS 1 200 000

1—1 Voluntáno
2—2 Pinus
3—3 Rivcrton

4 Olimpicus
4—5 Madame Mm

6 Opíxoro

E Barbosa ap2
3 JFReis api
2 J Ricardo

CLavor ap 1
1 AMachado P

R Silva

CRosa
A Vieira
A.Nahid
J.R Loureiro
D.Netto
N P Gomes P

1.26 04/02
8,7.5 04/02
2,2,1
6.7,2
2.15
n.5.4

27/01
13/01
I0D2
1102

2» 106) Tomrco
3o 106) lomico
Io (11) [I Milagre
8o (08) So Weet
1» 108) Eclelisla
7° (08) Robcrta Close'

1.3 NP Slsl
13 NP 81sl
13 NP 82s3
1.1 NI 67s3
1.3 AL 82s
1 6 NP 103s3

3,80 E Barbosa
2,90 J L Mann»
3,30 I Ricardo

25,70 E.Freire
3 30 LF Gomes
7.40 R Silva

1—1 Liitano 57 BGFAImerda 410rt Morgado N. 1.6.4

Baar Happe 57 7 IQueiroí 450 GUIloa 4.5,1

2—3 Uche Ness 57 4 AChatlin Ap.4 507 JC.Quintas 7.7.2
SConslelalion 57 2 [ R.Feneira 411 E P.Coulinho 4,1,7

3-5 Buruvichá 57 6 M Andrade 428 I.C Marrhanl 1.2.1

Charles Gay 57 3 G F Silva ap 438 C H Coutinho I.i.i
4-7 El Milagre 57 5 AMachado 478 0 Netto 3.5.2

8 Rico Ricardo 57 1G Pessanha 450 S França 3,5.4

27/01 3° (11) Riverton
27/01 10° 111) Riverton
02/08 8o (10) Black Dollar

4o (07) Solcoc
7" (09) Verbal
5° (05) Faiineito

1 (10) Galeal
2o (07) Solcoc

11/02
19/01
09/09
09/02
11/02

1.3 NP 82s3
13 NP 82s3
12 NM 76s3
13 NP 84s
1 1 NP 69s2
16 AM 100S
15 AM 95s4
13 NP 84s

6.40 I Estêves
15.10 JQueiroí

5.80 J.Ricardo
8.60 ER Ferreira
9.10 M Andrade

12.90 PVignolas
2.60 AMachado P
2,10 GPessanha

Sétimo páreo — Pinus não teve uma direção muito feliz na última pois havia vantagem

pela cerca externa, e o seu jóquei, na ocasião, tez a curva pela linha um. terminando num
ótimo terceiro. Acreditamos no seu triunfo agora. Voluntário é ligeiro e deve lutar pela
dupla com Riverton e Olimpicus.

PINUS • VOLUNTÁRIO • OLIMPICUS

Terceiro páreo — Lizzano ficou como a força da competição. Vai na direção de um jóquei
mais experiente e tem tudo para dominar os rivais. Rico Ricardo parecia o ganhador na
última mas de repente abriu e terminou o páreo pela cerca externa. É perigoso. Snow
Constelation mostrou procressos e vai atropelar no final.

LIZZANO • WCO RICARDO • SNOW CONSTELATION

8" PÁREO — Ás 23hOO — 1 300 melros (AREIA) — Rec. 78s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais de 4 anos, com duas e Irts vitonas

1—1 Tomico
2—2 Varnhagem
3—3 Visado

4 Centunào
4—5 Snow jumbo

6 Kibosh

A. Machado P
J. Ricardo

3 JB Fonseca
R Anlímo ap 1
J Aurélio
G. Guimarães ap 1

OM Fernandes
R. Canapito
J. L. Piotto
01 M Dias
Jl, Pedrosa
R Morgado Jr.

3,4 5
4 3,1
1.8,3
5.4,!
1.2.3
4,4.6

04/02
O7'02
12/01
07/02
2901
04,02

Io 106) Voluntáno
2o (05) So Weet
5° (05) Amourtu.
S1 (05) So Weel

13 NP 81sl
1 1 NP 68s2
1 5 AM 93s2
1 1 NP 68s2

5o (06) Oid Style (CP) 13 NP 83sl
6° (07) Goldslone 1 1 NP 67s3

30 A Machado P
2,90 J. Ricardo
3.30 J.B. Fonseca
7,20 R. Antflmo

00 GS Gomes
9,20 J. C Caslillo

4o PÁREO — Ás 21.05 — 1.300 metros — Rec. 78s (Barter e Velado) — tguas nacionais de 3 anos, sem vitória

1—1 Cassandre 56
2-2 Srnelva 56

3 Ilha da Fantasia 56
3—4 Paddock Queen 56

" Psique 56
4-5 Pilene 56

6 Red Lu 56

G F Almeida
ERIerreua
AMachado P
F Pereira P
C Lavor ap 1
CAMartins
l Barbosa ap 2

GF Sanios
I.B.Silva
DNetto
W P.lavor
WP lavor
OM Fernandes
M Silva

5
6,8.4
5,5,7

06 09
10/02
10/02
01/12
0W2
02.02
1002

6' (12) Clydstar (SP)
41 ( 9) Magda Lark
8" I 9) Magda Lark
8° ( 9) Angela Mana
5° ( 6) lí Voleti
6° (11) Ali Proud
7' ( 91 Magda lark

14 GL 88s2
1.1 NI 6952
1 NL 69s2

1 Ai 86s2
1 AP 90s
1 NP 70s
1 AL 69s2

2,70 I Ribeiro
21,10 ER.Ferreira

5 90 AMachado P
3.20 C lavor
3.40 AM Andrade

21,10 CAMartins
63.40 E Barbosa

Oitavo páreo — Varnhagem é sinônimo de regularidade e. agora, numa distancia mais do
seu agrado, deve largar e liquidar com seus adversários. Kibosh reapareceu forçando
turma e náo decepcionou totalmente chegando a oito corpos de Goldstone. Tem chance.
Tomico aanhou muito fácil mas foi pela famosa cerca externa. Agora c mais duro.

VARNHAGEM • KIBOSH • TOMICO

91 pe,RE0 — Ás 23,30 — 1 200 melros IAREIA] — Rec "2sl (Porterl

Quarto páreo — Cassandre andou corjendo na primeira turma de éguas em Sáo Paulo.
Em corrida normal, mesmo estando sem atuar há algum tempo, ela não deve perder.
Paddock Queen e Psique formam uma boa parelha e a companhia náo assusta. Pilene foi
prejudicada e esperam melhor corrida.

CASSANDRE • PADDOCK QUEEN • PILENE

¦ • Animais de 3 anos e mais
1100000

- Regulamenlo própno — A RECLAMAR — Primo Cri

5» PÁREO _ Ás 21.35 — 1 100 metios (AREIA) — Rec 65s4 (Barter) — Cavalos nacionais de 4 anos com uma e duas vitorias

1—I Halmond Power 57 8 I Vieira 446 1 C Marchar
•' Edln 57 6 M Andrade 442 )C Marchant

2—2 El Maiestoso 57 2 A M Andrade ap 422 E Cardoso
3 Blanlleet 4 G Gmmaràesap 446 01 M. Dias

3—4 Vespertino 57 3 II Reis ap 442 MNiclevisk
5 Gran Nik> 57 11 Ricardo 156 FAbreu

4-í Valdetara 5? 9 CLavor ap 437 cMorgado N

7 U Prel.nho 57 5 A Machado 435 V Nahid
" Fantástico 57 7 f Pereira 393 V Nahid

1.4 7
4.13
65 2
1.1.2
8.6 1
4.4.8
1.2 7
46 4
6.6.8

28 01
27/01/
vm
30/12
27/01
20/10
07/02
03 05
15/12

Io 1071 Ferret '

4° (06) Trousseau
2° (061 trousseau
4o (05) tulum
3o (06) Trousseau
7o (07) Aba Tudor
3o (05) So Weet
5' (05) Aperreado
8° (10) Drakulmo -

1 1 NP 69s
1 1 AP 68s
1 1 AP 68s
1 1 Al 68s
1 1 AP 68s
1 4 AP 86sl
1 I NP 68s2

1 2 NP 74s3
1 0 GM 59s

3.00 1. Vieira
12,20 M. Andrade
440 AM Andrade
2,20 G. Guimarães
1,80 1 Ricardo
4.60 PCPereua

12.70 C lavor
6.00 A Machado F.
7.30 J. Aurílio

1—1 Zoismo
" Boreal
2 Fiammante

2—3 Matanahell
Mar Bravo
Prosaico

3—6 Lucrativo
7 Trousseau

Combu
4—3 Don Domingo

9 Sensadon
Achego

I! GF Silva ao 2
12 GF. Almeida

R Silva
I Fiene
E. Barbosa ap. 2
JB Fonseca
] Ricardo
A. Machado P
G Gutmafãesap 1

10 II Reis K 1
C lavor an I
[R Ferreira

GF Sanios 2.1,1 03 02 1" (06) Matanahell 1.2 4P 76s4 2 40 G F Almeida

GF Santos 1.2.5 0501 4o (05) Fuan 13 AU 79s3 3 10 GF Almeida

R. Nahid 3,18 28 01 4» (06) Nice Mary 11 NP 6/s4 6.40 J Ricardo

N A Silva 4 11 03 02 2o (06) Zoismo 1 2 AP 76s4 1 50 F Pereira P

M Nicievisk 2,61 07 02 8o (08) Quarenro 13 NP 82sl 22 70 l F. Gomes

JL Pictlo 6.4 07 02 2o 107) Baidel 13 NP 83s4 2.00 JB Fonseca

A Ricardo 2.1 02/02 2o 110) Zastre 14 AP 8Ss2 2 70 J. Ricardo

0. Netto 2.3.1 4» (05) So Weet II NP 63s2 5.30 l F Gomes

0. Netto 15.5 11.02 2o 109) Account 13 NP 82s 4,60 G. Guimarães

GUIloa 3.17 24.01 1' (06) Sadler 1.3 NP 79s4 1 10 GF. Almeida

V. Nahid 31? 2912 10" (10) Giverny 1.3 GI 76s3 3.90 J C, Castillo

V Haid 7.17 30 12 5o Í06) Obelisk 1 1 Al 67s4 1760 JF Reis

Quinto páreo — Vespertino vem dc ótima corrida em raia adversa, participando
ativamente da carreira, e numa pista seca ele vai ganhar. Valdetaro talvez preferisse uma

Nono páreo — Boreal foi surpreendido na ultima por um Fizan que marcou, em raia de
areia macia. 1 min ll)s2 para os 1 mil 300 metros. A turma ficou bem mais fraca e ele deve

ganhar. A parelha do Daniel Neto. Trousseau-Combu, c a maior adversária do conduzido
de G.F.Almeida. Don Domingo náo é mais da fabrica de '"aviões", logo... No entanto, se
ainda sobrou um pouco, ele pode ganhar.

BOREAL • TROLSSLAl • DON DOMINGO
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O Omicms e
Depois de Xandó, a Atlântica acertou ontem as contratações

de Marcos Vinícius e Paulo Roese do Sul-Brasilciro. Os dois
jogadores, que retornam ao clube um ano depois de tê-lo trocado
pelo time gaúcho, estiveram ontem pela manhã na sede da
Atlântica para assinatura de contrato viajando cm seguida para
Porto Alegre.

Segundo Bebeto de Freitas, supervisor de esportes da
Atlântica, a contratação dos dois reforços para a temporada deste
ano vem de encontro à filosofia do clube de montar uma equipe
ainda mais forte para disputar as competições em 85. O técnico
viajou à tarde para São Paulo mas não confirmou se iria tratar da
contratação de novos reforços.

Acerto rápido
O acerto com os dois jogadores foi rápido. Depois de

tomarem conhecimento da proposta apresentada pela Atlântica
na véspera, o cortador Marcos Vinícius e o levanlador Paulo
Roese foram cedo à sede da Atlântica onde chegaram às 9h3()min.
Meia hora mais tarde, sorridentes e felizes, os dois jogadores já
haviam acertado o retorno à Atlântica.

Infelizmente ocorreu a intervenção no Sul-Brasileiro e
não havia porque não aceitar a proposta da Atlântica que tem
uma grande equipe e onde só deixei amigos, lembrou Marcos
Vinícius.

Ao seu lado, Paulo Roese disse acreditar que a transferência
para o Rio será benéfica e não haverá qualquer problema de
adaptação principalmente pelo fato de ter deixado o clube há
pouco mais de um ano.

Ouanto às permanências dos argentinos Castelani e Marti-
ncz disse que foi apresentada uma proposta para renovação de
seus contratos mas ao que tudo indica eles não demonstraram
interesse em permanecer no clube e já viajaram para Buenos
Aires.

Fizemos nossa proposta e temos interesse em mantê-los,
mas agora tudo depende deles.

Já as situações de Fernandão e Xandó também permanecem
indefinidas. Bebeto acredita que ainda hoje terá uma resposta dos
dois jogadores se pretendem ou náo continuar na Atlântica.

Fim do Sul Brasileiro
pode fortalecer Sogipa
Porto Alegre — Toda a ex-equipe de vôlei do Sul Brasileiro

pode transferir-se para a Sogipa, desta capital. Pelo menos, é a
esperança do vice-presidente de esporte do clube, Roberto
Giordani, que, embora reconheça ser difícil a contratação em
massa dos jogadores, está mantendo contatos com 15 empresas
gaúchas, entre as quais dois bancos, a fim de conseguir patrocínio.

Na verdade, a ex-equipe principal do Sul Brasileiro (Renan,
Marcus Vinícius. Paulo Roese, Talmay, Doro e Joca), se contra-
tada pela Sogipa, estaria apenas voltando ao clube onde foi
formada, em 1980.

Todos eles começaram a jogar conosco. Temos uma das
melhores infra-estruturas do país e a intenção de ganhar o
campeonato gaúcho para disputar o Campeonato Brasileiro este
ano — diz Giordani.

O dirigente confessa, no entanto, que vem encontrando
dificuldades para fechar o patrocínio:

O empresariado gaúcho ainda não se conscientizou de
que esporte é investimento. Às vezes, o patrocínio está para sair,
mas, na última hora, acaba fracassando. Contudo, se ele sair,
contrataremos agora a ex-equipe do Sul Brasileiro.

Giordani explica que, se o patrocínio conseguido for de
médio porte, o clube tentará somente a aquisição dc jogadores de
nível inferior a Renan, como Marcus Vinícius e Roese.

Outra dificuldade que a Sogipa encontrará é o acerto verbal
já feito pela maioria dos ex-jogadores do Sul Brasileiro com
outros clubes, caso de Renan e Marcus Vinícius, com a Atlântica,
e Paulo Roese, que lenta ingressar na Atlântica ou Pirelli.
Também há clubes de Santa Catarina interessados em ex-
jogadores da extinta equipe gaúcha.

CANTER

Roese para CÍ XJLl/iCliiLJi.VyClr
Foto de arquivo
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Marcus Vinícius levou meia hora para acertar a volta ao Rio

Rui assina contrato com Pirelli
São Paulo — O jogador Rui, da Sele-

ção Brasileira de Vôlei, assinou contrato
no início da noite de ontem com a equipe
da Pirelli, mas as bases não foram divulga-
das pela diretoria da equipe de Santo
André. "Preferimos 

que isso fique por
conta de Rui, mas adianto que não foi nada
fora do nosso padrão de salários", adian-
tou o vice-presidente da Pirelli, Roosevelt
Kail Brasil.

A única reivindicação de Rui à direto-
ria da Pirelli para deixar a Atlântica foi

fixar residência em São Paulo, próximo ao

jogador Montanaro, — que também joga
pela equipe e mora na Zona Sul da Capital.
Rui já deve estar integrando o elenco da
Pirelli no próximo dia 4 de março, quando
os jogadores realizam o primeiro treino

para a temporada de 85. A diretoria da
Pirelli diz ter ficado satisfeita com a aquisi-
ção de Rui e acredita que o atleta não terá

qualquer problema para se integrar à nova
equipe, já que a maioria dos jogadores são
seus companheiros de Seleção Brasileira.

Supergasbrás
faz proposta
a Fernanda

A jogadora Fernanda, da Pi-
rclli e da Seleção Brasileira,
pode acertar hoje a sua transfe-
rência para a Supergasbrás. A
cortadora, que se encontra no
Rio, recebeu ontem uma pro-
posta e ficou de dar uma res-
posfa hoje aos dirigentes da
Supergasbrás, que dão como
certa a sua contratação, como
primeiro grande reforço para a
temporada deste ano.

Mas se conseguir Fernanda,
a Supergasbrás pode perder
Mônica Caetano. A jogadora
se reuniu ontem à noite com o
supervisor da Atlântica, Bebe-
to de Freitas, e também res-
ponde hoje à proposta recebi-
da. Mônica Caetano lem convi-
tes do Flamengo e Lufkin, mas
garante que decide hoje o seu
destino, pois quer passar o car-
naval tranqüila.

Quem também deve decidir
sua permanência ou não na
Supergasbrás é Isabel, que se
encontra hoje corn os dirigen-
tes do Flamengo, que têm es-
peranças do seu retorno à Cá-
vea. Na única negociação con-
crelizada ontem, a Supergas-
brás contratou a levantadora
Rosemary, do Tijuca, para a
reserva de Blenda.

CRISTINA NO LUFKIN

Num ambiente de festa, a
jogadora Cristina, ex-
Flamengo, assinou onlem con-
trato por um ano com o Clube
União Recreativo Lufkin, para
defender a equipe de Soroca-
ba, que promete ser uma das
mais poderosas do pais. Duran-
te a assinatura do contrato, o
técnico Radamés Lattari Filho
anunciou que Luiza também
aceitou se transferir para Soro-
caba, devendo acertar seu con-
trato na próxima quinta-feira,
após o carnaval. O Lufkin tam-
bém quer Regina Uchoa, Ida e
Vera Mossa.

Cristina, considerada por
Radamés uma das melhores
bloqueadoras do país. tem 24
anos, é solteira e jogou no
Flamengo por um ano, após
oito anos no Fluminense, onde
iniciou sua carreira. A jogado-
ra não revelou valores de seu
contrato, mas assegurou ser
bem superior à proposta de
renovação do Flamengo.

CAMPO NEUTRO
ONTINUO achando que1 um dos proble-
mas dos corredores brasileiros dc longa

distância é o de treinamento adequado. Os
profissionais do ramo que me desculpem, mas
não reconheço em nenhum treinador brasileiro
o necessário conhecimento teórico e prático
para preparar nossos maratonistas e pô-los
realmente em condições dc alcançar um pri- 

'
meiro nível internacional.

Vejam que não estou me referindo a
rcsultacíos no Brasil, mas também no exterior,
c vale a pena recordar que o melhor resultado
até hoje alcançado por um brasileiro lá fora —
2:13:08, de Elói Schleder, com 10 graus de
temperatura cm Frankfurt — está longe do
primeiro plano mundial.

No ano passado, João da Mata preparou-
se com afinco para melhorar esta marca em
Nova Iorque. É verdade que o inesperado
calor no dia da prova não lhe permitiria tal,
mas é também verdade que seu tempo —
2:25:43 — foi muito fraco, deixando-o em 26"
lugar, enquanto (para citar apenas um caso)
um escocês de 41 anos de idade terminava na
17" colocação com 2:21:04.

No terreno feminino, a situação não é
mais animadora. Dispenso-me de apresentar
maiores detalhes e o leitor, que é inteligente,
sabe que estou falando dos corredores de elite.
Mas deixo as digressões e entro no assunto
concreto que tenho para esta coluna.

É uma notícia que trago de Londres a
respeito da próxima Maratona de Nova lor-
que. Os organizadores da prova avisaram que
pagarão um prêmio dc um milháo dc dólares a
quem completá-la cm menos de 2:08 (o recor-
dc mundial no momento é do galés Stcvc Jones
com 2:08:05).

Um milhão dc dólares vem a ser algo em
torno de quatro bilhões e cem milhões de
cruzeiros, o que já dá para financiar alguns
carnavais. Não creio que a Federação Interna-
cional de Atletismo vá aprovar tal esquema,
pois prêmios em dinheiro para a obtenção de
determinados tempos são proibidos por seu
regulamento.

Mas fica a informação, para que no Brasil
alguns patrocinadores tenham idéia do que o
mundo da maratona hoje comanda cm termos
de dinheiro, li aos nossos treinadores fica o
desafio, para sacudirem a poeira dc seus meto-
dos de trabaiho.

t_
De primeira: Ayrton Ferreira manda avi-
sar que a Corrida do Carnaval, ontem à noite,
teve seus resultados incluídos para o ranking
do mês de março da revista Viva / / / O Gmpo
Vacilou, Pedalhou está orgarizando um pas-
seio de bicicleta para o dia 2 de março, do Rio
a Itacurussá. A saída será às seis da manhã no
posto de gasolina do Mourisco. Maiores infor-
mações com Marisa Nunes ou Hélio Morais
pelos telefones 273-8573 ou 221-8234.

JOSÉ INÁCIO WERNECK

ESTA.NOITE, NA GÁVEA
ZÉ 

Pretinho, reaparecendo aos cuidados de Venancio Nahid,
aprontou bem para o quinto páreo de hoje na Gávea,

marcando 36s2 para os 6(X) metros, na direçáo de Audálio
Machado Filho, finalizando com ótima ação. O defensor do stud
Numy náo corre há nove nieses e encontra uma lurma fraca.

Lucrativo, condução de Jorge Ricardo, um dos favoritos
para o último páreo do progrma, mostrou que continua em
excelente estado ao passar a reta em 37s, escassos, com boas
sobras no final.

PARA 
o terceiro páreo, o destaque ficou por conta de

Buruvichá, pensionista de Juan Marchant. que aprontou os
700 metros em 4(>s2, com facilidade, arrematando com muila
disposição.

NA 
sétima carreira, Riverton, treinamento dc Alberto Nahid,

foi visto num carreiráo, direçáo de Jorge Ricardo, cravando
a reta em 43s. com seu jóquei tranqüilo no seu dorso.

PARA 
a última prova, Achego mostrou boa forma ao descer a

reta na marca de 37sl, finalizando com ação de primeira.

A 
grande atração do programa de sábado na Gávea é a Prova
Seletiva para o Clássico Associação Latino-Americano de

Jockeys Clubs, a ser disputado em 2 mil metros, pista de grama,
com dotação de 1 milhão 800 mil ao proprietário do ganhador.

OS 
favoritos para conquistar as duas vagas para o importante

clássico são o tríplice coroado Old Master, e Bretagne,
quarta colocada, muito prejudicada, no Grande Prêmio Brasil do
ano passado. Em segundo plano, com chance regular de classifica-
ção, aparecem Cambrinus, vencedor da milha internacional de
84, e Aracatu, terceiro colocado no Derby paulista deste ano. Eis
o campo completo dos nove páreos:

Clarindia ganha fácil
a Prova Especial em
direção de J. Freire

Clarindia (Apogée em Irecina). criação do Haras Rio de
Prata e propriedade do Stud Centenário venceu com facilidade a
Prova Especial em 1 mil 300 metros, carreira central do programa
de ontem na Gávea. A ganhadora correu sempre entre as
primeiras c decidiu a prova no início da reta deixando Ebenita, do
Haras Aline, na segunda colocação. Clarindia teve uma direçáo
segura de J. Freire e seu treinador é Orlando Ribeiro.

Resultados
1" páreo — 1 mil 100 metros — 1" Snow Gvvanchi J. Aurélio 2"
Avalson J. F. Reis vencedor (2) 2,50 dupla (24) 6,20 place (2) 1,60
(4) 1,50 tempo 1 min Uls 2" páreo — 1 mil 100 metros — 1" Alja
M. Nascimento 2" Van Fabel J. Aurélio vencedor (4) 3,80 dupla
(13) 1,40 place (4) 1.40 (1) 1,20 tempo 1 min 08s3° páreo— 1 mil
300 metros — 1" Platon J. Aurélio 2" Don Érico A. Ferreira
vencedor (5) 4,20 dupla (34) 7,90 place (5) 2,30 (8) 3,00 tempo 1
min 24sl exata (5-8) 31,00 4o páreo - 1 mil 300 metros — 1"
Costian J. Ricardo 2" Charming Bilu J. Aurélio vencedor (4) 2,50
dupla (23) 2,90 place (4) 1,40 (2) 1,20 tempo 1 min 24s 5" páreo —
1 mil 300 metros — Io Clarindia J. Freire 2° Ebenita M. Andrade
vencedor (1)2,7(1 dupla (12) 2,60 place (1) 1.40(3) 1,20 tempo I
min 21s2 6" páreo— 1 mil 100 metros— 1" Pataço M. Andrade 2"
Aba Larue M. Ferreira vencedor (9) 2,50 dupla (24) 3. Kl place (9)
1.30(4) Í.20 tempo 1 min Uls Exata (9-4) —7,1(17$ pareô— ) mil
100 metros — 1" Bise du Lac J. Ricardo 2o Jalaísa A. Machado
Filho vencedor (1) 1,40 dupla (12) 2,40 place (1) 1.1(1 (2) 1,10
tempo 1 min 09s 8o páreo — 1 mil 300 metros — I" Viva Maria M.
Ferreira vencedor (6) 9.80 dupla (34) 1,70 place (d) 2.60 (7) 1,30
tempo 1 min 25s 9o páreo — 1 mi! 100 melros — 1" Fero E.
Barbosa 2" Ferret M. Andrade vencedor (5) 8.60 dupla (23) 3,10
place (5) 3,60 (3) 1, 20 tempo 1 min 09sl exata (5-3) 39.00.

1» píREO — Ás 19li45min — 1.300 metros — Rec 78s (Barter e Velado) — Animais nacionais de 6 anos e
MENOS Ot

. canhadotes alé Crt SOO 000 — PARA tàOUEIS C7

1-1 Captam Bravo
2—2 t_ctor

3 Aruba
3—4 lui Y Sol

5 Juwaldo
.—5 Aoertuia

7 Dunion

0 Pessanha
C. Pensatwm
L Corres
I R. Silva
D r. Graça
. Oliveira
E. R Ferreira

frança
Paiva

I Amaral
Rangel

SM Almeida
LA Fernandes
l. Atuía

3.2,3
i. .5
6,9.6
7,3.1
4.6.5
3,3.4
8.3,2

07/02 2° (07) Bussing
10/02 3° (051 Quedro
07/02 3» (07) Bussing
22/01 4o (05) Brat. First (CPI
07/02 4» (07) Bussing
31/01 2» (06) Bordel
04/02 4o (05) Fly Back

1.3 NP 84sl
1.1 AL 71s
1.3 NP Msl
1.2 NMSOsl
1.3 NP 84sl
1 3 NP 83s2
1 1 NP 70s3

3.30 G. Pessanha
2.60 H. Pessanha

25,60 ). Escoltar
15,50 M. Sales
54,70 O.F. Graça

1,60 I. Ricardo
4,40 J. 8. Fonseca

distância um pouco maior, porem a turma não anda forte e ele pode ameaçar a vitória do

pilotado de J.F. Reis. Gran Nilo vem de paraé* e larga por uma baliza ruim. No entanto,
conta com a enertria de Jorge Ricardo.

VESPERTINO • VALDETARO « GRAN NILO

6= PÁREO — As 22,05 — 1 300 metros (AREIA) - Rec ?8s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais d
9CH 000

j anos e mais, ganhadores até Cr! 1 000.000 - PRÊMIO: Crt

Primeiro páreo — Um páreo que é um convite ao apostador para chegar um pouco mais
tarde às corridas. Vamos arriscar Captain Bravo que c o retrospecto mais regular da

prova. Abertura vem de ótima corrida e, largando junto, é grande rival. Dunjon deve se
reabilitar mas tem problemas no calor.

CAPTAIN BRAVO • ABERTURA • DUNJON

? PÁREO — Ás 20,10 — 1.100 melros — Rec. 65s4 (Barterl — Éguas nacionais de 3 anos, ganhadoras de uma ou (íuas comdas

1_1 piu.h 56 lFPettiraP 47&[w.P.t_vor 1.1.6 19/11 6' (06) Shal-EI-Aiab 1.6 NU 99s4 10.30 CLavor

2-2 Autora 56 b JAurélio 426 AMorales 1,6.2 13/01 3° (06) Freguesia 12 AL Í5s 1.00 JAurtlio

3—3 Ule Hlll 56 3 1 Ricardo 400 V.Nahid 1.C.4 13/01 4o 1061 Freguesia 1.2 AL 75s 3,80 J Ricardo

4 Reviravolta 56 2 1 F.Reis apl 452 PM Piotto 2.3.2 28701 1° (07) Kadosth 1.3 NP 82s3 2,00 I F.Reis

4—5 lema 56 4 J.Freire 424 O.Ribeiro 4.1.5 13/01 2" 106) Freguesia 12 AL 75s 6.70 J Freire

6 Ali Proud 56 6 G.GuimarSes apl 389 NP Gomes. 4,2.1 09/02 1'(081 Palena 1 1 AM 69s4 9,90 LF.Gomes

— 1 Jongovitle
2 Hake Luck

— 3 Bussing
4 Fly Back

— 5 Oabster
6 Cortywder
" lufjlans

_____ 7 Zumr
8 Old Chap
" Oldhan

Sexto páreo —

grande. No fina
e, bem dirigido
estatística e há

J.Malta 411
GF Almeida 437 I

9 J Freire 464

8 R.Fieire 458
J.F.Reis apl 465

2 J.Ricardo 457
1 GF.Silva ap.2 415

AM Andrade ap4 448

10 ATeneira 424
G Pessanha 510

I.L Piotto
O.Ribeiro
SMorfiles
J.Silva
S.P Gomes
CH Coutinho
C.H.Coutmho
G.UIloa
S.íran.ca
SFranca

2.4.4
3.2.1
4,5,2

2.2.4
5.4.3
2.6.3
1,5.7
7,7.6
6,3,3
2.1.7

04,112
07,02
07/02

,04.02''04/02

14.01

12/01
04/02
04/02
06/12

3o I 7) Ma).
i" ( 7) Bardei
1" ( 7) Captam Bravo
I».(J_ Bussing
2o ( ))-Kj>v •¦

2o ( 7) Cantarrn
7o (11) Lucrativo
4» 1 7) Mato
2o 1 6) E.DFsbiano
r ( 7) Ejorbitante "

13 NP 83sl
3 NP 83 s4

1.3 NP 34sl
II NP 70s3

1 3 NP 83sl
6 NL 103sl

1.4 AM 87s3
13 NP 83sl
II NP 59.1

1.1 NL 68s

4.00 I Malta
2,50 J Ricardo
2 10 (Ricardo
2.20 R Freire
2,60 JFReis
1,50 JRicarto

21.20 GF Silva
45.80 LF Gomes

3,30 A-Ferreira
5.60 A Ferreira

Mão havendo vantagem pei
só vai correr ele. Zunir já

, pode até derrotar o nosso
muita fé.

JONGOVILLE » ZUNIR • COLTYONDER

a cerca externa, a chance de Jongoville é muito
mostrou melhoras em sua última apresentação
indicado. Coltyonder leva a direção do lider da

Segundo páreo — Plush vem de tentar cartada difícil contra os machos. Agora em sua
turma deve ganhar pois é muito corredora. Autoria vai gostar de diminuição da distância e
sua chance é boa. Life Hill sentiu falta de aguerrimento e ainda assim correu bem. E

7° PARE0 ¦ Às 22,35 — 1 300 metros (AREIA) - Rec. 78s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais de 4 anos, com uma I duas vitonas

perigosa.
PLUSH • AUTORIA • LIFE HILL

3° PARE0 — As 20.40 — 1 300 melros — Rec 78s (Barter e Velado) - Cavalos nacionais de 4 anos. sem mais de uma vitória — PRÊMIO Cri. 1200 000

1—1 Voluntário
2—2 Pina;
3—3 Riverton

4 Olimpicus
4—5 Madame Min

6 Opiuro

EBa'N)ü sp.2
3 J.F.Reis apl
2 l.RIcardo

C.Uvor sp.l
1 AMachado P

R Silva

CRosa
AV_'ra
ANahid
.R.Loureiro

DNetto
N P.Gomes P

1.2.6
8,7 5
2.2.1
6.7,2
2.1.5
l.S.4

04/02
04/02
27/01
13/01
10/02
11/02

2° (06) Tomico
3' (06) lomico

1' (11) El Milagre

8° (08) So Wast
1° (08) Edelista

1.3 NP 81sl
1.3 NP Sls!
1.3 NP 32s3
1.1 NL 67s3
1 3 AL 82s

7o (08) Roberta Ciosa" 1 6 NP 10)s3

3,80 (Barbosa
2.90 ll Marins
3.30 J.Ricardo

25,70 E Freire
3,30 IF Gorra.
7.40 R Silva

1—1 liuano 57 8 GF Almeida 410FC Morgado N

Baar Happe 57 7 I Queno; 450GUIIoa
2—3 Uche Ness 57 4 AChattin Ap4 507 JC Quintas

SConstelation 57 2ERFerreira 411 LPCoulmho

3—5 BuruvichS 57 6 MAndrade 42, ICMarchant

Charles Ga» 57 3 Gl Silva ap 438 C.H.Coutmho
í-7 El Milagre 57 5 AMachado 4ÍS D Netto

8 Rico Ricardo 57 1 G Pessanha 450 S França

1,6.4
4.5.1

7,7.2
4..,7

1.2,1
l.i.t
3.5.2
3,5,4

27/01 3o (lll Riverton
27/01 10° (11) Riverton
02/08 i. 110) Black Dollar

4o (071 Soicoc
P (09) Verbal
5o 105) Faiineiro
8o 110) Galeít
2o (07| Soicoc

11/02
19/01
09/09
09/02
U/02

1 3 NP 8253
1 3 NP 82s3
1 2 NM 76s3
13 NP 84s
1 I NP 69s2
1 6 AM 100S
1 5 AM 9.54
1.3 NP 84s

6.40 JEsteves
15.10 J Queira:

5.30 ) Ricardo
8,60 E.RFeireira
910 M Andrade

12,90 P.Vignolas
2.60 A Machado P
2.10 GPessanha

Sétimo páreo — Pinus não teve uma direção muito feliz na última pois havia vantagem

pela cerca externa, e o seu jóquei, na ocasião, fez a curva pela linha um, terminando num
ótimo terceiro. Acreditamos no seu triunfo agora. Yuluntaiio é 'ligeiro e deve lutar pela
dupla com Riverton e Olímpicus.

PINUS • VOLUNTÁRIO • OLÍMPICUS

Terceiro páreo — Lizzano ficou como a força da competição. Vai na direção de um jóquei
mais experiente e tem tudo para dominar os rivais. Rico Ricardo parecia o ganhador na
última mas de repente abriu e terminou o páreo pela cerca externa. É perigoso. Snow
Constelation mostrou progressos e vai atropelar no final.

LIZZANO • Y<ICÜ RICARDO • SNOW CONSTELATION

jo píRE0 _ X; 23h0O — 1.300 metros IARFIAI -- Rec 78s (Barter e Velado) - Cavalos nacionais de 4 anos, com duas e três vitonas

1—1 Tomico 57 4 A Machado 458 0 M Fernandes 3.4.5 04/02

2—2 Vamhagem 57 1 J. Ricardo 435 R. Carrapito 4 31 07/02

3—3 Visado 57 3 J B. Fonseca 452 ). L. Piotto 1.8.3 1201

4 CentunSo 57 2 R Antônio apl 450 0.1 M Dias 5.1.x 07/02

4—5 Snow lumbo 57 5 ). Aurílo 455 11 Pedrosa 1.2.3 23/01

6 Kibosh 57 6 G. Guimarães ap 484|r. Montado Ir. 4,4,6 04/02

Io (06) Voluntário
2o (05) So Weet
5o (05) Amoureui
5o (06) So Vfee!

13 NP 8lll
1.1 NP 68st

5 AM 93s2
II NP 6Ss2

5o (06) Old Styte (CPI 1.3 NP 83sl

6" (071 Goldsloi. 1 1 NP 6!s3

2.30 A Machado P
2.90 I. Ricardo
3,30 JB. Fonseca
7.20 R. Antônio
3,00 G S Gornes
9,20 1. C. Castillo

1 PÁREO — As 21,05 - 1 300 melros — Rec 78s (Barter e Veladol - Éguas nacionais de 3 anos.

1—1 Cassandre 56
2—2 Sinelva 66

3 Ilha da Fantasia 56
3—4 Paddock Queen 56

" Psique 56
4-5 Pilene 56

6 Red Lu 56

G F.Almeida
t R Ferreira
AMachado P

F Pereira P
CLavor apl
CAMartins

E Baroosa ap.2

Gl Santos
J.B.Silva
DNetto
W.P Lavor
W P Lavor
[)M Fernandes
M Silva

5.1.5
8.8,7
3.44

8
5

6,8.4
5.5,7

06.09
10/02
1002
01/12
02/02
02/02
10/02

6o 1121 Cl»dstar ISP)
4o ( 9) Magda lark
8o I 91 Magda Lark
8° t 9) Angela Mana
5» I 6) là Voleti
6o (lll Ali Proud
7° ( 91 Magda Lark

1 4 GL 88s2
1 1 NL 69s2
1 1 NL 69s2
1 4 AL 86s2
14 AP 90s

1 NP 70s
II AL 69s2

2 70 1 Ribeiro
21,10 E P. Ferreira

5,90 AMachado P
3,20 C Lavor
3,40 AM Andrade

21.10 CAMartins
63.40 E Barbosa

Oitavo páreo — Varnhagem é sinônimo de regularidade e, agora, numa distância mais do
seu agrado, deve largar e liquidar com seus adversários. Kibosh reapareceu forçando
turma e náo decepcionou totalmente chegando a oito corpos de Goldstone. Tem chance.
Tomico ganhou muito fácil mas foi pela famosa cerca externa. Agora é mais duro.

VARNHAGEM • KIBOSH » TOMICO

9» pm)£q _ i_ 23,30 — 1200 metros 1AREIA1 — Rec. 72sl (Porter)

Ouarto páreo — Cassandre andou correndo na primeira turma de éguas em Sáo Paulo.
Em corrida normal, mesmo estando sem atuar há algum tempo, ela não deve perder.
Paddock Queen e Psique formam uma boa parelha e a companhia náo assusta. Pilene foi

prejudicada e esperam melhor corrida.
CASSANDRE • PADDOCK QUEEN • PILENE

- Amma>s de 3 anos e mais ¦

1100 000

¦ Regulamento próprio — A RECLAMAR — Prsmio Crj

5o PÀRE0 — Ás 21.35 — 1 100 metros (AREIA) — Rec 65s4 (Barter) — Cavalos nacionais de 4 anos, com uma e duas vitórias

1—1 Halmond Power 57 8 1 Vieira 446 ) C Marchant
" Edm 57 6 M Andrade 44? IC Marchant

2—2 El Maiestoso 57 2 AM Andrade ap li? í Cardoso
3 Bianlleet 5? 4 G GuimaiSesap 446 OJ M Dias

3—) Vesfemno 57 3 IF Reis ao, 442 MNiclevisk
5 Gran N.io 5? 1 JRicaido 456 F Abreu

4—6 Valdetaro 5? 9 Clavo, ap.l 43? C.Morgítto N.

7 Ze Pretmbo 57 5 A Machado '¦35 V Nahid
" Fantástico 57 í F Pereira 353 V Hahid

1.4.7
4.1.3
6.5.2
1.1,2
8.6.1
44.8
1.2.7
4,6.4

6,6.8

Quinto páreo - - Vespertino vem de ótima

28/01
27/01/
27/01
30/12
27/01
20/10
07/02
03-05
I5'12

corr

Io (07) Ferret '

4» 106) Irousseau
2° 106) Ttousseau
4° (05) lulum
3o (061 Irousseau

. (07! Atra Tudot
3o (05) So Weet
5" (05) Aporreadn
8o 110) Drakulmo '

1 I N? 69s
1.1 AP 68s
1 1 AP 68s
1.1 Al 68s
1 1 AP 68s
1 4 AP SSsl
1 1 NP 63s2

1 2 NP 74s3
1 0 GM 59s

3.00 J Viena
12.20 M, Andiade

4 40 AM Andrade
2,20 G Guimarães
1.80 J Ricardo
4.60 PC Pereira

12.70 C Lavor
6,00 A. Machado F
7.30 1. Aurélio

1—1 Zoismo 52
" Boreal 58
2 fiammartí 55

2—3 Matanaheil 58
Mar Bravo 5!

Prosaico 56
3—6 Lucrativo SS

7 Irousseau $3
" Combu 56

4—3 Don Domingo 58
9 Sensation M
" Achego 58

Nono páreo — Bore
areia macia,

11 GF. Silva ap. 2
12 GF. Aimeida

R. Silva
3 J freire

E Batbosa ap. 2
18 Fonseca
1. Ricaido
A. Machado P
G Guimaiaesao 1

10 IF Reis ao 1
C Lavor ap 1
ER feneiia

GF Samos
GF Santos
R Nahid
NA Silva
M Niclevisk
IL. Piotto
A Hicardo
D. Netto

Netto
Uiloa

V. Nahid
386) V_ Haid

2.1 1
1,2,5
3.1.8
4.1 1
2.6.1
6.4,3
2.1.2
2.3.1
1.5.5
3.17
3.1.7
71.7

03 02 1' 1061 Matanaheil
05.01 4o (05) Fiian
2B.01 4o (06) Nice Mary
03-02 2o (06) íoismo
0702 8° (08) Quawnro
07.2 2° (07) Bardei
0202 2» (101 Zastro

4» (05) So Weet
11/02 2a (09) Account •

24/01 1° (061 Sadler
29/12 10° (101 Givent) *

30/12 6q (C6) Obehsk

1 2 AP 76s4

U AU 79s3
1 I NP 67s4
1.2 AP 76s4
1 3 NP 82s!
1.3 NP S3s4
1.4 AP S8s2
1 1 NP 68s2
1.3 NP 82s
1.3 NP 79s4
1.3 GL 76s3
1 1 AL 6?s4

2.40 GF Almeida

3.10 GF. Aimeidi
6 40 I Ricardo
1.50 F. Peteiu P

22,70 IF. Gemes
2.00 J.B. Fonseca
2,70 I. Ricardo
5.30 LF. Gomes
i.b. G. Güimaries
1.10 GF. Almeida
3.90 IC. Castilio

17.60 )F Reis

ida em raia adversa, participando
ativamente da carreira, e numa pista seca ele vai ganhar. Valdetaro talvez preferisse uma

foi surpreendido na última por um Fizan que marcou, em raia de
1 min 19s2 para os 1 mil 300 metros. A turma ficou bem mais fraca e ele deve

ganhar. A parelha do Daniel Neto. Trousseau-Combu. é a maior adversária do conduzido
ile G.F.Almeida. Don Domingo não é mais da fabrica de -aviões", logo... No entanto, se

ainda sobrou um pouco, ele pode ganhar.
BOREAL » TROUSSEAU « DON DOMINGO
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omerito acusa o Flu de ão ter entusiasmo
Há algo errado no reino tricolor: cm cinco jogos, três

expulsões (Jandir, Branco e Duílio), muitos cartões amarelos
(Washington já recebeu o terceiro) e uma grande dificuldade
para armar um bom time para jogar contra o Vasco, amanhã á
tarde, no Maracanã. Sáo tantos os problemas que Romerito,
ontem, deixou dc lado seu jeito de ser, sempre discreto, para
dar uma lição de profissionalismo:— Exist«m erros, tanto da parte da diretoria como da
parte dos jogadores. Da diretoria, porque fez promessas que
estão demorando a ser cumpridas. Dos jogadores, porque
falta mais senso profissional da parte de alguns, que náo vêm
jogando e treinando com o entusiasmo que o futebol exige.
Por isso, acho oportuno que o dinheiro atrasado mais cedo ou
mais tarde che&urâ às nossas mãos. Já os pontos perdidos,
não, são irrecuperáveis. E se agora a situação está difícil,
imaginem se não chegarmos à finais da Taça de Ouro.

Falta diálogo
Romerito fez questão de deixar claro que, em suas

declarações, não existe a menor intenção de apontar corpo
mole entre alguns dos seus companheiros. Ele explicou, sim,
que estes companheiros, dos quais se recusou a apontar os
nomes, estáo se deixando envolver emocionalmcnte pelo mau
momento do clube. Ou melhor, estão levando para o campo
de treinos e jogos os problemas da área administrativa, com o
que, aliás, concorda o apoiador Delei. E aponta uma solução:
diálogo.

É isso, acho que está faltando diálogo. Entre nós, os
jogadores, e entre nós e a diretoria. Acho que, sempre que
aparecessem problemas, os dirigentes deveriam nos procurar e
explicar ao grupo os problemas, as dificuldades que estáo
encontrando.

E, sempre calmo e sorridente, deu a entender que está
havendo um relaxamento quanto à disciplina, fazendo um
gesto, com a mão direita fechada, de que deveria haver mais
exigência e cobrança da parte do comando do futebol do
Fluminense. Para dar o exemplo, Romerito joga amanhã no
sacrifício, pois está sentido um estiramento muscular na parte
posterior da coxa esquerda.

Mas vou jogar, mesmo machucado. Não estou pen-
saneio em bailes de carnaval, mas em vencer o Vasco. E tenho
certeza de que, unidos, conseguiremos a vitória — concluiu.

Falta dinheiro
Na sala do Departamento dc Futebol, o vice-presidente

Antônio Gil procurava resolver os problemas ao seu alcance.
Os salários de janeiro, por exemplo, que atrasaram poucos
dias, serão pagos hoje. Já as luvas dos nove jogadores que
renovaram contrato no fim de janeiro, e que o presidente
Manoel Schwartz prometeu pagar à vista, o que significa a
exigência de cerca de CrS 1 bilhão em caixa, continuarão
sendo devidas até a volta do dirigente.

Pelo que soube segunda-feira, ele saiu de Madri para
Zurique. Como meia palavra basta para um bom entenden-
dor,,. _ disse Gil, dando a entender que Schwartz está na
Europa levantando dinheiro, o que significa receber adiantada
parte das cotas dos amistosos que fará em agosto, principal-
mente na Espanha.

Além das luvas, os jogadores cobram o direito de arena
pelo televisionamcnto dos jogos contra o Vasco e Flamengo
(Campeonato Estadual) e Santos e Cruzeiro (Taça de Ouro),
Crí 2 milhões por dois jogos em Angola (dos titulares, só
foram Assis e Jandir) c quatro automóveis da marca Escort
(dois pelo Campeonato Brasileiro do ano passado e dois pelo
bicampeonato estadual). Na entrada do clube, estão expostos
dois automóveis da marca Voyage, dos quais eles reclamam
devido à diferença de valor. Além disso, sc queixam dc um
grupo de torcedores que, em meio à euforia dc uma vitória
sobre o Vasco (Campeonato Estadual), prometeu a cada um
deles um prêmio de CrS 1 milhão. Os jogadores exigem,
também, que o prêmio de CrS 500 mil, pela vitória sobre a
Portuguesa de Desportos, seja aumentado para CrS 800 mil. A
quantia está depositada na caixa, mas eles se recusam a
recebê-la. Como explicou o apoiador Jandir:

Em qualquer jogo as dificuldades são as mesmas.
O vice-presidente Antônio Gil disse que não aumentará

o prêmio, que foi acertado com o capitão Duílio, o represen-
tante do time junto aos dirigentes. E confessou:

Com as rendas baixas como estão, muitas vezes, nós,
dirigentes, temos de tirar dinheiro do nosso bolso mara pagar
as gratificações e salários em dia. Em outros clubes, os
dirigentes pagam 25% sobre a renda líquida. Então, fica muito
mais fácil. Acho, apenas, que os jogadores estão sendo muito
exigentes, quando deveriam ser mais condescendentes conos-
co. Afinal, com atrasos ou náo, cumprimos sempre todos os
compromissos.

Ouanto ao prêmio de CrS 10 milhões, pelo bicampeonato
estadual, o supervisor Nílton Graúna disse que os jogadores
receberam quase toda a quantia, em forma de vales.

Ouanto ao novo técnico, ele reafirmou que vai esperar
uma decisão de Telê Santana até março. Por enquanto, Raul
Carlesso continuará no comando do time.

e mais um na

Foto de arquivo ^^rica volta feliz
com vitória e certo

BOLA DIVIDIDA

Delei
lista de problemas

Para substituir o capitão Duílio, expulso de campo na
partida contra o Náutico, o Fluminense terá o apoiador
Jandir; no meio-campo, o problema é Delei, que continua
sentindo dor no joelho e, antes de decidir se joga, quer
conversar com um médico, o que não foi possível ontem à
tarde. No comando do ataque, tudo bem: no lugar de
Washington, que recebeu o terceiro cartão, jogará Roberto.

Por que deslocar Jandir do meio-campo para a zaga dc
área? Pimeiro, porque o titular da quarta-zaga, Ricardo,
continua em recuperação de uma séria cirurgia no joelho.
Segundo, porque o zagueiro Maurão, recentemente promovi-
do do time de juniores, está sem condições de jogo para esta
partida, o mesmo acontecendo com o apoiador Rogério.
Segundo os funcionários do Departamento de Futebol, são
problemas burocráticos envolvendo a viagem deles a Angola,
onde disputaram dois amistosos.

Assim, o técnico interino. Raul Carlesso, deslocará Viça,
que vem jogando na quarta-zaga, substituindo Ricardo, para a
sua posição de origem, a zaga-central, e aproveitará o
apoiador Jandir na posição. No meio-campo, ele vai ter de
esperar uma definição sobre Delei. Sc ele não puder jogar,
pode formar o setor com Leomir, Romerito e Assis, escalando
um ex-júnior. Aílton, que esteve emprestado a Esportiva, de
Guaratinguetá, na ponta-direita. Branco, que já cumpriu a
suspensão, volta à lateral esquerda. Então, o time provável é
Paulo Vítor, Aldo, Viça, Jandir e Branco; Leomir, Delei
(Aílton), e Assis; Romerito, Roberto e Tato.

Ouanto a Renê, em grande forma física e técnica, o vice-
presidente Antônio Gil disse que não vai liberá-lo para jogar
enquanto o presidente Manoel Schwartz definir sua situaçáo.
Ele está emprestado pelo Internacional até o dia 28 c já
assinou um novo contrato, mas todos temem prejudicá-lo. Isso
porque, se jogar e náo tiver seu passe comprado (custa CrS
190 milhões), ficará sem condições de jogar por outro clube.

Cobraf promete punir
juiz dando até o nome

O Presidente da Cobraf (Comissão Brasileira dc Arbitra-
gem de Futebol), Ivens Mendes, decidiu afastar temporária-
mente d? Taça de Ouro todos os juizes que não cumprirem as
determinações fixadas pela comissão, podendo até mesmo
relacionar os nomes dos árbitros, a fim dc que se tome
conhecimento dos que estarão de fora das rodadas.

A princípio, o juiz será afastado por dois ou mais jogos,
e. na reincidência, pode ser por tempo indeterminado. No
momento. Ivens não dá os nomes dos juizes por achar que isto
serve para ajudar aos árbitros. No entanto, como muitos
continuam errando ele está disposto a citar os que forem
punidos.

Ainda sobre arbitragem, a maior alegria na CBF é cnm
relação à funcionária do Departamento de Futebol. Cláudia
Neves, que vem sendo grande revelação como juíza, com
destaque no Torneio Internacional Feminino, quando a Ale-
manh;1, Ocidental sagrou-se campeã.

" - m
Romerito, esforço isolado e sem resposta

¦¦¦¦¦¦Hi"Homeopatia? Pode tomar.
\ Se nâo fizer bem, mal não faz".

Durante seus quase dois séculos
de existência, a homeopatia foi tra-
tada assim. Mais como áquacom
açúcar do que como medicamento
eficaz. Mas isso é coisa do passado.
Hoje, nas prateleiras da maioria das
farmácias a homeopatia está pre-
sente. E é cada vez mais receitada
e respeitada. Está tudo em VIVA.

Teste VIVA/Fisilabor: primeiro,
foram os homens. Agora, Margareth
Dias, Claudia Tourinno, Cristiane
Fânzeres e Dawn Webb comparam
capacidade e medem forças.
O resultado sai nas páginas desta
edição

de derrotar Flamengo
A delegação do América desembarcou ontem no Rio

eufórica com a vitória sobre o Bahia, por 2 a 0. O técnico Jair
Pereira não fez por menos: "Para o resultado ser justo,
deveríamos ter ganho de, no mínimo, 3 a 0, tal o domínio que
impusemos ao Bahia". Jair Pereira está tão satisfeito que já
confirmou o mesmo time na próxima partida, contra o
Flamengo, no outro domingo, no Maracanã.

O treinador acha que neste jogo a equipe já estará
razoavelmente preparada para mostrar o repertório dc joga-
das que começou a treinar desde o início desta semana. O fato
de enfrentar o Flamengo não atemoriza Jair Pereira, que
chegou a lembrar sua época de jogador:"Eu me transformava
quando tinha de jogar contra o Flamengo" — disse.

Os jogadores foram dispensados na chegada ao Galeão,
mas estarão hoje cedo no Andarái para dar prosseguimento
aos treinos, pois Jair não pretende perder tempo.

— Na vitória sobre o Bahia o time foi mais ofensivo do
que na derrota para o Vasco, porque tinha "necessidade de
agredir, de tentar a vitória. Mas o time correu, mostrou que,
agora, tem um esquema de jogo definido. Só nos resta
trabalhar mais paia aperfeiçoar o esquema que começa a dar
certo — explicou o técnico.

Na opinião de Jair Pereira, o grande destaque na vitória
de anteontem foi o meia Heriberto, que se mostrou incansável
na tarefa dc organizar as jogadas a partir do meio-campo c
ainda encontrou fôlego para aparecer no ataque e fazer
jogadas com Luisinho, outro que apareceu bem na luta contra
a zaga baiana.

Além do treino desta manhã, os jogadores do América se
exercitam amanhã, também na parte da manhã, folgam
domingo, mas já na segunda-feira voltam ao clube para um
treinamento físico. A terça-feira será livre c, no dia seguinte, o
trabalho volta ao ritmo normal.

Cruzeiro confirma que
Toca da Raposa está à
disposição da Seleção

Belo Horizonte — O presidente do Cruzeiro, Benito
Masci, confirmou que a Toca da Raposa está novamente á
disposição da CBF e garantiu que, se a entidade quisesse,
poderia ocupar a concentração do clube hoje mesmo, porque
a única providência que será preciso tomar no local é a
instalação de linhas telefônicas.

Benito Masci manteve contato permanente com o teeni-
co Evaristo de Macedo, enquanto este esteve em Belo
Horizonte, onde veio assistir ao jogo Atlético x Internacional,
e inclusive jantou com ele e um grupo de jornalistas, após a
partida, numa churrascaria próxima do Mineirão.

O técnico da Seleção volta à Capital mineira no dia 3 de
março, para assistir ao clássico entre Atlético e Cruzeiro.
Deve ser acompanhado pelo diretor dc futebol da CBF,
Dílson Guedes, para que possam visitar a Toca. A concentra-
ção do Cruzeiro foi considerada ideal por Evaristo, por não
haver tempo de conclusão das obras da nova concentração da
Seleção, em Teresôpolis.

Sobre a Seleção, Evaristo já deixou escapar dois nomes
de sua lista, embora tenha ressalvado que suas convocações
dependerão do rendimento nas próximas semanas: Leandro e
Júnior. Evaristo citou nominalmente os dois laterais da última
Copa como exemplos de atletas que atuam com a mesma
eficiência em mais de uma posição, compensando, para o
grupo, o fato de ser necessária a convocação de três goleiros.

y4r

São Silvestre. O entusiasmo do
público e dos corredores na mais tra-
dicional corrida rústica do Brasil.

Djan Madruga. O que ele vai fazer
depois de ter vencido o IV Triathlon
Golden Cup/Lubrax?

História das Maratonas, 6.a parte.
E ainda as seções Pergunte a Quem
Sabe. Ciciismo, Cartas, Correndo
pelo Mundo, Ranking e outras.

Leia VIVA. E o melhor remédio.

QUANDO 
os jogos da Taça de Ouro se

realizam a menos de 700 quilômetros
da sede dos clubes envolvidos — caso de
Rio—São Paulo,Rio-Belo Horizonte e vi-
ce-versa — a CBF não paga o avião, dando
dinheiro apenas para os times pegarem um
ônibus.

Os clubes costumam então completar
de seu bolso e pegar o avião. Gastam mais
um pouco, mas trocam o desconforto de
uma viagem de seis horas por outra de 45
minutos.

O Botafogo, no entanto, foi exceção.
Meteu seu time num ônibus e atravessou a
Dutra debaixo de um calor oscilante entre
os 38 e 40 graus.

É ser muito pão-duro.
• Há tempos que Flamengo e Titã não
vêm-se entendendo. A história começou
com o inconformismo do jogador em jogar
fora da posição preferida ou que julga
melhor para seu futebol. Essa posição, a
da camisa 10, tinha no Flamengo um dono
inquestionável: Zico, ídolo e artilheiro do
time. Restava então, a Titã se contentar
com a ponta direita, a camisa 7, onde
costumava ser escalado. Mas ele jamais
procurou se adaptar, provocando constan-
tes atritos com seus treinadores.

A repulsa de Titã pela ponta direita
chegou a tal ponto que ele, coerente com
sua posição no Flamengo, preferiu ficar
fora da Seleção da Copa de 82, a ser ponta
de Telê Santana. A solução para o Fia-
mengo foi emprestâ-lo ao Grêmio, onde
Titã passou um ano jogando com a camisa
lü e tendo, aliás, amplo sucesso.

Com a venda de Zico à Itália, Titã
voltou e logo se apossou da tão sonhada
camisa, convencido de que, finalmente,
iria começar a viver o seu reinado no
Flamengo. Mas os técnicos não parecem
concordar com Titã. Entra um, sai outro e
todos resolvem que ele é ponta ou rende
melhor como ponta.

Os atritos voltaram e para complicar
ainda mais o lado de Titã a torcida,
saudosa de Zico, começou a fazer uma
comparação desvantajosa para ele. Titã
não estava fazendo os gols que os torcedo-
res esperavam. Foram tantas as cobranças
que o jogador acabou criando uma incom-
patibilidade com parte da torcida. Espa-
lhou-se até que pela insistência em jogar
no meio, Titã estava impedindo o desen-
volvimento técnico de Bebeto, cuja verda-
deira posição seria a da disputada camisa
10.

As hostilidades chegaram a tal ponto
que agora Titã, dizendo-se saturado, pediu
ao Flamengo que liberasse seu passe. Quer
mudar de ares. O presidente Helal parece
que já aguardava esse desfecho. Tanto que
nem procurou demover o jogador de sua
intenção. Helal aceitou tranqüilo a decisão
de Titã e estuda no momento o preço a ser
fixado para sua venda. Rompem-se, assim,
laços que uniam Titã ao Flamengo desde
os tempos dos infantis, quando o jogador
tinha apenas 14 anos.

Não se sabe ainda qual o destino de
Titã. Mas se sabe que ele preferia conti-
nuar no futebol carioca. E eis então uma
boa oportunidade para os clubes daqui,
que estão precisando de um bom atacante.
O Botafogo é, sabidamente, um deles.
Devia, por isso, se interessar logo. A
menos que o Flamengo resolva pedir por
ele uma quantia mais chegada ao futebol
italiano, a compra de Titã seria para os
alvinegros um investimento excelente.

Histórias*. O serviço de alto-falantes do
Vasco funciona muito bem, fornecendo
resultados de jogos e outras informações
do interesse dos torcedores. Mas é um
tanto chegado a umas gaffes. Já deu até o
resultado de um jogo que só seria realiza-
do no dia seguinte.

Outro dia, jogavam Goiás e America,
em São Januário e o presidente vascaíno
Antônio Calçada resolveu ir assistir. Che-
gou, sentou-se e logo o alto-falante, bem
serviçal, se pôs a anunciar sua presença.

— Acaba de chegar o nosso presiden-
te, Antônio Soares Calçada — disse o alto-
falante.

Logo se ouviu tremenda vaia, partida
das sociais do estádio. Calçada, que ia se
levantando à menção de seu nome, sentou
atônito, sem compreender a razão daquela
vaia. Mas em seguida teve a explicação: é
que o alto-falante, inadvertidamente,
anunciara a sua chegada no justo momen-
to em que o time do América entrava em
campo.

SANDRO MOREYRA

Na JB AM tem mais
Sandro Moreyra: de segunda a sexta-feira, às 17h05min

RADIO JB 940 FUTEBOL
SHOW
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IIomerito
Há algo errado no reino tricolor: cm cinco jogos, três

expulsões (Jandir, Branco e Duílio), muitos cartões amarelos
(Washington já recebeu o terceiio) e uma grande dificuldade
para armar um bom time para jogar contra o Vasco, amanhã à
tarde, no Maracanã. São tantos os problemas que Romerito,
ontem, deixou de lado seu jeito dc ser, sempre discreto, para
dar uma lição de profissionalismo:

— Existem erros, tanto da parte da diretoria como da
parte dos jogadores. Da diretoria, porque fez promessas que
estão demorando a ser cumpridas. Dos jogadores, porque
falta mais senso profissional da parte de alguns, que não vèm
jogando e treinando com o entusiasmo que o futebol exige.
Por isso, acho oportuno que o dinheiro atrasado mais cedo ou
mais tarde chegará às nossas mãos. Já os pontos perdidos,
não, são irrecuperáveis. E sc agora a situação está difícil,
imaginem sc não chegarmos à finais da Taça de Ouro.

Falta diálogo
Romerito fez questão dc deixar claro que, cm suas

declarações, náo existe a menor intenção de apontar corpo
mole entre alguns dos seus companheiros. Ele explicou, sim,
que estes companheiros, dos quais se recusou a apontar os
nomes, estão se deixando envolver cmocionalmente pelo mau
momenio do cluhe. Ou melhor, estáo levando para o campo
de treinos e jogos os problemas da área administrativa, com o
que, aliás, concorda o apoiador Delei. E aponta uma solução:
diálogo.

— É isso, acho que está faltando diálogo. Entre nós, os

jogadores, c entre nos e a diretoria. Acho que, sempre que
aparecessem problemas, os dirigentes deveriam nos procurar e
explicar ao grupo os problemas, as dificuldades que estão
encontrando.

E, sempre calmo c sorridente, deu a entender que esta
havendo um relaxamento quanto à disciplina, fazendo um

gesto, com a mão direita fechada, dc que deveria haver mais
exigência e cobrança da parte do comando do futebol do
Fluminense. Para dar o exemplo. Romerito joga amanhã no
sacrifício, pois está sentido um estiramento muscular na parte
posterior da coxa esquerda.

— Mas vou jogar, mesmo machucado. Não estou pen-
sando cm bailes de carnaval, mas cm vencer o Vasco. E tenho
certeza de que, unidos, conseguiremos a vitória — concluiu.

Falta dinheiro
Na sala do Departamento dc Futebol, o vice-presidente

Antônio Gil procurava resolver os problemas ao seu alcance.
Os salários dc janeiro, por exemplo, que atrasaram poucos
dias. serão pagos hoje. Já as luvas dos nove jogadores que
renovaram contrato no fim de janeiro, e que o presidenle
Manoel Schwartz prometeu pagar à vista, o que significa a
exigência dc cerca de CrS 1 bilhão em caixa, continuarão
sendo devidas até a volta do dirigente.

— Pelo que soube segunda-feira, ele saiu de Madri para
Zurique. Como meia palavra basta para um bom entendeu-
dor... — disse Gil. dando a eniender que Schwartz está na
Europa levantando dinheiro, o qtie significa receber adiantada
parte das cotas dos amistosos que fará em agosto, principal-
mente na Espanha.

Além das luvas, os jogadores cobram o direito de arena
pelo televisionamento dos jogos contra o Vasco e Flamengo
(Campeonato Estadual) e Santos e Cruzeiro (Taça de Ouro),
Cr$ 2 milhóes por dois jogos em Angola (dos titulares, só
foram Assis e Jandir) e quatro automóveis da marca Escort
(dois pelo Campeonato Brasileiro do ano passado e dois pelo
bicampeonato estadual). Na entrada do clube, eslão expostos
dois aulomóveis da marca Voyage, dos quais eles reclamam
devido à diferença de valor. Além disso, se queixam de um
grupo de torcedores que, em meio à euforia de uma vitória
sobre o Vasco (Campeonato Estadual), prometeu a cada um
deles um prêmio de CrS 1 milhão. Os jogadores exigem,
também, que o prêmio de CrS 500 mil, pela vitória sobre a
Portuguesa de Desportos, seja aumentado para CrS 8(K) mil. A
quantia está depositada na caixa, mas eles se recusam a
recebê-la. Como explicou o apoiador Jandir:

Em qualquer jogo as dificuldades são a.s mesmas.
O vice-presidente Antônio Gil disse que não aumentará

o prêmio, que foi acertado com o capitão Duílio, o represen-
tante do time junto aos dirigentes. E confessou:

Com as rendas baixas como estão, muitas vezes, nós,
dirigentes, temos de tirar dinheiro do nosso bolso mara pagar
as gratificações e salários em dia. Em outros clubes, os
dirigentes pagam 25% sobre a renda líquida. Então, fica muilo
mais fácil. Acho, apenas, que os jogadores estão sendo muito
exigentes, quando deveriam ser mais condescendentes conos-
co. Afinal, com atrasos ou não, cumprimos sempre todos os
compromissos.

Quanto ao prêmio dc CrS 10 milhões, pelo bicampeonato
estadual, o supervisor Nílton Graúna disse que os jogadores
receberam quase toda a quantia, cm forma de vales.

Quanto ao novo técnico, ele reafirmou que vai esperar
uma decisão de Telê Santana alé março. Por enquanto, Raul
Carlesso continuará no comando do time.

e mais um naDelei
lista de problemas

Para substituir o capitão Duílio, expulso de campo na
partida contra o Náutico, o Fluminense terá o apoiador
Jandir; no meio-campo, o problema é Delei, que continua
sentindo dor no joelho e, antes de decidir sc joga, quer
conversar com um médico, o que não foi possível ontem à
tarde. No comando do ataque, tudo bem: no lugar de
Washinglon, que recebeu o terceiro cartão, jogará Roberto.

Por que deslocar Jandir do meio-campo para a zaga de
área? Pimciro, porque o titular da quarta-zaga, Ricardo,
continua em recuperação de uma séria cirurgia no joelho.
Segundo, porque o zagueiro Maurão, recentemente promovi-
do do time de júniores, está sem condições dc jogo para esta
partida, o mesmo acontecendo com o apoiador Rogério.
Segundo os funcionários do Departamento de Futebol, são
problemas burocráticos envolvendo a viagem deles a Angola,
onde disputaram dois amistosos.

Assim, o técnico interino, Raul Carlesso, deslocará Viça,
que vem jogando na quarta-zaga, substituindo Ricardo, para a
sua posição de origem, a zaga-central, e aproveitará o
apoiador Jandir na posição. No meio-campo, ele vai ter de
esperar uma definição sobre Delei. Se ele não puder jogar,
pode formar o setor com Leomir, Romerito e Assis, escalando
um cx-júnior, Aílton, que esteve emprestado a Esportiva, de
Guaratinguetá, na ponta-direila. Branco, que já cumpriu a
suspensão, volta à lateral esquerda. Então, o time provável é
Paulo Vítor, Aldo, Viça, Jandir e Branco; Leomir, Delei
(Aílton), e Assis; Romerito, Roberto e Tato.

Quanto a Renê, em grande forma física c técnica, o vice-
presidente Antônio Gil disse que não vai liberá-lo para jogar
enquanto o presidente Manoel Schwartz definir sua situação.
Ele está emprestado pelo Internacional até o dia 28 e já
assinou um novo contraio, mas todos temem prejudicá-lo. Isso
porque, se jogar e náo tiver seu passe comprado (custa CrS
190 milhões), ficará sem condições de jogar por outro clube.

PLACAR JB
Taça (ie Ouro
Resultados de ontem

GRUPOS A e
São Paulo

Santos
Goiás

0x2
2x2
2x2

Coríntians
Botafogo
Grêmio

GRITOS C e D
Esporte 3x(l ABC

Pinheiros lxl Han^u

Próximo jogo
Amanhã

GRITOS A e B
Humincase Vasco

Morumbi
Pacaembu

Serra Dourada

- Ilha do Rcliro
-Joaquim Américo

Maracanã
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não ter entusiasmo
Bangu continua bola dividida ^
invicto mas perde
o primeiro ponto

. y-yyyy-y.

Romerito, esforço isolado e sem resposta

"Homeopatia? Pode tomar.
\ Se não fizer bem, mal não faz".

Durante seus quase dois séculos
de existência, a homeopatia foi tra-
tada assim. Mais como agua com
açúcar do que como medicamento
eficaz. Mas isso é coisa do passado.
Hoje, nas prateleiras da maioria das
farmácias a homeopatia está pre-
sente. E é cada vez mais receitada
e respeitada. Está tudo em VIVA.

Teste VIVA/Fisilabor: primeiro,
foram os homens. Agora, Margareth
Dias, Claudia Tourinno, Cristiane
Fânzeres e Dawn Webb comparam
capacidade e medem forças.
O resultado sai nas páginas desta
edição

Curitiba — O Bangu continua líder, mas perdeu ontem á
noite o primeiro ponto na Taça dc Ouro: empatou (1 a I) com
o Pinheiros, sem repetir as boas atuações das partidas
anteriores. Mesmo assim só náo venceu o jogo porque o
goleiro Gilmar falhou no gol do campeão paranaense.

Não foi uma boa partida. Valeu pelo espírito de luta dos
dois times. O Pinheiros precisava da vitória. Afinal, somava
apenas quatro pontos, resultado de uma vitória e dois
empates. Por isso saiu para-o-ataque logo nos primeiros
minutos. O Bangu resistiu c equilibrou a partida no final do
primeiro tempo. No segundo, foi dono do jogo até o gol dc
Ado, completando boa troca de passes com Fernando Macaé e
Mário.

Em desvantagem no marcador, o Pinheiros voltou ao
ataque e conseguiu o empate III minutos depois, em cobrança
de falta de Camargo. Gilmar falhou, deixando a bola passar
por baixo do seu corpo. O goleiro do Bangu, porém, sc
recuperou no momento de maior pressão do Pinheiros,
impedindo a vitória da equipe paranaense.

América volta feliz
com vitória e certo
de derrotar Flamengo

A delegação do América desembarcou ontem no Rio
eufórica com a vitória sobre o Bahia, por 2 a II. O lécnico Jair
Pereira nào fez por menos: "Para o resultado ser justo,
deveríamos ter ganho dc, no mínimo, 3 a 0, tal o domínio que
impusemos ao Bahia". Jair Pereira está tão satisfeito que já
confirmou o mesmo time na próxima partida, contra o
Flamengo, no outro domingo, no Maracanã.

O treinador acha que neste jogo a equipe já estará
razoavelmente preparada para mostrar o repertório de joga-
das que começou a treinar desde o início desla semana. O falo
de enfrentar o Flamengo não atemoriza Jair Pereira, que
chegou a lembrar sua época de jogador:"Eu me transformava
quando tinha de jogar contra õ Flamengo" — disse.

Os jogadores foram dispensados na chegada ao Galeão,
mas estarão hoje cedo no Andarai para dar prosseguimento
aos treinos, pois Jair náo pretende perder lempo.

— Na vitória sobre o Bahia o time foi mais ofensivo do
que na derrota para o Vasco, porque tinha necessidade dc
agredir, de tentar a vitória. Mas o time correu, mostrou que,
agora, tem um esquema dc jogo definido. Só nos resta
trabalhar mais para aperfeiçoar o esquema que começa a dar
certo — explicou o técnico.

Na opinião de Jair Pereira, o grande destaque na vitória
de anteontem foi o meia Heriberto, que sc mostrou incansável
na tarefa de organizar as jogadas a partir do meio-campo e
ainda encontrou fôlego para aparecer no ataque c fazer
jogadas com Luisinho. ouiro que apareceu bem na luta contra
a zaga baiana.

Além do treino desta manhã, os jogadores do América sc
exercitam amanhã, também na parte da manhã, folgam
domingo, mas já na segunda-feira voltam ao clube para um
treinamento físico. A terça-feira será livre c, no dia seguinte, o
trabalho volta ao ritmo normal.
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São Silvestre. O entusiasmo do
público e dos corredores na mais tra-
dicional corrida rústica do Brasil.

Djan Madruga. O que ele vai fazer
depois de ter vencido o IV Triathlon
Golden Cup Lubrax?
_ História das Maratonas, 6.a parte.
E ainda as seções Pergunte a Quem
Sabe. Ciclismo. Cartas, Correndo
pelo Mundo, Ranking e outras.

Leia VIVA. É o melhor remédio.

^
^

QUANDO 
os jogos da Taça de Ouro se

realizam a menos de 7Ü0 quilômetros
da sede dos clubes envolvidos — caso de
Rio—São Paulo,Rio-Bclo Horizonte c vi-
cc-versa — a CBF não paga o avião, dando
dinheiro apenas para os times pegarem um
ônibus.

Os clubes costumam então completar
de seu bolso c pegar o avião. Gastam mais
um pouco, mas trocam o desconforto de
uma viagem dc seis horas por outra de 45
minutos.

O Botafogo, no entanto, foi exceção.
Meteu seu time num ônibus c atravessou a
Dutra debaixo de um calor oscilante entre
os 38 e 40 graus.

É ser muito pão-duro.

Má tempos que Flamengo e Titã não vêm-
sc entendendo. A história começou com o
inconformismo do jogador em jogar fora
da posição preferida ou que julga melhor
para seu futebol. Essa posição, a da camisa
10, tinha no Flamengo um dono inquestio-
návcl: Zico, ídolo e artilheiro do time.
Restava então, a Titã se contentar com a
ponta direita, a camisa 7, onde costumava
ser escalado. Mas ele jamais procurou se
adaptar, provocando constantes atritos
com seus treinadores.

A repulsa de Tila pela ponta direita
chegou a tal ponto que ele, coerente com
sua posição no Flamengo, preferiu ficar
fora da Seleção da Copa de 82, a ser ponta
de Telê Santana. A solução para o Fia-
mengo foi emprestá-lo ao Grêmio, onde
Titã passou um ano jogando com a camisa
10 e tendo, aliás, amplo sucesso.

Com a venda de Zico à Itália, Titã
voltou e logo se apossou da tão sonhada
camisa, convencido de que, finalmente,
iria começar a viver o seu reinado no
Flamengo. Mas os técnicos não parecem
concordar com Titã. Entra um. sai outro e
todos resolvem que ele é ponta ou rende
melhor como ponta.

Os atritos voltaram e para complicar
ainda mais o lado de Titã a torcida,
saudosa de Zico, começou a fazer uma
comparação desvantajosa para ele. Titã
não estava fazendo os gols que os torcedo-
res esperavam. Foram tantas as cobranças
que o jogador acabou criando uma incom-
patibilidade com parte da torcida. Espa-
lhou-se até que pela insistência em jogar
no meio. Titã eslava impedindo o desen-
volvimento técnico de Bebeto, cuja verda-
deira posição seria a da disputada camisa
10.

As hostilidades chegaram a tal ponto
que agora Titã, dizendo-se saturado, pediu
ao Flamengo que liberasse seu passe. Quer
mudar de ares. O presidente Helal parece
que já aguardava esse desfecho. Tanto que
nem procurou demover o jogador de sua
intenção. Helal aceitou tranqüilo a decisão
de Titã e estuda no momento o preço a ser
fixado para sua venda. Rompem-se, assim,
laços que uniam Titã ao Flamengo desde
os tempos dos infantis, quando o jogador
tinha apenas 14 anos.

Não se sabe ainda qual o destino de
Titã. Mas se sabe que ele preferia conti-
nuar no futebol carioca. E eis então uma
boa oportunidade para os clubes daqui,
que estão precisando de um bom atacante.
O Botafogo é, sabidamente, um deles.
Devia, por isso, se interessar logo. A
menos que o Flamengo resolva pedir por
ele uma quantia mais chegada ao futebol
italiano, a compra de Titã seria para os
alvinegros um investimento excelente.

Histórias: O serviço de alto-falantes ^\o
Vasco funciona muito bem. fornecendo
resultados dc jogos e outras informações
do interesse dos torcedores. Mas é um
tanto chegado a umas gaffes. Já deu até o
resultado de um jogo que só seria realiza-
do no dia seguinte.

Outro dia, jogavam Goiás c América,
em São Januário e o presidente vascafno
Antônio Calçada resolveu ir assistir. Che-
uou, sentou-se e logo o alto-falante, bem
serviçal, se pôs a anunciar sua presença.

— Acaba de chegar o nosso presiden-
te. Antônio Soares Calçada — disse o alto-
falante.

Fogo sc ouviu tremenda vaia. partida
das sociais do estádio. Calçada, que ia se
levantando à menção de seu nome. sentou
atônito, sem compreender a razão daquela
vaia. Mas em seguida teve a explicação: é
que o alto-falante, inadvertidamente,
anunciara a sua chegada no justo momen-
to em que o time do America entrava em
campo.

SANDRO MOREYRA

Na JB AM tem mais
Sandro Moreyra: de segunda à sexta-feira, às 17h05min
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otafogo falha na enroate
São Paulo — Depois dc um primeiro

tempo monótono e com poucos lances dc
emoção, Santos c Botafogo fizeram uma
segunda etapa vibrante, com jogadas peri-
gosas e o empate de 2 a 2 foi um resultado
justo pela movimentação e empenho dos
dois times. O campo pesado — desde o fim
da tarde não parou de chover — prejudi-
tou o toque principalmente do Botafogo,
que insistiu em conduzir a bola e errou
muito na defesa.

O primeiro tempo foi enervante. Os
dois times erraram sucessivos passes c não
conseguiram dar seqüência às jogadas. O
Santos, um pouco mais objetivo do que o
Botafogo, procurava as jogadas pelas late-
rais, principalmente com Zé Sérgio, muito
bem marcado por Gilberto.

Erro tático
Já o Botafogo insistia em conduzir a

bola num campo em que os lançamentos
eram fundamentais para a realização de
qualquer jogada. O apoiador Elói, que
organiza o time, não estava bem. Com sua
saída — levou uma bolada na cobrança de
uma falta c ficou tonto — ca entrada de
Berg, o time cresceu dc produção. O único
lance dc emoção no primeiro tempo foi aos
44 minutos, num perigoso chute de Heli-
nho que Marola mandou a córner.

O segundo tempo, porém, foi muito
mais movimentado do que o primeiro.
Com 32 segundos, o Botafogo marcou o
seu primeiro gol. No intervalo, o técnico
Jorge Vieira pediu para que o time fizesse
mais jogadas pelas laterais. E foi o que
aconteceu. Gilberto livrou-se da marcação
de Jaime Boni c cruzou para Berg marcar.

A pequena e animada torcida do Bota-
fogo ainda estava comemorando o gol
quando Gilberto Costa chutou da entrada
da área, a bola bateu nos pés de Leiz e
enganou o goleiro Luís Carlos. Era o
empate com 1 minuto dc jogo. O gol, no
entanto, não desanimou o Botafogo. Aos 9
minutos, numa excelente jogada de Berg,
o zagueiro Cristiano desempatou a partida,
dc cabeça.

A partir deste gol, o Botafogo inexpli-
cavclmcntc começou a ceder espaços para

o Santos, que passou a dominar a partida.
Aos 15 minutos, porém, o Botafogo teve a
sua última oportunidade na partida. Ale-
mão entrou pela direita c chutou com a
bola raspando a trave.

Depois desta jogada, o Santos aumen-
tou ainda mais a sua pressão e os erros da
defesa do Botafogo começaram a aparecer.
Cristiano e Leiz mostraram total desentro-
samento e o primeiro cometeu erros infan-
tis. Sem ninguém para organizar o time, a
marcação na defesa ficou confusa e aos 32
minutos, um minuto depois de Formiga —
entrou no lugar dc Lima — ter perdido um
gol feito, após um erro coletivo da defesa
do Botafogo, Lino, de cabeça, empatou a
partida.

Com o empate, o Botafogo passou a
jogar totalmente na defesa. Baltasar ficou
na intermediária, marcando os zagueiros
do Santos, e o time perdeu completamente
o controle emocional. Tanto que o ponta-
esquerda Antônio Carlos, que entrou no
lugar de Helinho, foi expulso infantilmente
depois dc fazer uma falta violenta cm
Gcrsinho.

Pereira

Luis

SANTOS 2x2 BOTAFOGO
Local: Pacaembu.
Renda: Cr$ 25 milhões 683 mil.
Público: 4 mil 447 pagantes.
Juiz: Manoel Serapião Filho (BA).
Auxiliares: Afonso Vitor Oliveira e
Carlos de Abreu.
Cartões amarelos: Gilberto, Berg, Antô-
nio Carlos, Helinho, Toninho Oliveira, De-
ma e Gilberto Costa.
Cartão vermelho: Antônio Carlos.
Santos: Marola; Toninho Oliveira, David,
Toninho Carlos e Jaime Boni; Dema, Ma-
zinho e Lino; Gilberto Costa (Gersinho),
Lima (Formiga) e Zó Sérgio.
Técnico — Castilho.
Botafogo: Luís Carlos; Gilberto, Cristiano,
Leiz e Vágner; Ademir, Alemão, Renato e
Elói (Berg); Helinho (Antônio Carlos) e
Baltasar.
Técnico: Jorge Vieira.
Gols: no segundo tempo, Berg (32 segun-
dos); Gilberto Costa (1 minuto); Cristiano
(9 minutos); e Lino (32 minutos).

Atuações
Santos Botafogo

Marola—Notaó. Uma grande defesa,
num chute de Alemão, e mais nada. Não
teve culpa nos gols.
ToninhoOliveira—Notaó. Sem ter a
quem marcar, tentou levar o time à frente,
mas não mostrou qualidades nos cruza-
mentos.
David—Nota7. Dominou Baltasar, mas
falhou em pelo menos um gol do Botafogo,
por não cortar o cruzamento.
ToninhoCarlos—Notaó. Sem muito
trabalho, não aproveitou os espaços para ir
à frente, nem mesmo em jogadas ocasio-
nais.
Jaime Boni—Nota7. Bom primeiro tem-
po. quando procurou apoiar, mas falhou
no lance do segundo gol do Botafogo,
quando foi driblado com facilidade.
Dema—Nota7. Eficiente nadestruiçãoe
pouco criativo. Perdeu-se em alguns mo-
mentos por tentar um drible a mais.
Mazinho—Nota 8.0 mais criativo joga-
dordoSantos. Lutou muitoc tentou
sempre as jogadas. Muito isolado no pri-
meiro tempo.
Lino—Nota 7. Teve o mérito de fazer o
gol dc empate. Combateu e lutou até o
fim, mas sentiuoestadodo gramado.
GilbertoCosta—Nota5.Fczoprimeiro
gol, contando com a ajuda da zaga do
Botafogo. Entrou paracomporo meio-
campo e lutou.
Gersinho—Nota7. Entrou c deu mais
força ao ataque.
Lima—Nota4. Muito mal, praticamente
não ganhou uma jogada sequer. Saiu para
dar I ugar a Formiga, que procurou sc
mexcre encontrarespaços na confusa
defesa do Botafogo (Nota 6).
Zé Sérgio—Nota 5. Um razoável primeiro
tempoeomissonosegundo. Pouco para
um jogador dc seu presfigio.

Luís Carlos — Nota 9. Uma das presenças
marcantes da partida, sobretudo nas saídas
seguras do gol.
Gilberto — Nota 7. Teve um trabalho
discreto atrás, mas sem comprometer. Foi
pouco à frente: na única vez, fez a jogada e
o passe do primeiro gol.
Cristiano — Nota 6. lutou muito, fez um
gol, mas cometeu erros na defesa, sobretu-
cio nas bolas altas, que comprometeram o
time.
Leiz — Nota 6. No mesmo nível dc seu
companheiro de zaga. Teve um bom pri-
meiro tempo, mas no segundo se perdeu
completamente na marcação.
Vágner— Nota 6. Alternou boas jogadas,
que chamaram a atenção, com outras brin-
cadeiras bisonhas, que fizeram correr peri-
gor o gol do Botafogo.
Ademir — Nota 7. No primeiro tempo, foi
o mais combativo do time, um dos melho-
res. No segundo, talvez cansado por causa
do estado pesado do campo, caiu muito.
Alemão — Nota 7. No campo encharcado,
não pôde mostrar por inteiro seu futebol
de categoria. Mas apareceu em um ou
outro lance a eficiência habitual.
Renato — Nota 6. Jogou só o primeiro
tempo, com uma atuação que não passou
dc regular. Berg — Nota 8. Substituiu Elói,
fez um gol e deu belo passe para o outro.
Helinho — Nota 4. Completamente apaga-
do. Antônio Carlos — Nota 1. Substituiu
Helinho e conseguiu ser pior. Deu um
centro por trás do gol, só fez bobagens c foi
expulso. Péssimo.
BaJtasar — Nota 5. Muito marcado, não
fez mais do que lutar. Errou muitos passes
por não ter tranqüilidade para trabalhar
mais a jogada.

e Fernando

Em um jogo disputado sob muita chuva, Marola salta e evita a penetração de Helinho, que jez boa partida

Flamengo espera carnaval
definir caso de Titã

JOÃO SALDANHA

para
A permanência dc Titã no Flamengo

só será discutida novamente após o car-
naval. O presidente George Helal, que
chegou a admitir vender o jogador, já
que Titã ratificou seu desejo dc mudar de
clube, preferiu esperar mais alguns dias
para que ele pense melhor no problema c
chegue à conclusão dc que 

"seu lugar é
na Gávea".

Titã não apareceu ontem no clube
para treinar c ainda não assinou a renova-
ção do contrato. O vice-presidente dc
futebol, Paulo Orro, explicou que as
negociações foram fechadas, mas faltou a
assinatura do documento c, diante do
impasse, nâo se sabe quando isto aconte-
ecrá.

Posição de Zagalo
Zagalo não quer sc envolver no pro-

blema. Diz que é um caso dc alçada da
diretoria. Mas deixou claro que não abre
mão do direito dc escalar o jogador onde
achar melhor:

— Tive uma conversa com Titã e
mostrei a ele que no momento de escalar
a equipe, procuro o que for melhor para
ela. Acho que minha função é colocar em
campo o que há dc melhor no Flamengo.
Mas a escalação fica a meu critério.

O treinador admira o futebol de Titã
e gostaria de contar com cie. Mas diante
do impasse existente entre as duas partes,
vai aguardar os acontecimentos sem to-
mar qualquer partido.

A vitória obtida cm Curitiba deixou
Zagalo animado. Ele lembrou que, com
poucas exceções, seu time c formado por
jogadores muito jovens, entre 20 e 21
anos, c que eles já apresentam um fute-
boi consistente:

— O amadurecimento acontece gra-
dativamente c esse time ainda vai melho-
rar muito. Não tenham dúvidas disso —
garantiu Zagalo.

Gávea só reabre na quarta-feira
Os jogadores do Flamengo treinam

esta tarde na Gávea e cm seguida scráo
liberados para o carnaval. Quem quiser
treinar que o faça por conta própria, pois
a Gávea ficara fechada até quarta-feira
de cinzas, quando as atividades serão
reiniciadas c o time voltará a pensar cm
futebol.

A delegação do Flamengo voltou on-
tem dc Curitiba com dois jogadores con-
tundidos: Bebeto, sentindo o problema
da coxa que quase o impediu de enfrentar
o Coritiba; e Gilmar, com uma pancada
na perna. Mas como a próxima partida do
Flamengo será domingo, dia 24, até lá a
equipe estará com todos os jogadores
recuperados para enfrentar o America.

Jogo Duro
No desembarque, um ponto-de-vista

comum entre os jogadores: apesar das
dificuldades, a vitória foi justa. Zagalo
também não fugiu à regra, mas foi um
pouco mais flexível.

— Qualquer resultado seria justo —
disse Zagalo. A nossa vitória foi mereci-
da. Criamos chances, tabelamos e chuta-
mos a gol. Mas o Coritiba também pode-
ria vencer e se isto acontecesse também
haveria justiça. Foi um jogo muito cquili-
brado e qualquer coisa poderia aconte-
cer. Felizmente, conquistamos a vitória e
voltamos a ocupar a liderança do grupo.
Isto fará com que todos brinquem o
carnaval com mais alegria c voltem na
quarta-feira mais motivados.

Durante os dias de carnaval não ha-
verá plantão para receber quem quiser
treinar. Como a grande maioria vai via-
jar, a comissão técnica percebeu que náo
adiantaria deixar profissionais no clube à
espera de algum atleta que quisesse trei-
nar — o plantão implicaria na presença
dc um roupeiro, um massagista, um mé-
dico, um enfermeiro c um auxiliar técni-
co. Por isso, o regime dc plantão foi
abolido.

Edu tenta melhorar Vasco com volta de Romulo
Depois da fraca atuação diante do Santa

Cruz, o técnico Edu chegou a uma amarga
conclusão: sc o Vasco não melhorar muito seu
futebol suas canches de vencer o Fluminense,
amanhã, no Maracanã, são bem limitadas. Edu
reconheceu francamente que seu time esteve
abaixo da crítica c já pensa em alterar novamen-
te o ataque, promovendo a volta dc Romulo à
ponta-esquerda, já que Romário, improvisado
na posição, não rendeu o esperado.

Edu na realidade gostaria de contar com
Silvinho, que nos treinamentos coletivos vem se
destacando e mostrando muita habilidade pelo
setor esquerdo. Mais maduro e mais consciente,
Silvinho em breve vai ser uma boa opção para o
Vasco porque tem toque dc bola, sentido dc
colocaão em campo e oportunismo na área. Sua
situação, no entanto, não estava regularizada
quando o jogo de amanhã foi transferido, devi-
do à morte de Daniel González.

Pessimismo
O detalhe quase passou despercebido, mas o

supervisor Paulo Angioni comunicou que Silvi-
nho não estava inscrito na terceira rodada, dia 2
dc fevereiro, data marcada para o jogo. Edu
então passou a encarar a entrada de Romulo
para contornar o problema do setor esquerdo,
onde Romário mostrou inadaptação. O treina-
dor acima de tudo estava abismado com a má
atuação anteontem:

— Impressionante. Sc tivesse que fazer to-
das as trocas necessárias para o lime melhorar,
teria que mudar os onze. Raríssimas exceções,
ua realidade, eu poderia poupar. Fomos muito
mal.

As chances dc contar com Ivã aumentaram
muito. O zagueiro deixou o campo com o joelho

.direito machucado, se submeteu a exames radio-
gráficos ontem pela manhã e nada dc grave foi
constatado.

Reforços
Prossegue cm São Januário a novela envol-

vendo a contratação dc um zagueiro para a vaga
de Daniel González. E o português Dito — seu
nome verdadeiro c Eduardo José Mendes — dc
23 anos, continua sendo o mais cotado. Apesar
dos constantes desmentidos e das sucessivas
versões que surgem no Vasco, Dito deve desem-
barcar no Rio após o carnaval porque o próprio
Edu afirmou que não pode contar com Souza c
Aurélio, promovidos dos juniores.

A contratação de Dito tinha sido relegada a
segundo plano porque Edu preferiu observar os
zagueiros da equipe dc juniores. Talvez pudesse
contar com um deles em qualquer emergência,
mas acabou concluindo pelos treinamentos cole-
tivos que seria um risco muito grande lançar
esses jovens.

Em troca
Diante da nova posição de Edu, a diretoria

do Vasco reativou os entendimentos com o
Sporting de Braga, que aceita emprestar seu
jogador dc forma vantajosa: sem cobrar um
cruzeiro sequer, desde que o Vasco ceda mais
dois jogadores dos juniores — o Sporting já tem
emprestados três jogadores do Vasco.

Mas, o supervisor Paulo Angioni e o vice-
presidente de futebol Josc Luís Mano se encar-
regarão dc apressar os entendimentos cm rela-
ção a salários e luvas para que Dito venha
rapidamente. O jogador já jogou 9 vezes pela
Seleção dc Portugal, é um dos mais conceitua-
dos zagueiros da atualidade e quer atuar no
Brasil. Em entevista por telefone a Cláudio
Pcrrout, da Rádio JORNAL DO BRASIL,
Dito, com seu sotaque, disse:

— Gostaria dc jogar no Brasil e quero ir
para o Vasco o mais rapidamente possível, Mas,
isto depende da remessa da passagem para que
eu embarque imediatamente. Faltam apenas
alguns detalhes para acertar minha transferência
e isto não deverá ser problema.

Vítor se sente sobrecarregado
A sensação dc esgotamento no final

dc cada jogo é inevitável. Afinal, sem
muita ajuda, Vítor passa a maior parte do
tempo correndo de um lado ao outro do
campo, cobrindo os laterais, exercendo o
combate direto á frente da zaga e even-
tualmcntc corrigindo a falha dc um za-
gueiro. E sempre sc sente sobrecarrega-
do. O panorama no fim do jogo contra o
Santa Cruz cra o mesmo: cansaço. E
Vítor agora pede um companheiro que o
ajude a combater os adversários, que o
auxilie a"carrcgar o piano".

É bem verdade que Vítor reconhece
que Geovani c Cláudio Adão tentam
marcar, mas suas características não são
as dc desarmar. E desde que o Campeo-
nato começou e Edu optou pela formação
do meio dc campo sem Oliveira, seu
trabalho aumentou. O apoiador confessa:

Eu vejo os adversários atacando"
com 3, 4 jogadores, c fico pensando:
como combater? Corro para um lado e
para o outro e me desgasto. Corro e não
consigo marcar ninguém. Me desgasto c
fica difícil proteger a defesa. O ideal seria
jogar com um outro que pegasse no meio
de campo e me ajudasse a combater
porque, como está, me sinto cansado.

A atual formação, segundo Vitor ob-
seryòu, poderia ser tentada desde que
houvesse tempo para treinar e entrosá-la:

O time náo acertou ainda. E por
isso fica sempre um espaço no meio.
dando aos adversários condições de ex-

Foto de arquivo
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Berg tem vaga
no time

SÃO 
Paulo — Desde cedo ficou claro

que time brasileiro não sabe jogar em
campo pesado. Na Europa, os jogadores
já teriam entrado em campo com chuteiras
mais pesadas, com a instrução de chutar
pra frente de qualquer maneira, à espera
de uma falha de um zagueiro, que quase
sempre acontece em campo pesado. Mas
não. Ficaram os dois times querendo sair
no toque e assim o jogo só seria definido
na sorte ou num lance de bola parada.

É bem verdade que o Santos tentou
ser mais ofensivo, usou mais o "bumba

meu boi", mas na maioria do tempo a bola
ficou circulando ali pelo meio de campo
sem lances de maior perigo para os dois
goleiros. E o Botafogo insistindo em levar
e tocar a bola num campo impraticável. Só
rindo.

O Santos dominou quase todo o jogo
— e levou vantagem porque seus jogado-
res são mais fortes fisicamente — mas

quase levou dois gols no final do primeiro
tempo, pouco depois da entrada do Berg,

que esticou duas bolas, bem dentro do
espírito do jogo disputado em campo pesa-
do, e o Helinho chegou muito perto da
área.

Uma coisa que ainda não entendi no
Botafogo é o Berg no banco. Na minha
opinião, é um dos bons jogadores da
posição não só do Rio, mas do Brasil e por
isso tem que ter uma vaga neste time, onde
quer que seja. Tem que ser um dos primei-
ros a receber a camisa. O resto se vê
depois. Depois que ele entrou em campo,
o time mudou pra muito melhor e ele
ainda fez um gol de grande oportunismo.

O Santos depois empatou numa joga-
da meio confusa em que a bola ficou no
bate-rebate, mas depois o Botafogo fez o
segundo, novamente em lance com a parti-
cipação do Berg, que, volto a ressaltar,
não sei porque está fora do time. Jogou
muito, foi o principal responsável pelos
melhores ataques do Botafogo e não pode
ficar de fora.

Depois do 2 a 1, o Botafogo ficou
jogando contra o relógio e com muito
cuidado para evitar um desses acidentes
comuns em campo muito escorregadio e
acabou levando o gol de empate numa
bola em que bastava ao goleiro dar dois
passos para a frente pra fazer a defesa. O
erro foi o Botafogo recuar todo e deixar só
o Baltasar na frente.

Na JB AM tem mais
João Saldanha: de segunda à sexta-feira, às 18h05min

RÁDIO JB 940

ploração do setor. Fica difícil arrumar o
time no meio da competição e sem con-
junto uma formação assim torna o time
vulnerável. Quando vejo o adversário
atacando, não sei onde vou ficar, a quem
vou combater porque na maioria das
vezes estou sozinho. Contra o Corintians,
levamos realmente um aperto no come-
ço, mas como estava com Oliveira ao
meu lado. tive mais ajuda. O ideal seria
mesmo um outro que me ajudasse a
combater porque o time teria maior tran-
quilidude na defesa.

Enchaotansgue
Agora você pode se

abastecer com panque-
cas Guli-Guli em caixas
com 10 unidades a
Cr? 8.500. Nos seguintes
postos: Rua São Cie-
mente, 307, Botafogo.
Tel: 246-8601. Rua Jar-

dim Botânico, 568, Tel:
266-5964. Rua Voluntá-
rios da Pátria. 157, Bota-
f oga Tel: 226-3475.' E nos
Postos Itaipava de Ipa-
nema, Lagoa e Tijuca.
Postos itaipava
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CONSELHO FEDERAL DE CULTURA

Oshomens cultos: sempre os mesmos:?
A don ias

Filho
Pedro

Calmou
Afonso
Arinos

Gilberto
Freire

Artur César
Ferreira Reis

Rachel
de Queiroz

jí?JP \
m&' ^i \
fs||f^? v*&ÍÍfiÍÉÍi^s \

mm* a \ fc*

J&S <" *';, têm

VZrff-'"' v ^Jw$ífH$W
v m\ ¦

/ «pife* tf \
*$$$___ Jèf *t

®K^'> A,

3 %$**** 
'' 

% ¦:'¦¦'•¦¦¦¦%,

Academia
e Conselho

Academia,
Conselho e

Instituto

Academia,
Conselho e

Instituto

Conselho
e Instituto

Conselho
e Instituto

Academia
e Conselho

caderno
MA das primeiras tarefas
de José Aparecido de
Oliveira como Ministro
da Cultura do novo go-

verno será mostrar que no Brasil
existem mais de 50 pessoas cultas. A
partir de 28 de março, estarão aber-
tas oito das 26 vagas do Conselho
Federal de Cultura — quase 1/3 do
total. Pelos estatutos do Conselho, o
atual presidente Adonias Filho,
Afonso Arinos de Mello Franco,
Pedro Calmon, José Cândido de
Carvalho, Gilberto Freire, Rachel
de Queiroz, Artur César Ferreira
Reis e Josué Montello — inegável-
mente, alguns dos mais conhecidos
nomes da intelügenlzia nacional — não poderão mais ser
reconduzidos a seus cargos.

Mas uma renovação radical do Conselho Federal de
Cultura vai depender de uma renovação dos critérios de
escolha do Ministério. Afinal, três dos oito nomes
indicados — Afonso Arinos, Pedro Calmon e Josué
Montello — pertencem simultaneamente à Academia
Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. E os outros cinco, além do Conselho, perten-
cem também ou à ABL ou ao IHGB. Isso só pode
indicar que o Instituto ou a Academia foram sempre as
principais matrizes de onde saíram os nomes do Conse-
lho. E se o Ministro José Aparecido não mudar essa
postura, dificilmente a confraria vai ser outra.

Pelo menos mais um ilustre intelectual brasileiro, o
historiador Francisco de Assis Barbosa, faz parte das três
instituições. Dos 40 membros da Academia, 10 têm
atividades no Conselho ou no Instituto Histórico e
Geográfico. No fundo, a Academia, o Conselho e o

as atas de suas reuniões, será difícil
distinguir umas das outras.

Há sete anos, em 1978, a antro-
póloga Maria Madalena Diegues
Quintella acompanhou as reuniões
das três instituições. Em seu artigo
Cultura e Poder ou Espelho, Espelho
Meu: Existe Alguém Mais Culto do
que Eu?, a antropóloga cita algumas
das frases mais proferidas nesses en-
contros. São idênticas. "X" (escritor
recentemente falecido) foi náo só um
paraibano, mas um completo cida-
dão de Recife", ou "O Conselheiro
X, registrando o transcurso do cente-
nário de nascimento de Y, diz que o
faz como mineiro, como brasilei-

ro...", ou ainda "Sei, contudo, que ele tem, como eu,
modéstia à parte, a honra e o privilégio de ser sergipan»"
— transcreve Maria Madalena Quintella.

Com tantas semelhanças, é de se concluir que os
critérios de admissão para a Academia, ou para o
Conselho, ou ainda para o Instituto Histórico e Geográ-
fico, são absolutamente rígidos e inflexíveis. Nada disso.
Os critérios são até bastante elásticos. Por exemplo, as
três instituições exigem uma vaga "autoria de trabalho
meritório", ou então atuação na área das Letras ou na
História e Geografia brasileiras. Mas por um desses
mistérios inexplicáveis, são sempre as mesmas 50 ou 60
pessoas nas reuniões do Conselho, nos chazinhos da
Academia ou nos encontros do Instituto Histórico e
Geográfico.

Talvez o novo Ministro encontre outros autores de
valor nesse país. Talvez não. Parece que tudo vai

Instituto são tão parecidos que, se forem embaralhadas depender de onde José Aparecido for buscá-los.
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o tanque comwaffte,
8€Hvefe,Coca-Cola
cerveja e pão»" ¦¦

0 combustível é igual,
mas o posto é diferente. No
tempo de encher o tanque,
você pode se abastecer com
sorvetes Babuska, waffles
Guli-Guli, pizzas Cristal e pão-de-queijo Massita, em emba-
lagens para viagem.

Além de Coca-Cola litro
e cerveja Kaiser 600 ml mais
barato que no seu supermer-
cado. Confira os endereços
que um deles está no seu ca-
minho. Diariamente das 12 às
22 horas, inclusive aos sába-
dos, domingos e feriados.

COCA: 1 LITRO CrS 900
CERVEJA: CrS 1.190

NZZA: MUZZARELA GRANDE
.CrS 5,900

PAO-DE-QUEUO:
CrS 350 CADA

WAFFLE: CAIXA COM
6 UNIDADES CrS 6.000
PANQUECA: CAIXA COM
10 UNIDADES CrSS.500

SORVETE BABUSKA
CASQUINHA CrS 1.700

Av. Vieira Souto. 124, Casteli-
nho, Tel.: 287-0418. Áv.Epilá-
cio Pessoa s /n°, em frente ao
Parque da Catacumba. La-
goa, Tel.: 287-7941 Rua Jar-

dim Botânico, 568, Tel:
266-5964. Av. Lauro Sodré, L ao
lado do Rio Sul, Botafogo, Tel.:
295-0997. Rua São Clemente,
307, Botafogo, Tel: 246-8601.
Rua Voluntários da Pátria,
157, Botafogo, M: 226-3475.
Rua HadocK Lobo, 438, Tijuca,
Tel.: 228-5392. Rodovia Presi-
dente Dutra, Km 46, Tel.:
782-1182. Rodovia Presidente
Dutra, Km 18.5, Tel: 768-0282.
Av. das Américas. 2009 e 2010,
Tels.: 399-7566 e 399-4560

Mi

DE SHAKESPEARE A IBRAHI

JLJxD&j mil citaç
alcance de

oes ao
todos

s
o escritor Josué Montello
quem conta. Havia um sujei-
to que para tudo tinha uma
citação apropriada, tirada de

não se sabe que infindável manancial.
Usava um bigodinho caído. Os amigos
costumavam dizer dele que 

"já trazia a
boca entre aspas". A história é antiga.
Mesmo porque, de lá para cá, os brasilei-
ros vêm citando bem menos. Mas se o tal
sujeito estivesse circulando pelo Rio, ho-
je. na certa sc entusiasmaria: até semana
que vem a editora Nova Fronteira está
colocando nas livrarias o Dicionário L'ni-
versai Nova Fronteira de Citações, do
professor e tradutor Paulo Rónai. O
volume, contendo 10 mil verbetes, abran-
ge todo o tipo de frases. De La Roche-
foucauld a Heine, de Shakespeare a Car-
los Drummond de Andrade, do Marquês
de Maricá a Millor Fernandes e Ibrahim
Sued.

A proposta da editora a Rónai não
poderia ter vindo em melhor hora. Apo-
sentado há cinco anos dc uma carreira no
magistério onde preparou mais de 100 mil
aulas e se acostumou a chegar rouco ao
final de cada semana. Rónai se retirou
para um sítio em Nova Friburgo, cercado
por árvores como uma que produz um
quilo de castanhas por dia. E muito
silêncio.

Conhecedor de cinco línguas — por-
tuguês, húngaro, francês, latim e italiano
— a maioria aprendida por um método
original concebido a partir de textos lite-
rários, Rónai comprometeu-se a entregar
o Dicionário em dois anos e meio. Mer-
gulhar na sua brilhoteca — como indica a
placa em pedra, fixando a fala errada da
neta Beatriz, atualmente com 10 anos —
não foi problema. Lá, entre cerca de 10
mil livros e uma rotina diária com inter-
rupções apenas para fazer as refeições,
ele foi montando a edição ambiciosa e
bem cuidada, que agora foi editada. Mas
não a dá por terminada. "Meus livros
geralmente ficam prontos depois da se-
gunda edição" — revela tendo à mão
cerca de 100 fichas batidas a máquina.

O folclore em torno de citações é
amplo, mas na maioria das vezes anôni-
mo. Saber de casos em que alguém citou
errado, todo o mundo sabe. De quem
citou e esqueceu de mencionar a fonte da
citação, mais ainda. Estão aí recentes
polêmicas em jornais para prová-lo. Há
no entanto quem sc lembre bem: Josué
dc Castro, quando escreveu sua (leogra-
fia da fome, teria citado muito. Citações
inexistentes. E a atriz portuguesa Beatriz
Costa, cm sua autobiografia. Sem papas
na língua recheou de epígrafes uma histó-
ria que nada tinha a ver com elas. O
círculo é vicioso. A anedota da citação é,
ela mesma, uma citação.

Encontrar a sistemática para o seu
trabalho foi difícil. Paulo Rónai, 75 anos
de muita intimidade com a literatura. 44
anos de Brasil que náo lhe conspurcaram
a severidade européia com a tendência ao
jeitinho, traduziu, copiou e verificou as
provas com cuidado, com medo dos erros
tipográficos. "Ironicamente" — ele conta
— "os tipógrafos erram mais no texto era
português".

ü Dicionário, admite Rónai, poderia
tei sido feito somente com a consulta aos
seus análogos estrangeiros. Ele teve aces-
so a mais de 30. entre os quais os célebres
The íiomt book of provei hs. ma.xims and
familiui phrases, de Burton Stevenson, e
n ("hi I ha deito.' de Fumegalli. um dos
dicionários que Josué Montello tem á
disposição çm sua biblioteca, embora.
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Paulo Rónai cercado dc livros, seus velhos
amigos e fonte agora do Dicionário Universal de Citações
dono de memória prodigiosa, o consulte
raramente. Montello é um adepto da
citação correta. E uma das suas justifica-
tivas para tal é a mesma de Rónai —"O
mundo já pensou tudo antes de nós".

Rever o que os outros pensaram foi
para Rónai um prazer. Tão grande que se
absteve de escolher uma equipe que cer-
tamente o afastaria de Nova Friburgo e
das delícias do bucolismo que divide com
a mulher Nora. ex-professora da Faculda-
de de Arquitetura da UFRJ. E adminis-
Iradora hábil do sítio Pois E. Para Rónai,
O coroamento das muitas lutas que teve

que enfrentar a partir de sua saída de
Hungria natal.

¦
Antes de Paulo Rónai. outros tinham

tentado um dicionário brasileiro do gene-
ro. Tenório de Albuquerque, por exem-
pio. Mas nenhum com as características
que o seu apresenta. Citações no original,
com menção do nome do tradutor, quan-
do ele não é o próprio Rónai. Profusão
dc trechos de poesias, grande parte brasi-
leiros, numa tentativa de "reanimar o
interesse" por esse-tipo de literatura.
"Uma verdade dita em versos" — ele cita
a si próprio — "grava-se melhor na
memória". Há outras inovações. Frases
extraídas da leitura de revistas, como
essa, de Millor Fernandes: "De todas as
taras sexuais, não existe nenhuma mais
estranha do que a abstinência". Ou de
colunas sociais. No verbete Periferia,
Ibrahim Sued comparece com o seu Sor-
r>. periferia. Há verbetes com nomes de
autores como Casimiro dc Abreu ou
artistas como Aleijadinho. Desta forma,
o Dicionário multiplica seu uso, tira as
citações das rodas de literatos e chás na
Academia e as leva até os bancos escola-

res, onde há sempre uma pesquisa ou
trabalhinho carente de uma epígrafe que
o valorize.

Machado de Assis recomendava:
"Sentenças latinas, ditos históricos, ver-
sos célebres, brocardos jurídicos, máxi-
mas, é de bom aviso trazê-los contigo
para os discursos de sobremesa, de felici-
lação e de agradecimento". Sabia o que
dizia. E é bem possível que a partir da
semana que vem o Dicionário Universal
de citações torne-se companheiro cons-
tante de quantos políticos queiram au-
mentar o brilho de suas palrações. Rónai
nâo diz. Mas bem que gostaria que o
dicionário fosse tão popular quanto seus
congêneres são na Europa ou EUA.
Onde até o mais ingênuo ou mais apimen-
tado besl-seiler traz a epígrafe que atesta
a cultura do seu autor. Um comporta-
mento que merece, ele mesmo uma para-
frase: "Diz-me 

que epígrafes usas. dir-te-
ei quem és". A citação original Iodos
conhecem. Quem a teria dito? O dicioná*
rio de Paulo Rónai provavelmente lhes
responderá.

Recolhido, mas sem querer ficar só
como a Greta Garbo que é citada no
verbete só. sorrindo o suficiente para
justificar a citação de Chamfort de que 

"o

mais perdido dos dias é aquele em que
náo se riu". Rónai provalvementé se
encaixa cm outra citação, esta de Walt
Whitman: "meu camarada, este náo é um
livro. /Quem o toca, toca um homem".
No dicionário de Rónai tem um pouco de
sua vida de intelectual, seus interesses
que o levam, inclusive, no momento a
estudar russo e hebraico E muito da
certeza de quem publicou 50 livros, teve
duas filhas e plantou algumas árvores.

VIVlAN WVLEF1
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MISTO DE SUAVIDADE E PESO

O mágico Bob Ricardo e Susane Carvalho
em cena no Teatro Casa Grande

multiinstrunientista, cantor, compositor
e produtor inglês Roger Hodgson não
mediu conseqüências para dizer, publica-
mente, que 

"0 Supcrtramp sou eu".
Após longos anos de brigas com o outro fundador da
lendária banda inglesa, Rick Davies (que conta tam-
bém com um super-pedigree), Hodgson largou o
Supcrtramp cm 83, e, numa conversa com um
repórter da revista francesa Rock & Folk, disse que
iria partir para uma carrcira-solo antes que a crise se
tornasse irreversível".

0 primeiro resullado-solo dc Roger Hodgson é o
LP In the Eye of the Slorm (no meio da tempestade),
que está saindo no Brasil pela CBS. Um disco onde o
músico fez questão de frisar sua participação no
formato e na essência do Supcrtramp. Afinal, através
de sua voz, o mundo conheceu grandes sucessos do
grupo como Dreamer, Lógica) Song, ítrcakfast in
America, Take the Long Way Home, Give a Littie Bit,
Fools Overture entre outros. Em seu disco-solo,
Hodgson abusou de sua voz (contratenor), além de
ter encaminhado as frases dc teclados para vertentes
semelhantes ao que vinha fazendo e marcando dentro
do Supcrtramp.

Também nas letras, o misto dc suavidade e peso
transformam In the Eye of the Slorm numa continua-
ção do que seu ex-grupo vinha fazendo. Letras
existenciais, muito voltadas para o interior do indiví-
duo e seus conflitos, acopladas a músicas longas e
cheias de arranjos. Exemplo: a faixa Pm not Afraid:'Tm not afraid of nothing/1'm not afraid to cry/Tm
not afraid to live/Tm not afraid to live/Tm not afraid

Foto de Charles Rellly
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Roger Hodgson: ainda com o
Supertramp na mão?

to die",/ ou seja, "não tenho medo de nada/não tenho
medo dc chorar/não tenho medo de viver não tenho
medo de amar/não tenho medo de morrer".

Sobre sua saída do Supcrtramp, Roger Hodgson,
muito constrangido, comenta: "Sinlo-me muito orgu-
lhoso com tudo que n Supcrtramp conseguiu nesses
13 anos. Mas está bastante claro que após fazer o LP
Breakfast in America, a banda estacionou. Não

estava havendo um crescimento no grupo e isso
também me impedia de crescer. Eu propus mtidan-
ças, mas os oulros não aceitaram". O que Hodgson
fala é contestado por números significativos. O últi-
mo LP do grupo, que ainda contou com a sua
participação, c que teve o sugestivo tílulo de Famous
Last VVords (famosas últimas palavras) foi disco de
platina nos Estados Unidos, em vários países euro-
pcus e estourou no Brasil, tendo â frente o hit It'«
raining again. O astral entre ele e Rick Davies andava
táo baixo que os dois náo se viram durante as
gravações. Cada uni compôs metade das músicas do
disco e entraram cm estúdios diferentes. O encontro
entre os dois foi eletrônico, apenas, durante as
mixagens em Nova Iorque. E enquanto Hodgson
prepara a sua tumê deste ano, divulgando seu primei-
ro trabalho, que deverá incluir o Japão, Austrália e
América do Sul (ele pretendia vir ao Rock in Rio),
Rick Davies se fecha quando indagado sobre o
Supcrtramp. Sabe-se que o músico esperou Hodgson
lançar seu LP para produzir um trabalho absoluta-
mente fora dos padrões. Assim o Supertramp deverá
vir totalmente renovado e mais caído para o blues,
uma marca de Davies. De toda essa confusão, restam
alguns pontos: Davies e Hodgson, como Lennon e
MacCartney temem-se muito. O público vai pagar
para ver o que vem por aí, e, Finalmente, a constata-
çáo de que Rick e Roger, não devem ser convidados
para a mesma mesa.

LUIZ ANTÔNIO MELLO

A CRIANÇA COMO ECO um INSPIRADA CRIAÇÃO COLETIVA
S responsáveis pela produção dc O
Circo, peça de Hugo Sandes, cm-
barcam com atraso em pelo menos
duas trilhas. De um lado, na utiliza-

ção temática do circo, cuja vaga no teatro
infantil carioca começou com Quem matou o
leão?, de Maria Clara Machado, em 1978. e se
ampliaria, depois, no trabalho dc grupos como o
1 lomhu. Cm Fala Palhaço, e o Manhas e Manias,
que não se limitava a falar de circo, mas
incorporava acrobacias, a divisão do espetáculo
em quadros curtos e a linguagem circense á
performance de seus atores, como no bem
realizado Brincando com Fogo, de 1981. Mas se
a referência ao circo ficava fortalecida sobretudo
como maneira de os grupos representarem sua
própria estrutura comunitária, com as crescentes
transformações por que vêm passando os grupos
experimentais nos últimos dois anos, tal analo-
gia parece ter perdido completamente a razão tle
ser. O que ainda torna mais constrangedora a
ineficiente tentativa dc Hugo Sandes de se
aproveitar agora dessa já envelhecida voga cir-
censc. Tentativa que revela, quando nada, gran-
de insensibilidade com relação ao momento
teatral aluai. E se faz acompanhar dc outro
projeto igualmente equivocado: o aproveita-
mento de crianças "engraçadinhas" em cena,
seguindo mais uma vez a trilha alheia. E tentan-
do produzir algum ator-mirim prodígio como se
fez cm Tistu, O Pequeno Príncipe, O Sapatinho
dc Cristal, ou na melhor realizada Joana, a
menina dos sinos. O problema é que O Circo
mais uma vez tropeça nas próprias intenções. E
de modo táo óbvio que beira a ingenuidade.

Realmente há três crianças em cena: Ana
Paula, Luiz Fernando Bavier e Fernandinho
Vanucci. E, pelo menos este último, privilégio
garantido pelo parentesco com o produtor do
espetáculo, tem um papel de certo destaque.
Resta observar, no entanto, que tipo de perso-
nagens se atribui aos atores-mirins que aparên-
temente se pretendia destacar. Nada mais me-

lancólico. Uma das crianças faz um burrinho tle
circo, a outra um coelho amestrado e Fernandi-
nho Vannucci um pequeno palhaço cujo nome c
Mr. Eco porque, a rigor, só é capaz dc repetir as
falas e gestos alheios. Sc tomarmos o seu
personagem como uma espécie de caricatura de
todo o espetáculo, na sua ânsia de imitar o já-
feito cm teatro infantil, fica ató engraçada essa
crítica inconsciente da peça aos seus próprios e
parcos recursos cênicos. Mas se observarmos
bem as funções atribuídas não gratuitamente âs
crianças no espetáculo (de animais amestrados
ou ecos), dá para desconfiar um pouco de sua
ingenuidade. E o que parecia descompasso este-
tico subitamente passa a parecer muilo mais com
uma armadilha.

Armadilha com trilha musical alegre, texto
fraqufssimo e cheio de lições de moral tolas
inevitavelmente iniciadas com a cxprcssão"É
feio isso, aquilo, elc", direçáo incapaz dc evitar
que os atores monologuem todo o tempo como
se nunca houvesse oulros personagens no palco
e, golpe mortal, atores sem o menor recurso. A
começar por Suzane Carvalho, "estrela" cuja
voz desafinada sequer alcança a quarta fila do
Teatro Casa Grande, e Rodolfo Bruno, vilão
cuja única marcação cênica parece ser andar em
círculos pelo palco curvado como se sofresse da
coluna ou carregasse todo o peso de espetáculo
táo sem ritmo. Quanto ao menino Fernando
tem, sem dúvida, algum charme e mais presença
em cena do que os demais atores. Pena que ele
lá esteja para apresentar uma caricatura de
gosto duvidoso dc sua própria condição infantil.
E atrair aplausos das crianças da platéia para
uma preconceituosa representação de si mesmo
como "bichinhos amestrados" e "ecos" a serviço
de espetáculos como este melancólico O Circo,
de Hugo Sandes c Lia Farrel.

FLORA SUSSEKIND

RELIGIÃO

SANTOS EM
SANTA CECÍLIA
Soava ainda a música das bodas,
e Cecília confia a seu esposo:"Guarda-se o corpo um anjo do Senhor,
ao qual me consagrei desde menina!"
Valeriano e o irmão, vendo esse anjo,
depois de batizados pelo Papa,
que então nas catacumbas se escondia,
tornam-se ambos mártires de Cristo.
Cecília cm sua casa (hoje uma igreja)
pelo perseguidor é surpreendida,
tombando sob os golpes de uma adaga.
Treze séculos após acham-lhe o corpo,
e tres dedos da destra se estendiam
a proclamar um Deus em ires pessoas.

SÃO GENÉSIO
De todos os cristãos já disse Paulo
sermos dados na terra em espetáculo
aos anjos como aos homens. Mas ninguém
viveu mais que Gcnésio o seu papel.
Simulando o batismo dc um cristão,
em pleno sacrilégio se converte
c põe-se a proclamar ser Deus o Cristo,
do qual ainda há pouco escarnecia...
E então o povo o aplaude mais e mais,
sem perceber que surge agora um drama
no centro da comédia a que assistiam.
Até que o Imperador, caindo em si,
manda sacrificar no próprio palco
o patrono dos homens de teatro.

SONETOS
SANTO ALEIXO
Eis que um jovem romano, em plenas bodas,
deixa a casa do pai Eufemiano,
enquanto a mãe e a noiva desoladas
põem luto por elc a vida inteira.
Certo dia um mendigo bate à porta:
quer apenas morar no vão da escada,
onde aos poucos vai todos conquistando,
vencendo esposa e máe tanta saudade!
Mas Roma, ameaçada pelos bárbaros,
só se salvará (proclama o Papa)
se houver na Urbe um santo que a preserve.
Lembram-se enláo do pobre sob a escada...
mas já o enconlram morto, lendo em mão
um velho pergaminho: 

"Eu sou Aleixo!"

SÃO CRISTÓVÃO
Era à beira do rio que morava.
numa tosca choupana meditando;
de sol a sol alegre transportava
quem para atravessar fosse chegando.
Certa tarde cansado repousava
qual ponte humana já desmoronando,
quando viu um garoto que o chamava,
e o pôs aos ombros como a um fardo brando.

Ah, que pesado és tu, meu pequenino!
E logo ouviu-lhe o riso cristalino:

E que eu carrego o mundo em minha mão.,
E na manhã seguinte, do outro lado,
pôde dormir tranqüilo e sossegado:
já batia no céu seu coração...
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DON. MARCOS BARBOSA

NÃO
PERCA

O GIRO DO
MJNDO.

H

Concorde — The Modem Jazz Quar-
tet (Prestige 821728-1/Barclay), com John
Lewis (piano), Milt Jackson (vibrafone),
Percy Heath (contrabaixo) e Come Kay
(bateria). Não há informação sobre data de
gravação. Produção de Bob Weinstock.

ONCORDE reuniu Lewis-Jackson-
Heath-Kay pela primeira vez cm disco.
Hoje, após 30 anos (a gravação foi reali-
zada cm 2 de julho de 1955), os quatro se

reencontraram para uma nova fase do MJQ. Lewis
imprimira uma direção musical que transformou o
quarteto no mais acessível ecriativo conjunto dc jazz
dc câmera de todos os tempos, alem dc ser um dos
poucos que encontrou um caminho para a criação
coletiva. Sua interação constante, com a hábil expio-
ração dc delicadas texturas, deu às suas performances
unia unidade invejável. Lewis c um dos compositores
mais importantes do jazz, com um superior sentido de
forma sempre voltado para a temática melódica,
contribuindo com algumas das obras mais memora-
veis dc todos os tempos para o enriquecimento do
repertório jazzístico. Jackson assumiu no quarteto
uma personalidade menos extrovertida do que em
outros contextos, mas sempre injetando a força da
sua imaginação aparentemente ilimitada, criando,
improvisações inspiradas.

1)/^% ^ lk__

Modem Jazz Quartel: bom gosto e
criatividade em nova fase

A despeito de alguns críticos acusarem o quarte-
to de não possuir a vitalidade necessária para atua-
ções mais vibrantes, assim como exibir um pretenso
intclectualismo, a orientação de John Lewis voltou-se
para concepção cm que a meta primordial era o
desenvolvimento temático coletivo. A faixa-tíiulo é
uma pequena fuga que Lewis escreveu mesclando a
influência clássica com os timbres jazzísticos. A
unidade do grupo, sempre presente, está projetada
particularmente no arranjo de Ralph's New Blues, cm
que os quatro se integram à perfeição, e no medley
com quatro composições de George Gershwin (Soon.
Love Walked In, Our Love Is Here To Stay e For You,
For Me, Forever More). Jackson, um dos artistas mais
líricos do jazz quando toca baladas, se supera em Ali
Of You c Soon, execuções de uma sensibilidade única.
O balanço que Lewis e Jackson projetam em 1*11
Rememhcr April pode ser uma resposta às acusações
de falta de vitalidade, embora o acompanhamento dc
Connie Kay seja repetitivo e sem inspiração. Bom
gosto e musicalidade sáo elementos constantes na
obra do conjunto, e aqui afloram cm dose maior na
inspirada interpretação de Softly As In A Morning
Sunrisc. O Modem Jazz Ouartet deixou alguns discos
indispensáveis; ao lado de Django, Europcan Con-
cerl, Fontessa e The Comedy, Concorde é um deles.

JOSÉ DOMINGOS RAFFAELU
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Memória
O povo não tem memória! Durante o Estado

Novo, os trabalhadores deliberaram erguer, com
parte dos próprios proventos, um monumento ao
enláo Presidente, a ser eregido na grande avenida
que tem o seu nome, no lugar em que funcionou a
escola primária Benjamin Constant. Getúlio Var-
gas opôs-se à idéia c sugeriu que as contribuições
fossem oferecidas ao Seminário São José, para a
construção do seu portenso edifício na Avenida
Paulo dc Frontin. Diante disso, os autores da
idéia dc uma estátua em sua homenagem estão
contrariando uma sua vontade efetivada cm vida.
Bruno de Almeida Magalhães — Rio de Janeiro.

R ¦ ¦

O Memorial Vargas é mais um acinte aos
cariocas do que outra coisa qualquer. Numa
cidade onde morrem de fome centenas e centenas
dc crianças, onde mendigos moram nas praças e
os hospitais náo têm material para atendimento
aos doentes, onde as ruas estão totalmente esbu-
tacadas c qualquer chuva as inunda, náo se pode
aceitar que, por vaidade, um Governo queira
fazer obra tão grandiosa.

Diz o autor do projeto que as pessoas dc sua
geração tém grande curiosidade a respeito de
Getúlio Vargas e que se pretende saciá-la pelo
menos parcialmente, na história a ser contada no
Memorial. Se a insensibilidade e a inconsciència
do Sr. Leonel Brizola forem grandes ao ponto de
realizar tão dispendiosa obra, por favor que não
se esqueçam dc contar toda a verdade sobre o
período da ditadura, que foi cruel demais. O Sr.
Fclinto Muller torturava socialistas e comunistas,
simpatizante que era do nazi-fascismo. Sua trágica
morte, que a tantos comoveu, já é bem conhecida.

O Sr. Leonel Brizola foi contra esses últimos
20 anos de autoritarismo militar e pregou as
"diretas já". Isso não se coaduna com táo grande
apreço ao ditador que foi Getúlio Vargas. Então
se conclui que só pode ser mesmo vaidade ou
demagogia. Lygia Gomide —¦ Rio de Janeiro.

¦ ¦ ¦
Muito me alegro de ver que, afinal, o JB

começa a tomar posição contra a construção do
Getulódromo na Cinelândia. Há muito tempo
vinha me perguntando por que as pessoas mais
esclarecidas e responsáveis do Rio de Janeiro se
omitiam e davam seu aval silencioso a mais essa
tentativa de desRguramento de um trecho que já
foi nobre nesta maltratada cidade do Rio de
Janeiro.

A homenagem a Getúlio Vargas, figura que
de pleno direito já entrou na História do Brasil,
justifica-se apenas em parte, se nos lembrarmos
dos aspectos controversos de sua atuação política,
principalmente os 15 anos durante os quais privou
o povo brasileiro do seu direito de voto. Embora,
no final de sua vida, ele tivesse vestido a pele de
nacionalista, antes andou até perseguindo e pren-
dendo pessoas que insistiam em acreditar na
existência de petróleo no Brasil, como Monteiro
Lobato. Em certa época, os Correios e Telégrafos
(DCT) foram até proibidos, por portaria presi-
dencial. de veicular qualquer notícia a respeito do
assunto. Enfim, vá lá, respeitamos a opinião de
certas pessoas que têm funda necessidade de se
dedicar so culto de algum herOi, seja ele qual for,
e aceitemos que lhe seja prestada mais essa
homenagem. Entretanto, algumas indagações são
cabíveis.

Por que o Sr. Governador náo aproveita esse
"dinheiro vadio", essa verba que, por certo, está
sobrando, para fazer obras de contenção nas
encostas e outros trabalhos de infra-estrutura cuja
necessidade premente as recentes chuvas fortes, e
até mesmo as chuvas amenas, porém contínuas,
fazem ressaltar? Por que o local escolhido terá de
ser a Cinelândia, e só a Cinelândia? Por que náo
criar outros pontos de interesse turístico e políti-
co, em outras zonas do Centro urbano?

Daqui das janelas rio prédio onde trabalho
(Cidade Nova) posso ver pelo menos dois locais
onde o Sr. Brizola poderia exercer a sua demago-
gia sem sofrer outras restrições além das feitas
acima: a zona gramada vizinha ao prédio da
Companhia Telefônica, ao lado direito da Aveni-
da Presidente Vargas (Praça Onze) e o terreno do
lado do belo prédio da Administração Municipal,
onde estão instalados o Circo Tihany e o depósito
de material de uma escola de samba.

Espero que as pessoas de real prestígio
intelectual desta cidade se unam a Burle Marx e
náo permitam agora, como no caso do Monroe,
injustamente demolido por capricho dos gover-
nantes da época, que a demagogia e os caprichos
do Sr Brizola, ainda não satisfeito com a constru-
çáo do Sambódromo, prevaleçam contra a vonta-
de dos que ainda amam o Rio de Janeiro.
Dulcüiéa Alencar de Braga Mello — Rio de
Janeiro.
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Foi com alegria que li no Caderno B as
primeiras cartas dos leitores protestando contra o
Memorial Vargas. Li também a crônica A Desme-
mória Nacional, do poeta Affonso Romano de
SanfAnna. Foi perfeita. Ele disse o que a maioria
dos cariocas diria, se tivesse oportunidade. Mas
isso não é o bastante. É preciso muito mais. A
imprensa, por exemplo, deveria ficar mais uma
vez ao lado do povo e fazer uma grande campanha
contra essa absurda idéia do Governador. Já
pensaram se a moda pega? Morra a ditadura e
viva a democracia. Sônia de Castro Miranda —
Rio de Janeiro.

BB

Ao tentarem se redimir da humilhação im-
postas aos cariocas em 1930, quando amarraram
os cavalos no Obelisco, os gaúchos escolheram
maneira totalmente inadequada de fazê-lo.

É na verdade muito estranho que, justo em
cima da esplcndorosa vitória nas praças públicas,
cm memoráveis comícios onde se manifestou, na
plenitude, o sentimento democrático da nação
contra o regime autoritário, queiram construir o
Memorial a um ditador. Por muito simpático que
Getúlio tenha sido, e possuidor até de algumas
qualidades inerentes à gente brasileira, tinha ele
entretanto todos os defeitos dos tiranos, no seu
desprezo pelas instituições democráticas, reitera-
das vezes demonstrado. Não faltou sequer a
máquina policial de torturas chefiada pelo sinistro
Felinto Muller, o qual, náo se sabe por que,
escapou de Nuremberg e, graças a parlamentares
desmemoriados, dá nome a uma sala na Câmara
dos Deputados, em Brasília...)

Aqueles que já se dispõem a determinar o
local mais próprio ao impróprio Memorial, pro-
clamemos a uma só voz: em local nenhum. Nem
aqui nem ali nem acoiá. Nem Cinelândia nem
Praça On/e nem Jacarepaguá. Nelson Pires de
Moraes — Kio dc Janeiro.

Esquecimento
Venho acompanhando pelos noticiários dos

jornais a polêmica sobre a retirada do chafariz da
Praça Mahatma Gandhi e sua substituição por um
monumento à memória de Vargas.

Fiquei muito triste ao constatar náo haver
nenhuma referência ao arquiteto Gildo Borges,
idealizador da mudança do chafariz para o seu
atual lugar. A época, ele era o diretor do Departa-
mento dc Parques e Jardins. E em extensa entre-
vista a O Globo (27-10-78), disse textualmente:"Ficará (o chafariz) de modo destacado para
valorizar o espaço e compor o conjunto arquiteto-
nico que vai do Teatro Municipal alé o Parque do
Flamengo, onde há um vazio a ser preenchido".

Gildo Borges esteve à Irente do DPQ duran- .
te quase 15 anos e dele foi também a idéia da
criação de ruas de pedestres, fato que na ocasião
lhe valeu até um poema de Carlos Drummond de
Andrade (publicado nu JORNAL DO BRASIL).
Foi o criador do primeiro miniparque infantil no
Jardim de Alah, inaugurado a 22-12-67; instituiu ¦
cursos de jardinagem gratuitos, gradeou e restau-
rou o Campo de Santana c o Passeio Público, -

plantou os primeiros coqueiros na Avenida Vieira -
Souto, instituiu promoções de atividades culturais
e esportivas nas praças, criando a Divisão de
Recreação e Lazer; enfeitou a cidade com vasos ",.

de flores, posteriormente retirados, e muitas e
muitas obras mais.

Causa-me espanto que no curso de tantas :
polêmicas sobre jardins e monumentos não se -
tenham lembrado de quem tanto fez para embele- '

zar o Rio de Janeiro. Enfim, o tempo apaga muita ""
coisa. Nem sempre se faz justiça a quem de
direito. Yedda Borges — Rio de Janeiro.

Biroscas
Várias vezes o JORNAL DO BRASIL tem

enfocado os prejuízos ocasionados à vizinhança
pela instalação de biroscas e botequins na zona _
residencial da Gávea, já conhecida como Baixo.
Gávea.

Agora, prelende-sc a transformação da Casa .
Brecke, de plantas e jardins, situada na esquina
da Rua dos Oitis com a Rua Macedo Soares, cm
mais uma birosca de terceira categoria. Sucede
que a loja em questão localiza-se no térreo de
prédio residencial cuja convenção proíbe o esta-
belecimento de bares, botequins, restaurantes e
assemelhados. Porém, como pouco se pode con-
fiar no cumprimento das normas municipais em
nossa cidade, temem os moradores do edifício que
os locatários da loja venham a conseguir a instala-
çâo do bur, em desacordo com a convenção. Isso
pioraria ainda mais a qualidade de vida de cenle-
nas dc cidadãos. Stela Maria Teixeira — Rio de
Janeiro.

Pesos
Como estudante de Comunicações e habitual

telespectadora, julgo-me no direito de criticar os
dois pesos e duas medidas utilizados pelo Sin -
dicaio dos Jornalistas Profissionais, a que deverei
pertencer cm futuro próximo. Por que a pressão
exercida contra o travesti Roberta Close nâo se
estende também ao cabeleireiro Zé Antônio e à
Sra Danuza Leão que. sem pertencerem à classe,
se dão o direito de ser entrevistadores na televi-
sáo? Senso de justiça e de eqüidade não ficaria
mal num país que quer voltar aos princípios do
Direilo Irmã Parsifal Lemos — Rio de Janeiro.
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.M&Alimentando o camavaL
Sir Loin - Aberto durante o carnaval parzjalmoçoe jantar.
Marina Palace Hotel - av. Delfim Moreira, 630Tel.:259-5Z.z.

Vs1
SEXTÃSTTSÃBÃDÜS

SERESTAS DANÇANTES 22 H
Viaduto Cristóvão Colombo 159

Pilares. Ros. 594-9726

f& BAILE DA HOj£
FELIZ+CID4DE

rJazzmania-iVkjn Souto étQ. dc Rainha Ellabelh
em tímido Buttl 1100 ¦ Ti I, 227 -1447

POCKET
SHOW CARNAVAL BRASIL

CARMEM COSTA
LECI BRANDÃO
Partlolpaçio Especial:

Mini Bateria da Mangueira

r o M OCÃO: RÁDIO CIDADE FM
AMANHÃ:
BAILE DE GALA
DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO
Durante o carnaval,
GOLDEN RIO com
WATUSI e GRANDE OTELO
Showdas22às23h30m.

G°'C. -
Camarotes 20 lugares: Cr$ 2 milhões ^

Mesa 4 lugares: Cr$ 300 ^Lfp1^
Ingresso individual: Cr$ 50 mil / ii,^^

Todos os camarotes com direito à ceia e £'•>, ,„*** (
ESTACIONAMENTO EXCWSM

(número limitado) /Í^^^V
%?/

WHISKY
NATU NOBII1S

Dentro dele bote
um coração escocôs

RESERVAS:
239-4448
239-5995
239-4835
Uma realização '

Traje:
fl EM TRANSADO

ou FANTASIA

SCALA

m/jico X.•rrireif
O MELHOR CARNAVAL DO BRASIL

Rua Afrânio do Molo franco, 296
Leblon

1 Aos sábados, o capricho I

EST AU RANTES
COZINHA FRANCESA
¦ CHEZ PHIUPPE — "Lo Bistrol Chie Parision" —

Rua Pauio Barreto. 66 (Esq. Mena Barroto)Tel.: 295-

5494, Sò jantar de 3" a dom. Especialidades: 
"La

Terrine de la maison". 
"Le suprôme de Volaille à la

mangue" etc. alem das sugestões mudadas diar.

Tudo nos tradicionais moldes franceses, respeitando

o paladar brasileiro. Recomenda-se fazer reserva.

COZINHA MEXICANA
¦ LAGOA, CHARUE'S — "Bar Guadalajara" — Rua

Maria Quitóna, 136 — Esq. Lagoa. Tel.: 287-0335.

Jantar à luz de velas e música ao vivo com harpa e

violões. "Totop's" e drinks à base de Tequila. no Bar.
"Enchilladas" e "Médaillon Chipotle" dentre as
sugestões típicas. Ambiento romântico e único re-

presentante mexicano no Rio.

rTAUCA — Av. Ataulfo de Paiva, 406 — Esq. Carlos
Góes — Leblon — Tel.: 294-4899. Enorme variedade
de sugestões bras. e intemac. diar. "in loco" e à
domicilio, alóm de tortas, salgados, doces e demais
"delikatessen" 

para o lanche. O mais procurado
"Frango na brasa, carnos e massas a peso. enlata-
dos, etc, nacionais e importados.

COZINHA INTERNACIONAL
RODA VIVA — Av. Pasteur. 520 — ao lado do
bondinho do Pâo de Açúcar — lei : 295-4045 —

Urca. Churrascos, massas, aves, peixes e bacalhaus

preparados de várias maneiras sào o ponto alto dos
almoços e jantares. Pista de dança com Hélio Silva e
seu conjunto, ao vivo. às noites. Couvert — 2 mil
semana e 5 mil 6", sáb. e dom.

QUEM

JORNAL

COZINHA CHINESA
¦ GRANDE MURALHA — Rua S Clomento. 409 —

Botafogo. Tel.: 266-4402 e "Casa Shopping" Bloco

H. Lojas F-G — Tel.: 325-6521. Diar. almoço e jantar
sugestões: Carne desliada a Moda do Pekin e

Frango â Grande Muralha (11 5001. Entregas a domi-
cilio. Salão com ar condicionado central e Bar com
chopp e salgadinhos. na Barra (térreo).

FRUTOS DO MAR
REAL _ "O Rei Legitimo das Peixadas" — Av.

Atlântica. 514 — Leme. Tel.: 275-9048. Almoço e

jantar na base de Peixes e crustáceos, com desta-

quo para o "Linguado à Setúbal". 
"Polvo espanhol

em caldeirada". 
"Râs 

gigantes à Provençal" e "Per-

nas de caranguejo à milaneza au sauce tartare".

Gonçalvinho — o vinho da casa. Na mais bela praia
do mundo.

a CIDADE DO PORTO — Campo de S. Cnstôvào.

254 — Tels.: 580-9037/580-9038. No almoço, o

serviço a la carte com sugestões mudadas diária-

monte. No jantar, o mais completo 
"Rodízio a moOo

dos Pampas" a preço lixo (19.0001, no restaurante

(térreo). No 1o andar. Rodízio no almoço o no jantar.
Ás 5°s e sáb. "Feijoada". 4" Cozido.

VOOUE — Rua Cupertino Durào, 173 — Leblon Ao
lado da Boite Míkonos — Tels.: 274-8196 e 274-
4145. Sob a direção do grupo do extinto Mário/706,
Vogue e um binômio de Restaurante e casa de
show, tendo como destaque as especialidades no
"richô" e o tradicional "Filet do Badep Margarida".
Ambiente fino

¦ ¦

Funcionamento normal durante \)
Carnaval, com todas as suas atra- £
ções gastronômicas e artísticas. %

Rua Marquês do Valença, 83. 7
Tels.: 264-3545*248-3663 \\

Entrada também pela Carmela Dutra s /

IH L.

JORNAI DO BRASIL

Fantasias Carnaval.
Ambos os Sexos.
Criança e Adulto.

Lindas cabeças, tops e colants pailletes.
LeilcTs.

"R. 
Djalma Ulrich 57 G — 267-3648.

Copacabana.

MULATAS,
PASSISTAS,
MUITO SAMBA
E ALEGRIA

De 3° a 5a, òs 22 hs. ¦ couvert CrS 15 mll
6a e sábada as 23 hs. - couvert CiS 20 mll

Sem crise
A reunião dc hoje do

Conselho Consultivo da Su-
namam guarda em sua pau-
ta uma pequena bomba pa-
ra o setor naval — a apro-
vação da concessão ao gru-
po mineiro Mendes Júnior
dc autorização para se esta-
bclecer como empresa de
navegação.

De início, deve ser apro-
vado o afretamento de qua-
tro navios até a construção
em estaleiros nacionais dc
embarcações similares,
além de um quinto navio a
ser construído nos estalei-
ros da própria empresa.

Ou seja: a Mendes Ju-
nior está montando tam-
bem um estaleiro.

* * »
Em plena crise do setor,

não deixa de estourar como
uma bomba de alguns me-

gatons a notícia da intenção
de entrada do grupo minei-
ro nas áreas da armação e
da construção naval.

Drecôo Blneco Marinho Boate do Restaurante Av Nestor Moreira, 11
Produçòo RelaneCassar Ç/**! tU&D Praia de Botalogo
SupervSOo J. Ramalhete 9UL E S71MK 

"Tel. 295-1947 6 295-1997

Breakfast,
Fantasia e i\

Sambódromo!
O Caesar Park espera você de
sábado a quarta-feira no salão
Domus Áurea, das 4 as 11 h.

Diretamente, no telão do seu Breakfast,
"O REINADO DE MOMO, JÁ"
com desfiles das escolas de samba e
flashs dos principais bailes e concursos.

Preço Individual: CrS 40 mil

. Av. Vieira Souto. 460 ¦ Tel: 287-3122

r&k
êggPRAIA CLUB

Av. Semambetiba, 3650
Barra da Tijuca

CARNAVAL
85

4 Bailes Noturnos
2 Bailes Infantis (2.8 e3.a)

A MAIOR FESTA CARNAVALESCA DA BARRA
DUAS ORQUESTRAS TOCANDO SEM PARAR
Reservas de mesas: Tel.: 399-1945
Nevada Praia Club, a Barra Mais Leve da Barra.

\ í ' £33l )

$5»

CAFÉ DA MANHÃ COM MUITA.
INFORMAÇÃO PREPARA V0CE PARA

NFRENTAR MELHORO DIA A DIA.
JORNAL DO BRASIL

¦ nu

Injeção

w • Jl

II ..MAU r

Zózimo
i— ——  ¦ '¦—,i -...——, ni—.i mmmm
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Mã *¦¦¦£

Presença
paulista nos
salões do
Les Années
Folies:
Chiquinho
Scarpa com
Fátima
Ribeiro,
mais
Mônica e
Guido
Parisier

Sc o panorama bancário nn
Brasil dá mostras ultimamente
de uma grande fragilidade,
nem por isso os árabes deixam
dc se interessar em entrar au
grand complet no setor.

Um poderoso banco da Ará-
bia Saudita tem tudo pronto
para associar-se a um igual-
mente poderoso conglomerado
financeiro brasileiro, trazendo
uma injeção de recursos sem
precedentes no mercado.

Vai certamente modificar a
situação — espera-se que para
melhor.

¦ ¦ B

Olho vivo
t Na edição dc janeiro do bo-
letim informativo do Governo
do Paraná, o Divulgação. O Se-
cretário de Agricultura, Klaus
(iermer, fez uma declaração
bombástica:

— O Nordeste já é uma es-
pécie dc gueto onde vivem hoje
mais de 30 milhões de pessoas
praticamente imiteis para o res-
to do país. Se houvesse uma
catástrofe ou epidemia que ma-
tasse metade daquela popula-
ção, provavelmente não senti-
ríamos a mínima falta, porque
esta parcela da população não
trabalha para nenhum setor in-
dustrial ou pouco contribui.• * •
• Klaus Barbie e Joseph Men-
gele, pelo visto, não estão sozi-
nhos na América do Sul,

ITEM DE
COLEÇÃO

Os cinzeiros do Maxim's ca-
rioca, que fizeram as delícias
dos colecionadores da socieda-
de presentes à festa de inaugu-
ração da casa, já tém cotação
no mercado.

Como só no jantar dc estreia
desapareceram mais de 200 de-
les, o valor ainda náo é muito
alto, mas promete breve chegar
a CrS 100 mil a unidade.

Vão virar item de colecio-
nador.

B B B

FOLIA
MOMESCA
A quarta-feira foi pródiga

em animação c entusiasmo car-
navalesco, lotando até mais
não poder tanto o Mamão com
Açúcar, onde Ricardo Amaral
c Walter Guimarães levaram
ao ar o Baile das Panteras,
quanto o Scala-2, que promo-
veu em grande estilo o Les
Années Folies, do Régine's.

Com públicos diferentes, um
c outro concorreram em bri-
lho, alegria e mulheres bo-
nitas.

No caso do Baile das Paute-
ras, o adiamento por motivos
de força maior acabou não tra-
zendo trauma algum à festa.
No caso do Les Années Folies,
a ausência de Régine Chou-
kroun. representada comme ii
faut por Manuel Agueda Filho,
também não diminuiu em nada
o entusiasmo dos foliões. Po-
de-se dizer das duas noites que
foram estrondosos sucessos.

Resposta
O Governo do Chile, desa-

coiiselhado a en viar paru a festa
du posse do Presidenle Tancre-
do Neves o Presidenle Pino-
chel, resolveu responder com
extrema sutileza à sugestão das
autoridades brasileiras.

Está enviando como seu re-

presentante o Ministro do Tra-
balho e da Previdência Social,
Alfonso Marquez de la Plata.

SITUAÇÃO
DELICADA

O Vaticano está desmentindo, através
de seu porta-voz, a notícia dada pelo Le
Canard Enchainé, de Paris, de que o
Papa João Paulo II estaria para assinar a
anulação do casamento da Princesa Caro-
line com Philippe Junot.

Segundo o comunicado da Santa Sé, a
decisão é da Sacra Rota e não de Sua
Santidade — e depois do novo casamento
da Princesa com o italiano Stefano Casi-
raghi, passando ao largo pelos preceitos
estabelecidos pela Igreja, a anulação fi-
cou ainda mais difícil, senão impossível.

O porta-voz do Vaticano não disse,
mas deixou entender que é hoje mais fácil
a Princesa Caroline ser excomungada do
que ter seu primeiro casamento anulado.

¦ ¦ B

Serviços extras
O sambódromo do Governador Leonel

Brizola promete faturar esle ano bem mais
do que no anterior — não exatamente pela
lotação das arquibancadas, mas pelas faciu-
dades adicionais que estão sendo oferecidas
nos compradores dos camarotes.

Ouem quiser ter um telefone instalado
pnr sete dias deve desembolsar CrS 250 mil

pelo aluguel do aparelho, mais os impulsos.
A Telerj garante ligações locais, interurba-
nas e internacionais.

Geladeiras, aparelhos de televisão, circu-
ladores de ar ou qualquer outro eletrodo-
mestiço — exceção feita aos aparelhos de ar

'condicionado — poderão também ser leva-
dos para os camarotes contra o pagamento
de 1 ORTN (Gr$ 25.510) por dia,

o Pelos preços, relativamente em conta, vai
logo aparecer gente querendo morar no

Lá e cá

sambódromo.

Além dos 17 Ministérios hoje existentes
no Governo, y compris o Extraordinário
para Assuntos Fundiários, mais o EMFA,
a Casa Civil, a Caia Militar e a Seplan,
cujos titulares têm igualmente status de
Ministro de Estado, o Brasil soma o
respeitável número de 21 cabeças coroa-
das no primeiro escalão da República.

Como o Presidente eleito já anunciou
sua decisão de desmembrar o MEC em
dois — Educação e Cultura —"da mesma
forma como o Ministério do Interior e das
Minas e Energia, além de criar o Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia e reativar o da
Desburocratizarão, o país passará a con-
tar com pelo menos mais cinco nomes
entre os Ministros de Estado.

Ou seja, um total de 26 aquinhoados na
Nova República. • * *

Os Estados Unidos têm 1.1 Secretários
com status de Ministro de Estado; a
França tem 16 e a Inglaterra, 15.

/;, ao que consta, todos os três países
funcionam a comento.

Abaixo-assinado
Está correndo entre os freqüentadores

do Clube do Congresso, em Brasília, um
abaixo-assinado a ser entregue ao Caci-
que-Deputado Mario Junina pedindo que
revogue a decisão de proibir sua mulher
Doralice de comparecer às dependências
do clube de biquíni.

Juruna exigiu que sua mulher passasse
a só ir à piscina de maio inteiro.

A consternação no clube é geral desde
então.

¦ BB

Receita infalível
O doublé de folião e chef José Hugo

Celidônio tem na ponta da língua para os
interessados uma receita infalível para
curar as eventuais ressacas que venham a
atormentar o dia seguinte dos que se
excederam nos bailes de carnaval.

Chama-se BeefTea: toma-se meio qui-
lo de carne magra picada, temperada com
sal e pimenta, bota-se para cozinhar com
um copo d'água numa panela bem fecha-
da durante uma hora em fogo baixo. Em

seguida, passa-se a carne num espremedor
para tirar todo o suco. Pode ser servido
com uma gema de ovo, quente. Tempera-
se a gosto do freguês, com pimenta-do-
reino, molho inglês, etc e tal.

• Aos que não se conformarem em sair
da ressuca, a receita tem uma vantagem
básica: basta que se acrescente uma dose
de vodea ao resultado final para transfor-
mar o beef tea em bullshot.

b a ¦

Tom de Ministro Dois privilegiados
O Secretário José Aparecido de Oliveira,

ao discursar tomando posse onlem no Con-
selho Curador da Faculdade Cândido Men-
des, falou, segundo quem o ouviu, já com
tom de Ministro da Cultura.

De seu pronunciamento, uma frase signi-
Reativa:

— Não se deve falar em democratização
da cultura, mas sim do acesso á cultura.

Antes da cerimônia, ao chegar ao prédio
da Cândido Mendes, Aparecido enfrentou
um pequeno dissabor.

Ficou preso no elevador da Faculdade por
meia hora. o que apesar de alterar sua
agenda não chegou a lirar seu bom humor.

Nem sua eleição, nem a proximidade do
dia dt tornar público seu Ministério e muito
menos o assédio dos novos amigos farão com
que a rotina e a tradição de anos da família
sejam quebradas no aniversário do futuro
Presidente Tancredo Neves, no próximo dia
4 de março.

Como faz há tempos, Tancredo passará a
data em sua fazenda de São João dei Rei,
cercado única e exclusivamente pela família.

Este ano não vai abrir exceções.
O que fará do Sr Francisco Dornelles, seu

sobrinho, e do neto Aécio da Cunha Neves os
únicos dois membros da Nova República a
privar da intimidade do Presidente eleito no
dia em que ele soprar as 75 velas de seu bolo
de aniversário.

Veto
• A cúpula do PMDB fincou pé e não
concorda em hipótese alguma com a
sugestão da Frente Liberal de nomear o
Ministro aposentado do Supremo Tri-
bunal Federal Antônio Neder para o

cargo de Consultor-Geral da República

no próximo Governo.

• 0 velo é tão firme que ameaça estre-
mecer as relações dos dois partidos.

RODA-VIVA
O Superior Tribunal Militar elegeu por

unanimidade para o biênio 85-87 para sua
presidência o General-de-Exército Heitor
Luis Gomes de Almeida e para a vice-
presidência o penalista e professor Ministro
Jorge Alberto Romeiro.

No movimentado sushi-bar do Clube
Gourmet, as presenças do Secretário José
Aparecido de Oliveira, dos casais Antônio
Carlos de Almeida Braga, Walther Moreira
Salles Júnior, Roberto D'Ávila mais o jorna-
lista Fernando Barbosa Lima.

Hoje é dia do ensaio geral da Mangueira
do Régine's.

Sheila — chegando de Los Angeles — e
George Ellis seguem hoje para Búzios, mais
precisamente para o carnaval da Pousada
das Rocas.

O Mistura Fina da Barra foi pequeno
para reunir os muitos amigos de Paulo
Brocá. que festejou aniversário anteontem
com uma grande e movimentada festa.

O bale espanhol Angel Pericet, que está
com sua vinda confirmada em março para

uma tournée pela América do Sul, terá o
patrocínio da Ibéria.

O Nova Friburgo Country Clube batizou
seu carnaval — que vai dc sábado a terça —
dc As Mil e Uma Noites, prometendo repetir
o sucesso dos anos anteriores.

No Rio, para o carnaval, o colunista

goiano Jota Mape.

Guilherme Araújo sacode hoje o Morro
da Urca com seu pré-carnavalesco, o Para-
bens Pra Você, que tem entre muitas atra-
ções um bolo de verdade com cinco metros
de altura e uma enorme vela de aniversário
em néon assinada por Teresa Simões.

O presidente do STF, Ministro Cordeiro
Guerra, vai receber a Grã-Cruz da Ordem
do Congresso Nacional.

Carlos Leonam e Henrique Duque Estra-
da comemorando com champã o carnaval:
sua agencia Archi e Grafio conquistou an-
teontem a conta do Inter-Conlincntal.

O eficiente maitre Pará trocou o Alô Alft
pelo New Prive.

FRED SUTER
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POSSO LER YcLARoTENGRAÇADO. MAUDeTTMAS APOSTO QUE

JOHNNY HART CEBOLINHA

seu Diário, I por que
MAUDE?^ NAO?/

A NÃO SER PELAS
PALAVRAS " QUERIDO
DIÁRIO", MO CABE- <
CALHO, TODAS A3
PÁGIIMAS ESTÃD EM

BRANCO1

SE EU TIVESSE Í\AE
CASADO COM O
MARIO COMES TUDO
SERIA DIFERENTE'
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MAURICIODE SOUSA

{ CeBOUMUAiy (OBL16AD0I) l «os? J lUÇU! <

HORÓSCOPO MAX KLIM
ÁRIES — 21 de março a 20 de abiil

Sua sexta-feira reserva acontecimentos positi-
vos que envolvem crescimento material e ex-
celente disposição para o trabalho. Sucesso e
bons resultados em suas ações. Afirmação
afetiva com apoio decisivo em família e um
quadro bem mais estável no amor. Saúde
regular.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Cuidando por onde superar qualquer dificulda-
de financeira de maior conta, o taurino viverá
uma boa sexta-feira. Destaque para suas quali-
dades essenciais, especialmente a persistèn-
cia. Demonstrações de efetividade que o deixa-
râo feliz, emoções fortes. Saúde bem equili-
brada.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Bom momento para as atividades do geminia-
no ligadas à rotina de trabalho e dinheiro.
Persiste o quadro de sorte em pgos e loterias.
Você deve se aproveitar desta sexta-feira para
atitudes mais firmes em relação ao trato em
família e no amor. Busque a companhia das
pessoas a quem quer bem. Saúde boa.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
Beneficiado no correr de toda esta semana por
um posicionamento excelente em assuntos
que dependam do raciocínio, você encerra, na
prática, este período, de lorma positiva, com
momentos gratilicantes no trato com o sexo
oposto e um quadro de intensa realização.
Saúde regular.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Hoje estarão superados os problemas e indica-
ções instáveis que marcaram os últimos dias.
Você se beneficiará de uma inteligente condu-
çáo de seus assuntos pessoais. Isso terá
também reflexos fortes sobre sua vivência
afetiva. Dedicação e ternura. Saúde sem altera-
ções.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de se-
tembro
Negócios que seráo conduzidos com vanta-
gens para você. Quadro bem disposto em
termos materiais. Favorecimento para o traba-
lho onde suas ações serão elogiadas. Irregulan-
dade no trato mais íntimo. Procure agir com
cautela. Nâo se precipite. Saúde muito bem
disposta.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Seu comportamento, sempre em busca da
harmonização de uma vivência conflitante, en-
contrará bom campo para hoje apresentar re-
sultados. Receptividade para seus conceitos e
opiniões. Dia também muito positivo em ter-
mos afetivos. Comportamento romântico 8
carinhoso. Saúde muito boa.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 da
novembro
Finanças que sofrem positiva alteração no
passar desta sexta-feira. Suas atividades serão
moldadas em quadro bastante favorável, espe-
cialmente quanto aos assuntos pessoais. Supe-
ração de problemas. Afetividade destacada e
participação muito intensa no amor. Saúda
equilibrada.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro
Boa disposição no correr de toda esta sexta-
feira. Suas ações no trabalho e em negócios o
conduzirão a um quadro de êxito. Beneficiadas
as pequenas viagens. Positividade no trato com
as pessoas mais íntimas. No No amor você
receberá demonstrações de carinho que o
enternecerão. Saúde boa.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20
de |aneiro
Ainda que restem influências gerais irregulares
para seu trabalho, o trânsito da Lua por Capri-
córnio o favorece no crescimento patrimonial,
na política e nos estudos. Afetivamente há boa
possibilidade de mudanças sensíveis em sua
rotina. Dedicação. Saúde ainda muito bem
posicionada.
b AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 ds
fevereiro
A curiosidade e uma disposição muito forte
para a prática de tudo o que significa risco,
marcarão a sexta-feira do aquanano. Seu dia
em termos pessoais e afetivos pode reservar-
lhe fortes emoções. Realização no amor e
presença forte de pessoa do sexo oposto, que
o atrai. Saúde excelente.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Quadro positivo para o pisciano. especialmente
no final do dia. Você receberá recompensa em
seu trabalho. Terá bom entendimento com
pessoas próximas e fará por onde concretizar
um antigo plano ligado a pessoa muito querida.
Correspondência com boas notícias. Saúde
regular.

LOGOGRIFO JFRÔMIMO FERREIRA

PROBLEMA
N° 1 855
OI O

U
A A

1.

5. Designação aeml do
aves 14)

Elemento de símbolo
U (61

fístar iminente (51
FnsSo (4|

9. Indígena cias Tribo»
dos UaicíSs 15)

10. Indígena dos Uaiái
(4)

11. Ligar (41
12. Mâ-Dagua 15)
13 Polegada (5)
14, Que ò so um (5)
15. Regoí.iar (61
16 Relativo a urna (7)
17. Surucucu (7)
18. Um dos planetas do

Sistema Solar (51
19. Untar com óleo (5)
20 Vaidoso (5)
Palavra-chave:
12 Istra»

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determi-
nado vocábulo, cujas vogai» |â estôo inscritas no
quadro acima Ao lado. á direita, e dada uma rolaçâo de
vinte conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo
para cada um. com o numera de letras entre parente-
ses, todos começados pela letra inicial da palavra-
chave As letras de todos os sinônimos estão contidas

,no termo encoberto, respeitando-se as letras repe-
tidas. 

Soluçòas do problema n° 1 654: Palavra-chava:
ZOOTERAPÊUTICA
Parciais: Zureta, Zero. Zupar. Zorate. Zuir. Zorô. Zetéti-
ca, Zápete. Zape. Zote. Zooratra, Zóico, Zarco, Zetético,
Zooética. Zooterapia. Zopeiro, Zuraco. Zoeira, Zoar.

Antiga embarcação
portuguesa, muito
larga 14)

Astrônomo (10)
Berne (3)
Bramido do algumas
(oras (4)

CRUZADAS CARLOS DA SILVA XADREZ ILUSKA SIMONSEN

HORIZONTAIS — 1 — peças de madeira
onde o ferro da plaina ó fixado, ou qual-
quer outro instrumento análogo a ela,
como a garlopa, instrumento para segurar
as patas dos animais, impedmdo-os, as-
sim. dc escaparem; poça do breque,
aplicado diretamente contra as rodas; 5

pirôo de ovos de tartaruga ou tracajô,
batidos com açúcar e farinha; alimento
preparado com ovos de tartaruga, farinha
e açúcar; 10— relativos à ciência que tem
por mira as relações entro os sores e o set
meio ou ambiente, 11 — detrito graúdo,
de calhaus ou pedras, em que domina a
silica; prata. I<ça para lutas ou corridas; 12

deixar de dizer; postergar; 16 — deusa
indiana; 17 — a reunièo das várias parco-
Ias que constituem um todo, 18 — entida-
de benfazeja, considerada pelos persas
como gênio, ora das minas de chumbo •
lerro. ora das éguas, ora das anes liberais
e mecânicas; 20 — denominação atribui-
da a mistura de vinagre, água e mel; 22 —
tipo de formigas de que faz pane a saúva.
23 — raiz grega que sugere a idéia de
ponta; 24 — mamífero da familla dos
Carnideos, semelhante ao lobo • encon-
trado em Mato Grosso (pl.l. 27 — búzio
grande ou caramujo que serve de trombe-
ta aos jangadeiros. para atrair os fregue-
ges ao mercado ae peixe, pescador que
mcrçulha para recolher peixes, mariscos,
esponjas, corais ou algas, 29 — contratar
por,saiáno os serviços do. 33 — exclama-
çílo de espanto, surpresa. 34 — fezes ou
sedimento que o vinho e outros líquidos
deixam aderentes ao fundo e paredes das
vasilhas, resíduo do tabaco queimado;
constituído de nicotma e óleos, que se
deposita no tubo dos cachimbos e pitei-

ras; fuligem de pólvora queimada que se
deposita na parede dos canos das armas
de fogo
VERTICAIS — 1 — ungüento feilo de
cera, óleo e outros ingredientes, imundi-
cie de pele por falta de higiene; medica-
mento para uso externo, composto princi-
palmente de cera e um óleo; 2 — prefixo
grego, é a forma do prefixo ex-antes de
palavra iniciada por consoante que náo c;
3 — habilidades em resolver problemas,
astúcias, delicadezas, sutilezas, 4 — sufi-
xo usado em Química para indicar a
presença de cadeias de cinco membros.
& — espécie de geiôia extraída de uma
alga das índias e empregada em bacteno-
logia, farmácia e indústria; 6 — abrir-se.
descolar-s» a sola do calçado; 7 — tornar
doloroso; angustiar; 8 — touro bravio que
(anca fogo pelas ventas e provoca incôn-
dios por onde passa; entidade protetora
dos campos que os resguarda dos incôn-
dk>s, designação comum do fogo-fátuo
(inflamação expontânea de gases que
saem dos sepulcros o de pântanosl: 9 —
pratica, tem por costume, 13 — mecha
de cotôo ou de algodão, preparada com as
folhas tenras de uma planta chinesa,
pequena mecha acesa que os chineses
aplicam sobre as feridas para cauter.zá-
tes, 14 — de tal maneira; igualmente; 15
— contrário à lei; ilegítimo, 19 — madeiro
alto e esguio, coberto de folhagens e
flores que se coloca em certos lugares
em ocasiões festivas, madeiro alto e
direto que sustenta es velas de uma
embarcação, 21 — açéo de puxar por um
cabo com esforços simultâneos do pes-
soai. para içar qualquer coisa, especial-
mente os escaleres aos turcos (pi í; turno-

res molos nas partes anteriores dos joe-
lhos dos quadrúpedes, 2b — cada um dos
princípios sutis ou semimatenais que in-
terferem nos fenômenos vitais; fenôme-
nos ou sensações que precedem o inicio
de crise paroxistica; 26 — cada uma das
estacas colocadas a seis ou sete palmos
uma da outra para ensinar os manejos
altos aos cavalos, cada um dos dois toros
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ou hastes de madeira que se colocam em
pê, no cháo, para o jogo da bola e do
chinqu'lho, 28 — figura heráldica em
forma de t. usada antigamente no hábito
pelos cônegos do S Antâo. 30 — falha;
defeito, 31 — representar processional-
mente (papel, figura); 32 — aparência
externa de qualquer coisa Léxicos: Mor;
Melhoramento e Casanovas.

SOLUÇÕES DO
NUMERO

ANTERIOR
HORIZONTAIS —
mohco, aça, exilar;
cabeçada, omega,
ica, nela, parse, alfa-
beto; ops. mcubos,
anu, gora, bamba,
atol
VERTICAIS — me-
conio. exame, libe-
Ias, ilegal, caça. ora,
alacre. aba. d.abru-
ra, astro, pa, eo,
funga, pana, co,
bat, sol; ab. um

Correspondência
para: Rua das Pai-
unira-. 57 ap. 4 —
Botafogo CEP
22.270.

BRASILIENSE INFANTIL

Foi um sucesso o III Campeonato
Brasiliense Infantil de Xadrez, realiza-
do de 20 de janeiro a 02 do corrente
mês. O certame contou com a parti-
cipaçâo de 20 meninos e 4 meninas
e foi dirigido pelo Ml Sandro Heleno
Trindade (árbitro geral), auxiliado por
Antônio Bento de Arau)o Lima, Silvei-
ra e Guilherme de Paula O Torneio
foi disputado pelo sistema suíço, em
6 rodadas, e foi sediado no Centro de
Convenções de Brasília — Teatro de
Arena.

A classificação final foi a seguinte.
1° RAFAEL BARBOSA ARY — 12
anos — 5,0 p. (150| Campeão Infan-
til. 2° Miguol Barbosa Ary — 8
anos — 5.0 p. (135 205) Campeão
Dente-de-Leite; 3°. Bruno S. Boto-
lho — 11 anos — 5,0 p (135.195)
Campeão Mirim, 4o Roberto V. A.
Carvalho — 12 anos — 5.0 p (130);
5o. Fernando Amorim — 12 anos —
4.0 p. (155); 6o; Filipe A Uma — 10
anos — 4.0 p. (110); 7°: Fabiano
Ferreira Costa — 10 anos — 4.0 p.
(1001. 8o FERNANDA P. HASHIZU-
ME — 9 anos — 3.5 p. (1001 Campeã
Feminina, 9o' Jaime Zaconeta Filho
— 10 anos — 3,5 p 1080), 10°:
Roberto F Camp — 12. anos — 3,0
p. (1701; 11° Luciano Costa — 12
anos — 3.0 p (160); 12° Rubem G
Cardoso — 8 anos — 3,0 p

1105 165); 13° Auricelio R Timbô —
11 anos — 3,0 p. (105.155); 14°;
Cláudio G Cardoso—10 anos —3.0

p. (095); 15° Fábio Sobral Carvalho
_ 10 anos — 3.0 p. (085). 16°.
Antônio Eliseudo Lima — 11 anos —
25 p 17°. Fabiola Conti|0 Cardoso

12 anos — 2.0 p. (115); 18°.
Luciano M. Rosendo — 11 anos —
2 Op (140); 19°; Juliana T. Hashizu-
me — 12 anos — 2.0 p (1151. 20°
Rodrigo O. Tavares — 7 anos — 2.0
p. 1100). 21°'. Débora Cristina de
Faria — 5 anos — 1.5 p (revelação),
22o; Antônio Aríeudo C Lima — 13
anos— 1,0 p. (140), 23°. Leandro S.
Carvalho —11 anos— 1,0p. (110); e
24°. Roberson L Moreira — 10 anos

1.0 p (1051
A principal revelação do Campeo-

nato, segundo o Sr Antônio Bento,
foi a pequena Débora Cristina de
Faria, de apenas 5 anos de idade,
que conseguiu fazer 15 ponto e
poderia ter leito mais. pois esteve
melhor do que seus adversários em
4 das 6 rodadas

Além do campeão deve ser desta-
cada a atuação do vice-camoeào.
Miguel B Ary. que iniciou perdendo
para o irmão e venceu as demais
partidas Miguel começou a icgar
xadrez (segundo informação do pró-
prio pai) no fmal do ano passado e
atualmente joga no mesmo nível do
campeão!

O árbitro geral gostou muito do
nivel das partidas e ficou bastante
impressionado com essas dua» revê-
lações.

Publicaremos, em futuro próximo,
algumas partidas |ogadas pelos jo-
vens bra5>lienses'

DIAGRAMA 128
Walter Jacobs
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MATE EM 3 LANCES

Solução do diagrama 127 1)D6B +
RdT. 2ID5B + — R3T. 3)B3R + —

R2C. 41D5C-!- —R1B. 5IB5B+ —
B3D, 61D5RI — R1C. ?)BxB -OID.
8)D3C-r -R1T, 9) B5R+ — P3B.
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FESTA DE ANIVERSÁRIO
PARA SAUDAR A DEMOCRACIA
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0 Baile do Pão de Açúcar,
a sambista Elza Soares can-
ta vestida dc Sonho dc Vai-
sa. As cores verde e amaic-

lo substituem o rosa. o azul e o violeta
que, antes da vitória dc Tancredo Neves,
comporiam a decoração new wave da
pista de dança. As mesas exibem toalhas
azuis com estrelas prateadas. O Parabéas
pra Você que balança hoje à noite o
Morro da Urca náo é apenas tema que
marca, a cada ano, a vida de qualquer
folião. É também uma homenagem a
República, pela eleição de seu novo Pre-
sidente. Por isso, o promotor do baile,
empresário Guilherme Araújo, prefere
uma definição mais ampla e democrática:
"A festa deste ano é, no fundo, uma
homenagem a vida".

Suor escorrendo pelo rosto e o pes-
coco. ele salta arfante do bondinho —
camisa sobressalente debaixo do braço,
pois terá em seguida longa sessão de fotos
para a imprensa — e se dirige para o
restaurante do Morro da Urca. Por ali,
circulam algumas das 15 pessoas que
trabalham nos preparativos do baile, tra-
zendo do barracão sorvetes de papier-
maché, de mais de dois metros, c taças dc
acetato, dc quase três.

O Carnaval chegou enfim àquela
pedra da Era Primária da Terra, como já
atestou o geólogo Alberto Lamcgo, e por
isso mesmo ela será homenageada por
Joãozinho Trinta no carro Abre Alas da
Beija-Flor. A ausência do clima carnava-
lesco três semanas antes da grande festa
foi o grande problema enfrentado pelo
empresário Guilherme Araújo:

— Este ano, a cidade foi jogada cm
outra grande promoção, o Rock in Rio.
Muito louvável, mas impediu por três
semanas que se tocasse música dc Carna-
vai no Rio. O clima carnavalesco foi
construído muito tarde. A genle precisa
do tempo que vai do reveillon ao Car-
naval.

Mas vazio é o que náo se percebe
quatro dias antes da realização do baile
tido como o mais bonito do Carnaval
carioca. Este ano. ele parece ter motivos
dc sobre para continuar nessa posição. O
ponto alto, na indicação do próprio em-
presário, é a música. Guilherme investe
numa fórmula nova. Com lodo o respeito
que tem pelos velhos músicos, acha que o
jovem de IS, 20 anos, não é obrigado a se
lembrar daquelas colombinas do passado,
cantadas por seus pais.

Gttillwnne Araújo:*música da melhor qualidade e decoração original no baile tido como o mais bonito do Rio

Assim, incorporou ao repertório
composições carnavalescas dos últimos
três anos, com novos arranjos e direçáo
musical de Tony Cosia. Contratou a
Banda Nova, que tem como cantores um
filho c duas filhas dc Martinho da Vila, e
pós Elza Soares à frente da bateria da
Portela, como fez na festa de reveillon.
Os dois grupos se alternarão ao microfo-
ne, a partir de 11 da noite.

— A música é da maior qualidade. E
Elza Soares, cantando num baile de car-
naval, um luxo! — garante cie.

A decoração sob o tema Parabéns
pra Você, criada por Américo Issa e por
Guilherme Araújo ("Eu quis fazer uma
coisa mais próxima das pessoas") segue
linha mais orginal do que luxuosa. Deze-
nove sorvetes e 2(1 taças em tamanho
gigante se perfilarão da saída do bondi-
nho ás imediações da pista. As árvores
estarão recobertas de pirulitos de isopor.

sorvetes menores, balas graúdas, estrelas
prateadas, picolés.

Imensas caixas dc presente ficarão
instaladas no chafariz, perto da vela de
néon, com 15 metros de altura, idealizada
por Tereza Simões. E mais: um bolo rosa
e prata, com luzinhas piscando dentro,
será o lustre da pista de dança. Nem
mesmo o bolo de verdade, para regalar os
convidados, será dispensado. A dúvida,
até agora, é onde colocá-lo. O local mais
cotado é o camarote do anfitrião.

Tudo reproduz uma verdadeira festa
de aniversário. Guilherme Araújo a co-
mandará de calça listrada verde e amare-
la, casaco verde e dourado e, como toque
dc fantasia, uma cartola de três andares,
formando um bolo com velinha c tudo,
Muita gente deverá ir com a aparência de
presentes ou doces.

— Alguns foliões virão fantasiados
de bolo. porque me pediram sugestões e

eu gostaria de ver muitos bolos andando
pela festa — deseja Guilherme.

Os camarotes à venda já se esgota-
ram. São poucos e o empresário diz que
só os mantém porque satisfazem a vaida-
de das estrelas do Carnaval c resolvem
problemas no custo da produção. Este
ano os ingressos individuais subiram
100%, passando de CrS 75 mil para CrS
150 mil, mas a produção (segundo Gui-
lherme) ficou 400% mais cara do que a
do ano passado. Ele é o primeiro a
reconhecer o alto preço dos ingressos.
Sem isso, porém, não haveria festa, até
porque o Baile do Pão tle Açúcar não
conta com patrocínio algum. Não que o
promotor seja contra. É que as empresas
particulares, talvez por tratar-se de acon-
tecimento de uma noite só, ainda não se
interessaram cm investir na festa.

Dc qualquer modo, Guilherme
Araújo acredita que, mais cedo ou mais

tarde, o patrocínio será indispensável.
Afinal, o elenco da festa, como ele se
refere a seus foliões, quer se sentir em
ambiente trabalhado: "E sem dinheiro
nào se faz este grande cenário".

Oucm sabe se alguns dos problemas
enumerados pelos promotores de bailes
carnavalescos serão solucionados mais
rápido do que se imagina? Guilherme
náo nega que gostaria de ser o Secretário
de Turismo do Rio. Há anos trabalhando
com música popular, desde que começou
a promover bailes de carnaval, ele se
interessa cada vez mais pelo Rio.

— Sinto pena vendo que pessoas
nascidas aqui ou que gostam daqui não
têm muita atenção com a cidade. Então,
me passa pela cabeça fazer um trabalho
político. Náo gostaria de ficar só preso
aos bailes.

O que ele gostaria mesmo era de
organizar um calendário de festas para a

cidade. Evitando, por exemplo, o excesso
de bailes de Carnaval que, no seu enten-
der, só esvazia as festas. Ou não permi-
tindo que eventos como o Rock In Rio se
dêem às vésperas da folia: "Não sou
contra o Medina, acho sua iniciativa
louvável, mas devia ser realizada em
julho, em abril".

Sabe, porém, que administrar o tu-
rismo do Rio nào é tarefa simples:

— É muito difícil, pois antes seria
preciso que sc resolvessem os problemas
sociais. Como pensar cm programação de
festas, se o pessoal está morando debaix*
do viaduto? — pergunta ele, ciando aqui
c ali um retoque nos pirulitos, sorvetes e
balas que enfeitarão o seu baile, trabalho
certamente mais doce que o de um Secre-
tário de Turismo.

CLEUSA MARIA

ri oBaile
Feliz Cidade
OS JOVENS É
QUE FAZEM A FESTA

O Baile da Feliz Cidade deve conseguir agora animação ainda maior do que a do ano passado

ANUNCIE
PELO
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284-3737
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CERCA 

de duas mil pes-
soas estão sendo espera-
das hoje à noite, no Scala
Rio, para participar do

Baile da Feliz. Cidade que promete
ser um dos mais animados deste
carnaval. Criado para atender ao
público jovem habitue da Rádio Ci-
dade, a festa tem como ponto alto o
concurso para escolha da Garota e
do Garoto Scala. Os vencedores re-
ceberão roupas, passagens ida e vol-
ta para Nova Iorque e um contrato
de CrS 10 milhões com a revista
Play boy.

A festa é acima de tudo um
alegre encontro da juventude que
curte a Cidade — garante sua organi-
zadora, Ana Maria Tornaghi. que já
tem confirmadas várias presenças co-
mo as de Pele e Xuxa, Glória Pires,
ítala Nandi, Rosamaria Murtinho e
muitas outras.

Mais de mi! jovens já estão ins-
critos no concurso Garota e Garoto
Scala. Mas não basta ser bonito para
sair vencedor, explica Ana Maria,
antecipando que os itens charme,
animação e integração com o clima
da festa fazem parte dos critérios que
serão julgados pelo júri formado por
nomes nacionais e internacionais.
Entre esses nomes estão o superin-
tendente do Sistema de Rádio JB.
Nelson Batista Neto. a editora de
moda do JORNAL DO BRASIL,
lesa Rodrigues, o proprietário do
Studio 54 em Nova Iorque, Marco

Flcishman, e Olivia Valore, dona do
Apocalipse, de Paris. Os concorren-
tes podem sc inscrever ate a hora da
festa levando uma fotografia, lista
com dados pessoais e a solicitação
feita por uma bouíique. Os primeiros
colocados serão capa de alguma re-
vista da Editora Abril:

— Receberão também roupas
da Gregório Faganello, da Frank
Amaury, uma viagem para o interior
do Brasil alem, é claro, da viagem a
Nova Iorque — diz Ana Maria.

A decoração de Arlindo Rodri-

quês é basicamente a mesma para
todos os bailes do Scala. Mas hoje à
noite o carnavalesco promete uma
surpresa em pastilhas de metalóide.
Para que a animação não encontre
barreira, a casa reduziu o número de
mesas de pisla — serão apenas 100
— abrindo espaço para o pula-pula.

A festa não pára nem na hora do
concurso que será realizado no trans-
coiTer do baile animado pela orques-
tra Dom Magno. Quarenta recepcio-
nistas, homens e mulheres, foram
destacados pela organização da casa
para 

"enturmar" os convidados, bra-
sileiros ou estrangeiros. Para quem
quiser participar, os preços do baile
sáo os seguintes: camarote para 20
pessoas com direito a ceia e salgadi-
nhos (CrS 2 milhões); mesa de de
quatro lugares com direito a salgadi-
nhos (CrS 300 mil) e o ingresso
individual custa CrS 50 mil.
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CINEMA
PARA QUEM NÃO VAI DE MOMO
SE 

você não está no imenso
contingente dos que se entre-
gam à folia, aproveitar o car-

naval de ofertas cinematográficas po-
de ser uma boa. Sabendo selecionar
os horários — antes e depois das
bandas passarem — c as salas de
exibição — nada em que exista Momo
por perto — ir ao cinema pode ser
uma opção das mais tranqüilas. Muilo
mais tranqüila do que em qualquer
outra temporada. Pois filme para ver
existe — e como.

Entre as estréias nada de muito
significativo. Ainda assim, o duelo
entre Dolly Parton c Sylvcstcr Stallo-
ne em Um Brilho Na Noite é muito

mais interessante do que o travado

por Anthony Hopkins c Mel Gibson
cm Rebelião em Alio Mar. Acrescen-
te-se a Um Brilho a trilha sonora da

própria Dolly Parton — bem curtido
exemplar country.

Também nesta dc country vem A
Força do Carinho, que deu o Oscar de
melhor ator a Robert Duvall, Ele
mesmo compositor e intérprete coun-
try, Duvall tem sensível desempenho
cm um filme de extrema sensibilida-
dc. Sensibilidade que não falta, por
exemplo, a François Truffaut na reali-
zação de seu De Repente, Num Do-
mitigo. Bom policial, em preto e bran-
co, como os bons policiais dos anos
40, Truffaut cria um filme-testamento
e homenageia seu cineasta preferido:

Alfred Hitchcock. O mestre continua
cm earlaz com um filme que sc não
está entre os seus títulos mais presti-
giados pode ser visto sem qualquer
esforço. O Homem Que Sabia Demais
é um drama familiar entrecortado por
uma intriga internacional.

Dois filmes brasileiros chamam

particularmente a atenção: Tensão no
Kio. de Gustavo Dahl e Cabra Marca-
do Para Morrer, dc Eduardo Couti-
nho. Em Tensáo no Rio, um certo
delírio terceiromutulista cm visão
muito particular de nossa realidade;
em Cabra, o documental encontra
uma linguagem própria em intenso
mergulho da história nacional dos
últimos 20 anos.

Deixando o som rolar, dois filmes
menos compromissados: The Rocky
Horror Picturc Show c Xiimulu. No

primeiro, um dos mais curtidos cull
movies que sc tem notícia, a irreve-
rência é um dado dominante enquan-
to no segundo reina a fantasia. Em
Rocky, a prevalência de uma certa
modernidade — mesmo 10 anos após
sua realização; em Xanadu, o i,negá-
vei charme da nostalgia na presença,
ainda clctrizande, de Gene Kelly. Em
todos, a certeza de que nem só de
folia vive o Carnaval. Ou que entre
um baile e outro, curtir o cinema
também é possível.

wilson cunha De Repente_ Num Domingo

O Homem Que Sabia Demais

Estréias
OAT1NHAS E QATOES (Stxtean Candlael. do John

Hughes Com Molly Ringwald, Justin Honty. Michael

Schoolfling, Haviland Morris o Gocklo Wotanabo Matro

Boavlata (Run (to Pnssom. 62 — 24013411, Condof

Copacabana (Hua Figueiredo Maynlhftos. 286 — 256-
2610). Largo do Machado 1 ll.atyo do MnctvKlo. 29 —

245-73741 14h. 16h, IBh. 20h. 22h Am*rica (Rus
Conde do Bonlim. 334 — 264-1246). Barre-1 IAv doj

Américas. 4 666 — 32564H7I 14ht0mln, I6h,

17h50mln, 19M0mln, 21h30min 114 onosl
CorruSdia sobro ndolosconton. Uma yorota '1o 16

«nos « min turma do escola. Elo doscobro no dio do

«nivomrtrio queoutã apaixonada por um cologo mau,

no mosmo tompo. nstã dosiludido porrjuo ninguém

h lembrou da doto. Produçõo amoricano.

REBEUAO EM ALTO-MAfl tTl>e Boontyl, do Roger

Donnklson Com Melüibson Anthony Motins, Leurerv

co Olivior. liilwnrrt l:ox. Onniol Dny Lewis o Bernard Hill

Venaia (Av Postout 184 _ 295-834!». 14h30mm.
16h60min, 19h10mln. 21h30mln, (14 onosl

História mal do utn nnvio inijlAa quo parto dn

Inglaterra, no linnl do século XVIII, om dlroçAo ès
Mha» do Pnclfico Sul. Duranto n vingem a tripulado
m ravoltn mos oonsoguo chognr Ao Nhos. Al, os

tripulantes novamente bo nmolinom porque una

querem voltnr o Londres o outros prelorom desertar
e continuar uns ilhao. ProduçAo amoricnnn baseado
no livro Captnin Bllgh & Mr Christian, do Itichord

Hough,

RMNESTONE — UM BRILHO NA NOTTE (RMneato-
nal. do Bob Clark Com Sylvostor Stalkino. Dolly Parton.

Richard Famsworth, Ron Leibman o Vim Thomorson

Ôp«r»-1 IPraia do ItotaloflO. 340 — 266-2545I
14h45min, 17h. 19h15mm. 21h30min. L*bion-1 (Av
Atoullo do Paiva. 391 - 239-5048) l.!h. 16h. 18h. 20h.
Barra-2 (Av das Américas, 4 666 — 3256487) Mh.
16h. 18h. 20h. 22h PaWo-1 IHua do Passeio. 38 —

2406541). Tijuca (Run Condo do Bonlim, 422 — 264-

5246)' 13h30mm. 15h30mlli, 17h30min. 19h30min.

21h30min Com som dolbyatereo txjs cinoiras Tl)uca,
L»Won-l « óp*r»-1 00 anos)

ComíKlio sobro o ancontro ontre um chofer do
táxi, que leva tudo nn esportivo, e uma jovem
provinciana, cantorn de musica country, om uma
booto chnmodo Rhlnrwtona, om Nuvo lorqun Ela lal

uma npostn arriscada com o pntrAo o usa o chofer

para ajudA-la o ganhar, ProduçAo amoricnnn.

ALUGADO PARA MATAR (SloyBrrxlnd) do Terry
Bodford Com Poliu Coyolo. Mol Sinilh, Billio Wlmolaw.
Philip Sayer o Bill Luhrs. Ôpera-2 (Piaia do Botafogo.

340 — 266 2546). 14h20min, 16h10min, lüh.

19h50mln, 21lvl0min Copacabana IAv Copacabana.
801 — 255-0953), Barra-3 (Av das Américas. 4 666 --

325-64871. 8*o Luli 1 (Rua do Calote, 307 — 285-

22961 I4h50mm. 16h30min. lBhlOrmn. 19h50min.

21h30min Odaon [Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-

3835). 14h. IStvlOmin, 17ti20mm, I9h. 20h40min Ca-
rioca IRua Condo dü Bonlim. 338 — 2288178):
14h20min. 161). 17h40min, 19h20mm. 21h. (16 anosl.

Um assossino profissional participa de um rou-

bo com mais dois companheiros mns, na hora da
fuga, ocorro um ncidonto com a morte da uma
criança. 0 pai da criança todoIvo vingm-se e contrata
um outro assnssmo para perseguir os rosponaívois

paio acidento. ProduçAo americana.

DESEJO DA CARNE (With Carnal Intantl. do Allrodo
Riüo Com Ema Schurer o hemi Bonussi Vitória IRuo
Sanador Damas. 45 — 220 17831: do 2* o 6". íis 12h.
13h30min. 15h. I6h30min, 18h. 19h30min, 21h Sábado
o domingo, a padir das 13h30min Botafogo (Rua
Voluntànos da Pàtna, .15 — 26644911: 15h, 16h30mm.
18h. 19h30mm, 21h. (18 anos).

Filme pornô,

Tensão no Rio Rhinestone — Um Brilho na Noite

m Acumulando as lunçüas do autor do argumento,

roteiro, diretor a montador, Gustavo Dahl arma um

huclnanta painal da lantasia & política, da ficc*o Si

mandada na América Latina. Um jogo qua. carta-

manta. intarassará à platáia aborta a obras insti-

gentes.
CARAVANA DA CORAGEM — UMA AVENTURA
D08 EWOKS (Caravan o( Courage — An Ewok
Advanttira). do John .orly Com Enc Wolkor. Wsrwick

Davia. Ronnule I lanagan. Guy iJavd e Aubreo Millor.
I .oi (Praia iio I larrwngo, 72) 14hl0min. 16h,
17h50min. 19h40min. ?lh30min Imparator (Rua Dias
do Cnrl. 110 — 249-79821, OUrta Rua Uranos, 1 474 —

230-20(30). do 7" a sábado, (15 IBh. IBhSOmin.
IBMUmm, 20h30min Domingo, som a última r.ossfto.
Madiir»4ni-7 (Mun Dagmai da Fonsoca, 54 — 390-

2338): fio 2a a sábado, As UhIOmin, 16h, I7h50m!n,
lUtvlOmtn. 21h30mln, Domingo, som a ultima sotsAo

(Livro).
Umo nave cal em um mdrnnho planeta o aa dun»

criança sobreviventrro descobrem quo boub pai»
foram iec|tiestrado». Logo ganham a amizade dos
Ewokt, quo twbham o planeta, o portem om cornvn-
na pain tentar doacobrii o paradeiro dos paia. Produ-

çAo amoricona.
YOR. O CAÇADOR DO FUTURO (Yor, Huntar From

th* Futura), do Anthony Dawson Com Roh Brown,

Corinne Cloiy. Alan Collins o Aysho Gul Sio Luli 2 (Hua
rio Calolo. 307 — 285 72961. Labton-2 (Av Ataullo do
Paiva. 391 — 239-60481: 14h50mm. IfWOmin. (Livro)

Um jovom guerreiro viajo a procura do sou povo
e do sou pnssodo. É obrigado b lutar com várias
tribos e acaba sondo oscravi/ado. Pnra oacapar,
rouba uma aeronave o (az explodir o Itha onde

habitavam seus inimigos. Produgôo amoricuna.

UM HOMEM, LIMA MULHER. UMA NOITE

(Clair da FiMnmal. do Costa Gavras Com Yvos

Montahd, ftomy Schnoider. Romolo Vaili, Ula
Kodrova o Hoin; Bonoem Clnoma 1 IAv Prado Júnior.

28II 15h30min. 17h30min, 19h30miri, 21h30mm (14
anos)

Ltm homom encontra por acnso umn mulhor o o
encontro mostra-se rovolador para os dois. Ambos

ettAo peatando por urn momento difícil, defrontan-
dose com ¦ morte de pesaoae queridos. Ele, com o

•uicldlo da mulher o ela, com ¦ morte acidental da
(Ilha. Produçío (rnncasa.

¦ Cosfa-Govm» — rasponsával por lllmaa abada-

manta políticos como Z ou A ConHaaào — matia

uma obra da vôo existancial. Yvas Montand a flomy

Schneldar aprasanlam pungentes dasampanhos co-

mo suas angustiadas parsonogans.

O ÚLTIMO GUERREIRO DAS ESTRELAS (Tha Uat

Starflghtarl. do Nick Casilo Com Lanço Guosl. Don

Oiioiiihy, Catherina Mary Stewart o Robori Preston,

Art-Cataihopp)"* 3 IAv Alvorada. Via 11, 2 150 —

37507481 do 1* a fl". as 16h. I8h, 70h. 22h Sèlutlo a

domingo as 14h. 16h. I8h.70h.22h ArtSJo Cornado

2 (Estrada do GAvoo, B99 — 322-12B8I, Art-

Copacabana (Av Copacabana, 759 — 2354895). Art-

Tl|uca (Rua Condo dn Bonlim. 406 - 254-9578I 14h,

I6h 18h 20h. 22h Path* IPrnçn Floriano. 45 — 220-

3135): 12h. 14h. 16h. IBh. 20h. 22li. Art-Maduralra

(Shopping Conlor do Maduiuira - 390 1877). Parato-

doa (Ruo A-quias Corrlniro. 350 - 281 3628) IBh, I7h,

19h. 21h Todas os ciplal sfto om dolby-stnroo (Livro).

Flcçèo cinntlllco. Um rapaz apaixonado |x>r |o-

gos eletrônicos entra em contato com um extra-

torrostro, quo vom A Torra com umn únien miásÔO!
lovar o rapai a umo viagem ospncial para, junto com

oa outros seroa, entrar numa guorra e salvar o

univorno. ProduçAo americana.

08 CAÇA-FANTASMAS (Ghoatbuataral. do Ivon Roit-

man. Com Bill Murroy. HHrold Homis, Dan Aykroyd. Rick

Morandis n Sigournoy Woavnr Copar-TI|uca (Rua Con-

de do Bonlim, 615). IBh, 17h. 19h. 21h 110 «nos).

Fstranhos fonômonon acontocom om Novo lor-

que quando vários fantasma* começam a aparecer
no cidedn. TrAn cientistas, que haviam lido expulsos

do Universidade por causa do sous método» de
trobolho pouco ortodoxos, Iniciam umo verdadeira
caçada aos fantasmas quo ameaçam destruir e
cidade. Produçflo amorleana.

.a. D« REPSIÍTH. NUM DOMINGO IVIvemant
H^ Dimancha) do Prnnçou trulfout Com Fonny
^^ 

Ardant. Joen-Louia Tnntiqrwnt. Pbihppo Lnuden-

bach. Caroline Sihol o PhilipfM Morior-Genoud 8tudk>-

Gaumont Copacabana IRua Raul Pompéla, 102 — 247-

89001: 14h, 16h. 18h, 20h. 22h. 8ttK«o-Oaumont
Catat* (Rua rio Catolé. 228 - 205-71941: de 2* a 5\ Si

ISh. 17h, 19h, 21h De 6* o domingo, òs I6h, 18h. 20h.

22h. (14 anosl

Policiei amblontado numa poqueno clrlade do

Sul da Fronça. O dlrotor do umo agencio Imobiliária

torna-ao auspollo do um duplo asaanlnato: o da sua

mulhor o o do amorno dolo. Suo nocrotárle, detolive

amadora, vai lonlor descobrir a vordode poro inocen-

tor o potroo. Ullimo (ilmo do Irulfout. Produçõo

franceaa!
¦ Neste verdadeiro (Umo testamento, o cineasta

François Truffaut homenageia Alfred Hitchcock, seu

diretor preferido, a realiia um trabalho qua tanto

dava ser curtido pelos cinéfilos exigentes como pelo

publico a llm da um ancelanta policial.

GHEMUNS (Qramlirral, do Joo Danlo. Com Hoyt

Axton, John Louie. Knye Lute. Don Sloolo. Susan

Burgess, Scott Btady o Arme Moore. Paládo (Campo

Grondol: 15h. 17h, 19h, 21h Ate omonhS (10 onosl.

Numa pacata cidode amoricona, um hornom,
corn mania do inventor, compra numa loja do obje-

tos chlnosos um bichinho estranho pora sou (ilho. A

principio doce o inofensivo, os pequeninos bichos
tôm o dom de muittplicar-so nos milhorea, perdendo
a docilidado. quo 6 substituído por tacanhos diabóll-
cas que se espalham por todo a cidade. ProduçAo
amoricona do Stoven Spiolberg.

Continuações
A FORÇA DO CARINHO (Tender Merdas) do
Bruce Bornsford Com RoDert Duvall, íess
Harper. Alian Hubtvird. Betty BucUey e Ellen

Bardln, Largo do Machado 2 (Largo do Machado. 29 - -

245 7374). Rlo-Sul IRua Maruuòs de Sâo Viconlo, 52 —

2744532) 14h, 16h, IBh. 20h. 22h (10 anosl
Um cantor de musica foiW, depois do um casa-

mento fracassado o do uma carreira destruída, entre-

ga-se è bebido o leva uma vida completamente
errante atô o dia om quo ncordu num motel de uma

pequena cidade do Texas. Aos poucos, vai se apai-
xonando pela viuva, dona do motel, e atravôa do
amor recomeço uma nova vida. Produçflo amori-
cana.
¦ Com uma perfeita integroçAo entre o homem,

sua música e a peisagem, A Force do Carinho se
transforma em um filme surpreendentemente belo e

pungente. Robert Duvall, vencedor do Oscar em 84,
• è uma revttlaçêo como musico country.

NOS CALCANHARES DA MAFtA IVillafla Dreamsl
de Stuart Rosenberg Com Enc Roberto, Mickev Rourke.
Daryi Hannah, Geraldine Pago e Kenneth McMilian
Baronesa (Bua «nd'do Benico. I 747 — 390-6745)
14h. 16h2Qmm. 18h40min. 21 h Art-M*ter (Rua Silva
Rabelo. 20 — 249-4544). 14h30mm. 16h40min.
18h50min. 2!h (18 anosl

Um mattre o um garçom de um restaurante do
Village resolvem participar de um assalto. Mas,
como sèo amadores, nôo percebem que assaltaram
um perigoso chefflo da Môfia e acabam com a

policia e os mafiosos atros deles. Produçflo ameri-
cana.

A FORÇA DE UM AMOR (Braathlesal de Jim McBri-
de Com Richard Gore e Va'ene "Oiprisky Roxl iAv.
Copacabana. 945 — 236-62451: 14h. 16h. IBh. 20h
22h. (18 onosl.

O drama entre dois jovens nume nova versflo de
O Acosaado, filmado por Jeen-Luc Godard em 1960.
Um rapaz rouba um carro em Las Vegas e parte em
atta velocidade para Los Angeles. Acaba sendo

perseguido pola policia, comete um crime e procura
refugio no. casa de uma garota por quem está
apeixonado Produçflo americana.

^^ TENSÃO NO RKJ (Brasileiro), de Gustavo Dahl
H^^ Com Anselmo Duarte. Nelson Xavier, Ana Mana^^ 

Magalhães. Norma Benguell. Raul Cclez. Dina
Sfat e ülian Lernmenz Bruni-ipanema (Rua Visconde
de Pirsié'. 371 —521-4690): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (18
anos)

Durante a visita de um chefe de Eslado ao Brasil,
um Ministro brasileiro, edversôrio político do presi-
dente, 6 assassinado num atentado a bombo A

partir daí tooa uma fede de intrigas e conspirações *
ermada num climB de fantasie politica.

teátililííiiir ^.^': '^'iés_____^Êa^^^M^^mm fflmffiBtelí ^

-v.-^vBfl ^hÉhKL1»•" vt'mímL ^1 ^Bfll i^^^l \W\__\W

P.VvthJHIwA.. A^ mmW J J^^^J _W__\ \ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\____\\\\___V^mm\ 1
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T)nA Çtnwnrt-ixou òiewuri. os maiores sucessos no
telão da Cândido Mendes

ROCK EFERVESCENTE
rock carioca está parado. Ao
vivo. Mas no telão, longe dos

confetes e serpentinas, o couro conti-
nua comendo. Se você não foi ao
Rock in Rio mas ouviu falar, ou então
foi e quer ver de novo. toda a energia
do escocês Rod ("The Mod") Stewart
está sendo despejada na Sala Cândido
Mendes, até domingo, com sessões às
20 c 22 horas. Hoje c amanhã, sessão
extra, à meia noite. Rod Stewart canta
seus maiores sucessos, incluindo a
magistral Tonight I'm Vntirs. tjue es-
tremeceu a cidade do Rock.

Oucm quer conhecer mais a fun-
do o movimento punk inglês, vale a
pena dar unw chegada, hoje. na Sala
ülauber Rocha do Museu da Imagem

' do Som, onde será apresentado um
documentário, com depoimentos e
músicas, sobre a punkmania londrina.
Sessão única às 20h30min. Fundindo
rock, country e fulk music. James

Taylor vai estar no telão do Gig bar e
restaurante hoje e amanhã às 22h.
Domingo. Jai.ies Taylor toca mais
cedo. às 20h. E quem morre de saúda-
des do The Who pode rever a extinta
banda liderada pelo compositor e gui-
tarrista Pete Townshend. Domingo, 2
da madrugada no Gig bar, que apre-
senta, hoje e amanhã no mesmo hora-
rio. um superconcerto do Fleetwood
Mac, com a sensualíssima Christine
MacVie no vocal principal.

No vídeo bar a folia passa ao
largo, também. Hoje, a partir das 19
horas, em sessões contínuas, exibição
de clips com George Benson, Elton
John e Rolling Stones. Em jazz, a
única opção em telão é o saxofonista
Benny Carter e seu quinteto no con-
certo de Smithsonian, Hoje, às 19h no
Museu da Imagem e do Som. Ultimo
dia.

LUIZ ANTÔNIO MELLO

BROADWAY DANNY ROSE (Broadway Dan-
ny Rom). dn Woodv Allen Com Wocly Allen,
Mia Farrow, Nick Apollo Forte. Milton Borlo.

Sandy Baron, Corbett Monicn o Jackie Gayle S*o Luli 2

IHua do Dltolo. 307 — 785.2796). Lablon-2 (Av Ataullo
rio Paiva. 391 — 239 50481: IShIOmin. 19h50mm,

2th30mln, (lt onosl.

Comòdia quo tom como pereonagom principal
um «gente do tolontos, ospocíolizado om doscobrir

númeroa que nAo sorfto »ucoa»o. Do contusflo em

confusío, ele acabo oli onvolvondo-to com a Mafia

de New JerBey. ProduçAo americana.

Os bastidores do teatro nova-iorquino vistos com
uma profunda afeiçêo por Woody AJlen. £ o sorriso
vem, embora algumas vezes, amargo.

TOP SECRET — 8UPER CONHDCNCtAL fTop 8»
cret). de Jim Abrahama, Davtd Zucker e Jerr/ Zucker,
Com Ornar Shanl. Jeremy Komp, Warron Clarke, Tria-

tem Jollinek e Vai Kilmer. Maduralra-1 IRua Dagmai da
Fonseca. 54 — 390-2338I: do 2" a sábado. Ss 14h20min.
16h, 17h40mín, 19h20min. 21h. Domingo. 6s
14h20min, 16h, 17h40mm, 19h20min. 110 anosl.

Comédia tatlrica aobre eapionagem internado-

nal dirigida pelo» mesmot cineaBtaa de Apertem ot
Clmoe... O Plkrto 8umlu. Um (estivai da rock é

organizado na Alemanha com a intençflo de distrair

etençAo do mundo enquanto um golpe ó prepara-
do para reunir ai duoa Alemanhaa a o mundo todo

sob um só regime político. ProduçAo americana.

^^ ROCKY HOfWOfl 8HOW (Tha Rocky Horror

|^^ Ptctora Showl, do Jim Sherman. Com Tim
^^ 

Curry, Susan Sarandon, Barr/ Boatwick. Richard

0'Brien. Patricia Quinn o Littlo Neil. LaWon-1 IAv.

Ataullo de Paiva. 391 — 239-50481: 22h. 116 anosl.

Comédia mualcel mlsturendo (lime de lorror a

rock and roll. Um caaal de namorados 6 surpreendi-
do numa noite de forte tempestade quando o carro

angulça em um lugar deserto. Elo* procuram um

telefona num castelo das proximidades e descobrem
um grupo estranho de pessoas que tôm como lider

um travesti do planeta transexual. Produçõo ameri-

cena.

¦ Maia do qua debata sobre se estamos diante de

um bom Hime ou nio, interessa o lenômeno Rocky

Horror: irreverente sátira pop-transaxuel aos lilmas

de terror — destinada à leixe mais inquieta do

público.

O RLHO DE SEXO EXPÜCtTO (Brasileiro), de Francis-

co Cavalcanti. Com Oásis Ninitti. Elizabeth Bacelar,

Mano Pinto e Nani. Ra» (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-

8285): de 2" a 6*. ès 12h, 14h35min, 17h10min.

19h45min. Sábado e domingo, ás 14h, 16h35min.

19h10min, (18 anos).
Filme pornô.

GOSTOSAS, TARADAS E 8ACANA8 (Netty Glrts).

de Henri Pachard Com Kelly Nichols. Titlany Clark.

Sharon Káne e Joana Slorm. Orty (Rua Alcindo Guana-

bara. 21) de 2" a 6*. às 10h. 11 h30mm. 13h, 14h30min.

16h. 17h30mm. 19h. 20h30min Sáhado e domingo, a

partir das 14h30min Aator IRua Mmislio Edgar Romo-

ro 236 — 390 2036), Tl|uca-Palace 2 (Rua Conde de

Bonfim. 214 — 22B-1S10I 15h, 16h30mm. 18h,

19h30mm, 21h. (18 anos).
Filme pornô.

AS GOSTOSAS DE LAS VEQA8 (Ua Vagai Ma-

nlaca). de Mike Hunloi Com Annette Havon. R.chard

Pacheco e John Leslie Bninl-TI|uca IRua Conde de

Bonfim, 370 — 268 23251 14h30min, 16h10mm,

17h50mm, 19h30min, 21h10min. 118 anos).

Filme pornô.

CANAL DO PRAZER (Ptaesure Channal). de Robert

Houston Com Brooke Fields. Laurie Smüh e Athena

Star Scala (Praoia de Bolalogo. 320 — 266-25451: 14h.

15h30m, 17h. lBh.30m. 20h. 21h30m. (18 anos).

Filme pornô.

Iniciais. O filmo ganhou quatro prêmios no Festival

do Rio, inclusive o Tucano de Ouro.

¦ Através da família de urn lidar camponês as-
sassinado, Eduardo Coutinho retrate a vida brasilei-
ra nos últimos 20 anos com notável eficiência e
transforma seu filme, interpretado por 

"atores" nâo

profissionais, num extraordinário documento.

O HOMEM QUE SABIA DEMAIS (Tha Men Who
Knew Too Much). do Alfred Hitchcock. Com James
Stewart, Dons Day. Domei Gelin, Bronda do Bon/io.

Bernard Milos e Chrlstoptiar Olsen Bnini-Copacabina

IRua Barala Ritmiro. 502 — 25B-458BI I5h, 17h10mm,

I9h20min, 21h30mln Pal*clo-2 IRun do Passeio, 38 —

2406M1) 14h, lOhIOmin, lBh20min. 20li30nnn (14
anos]

Um médico o SUa mulhor, urna r.ontora, p/irtorn
com o filho dn 10 anos para urna viogom do forinn oo
Marrocos. Na viogom acabam envolvendo-Se, por
acaso, corn uma perigosa rnrie do espionagem e

alguns assassinatos, ProduçAo amoricona.

uirA, um Incho em busca de deus (Brasileiro), de
Gustavo Dahl Cnm Ana Mona Magalhães e Érico Vidal.
Càndklo Menti-» IRuo Joana Angélico, fl3 — 267-
70981 14h. IBh. 18h, 20h. 22h. (14 ano3l.

A partir do um acontecimento real (o suicídio de

um índio Knapor, narrado num ensaio ria Darcy

Ribeiro), um esboço poro a apresentação dn cultura

indígena e do confronto entro ola o a motonulmonto
mais forte cultura do bronco.

RETRATOS OA VIDA (Ua Una at kn Autroa), dn

Claude Loiouch. Corn Nicoio Gaicio, Robert Hossem,

Jorge Don, Geraldine Chaplin o James Caan Corsl

IPraia do Bolaloflo. 31B - 26&25451 IBh. 21h 114

anos).

O filmo h dividido entre os Eiiarios Unidos o a
Europa as vrtsporns do 2" Guorra Mundial o percorre
os anos rio 1!>3G a 1380 mostrando o história do

quatro famílias — uma americana, urna francesa,
urna alemã o uma russa, ProduçAo francosn-

Cavalcanti, mB — 591 2746)
19h30mm, 21 h 118 anos)

Fllm» pornO. Produçío Italiana

15h. I6h30mln, 1õh,'

Drive-In
BETE BALANÇO (Brasileiro), do Lnol Rrxlnques Cnm

Débora Blnch. Lüuro Cortina. Üioqo Vilela. Mana Zilda a
Hugo Carvana üiijoa Drhra-ln IAv Borges dn Medai-

ms. 1426 — 274-79991: 20h30inm, ?2h30min 114

anos). Atô quarta.
Urna cantora do Interior de Mines vom tentar a

sorte na cidadã orando. Encontra um amigo de sua
cidade, conhece um fotógrafo o so entUrma com os-

grupos do rock atô conseguir realizar sou sonho:

grnvnr um dÍ3CO.

DORA DOfTAIJNA (Brasileiro), do Porry Salles. Com ¦
Vera Fischíír. Oeyde Yáconis, Jofro Soares e Jorye
Cherques Ilha Auto-CIna (Praia de Sáo Benlo — Ilha do
Governador — 393 3211) de 2" a 6", Ss 20h30min.
22h30min SSbado o domingo, M I8h30rnm, 20li30min.
22h30min Atô terça (16 anos),

A história do Dorollna, ume jovem quo abando-
na a fazendo dn suo mflo, torn início no final da
década do 30, quando elo decida viajnr num grupo
do teatro pelo interior do Brasil. Baseado no romon-
co homônimo de Rachel de Queiroz.

BEUO NA BOCA (brasileiro), do Paulo Sérgio Almeida.
Com Mano Gomes, Claudia O ha na, Joana fomm, Mil-
ton Moraes o PoMotio Fortuna J»cnropogu* Auto-
Clna (Rua Cindido Bonlcio. 2 973 — 392 6186) de 2" a
6". as 20h. 22h. Sábado o domingo, ás 18h30min,
20h30min. 22h30min Alé ten^i (18 anosl.

O romance entre uma moço tio Copacabana, em

conflito com a família, o um rapaz quo more "por

algurn tompo" ne Cinelândia Os dois so conhecem

numa noite de verso o acabam envolvidos numa

trama poüciol, em quo elo, por ciúme, mata os ex-
namorados doía

Reapresentaçoes
w^ CABRA MARCADO PARA MORRER (Brasilei-

fmm rol oo Eduardo Coutinho. Com Elizabeth Teixei-
^r^ 

ra e seus filhos a os moradores do engenho

Galilôia em Pernambuco Palaaandu (Rua Senador

Vergueiro. 35 — 26546531. J6la IAv Copacabana.

680) I5h 17h15mm. !9h30m,n, 21h45min. Comodoro

(Rua Haddocii Lobo. 145 — 264-2025) de 2' a 6é. às

15h; 17h10min, 19h20mm, 21h30min. Domingo, ès

15h! 17h10mm. 19h20min. (18 anos).

O filmo começa contando a história de um lider

camponês assassinado, na Paraíba, em 1962 Com a

revoluçáo de 64, os participantes do Mme. incluindo

a equipe do filmagem, sào obrigados a desistir do

projeto o o eauipamento e apreendido Em 1981 a

eaume volta a lilmar a historia, desta vej procurando
mostrar o destino de cada um dos personagens

CARRUAGENS DE FOGO IChariota of Fira) do Hugh
Hudson Con Bon Cross, lan Charieson, Nigel Havofs,

Nick Farrot o Daniel Gerroll Brlstol IAv Ministro Edgar
Romero. 460- 391 4B22) 14h. ]6h20m, t8M0m. 2lh

ILivrel.

O esforço fisico o os conflitos existenciais da

dois jovens quo enfrentam os mais diversos obatA-

culos pare ir a Paris participar dos Jogos Olímpicos
de 1924 nos provas do corridas.

XANADU (Xanadu). do Robert GroonwaH Com Olivia

NowtonJohn, Gono Kelly, Michael Bock. Jamos Solvan

o Dimitra Arliss. T1|uca-Palaoe 1 (Rua Conde de Bonlim,

214 — 228-4610) 19ht>0min. 21h40mm. Art-

Casashopping 2 (Av Alvorada, Via 11, 2 150 — 325-

0746) do 2" a 6". às I6h40min. 1Bh20min. 20h.

2lh40min. Sábado o domingo, às 15h, 16h40min,

18h20min. 20h. 21l<40min ILivrel.

Um arquiteto famoso, que jô trabalhou como

saxofonista om bandas populares, deseja abrir ume

casa noturna para dançar a, por sugestão do um

jovem artista plástico, abre uma cosa do musica

jovem para patinadores. Produção americana.

UNIVERSO EM FANTASIA (Haavy Motali, desenho

animado do Michael Gross. Direção de Geraki Potterton,
Roloiro de Dan Goldberg e Lon Blum. Copar-Botafogo

(Rua Voluntários da Patna. 88). Ricamar (Av Copacaba-
na, 360 — 237 99321. 18b. 19h40mm, 21h20mm. (18
anos).

Inspirado nas histórias do rovista Haavy Matai,

este desenho animado narre uma aventura espacial
ambientada num futuro remoto. Produção omeri-

cana.

08 MUPPETS CONQUISTAM NOVA IORQUE (Tha
Muppata Taka Manhattan), de Frank O/ Com os

bonecos Muppets e a participação dos atores Art

Carney. James Coco. Elliot Gould e Brooke Shields
Copar-Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88). Rica-

mar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932) 14h. 16h

(Livre).

Terceiro (ilme com os bonecos Muppots conho-

cldos daB tiras de quadrinhos a da telovisáo. Noste

aventura, que tem a participação do alguns atoros,

oa bonecos saem de Hollywood o vêo tentar a sorte

como artistas em Nova Iorque. Produçáo amoncana.

A DAMA E O \MQABUNDO (Lady and tha Trompl.

desenho animado de Walt Disney. Dublado em portu-

guès. Tl|uca Palaoe-1 IRua Conde de Bonlim, 214 —

2284610): 14h20min. 16h10mm. 17h50min (üvrel.

Desenho animado contando a històriB de amor

antro uma cadela de luxo e um cào vira-lata quo vive

nos becos. Produçáo Brnoricana.

A ÚLTIMA FESTA DE SOLTEIROS (Bachalor Partyl
de Neal Israel. Com íom Hanks, Tawny Kitaen, Adrian
Zmed e George Gnzzard Udo-2 (Praia do Flamengo.
721: 15h. 17h, 19h, 21h. (16 anosl.

Comédia sobre o último dia de solteiro de um

jovem motorista de ônibus. Os amigos do noivo

preparam-lho umo festa, mas elo tem que resolver

primeiro seus problemas com os pais e um ex-
namorado da noiva que são contra o casamento.
Produçõo americana.

PIRATAS DAS GALÁXIAS (Ica Ptnrte») de Stowart
Raffnl Com Robert Unch. Mary Crosby e Micnael D.
Robens. Art-Casashopplng 1 (Av Alvorada. Via 11.
2.150 — 325-07461: de 21 a 6a. às 16tí, 18h. 20h, 22h
Sábado e domingo, às 14h 16h. 18h. 20h. 22h. (14
anos).

Ficçôo científica. Aventura de um grupo de
rebeldes, que enfrentam todos os perigos, em ume

galáxia distante, para libertar seus habitantes da
tirania dos poderosos que monopolizam a água.
Produção americana.

CHAMAS DE VINGANÇA IFIrestartar). de Mark L.
Lester. Com David Keith. Drew Barrymore. Freddie
Jones, Heather Locklear. Martin Sheen. George C Scott
e Louise Fleicher Art-S*o Conrado 1 (Esuaaa da
Gávea. 899 — 322-12581: 20h, 22h (18 anos).

O filme conta a história da uma menina de oito
anos que tem podêres sobrenaturais Ela e persegui-
da por agentes do governo e do potências estrangei-
ras, colocando em perigo a vida de seus pais e de
todos que se aproximam dela. Produção americana.

A VERDADEIRA HISTORIA DA MONJA DE MONZA
— De Steian Oblowshy Com Zora Herowa. Linda Lt ve.

Paola Corâzzi e Sifpa Lane. Bruni-Meier (Av Amaro

Matinês
MÁGICO Coral: l<ih30min.O CAVALINHO

16hl0nin (Livre)

PETER PAN E UM NATAL DE MICKEY MOUSE —

Art-S»o Conrado 1: Mh, 16h. 18h (Livro).

SESBAO COCA-COLA — Salário Minlmo — Lagoa

Drtva-ln anwnhá e domingo, às 18h30rnin (Livre)

Vídeo
V(DEO-BAR — Exibição de clips com Goorgo Benson,

Duran Duran. Elton John o Rolling Stones. Hoie, om

sossôos continuas, das 19h âs 3h da manhã, no TV B«r

Club. Rua Teresa Guimaráes. 92 — Tol 5-12-5045.

VlDEO-ROCK - Exibiçào de vídeo com James Taylor.

Hojo e amanha, às ?2h, o domingo, às 20h, no QIQ Bar

a Raataurorrte. Rua General San Martin. 629. A partir
das I2h. sessões continuas de vídeos variados.

VlDEO-ROCK — Exibiçào de vidoo com o F1e«rtwood

Mac Hoie o amanha, às 2h da manha, no GIG Bar a

Rattaurante. Rua Goneral San Martin. 629 A partir das

12h. sossôes continuas de videos variados.

VlDEO-ROCK — Exibiçào de vídeo com o The Who.

Domingo, às 2h da manha, no GIO Bar a Rosteurante.

Rua General San Martin. &23. A partir das I2h, sessões

continuas de vídeos variados

MENUDO — Vídeo contendo as melhoras canções do

grupo. As 14h. 16h. 18h. na Sala da Vldao Cândido
Mandas. Rua Joana Angélica. 63. Tel 267 7098. Até

domingo.

ROD STEWART — A CONCER1' PERFORMANCE —

Vídeo com musicaa do cantor inglês As 20h. 22h.

Sextas e sábados, sessões à meia-noite, na Sala da

Vídeo Cindido Mendaa, Rua Joana Angélica. 63. Tal:

267-7098 Até domingo.

FEIRA COPINHA DE MÚSICA INSTRUMENTAL —

Exibiçào de Benny Carter vidoo com o saxofonista e

sou quinteto no concerto de Smithsonian Hoje, às 13h,

na Sala Olaubar Rocha do MIS. Praça Rui Barbosa. I
— Tol 262-0309. Ultimo dia

D.O.A. — Documentário sobro o movimento punk de

Londros Hoie. as 70h30mm. na Sala Glaubor Rocha

do MIS. Praça Rui Bartosa. 1.

Extras
A ROSA (Tha Roael te MarV Rydell Com Bete Mnier.

Alan Bates. Fredenc». Forrest. Harry Dean Stanton a

Barry Pnmus Hoie e amanha, â meia-noite, no Cindido

Manda*. Rua Joana Angélica. 63. Tal.. 267-7038 (13

anosj
Uma cantora de rock. jovom o talentosa, viva

atormentada por instintos autodosfutivos e. como

um retrato de sua goraçào. acaba procurando rol

gio na bebida o nas drogas. Produçáo americana.

CINEMA NO MUSEU - Exibiçào de lato * Lamartine.

do Carlos Frodenco e Couro de Gato. de Joaquim

Pedro do Andrade Amanha o domingo, as '6n. no

Muaau do Folclore, Rua do Calote. 179.

Niterói
ART-UFF — Juvarrtuda in Rio - Hoie Para Viver Um

Grande Amor. com D|avan As 15h 171 '9n. 2' i (16

anos). Amanhã e domingo Aventuras de um Psrsiba,

com Calque Ferreira. As I6n. I7h40min, 19n20m,n.

21h (18 anos).

CENTER 1711-6909) — A Doma a o Vagabundo.

desei-.no an.mado de Walt Disney As 15'

18h ILivre) O Terceiro Tiro, ;om Snirloy N

19h40mm. 21h30mm Domingo, ás 19h40mm 114

anos! Ate domingo.

ICARAI (717-0120) — Alugado Para Matar, com Deter

Coyote As 14h50mm, I6h30min I8l\10min. 19h50mm.

21h30mín. Domingo não haverá a última sessão (18

anosl. Até domingo

ClNEMA-1 (711-9330) — O Ultimo Guerreiro das

Estrelas, com Lance G^est As 14h, 1 -¦ I8h 20^. 22h.

(Livre) Ate domingo

W1NDSOR {717-62891 - A Uttima Rrrta d*? Soh»(ro»

com Tom i-anxs As I5h. 17h. i9n. 21h (ISancsl Até

domingo
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CARNAVAL NA TV E PROGRAMA
QUE DURA MAIS DE 200 HORAS

Robert De Niro em O Franco-Atirador, filme inédito

UMA PAUSA
PARA A VIOLÊNCIA

Carnaval domina o
fim de semana e a
televisão anuncia ape-
nas uma estréia que

pode interessar até mesmo o
espectador mais folião. É que
O Franco-Atirador foi um filme
polêmico à época de seu lança-
mento devido, principalmente,
ao tratamento dado aos guerri-
lheiros vietcongs, que apare-
cem como desumanos e sangui-
nários. Para quem gosta de fil-
mes violentos, O Franco-
Atirador é um prato cheio. As
seqüências passadas em Sai-
gon, ou na zona de guerra do
Vietnã, foram rodadas com re-
quintes de reconstituirão e com
um realismo nunca antes tão
elaborado pelo cinema. Sur-

preende até que o filme seja
exibido tão cedo. Alem da vio-
lência, a carga emocional é pe-
sada e o tom do filme inteiro é
a amargura. São três lentas ho-
ras de projeção, mas apesar dos
pesares é uma obra de fôlego e
com um trabalho apreciável de
atores. Christophcr Walken le-
vou o Oscar de melhor coadju-
vante.

Cavalgada de Proscritos,
ainda no sábado, tem como
maior curiosidade o fato de
atores irmãos na vida real per-
sonificarem irmãos famosos do
Velho Oeste e já apresentados
em inúmeros westems. No
mais, a costumeira seqüência
de assaltos a banco, violência,
perseguição e morte.

l

Manhã
{ 6:30 1 4| TELECURSO 2o GRAU

6:45 t 4) TELECURSO 1° GRAU
7:00 ( 4) BOM-DIA, BRASIL

( 71 TERRA VIVA
(11) GINÁSTICA

7:15 I 71 QUALIFICAÇÃO PROFISSIO
NAL

7:30 ( 4) BOM-DIA, BRASIL (ropriso)
( 71 SHOW DE DESENHOS
(li) SESSÃO DESENHO

8:00 I 4) TV MULHER
8:30 I 2) YOGA

( 7) O DESPERTAR DA FÉ
6:45 ( 9) A HORA DA EUCARISTIA

9:00 ( 7) GINÁSTICA INFANTIL
I 7) ELA
( 9) IGREJA DA GRAÇA

9:30 I 21 QUALIFICAÇÃO
NAL

PROFISSIO-

( 4) BALÃO MÁGICO
( 9) TELESCOLA

9:45 ( 2) PATATt-PATATA
10:00 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ

( 9) POSSO CHER NO AMANHA
10:15 ( 2) DANIEL AZULAY
10:00 ( 9) AVENTURAS AOS QUATRO

VENTOS
10:40 I 2) AS AVENTURAS DO TIO MA-

NECO
10:45 I 9) COZINHANDO COM ARTE
11:00 I 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA

( 9) EU E VOCÊ
11:05 1 2) PLIM-PUM E A JANELA DA

FANTASIA
11:30 ( 2) APRENDA INGLÊS COM MÚ-

SICA
( 6) CIRCO ALEGRE
( 9) EM TEMPO

11:55 ( 7) BOA VONTADE

Tarde
12:00 I 2) TELECURSO 1o GRAU

( 7) ESPORTE TOTAL
I 9) RECORD EM NOTICIAS

12:15 i 2) TELECURSO 2" GRAU
12:30 | 2) TVE NOTICIAS

I 4) RJ TV
( 7) AMOR

12:45 | 4) GLOBO ESPORTE
13:00(210 MISTERIOSO FUNDO DO

MAR
4! HOJE

13:30 ( 2) ATENÇÃO PROFESSOR
( 4) VALE A PENA VER DE

NOVO — Elas por Elas
( 6) FRENrE A FRENTE (reprise)
( 7) TV CRIANÇA
( 9) A MODA DA CASA

13:45 i 91 AXÊ
14:00 ( 21 PATATi FATATA

( 9) AVENTURAS AOS QUATRO
VENTOS

(11) TV POW
14:15 i 2) DICAS

14:30 I 2) GINÁSTICA INFANTIL
( 4) FESTIVAL DE FÉRIAS — O Espa-

dachim do Siena
( 61 MANCHETE SHOPPING SHOW
( 9) O MUNDO É PEQUENO

15:00 ( 2) APRENDA INGLÊS COM MÚ-
SICA

I 9) O GÊNIO MALUCO
15:20 (li) BOCA DO FORNO
15:30 ( 2) YOGA

( 9) BENNY E CECIL
(11) OS RICOS TAMBÉM CHORAM

16:00 I 2) SlTIO DO PICA-PAU-AMARELO
( 6) CARNAVAL — Flashe» direta-

mento da Avenida
( 9) OS DOIS CARETAS

16:30 ( 2) QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

( 4) SESSÃO AVENTURA - A Ilha
da Fantasia

( 6) CLUBE DA CRIANÇA
( 9) ROD ROCKET
(11) TV POW

16:45 ( 2! JORNAL DO PORQUÊ
17:00 ( 2) DANIEL AZULAY

( 9) OS DOIS CARETAS
17:15 ( 4) CASO VERDADE — O Encontro

de Tia Policarpa
17:25 I 2! PUM-PUM E A JANELA DA

FANTASIA
17:30 ( 9) FERIAS NO ACAMPAMENTO
17:45 ( 4) UVRE PARA VOAR
17:50 I 2) AS AVENTURAS DO TIO

MANECO

Noite
18:00 I 7) FIM DE TARDE — Agente 86

| 9) VIBRAÇÃO
18:15 ( 2) DICAS
18:25 (11) JERÔNIMO
18:30 ( 2) ATENÇÃO, PROFESSOR

( 7) RM DE TARDE — A Feiticeira
( 9) AN TV

18:45 ( 4i UM SONHO A MAIS
( 6) COMPACTO DE CARNAVAL

19:00 ( 2) QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

( 7) FM DE TARDE — O Gordo e o
Magro

( 9) B8 VIDEOCUP
19:10 (11! JORNAL DA CIDADE
19:15 I 2! TELECURSO 2° GRAU

( 71 JORNAL DO RIO
19:20 (111 NOTICENTRO
19:30 ( 2) TELECURSO Io GRAU

( 7) JORNAL BANDEIRANTES
19:A0 nu MEUS FILHOS, MINHA VIDA
I«:A5 ( 21 ESPORTE HOJE

( 4I RJ TV
19:55 ¦ 6) DESFILE DAS ESCOLAS DE

SAMBA DO GRUPO 1B
19:55 ! 4) JORNAL NACIONAL
20:00 ( 2! CADERNO 2

-< 7) MUDANDO A FANTASIA
( 9) IMPÉRIO DO OESTE

20:05 ( 7) GUERRA, SOMBRA E ÁGUA

FRESCA
20:25 ( 4) CORPO A CORPO

(11) ESTRANHO PODER
20:30 ( 6) JORNAL DA MANCHETE

( 7) OUO E MEIA
20:45 (11) VIVIANA
20:57 ( 9) INFORME ECONÔMICO
21:00 ( 2) VOCÊ SAÚDE MEDICINA

( 9) SESSÃO ESPECIAL — Tentação
Diabólica

21:15 ( 7) HEBE ESPECIAL DE CARNAVAL
21:20 (111 ESQUADRÃO CLASSE A
21:30 ( 4) FESTIVAL 20 ANOS — Fugindo

do Inferno
22:20 (11) SEXTA NO CINEMA — Bonecas

Que Mat3m
23:00 ( 2) FESTA BAILE

( 9) ENCONTRO MARCADO
23:15 ( 7) JORNAL DA NOITE
23:25 ( 7) DINHEIRO
23:30 I 7) CARNAVAL 85 — A OITAVA

MARAVILHA — DESFILE DAS
ESCOLAS DE SAMBA DO GRU-
PO 18 e FLASHES DOS BAILES

0:00 | 4) JORNAL DA GLOBO
( 9) IMPÉRIO DO OESTE

0:20 (11) 24 HORAS
0:30 | 2) CONVERSA DE FIM DE NOITE

I 4) RJ TV
00:40 I 4) SESSÃO DUPLA — No Mundo

de 2020 e Terror na Torra

Os Filmes de Hoje
Espadachim de Sicna (TV
Globo, I4h30min) 6 capa-
espada rotineiro, cai como
uma luva ua sessão da tarde,

í. uma pena que ele seja arrastado de-
mais para um filme de ação.
b Tentação Diabólica (TV Record, 21
lioras) é drama ambientado na China
durante a revolução cultural. Pearl S.
Buck, autora do romance cm que o filme
se baseou, já linha demonstrado seu
horror pela mudança do sistema na China
em Terra dos Deuses mas, aqui, mostra os
dentes contra os comunistas e pinta-os
como o diabo. A cena do estupro da
chinesa pelo coronel comunista soa a
grosseria ideológica. Último filme do di-
retor Leo McCarcy.
¦ Fugindo do Inferno (TV Globo,
21h30min) & uma aventura de guerra que
explora com certa originalidade o velho
tema da fuga dos campos de concentra-
ção, cujo exemplo mais mordaz é a série
de televisão Guerra, Sombra e Agua
Fresca. Já náo se pode di/er muilo das
relações entre alemães c aliados, pois o
próprio cinema esgotou a matéria em
centenas de filmes realizados principal-
mente nas décadas de 4(1 c 50. Os filmes
modernos, ou melhor, os filmes sobre
guerra sem cunho puramente propagan-
dístico, optaram por um clima western. O
filme novo de guerra (como os wcsterns),
é um filme de confrontos e duelos, nele
estabelecem-se relações entre homens, e
as mulheres quase sempre ficam de fora
ou são figuras de apoio á trama. Fugindo
do Inferno não foge ao gênero. Seu
trunfo é o veterano diretor John Sturges,
que soube contar muilo bem uma história
confusa. É um filme de atores, uma
tendência que vem perdendo público,
cada vez mais atraído pelos espetáculos
visuais.
¦ No Mundo de 2020 (TV Globo,
flh40min) só vale pelo personagem vivido
por Edward G. Robinson, aliás seu úlii-
mo filme. De reslo, não passa de um
filme policial tipo B, antecipado para um
futuro sobrevivente de uma catástrofe
ecológica. Charlton Heston já salvou tan-
lo a Teria que a cada filme fica mais
difícil acreditar se teremos futuro sem
ele.

O ESPADACHIM DE SIENA
TV Globo — 14h30min

(Lo Spndacclno dl Slena Le Merconalro) —
Produçòo Italo-lrancosa do 1962, dirigida por
Étienne Perrier. Elenco: Slewart Grangor, Syl-
via Koscina. Chnstine Kaufman, Tullio Carmina-
ti e Marina Borti. Colorido (9b minutos).

No século XVI, um aventuroiro (Gran-
gor) ô contratado para protoger a noiva de
um importante político espanhol. Sou espl-
rito indômito faz com quo elo so una 110
movimento quo planeja derrubar o Gover-
no da Espanha.

TENTAÇÃO DIABÓLICA
TV Record — 21 h

(Satan Nevor Slaeps) — Produção americana
do 1962, dirigida por Loo McCarey. Elenco:
William Holdi_n, France Nuyen. Clilton Webb.
Martin Benson, Athene Saylor, Weaver Lee.
Colorido

Dois padres norte-americanos (Holdon,
Webb) lutam contra os comunistas que
ameaçam sua missào na China, om 1949.
Ultimo tilme de Webb.

FUGINDO DO INFERNO
TV Globo — 21h30mm

(Tho Grsat Escape) — Produção america-
na-alemâ de 1963, dirigida por John Sluraes.
Elenco: Steve McQueen, James Garner. Ri-
chaid Attenborough, James Donald, Charles
Bronson, James Cobrn e Donald Pleasence.
Colorido (176 minutos).

Em 1945, no campo de concentração
nazista de maior segurança da Alemanha, o
Stalag Luft II, o orgulho da Luftwaffe, 76
prisioneiros de guorra aliados planejam s
realizam uma fuga em massa que termina
numa implacável caçada por toda a Ala-
manha.

S Escolas dc Samba Unidos
da Televisão já têm tudo
pronto para pôr O seu Carna-
vai na rua: mais dc 200 horas

dc programação. Se no ano passado a TV
Manchete reinou absoluta no desfile
(conseguiu uma audiência em torno dc 70
pontos), este ano as redes Globo c Ban-
deirantes também desfilarão. Será uma
das maiores coberturas carnavalescas já
realizadas.

Na disputa das melhores imagens da
Mangueira ou da Portela, as três emisso-
ras não trabalharão em pool. Cada tuna
porá no vídeo o seu enfoque do desfile

-duplo — domingo c segunda-feira — dc
Ki escolas. Para transmiti-lo, pagaram
CrS 750 milhões, além do equivalente a
CrS 900 milhões em propaganda governa-
'mental.

A fim de conseguir a melhor imagem
dos desfiles — a frontal —, as três redes
concordaram em um único trabalho cm
conjunto: a construção de unia passarela,
perto da Praça da Apoteose, onde esta-
rão colocadas três câmeras fixas dc cada
uma das estações. Houve um sorteio para
a posição das outras câmeras, na concen-
tração c ao longo da pista. A TV Globo
terá, além disso, duas câmeras secretas.
Essa estação mobilizou, ao contrário de
anos anteriores, todo o seu aparato jor-
nalístico, sob o comando de Armando
Nogueira, diretor da Central Goto dc
Jornalismo.

Alem de um time de experientes
repórteres e narradores, formado entre
outros por Leda Nagle, l.liakim Araújo,

I_éo Batista, Ricardo Pereira e Glória
Maria, a estação ainda colocará no ar as
críticas e as notas do seu júri, integrado
por Sérgio Cabral, Lcna Frias, maestro
Guio de Moraes, Macedo Miranda, filho,
Marcos Flacksman e Luis loba. A cober-
tura deste ano — declara Armando No-
gueira —será caracterizada pelo propósi-
to de acompanhar, com a máxima fideli-
dade, o que as escolas estão contando,
sem querer mostrar o desfile como se
fosse uma produçáo de televisão.

Na Manchete, os cuidados com o
Carnaval como um todo náo sâo meno-
res. A estação anuncia, através do diretor
geral Alcino Diniz, mais de 100 horas de
programação, iniciada ontem com as
transmissões dos bailes Vermelho e Preto
e do Champagne. A cobertura foi dividi-
da em dois setores: artístico, a cargo de
Maurício Sherman, c dos desfiles na
Sapucai e jornalístico, chefiado por Mau-
ro Costa.

Além dc exibir quase toda a progra-
maçáo carnavalesca fora dos desfiles, a
emissora conseguiu ainda a exclusividade
de transmissão do desfile das escolas dc
samba do Grupo l-B, hoje, a partir das
2(lh na Passarela do Samba. Pagou CrS 60
milhões ás IO escolas do grupo. A Man-
chete conseguiu ainda a exclusividade
para a exibição dos cada vez mais nume-
rosos desfiles de fantasias (exceto do
Monte Líbano), E seus comentaristas
lambem já estarão a postos na Passarela
do Samba a partir de hojo à noite, em
esquemas de revezamento. O time é
formado por especialistas como Fernan-

do Pamplona, Maria Augusta Rodrigues,
Haroldo Costa e Juvenal Portela, além dc
Antero Luiz c Roberto Barreiro. Afir-
mando que desfile de escola de samba é
excelente negócio, Alcino Diniz declara
que 

"para nós o melhor do carnaval é o
carnaval".

A Rede Bandeirantes também quer
brilhar no carnaval mus centraliza suas
câmeras, principalmente, nos bailes car-
navalcscos, mostrando ângulos nem sem-
pre apreciados pela censura ou pelo pró-
prio Dcnlcl, que pediu maior compostura
às emissoras, depois das transmissões do
ano passado.

Mesmo com uma equipe mais modes-
ta — comparada com as tias concorreu-
tes, que anunciam 500 profissionais em-
penhados em suas transmissões — forma-
da por 200 pessoas, a emissora também
colocou um bloco de categoria para sua
passagem.

Assim, seus destaques nos comenta-
rios exibem nomes como os da cantora
Marlene, Rogéria, Albino Pinheiro e Lai-
Ia. Sob o rótulo de convidados especiais,
eles farão reportagens c comentários nos
salões c nos desfiles das escolas de sam-
ba. Rogéria, por sua simpatia e suas
perguntas rápidas c precisas, costuma
brilhar no vídeo da Bandeirantes e ela
própria se define "não como repórter,
porque não sou formada em jornalismo,
mas como personalidade. E conheço
quem não é quem e quem é quem".

DIANA ARAGÃO

NO MUNDO DE 2020
TV Globo — 0h40min

(Soylent Groon) — Produçáo americana de
1973, dirigida por Richard Fleischer. Elenco:
Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Edward
G. Robinson. Joseph Coten, Brock Peters.
Chuck Connors. (Colorido) (97min).

No ano 2020, os 40 milhões do habitan-
tes de Nova Iorque subsistem à base de
alimentos sintéticos fornecidos pela empre-
sa Soylent. Ao descobrir que milionário
(Corten) cuja morte está investigando era
membro da diretoria da firma, detetive
(Heston) procura uma ligação entre os dois
fatos, apesar de seu superior (Peters) ter lhe
ordenado que suspendesse as diligências.

TERROR NA TORRE
TV Globo — 2h20min

(Terror on the 40* Floor) — Produção ameri-
cana de 1974, dirigida por Jerry Jameson.
Elenco: John Forsythe. Joseph Campanella,
Lynn Carlin. anjanette Comer, Don Meredith,
Laurie Hememan, Kelly Jean Peters. Colorido
(100 min).

Quando um prédio começa a pegar fo-
go, sete pessoas reunidas numa sala do 40°
andar, onde discutiem negócios, procuram
desosperadamente escapar antes de todas
as saidas ficarem bloqueadas. Feito para a
TV.

ROBERTO MACHADO JR.
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COLOQUE A
Á so tomou tradicional. Quan-
ilo chega o carnaval lut sempre
os que se rendem sem defesas

ao samba c um grupo que vem en-
grpssando de ano para ano, do bloco
dos avessos à folia. Para esses fãs
incondicionais da clausura, das ame-
nas atividades intra-muros, a leitura
pode ser um passa-tempo adequado.
Mesmo porque o período correspon-
dente ao reinado dc Momo — quatro
dias — c mais do qüe suficiente para
se devorar — e ate digerir — alguns
dos muitos livros que têm povoado
nossas livrarias nesse último mês.

A escolha é variada e vai depen-
der do paladar de cada um. Paia
quem não se importa dc começar c só
terminar o livro quando as condições
tornarem a ser propícias, o Tocaia
Grande, de Jorge Amado (Record,
CrS 35 mil 900) continua sendo uma
boa pedida. Seu outro companheiro
de lista de mais vendidos. Viva o povo
brasileiro, dc João Ubaldo Ribeiro,
requer igual gana livresca (Nova
Fronteira. Cr$ 24 mil 500), ao contra-
rio de A insustentável leveza do ser. dc
Milan Kundera (Nova Fronteira, CrS
24 mil 500) cujo maior mérito, segun-
do seus muitos leitores, é exatamente ., -,
a concisão, a objetividade, aliada ff\
um tom insligante que o torna sur-
preendentemente acessível.

Para quem gosta de coisas mais
densas, Pier Paolo Pasolini oferece
cm seus Meninos da vida (Brasiliensc,
CrS 12 mil) um retrato fortemente
poético, imagens rápidas, que anteci-
pa dc certo modo o belo filme Accato-
nc (1959). Também ligado ao cinema
é o livro de Liam 0'Flahcrty que a
editora Globo lançou recentemente,
O delator (CrS 10 mil). Publicado pela
primeira vez cm 1925, filmado poste-
riormente por John Ford, ele conta a
história de um revolucionário que
delata um amigo durante distúrbios
ocorridos na Irlanda. Bem mais ame-
nos sáo os lançamentos que aprovei-
tatu a trilha beal desbravada, cm
termos de Brasil, há pouco tempo. É
o caso de Viajante solitário, de Jack
Kerouác (Brasiliensc, CrS 12 mil) ou
O livro dos sonhos, do mesmo autor
(L& PM, CrS 15 mil 1001. Há mais.
Factotum, de Charles Bukowski, ou-
tra aventura/desventura dc Henry
Chinaski. E os fragmentos de memó-
ria c sentimentos tecidos por Sam

u. RA EM DIA
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Shepard, ator, roteirista e ganhador
dc um Pulitzer em 1979, o que por si
só dá para situá-lo um pouco além dc
seus companheiros dc espírito. O pri-
meiio, editado pela Brasiliensc, custa
Cr$ 11 mil. O segundo, publicação da
L& PM, CrS 13 mil 600.

Má mais coisas digeríveis, dessas
passíveis dc serem lidas entre uma
espiada furtiva na televisão c a cha-
macia para o almoço ou jantar. Estão
nesse caso A porta da esperança, de

:/ f<^^Ml Fred Mustard Stewart, que foi recen-
,.„ «ísSI temente adaptado para a tela peque-

fÜ^il^^BpM ua com o tilulo de Chama dn liberda-
"' *'mm-'t> «]Ci história ile cinco jovens sem recur-

sos, imigrantes que viveram na carne
o sonho americano (Record, CrS 23
mil 900). Fup, de Jim Dodge (Nova
Fronteira, Cr$ 8 mil) centrado na
pacata existência de um velho beber-
rão, seu neto e uma pata gorda de-
mais para voar. Na coleção Mestres
do Horror e da Fantasia, a Francisco
Alves traz mais um livro dc II. (i.
Wells: O homem invisível (CrS 15
mil). E o Giovanni Guarcschi, que
Iodos associam a Dom Camilo e Pep-
pone, reaparece em O destino se cha-
ma Clotilde (CrS 14 mil 500). Uma
sátira, claro.

Quem gosta de ler pouco, pausa-
do,, pensando pode encontrar em poe-
sia uma opção sensata. Neruda —
defeitos escolhidos & 2(MM). edição
bilíngüe da obra póstuma do poeta
chileno, é uma sugestão. (L & PM,W^^W^. Cr$ () mil 60°).0ulra ú desfrular c|a
prosa incisiva de Doris l.cssing em A
cidade dc quatro portas (Record, CrS
40 mil 900), o volume que encerra a

(, , . •'¦"''¦:' série Filhos da Violência, iniciada
A ¦¦> O L / í\í j com O sonho de Marília Qucst. Entre

os brasileiros, um destaque é a sele-
ção dos Melhores contos de Moacyr
Scliar, pela Global editora (CrS 13
mil 900), sempre uma oportunidade
de conhecer ou reler esse bom autor
gaúcho.

Opções que podem prender a
, \ atenção: o último livro de Manuel

Scorza, A dança imóvel (Nova Fron-
teira, CrS 20 mil), O messias de Duna
(de Frank Herbert (Nova Fronteira,
CrS 21 mil) e o policial Mortalha para
«ma enfermeira, de P. I). James,
autora premiada que divide opiniões.
Para uns, inatacável como mestra em
sua arte. Para outros, indubitavel-
mente técnica, mas destituída de hu-
mor (Francisco Alves, CrS IH mil).
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OS BAILES INFANTIS
MÃO 

faltará diversão para as
crianças neste carnaval. Com as
fantasias já escolhidas c dc pre-

ferência bem arejadas, é só cuidar para
que elas bebam muito líquido e deixá-las
cair na folia:

Samba no Pé e Obras nus Escolas é o
baile infantil, domingo, do Circo Voador,
sua única programação para este carnaval.
Vai ter banho dc mangueira, sorvete e
muitas surpresas, com renda para a Cam-
panha Obras nas Escolas. Os ingressos
custam CrS 5 mil.

Baile dos Sii|icr-Hcróis será realizado
amanhã, domingo, segunda c terça, das
quatro da tarde às oito da noite, no Circo
Delírio, ao lado do planetário da Gávea.
Haverá sorteios de prêmios c os ingressos
custam CrS 5 mil.

Baile Infantil Clube de Regatas do
Flamengo, domingo c terça na sede do
Clube. Os sócios não pagam entrada, que
para convidados custará CrS 5 mil. Cama-
rotes c frisas custam CrS 30 mil e mesas de
quatro lugares, CrS 15 mil. Horário: de
três da tarde às sete da noite.

Carnaval Infantil na Mamute amanhã,
domingo, segunda c terça a partir das 17
horas. Ingressos: CrS 10 mil.

Carnaval no Botafogo de Futebol e
Regatas, domingo, segunda e terça, dc três

da tarde as sele da noite, no Mourisco.
Menores de 14 anos não pagam. Acompa-
nhantes: cavalheiro e dama, CrS 30 mil;
damas, CrS 10 mil; associados, CrS 10 mil

Na (íuriiâwliii estão programados três
bailes infantis em dias e com temas dlfe-
rentes. Em todos eles sócios pagam CrS 3
mil, visitantes, CrS 5 mil e acompanhantes
adultos CrS 2 mil:

Geração 2000, no domingo, para pierrós
c colombinas do século XXI, com distin-
ção especial para a fantasia mais maluca.

Yes, Nós Temos História, com música
brasileira de todos os carnavais e muita
fantasia improvisada, dc índio a holandês.

Amanhã Vai Ser Outro Dia, na terça-
feira, um carnaval para todas as torcidas,
onde vale qualquer bandeira.
Carnaval dc Rua:

' Santa Tcrcza revive amanhã uma tra-
(lição com o carnaval no bonde I, saindo
do Largo do Guimarães, por volta de oito
da manhã, e prosseguindo no Largo das
Neves até as duas da tarde. Seis horas de
animação com várias bandas, o grupo de
teatro Tá na Rua, batalha dc confetes e
muita fantasia engraçada.

Domingo, a festa é na Praça Anlero
dc Quental, com o bloco infantil Salada de
Frutas. Começa às cinco da tarde, com
mágicos e malabaristas.

REFÚGIOS PARA O NAO FOLIÃO
aUEM 

não gosta de carnaval,
dispõe dc pouco tempo para
uma viagem mais longa, tem a

tranqüilidade absoluta como ponto dc rc-
ferência c uma dose considerável dc espíri-
to dc aventura, aqui vão algumas opções
dc local para uma boa fuga. Evidcntemcn-
te, além da disposição, uma barraca é
fundamental, comida e água também. Os
locais aqui indicados ficam no Estado do
Rio.

Trindade — Extremo Sul do estado.
Aldeia dc pescadores, sem luz elétrica ou
qualquer outro tipo dc serviço. A água
tem que ser descoberta nos leitos dos rios
cristalinos, escondidos na selva da Serra
do Mar. O visitante deve ter atenção
apenas com o seu próprio lixo (elemento
exorcizado pelos raros freqüentadores, cm
sua maioria ecologisla) c com as cobras,
que circulam em abundância pelas trilhas.

Sumidouro — Entre Teresópolis e F:ri-
burgo. Sumidouro tem como atividade
principal as caminhadas. O visitante deve
procurar a prefeitura local que dá indica-
ções sobre rios c locais que podem render

É importante contatar umboa aventura,
guia.

Bocaina — Canoagem, vôo livre, tri-
lhas intermináveis. Vegetação ainda ro-
busta. Na serra da Bocaina há opções para
tudo, menos para o luxo. Quem quiser
conhecer a fundo a região deve arranjar
um carro com tração nas quatro rodas,
pois são muitos os caminhos a serem
explorados. Sugerimos ao visitante que
rume para lá munido de mapas.

Kio São João — Esse rio misterioso
desemboca cm Barra de São João, entre
Búzios e Rio das Ostras. Ali os pescadores
alugam canoas para a chamada "subida do
São João". Uma aventura entre árvores e
jacarés, que liga o mar ao pé da serra de
Friburgo. Evidentemente o turista, para
esse passeio, deve ir munido dc muito
existencialismo e uma boa dose dc cora-
gem. Como base, o visitante pode acam-
par na praia Mar Azul, junto à lagoa Coca-
Cola cm Rio das Ostras.

Conservatória — Cidade histórica,
próxima a Valença, que começa a se
destacar como um dos maiores redutos de

endurístas do Brasil. A Cova da faca. por
exemplo, é vale demolidor que já derru-
bou muitos campeões de enduro. Está
cortado por riachos. Um local que une a
história a aventura. Alem de motocicletas,
os vales de Conservatória podem ser co-
nhecidos a cavalo.

Bii/.ins — Que estiver lá, fugindo do
carnaval do Rio, pode ir improvisando
uma fantasia porque, este ano, há promes-
sas de bons bailes e festas de rua. No
recém-montado Búzios Circus (uma espé-
cie de Circo Voador local) vão «er realiza-
dos três grandes bailes, que contam com o
apoio da Associação de Amigos dc Búzios.
A arrecadação desses bailes irá para a
construção de uma Delegacia Distrital,
com vistas à salvação da aldeia, vítima de
depredações diversas. O Búzios Circus vai
fazer, também, bailes infantis. Domingo,
baile dos Peixinhos Dourados; terça-feira,
Baile das Sardinhas Azuis. Começam as 4
da tarde c os ingressos custam CrS 5 mil
por pessoa. No baile das Sardinhas Azuis
os minifoliões vão concorrer a prêmios de
fantasias.
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TEATRO
ESPERANDO G0DOT - Toxto do Samuol
Dockott Tradução do Flavío Rangel, Direção do
Jaoquolino Lauronco. Com André Valli, Podro

Veras. Luiz Alvos, Carlos Pimontol o Mariana Mac Nivon.
iKlro rio Planatarlo Rua Po Loonol Franca, ?40 (274-
00-161 Do i" a dom, às 21 h30min. Ingressos o Ci$ 8 mil
o Cr$ íi mil Tomporoda suspensa n partir do sexta-fotra,
Voltn dia 21.

• Versêo bem comportada do "clóssico" do toatro
contemporâneo, escrito há mais de 30 anos por
Semuel Bockett. Os dois vagabundos sáo apresenta-
dos nesta montagem como patéticos estereótipos
do indivíduo sem perspectivas.

EMILY — Toxto do William Luco Diroçao de
Miguol Palabella. TraduçAo do Maria Juliota
Drummond do Andrade Com Beatriz Sogall,

Taalro Cândido Monde*. Run Joana Angôlica. 63 (227-
9882). Do 4a n sab. tis 21h30min, dom . íis 18h30min;
vosp 5aásl7h Ingressos <•" o vosp do 5"oCr$ 7 mil;
5", 6" edom. aCr$ 10 mil o CrS 7 mil, estudantese sab
a Ci$ 12 mil. (10 anos). Atô dia 3 do março Temporada
suspensa a partir do sábado Volta dia 21.
¦ A peça so baseia nas cartas da Emily Dickinson,

poeta norte-americano que viveu na Nova Inglaterra
no século XIX. Uma investigeçAo delicada sobra
uma vida eparentamente rotineira da uma escritora
que rivaliza com Walt Whitman.

O ANAUSTA OE BAGÉ — O MUSICAL TCHÊ —
Adaptação das crônicas do Luis Fornando Vorlssimo por
Cláudio Cunho Diroçflo do Cláudio Cunha, Com Cláudio
Cunha. Simono Carvalho. Amflndio Silva Filho. Rogma
Tontni o outros Teatro Caaa Grande. Av. Afrônio do
Molo Franco. 290 (233-4046) Do4" o 6a. às ühl&.nin.
vosp 5°. os 18h30min; sàb às 20h o 22li30min. dom
ns 19h o 21h15mm Ingrossos, 4", 5° o dom a CrS 10
mil. vosp do 5" a CrS 7 mil; 6* o sáb a CrS 15 mil.
Temporada suspensa a partir do soxta-foira Volta dia 21.

ROCKY STAU.ONE — loxlo o diroçao do Paulo Alonso
do Lima Música de Osvaldo Montonogro. Com Marcelo
Ibrahim, Claudia Magno. I:aty Siqueira, Ataldo Arcover-
do. Marcos Bandoira e outros Teatro Vanoccl, Hua
Marques do S. Viconlo. 52 1274-72461. Do 3" a sab,, às
19h. Ingressos a CrS 10 mil. Tomporada suspensa a
partir du sextü-foira. Volta diu 20.

A VENERA VEL MADAME GONEAU — Toxto do Joio
Bothoncourt. Direção do Paulo Afonso de Lima. Com
Arleto Sallos. Otávio Augusto, Joso Augusto Branco o
Nátjara Turotta Toatro Mesbla, Rua do Passoio. 48
1240-6141). Do 4° a 6» o dom., às 21h; sáb,. ás 20h o
22h30min; vesp. Ü\ à3 17hedom .as 18h. Ingressos4o

nCt$6mil. 5"odom n Cri 8 mil o Cr$ 6 mil lustudnnto)
6" o sáb a Cr$ 10 mil, vosp 5" a Cr$ 6 mil. Ullimo dia.

8EM SUTIÃ — UMA REVISTA FEMINISTA - loxlo
do Colina Sodrô o Fátima Volonço. Música do Tim
Roscaln o Zó ZÜca. Com Alico Viveiros do Castro. Jitman
Viuranovski. Fátima Valença, Mara Baratina, Gilson Bar-
bosa o outros Taatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33 1240-
11351. Do 4" a B", lis 21h; sáb. ás 20h30min o
22h30min, dom., ás 18h30min o 2th. Ingrossos 4». 5a e
dom. o Cr$ 10 mil o CrS 6 mil. estudantes; 6° o sáb a
Cr$ 10 mil. Tomporoda susponsa o partir do sábado.
Volta dia 21

^^ MUITOS ANOS DE VIDA —Toxto o duoçáo do
JB-* Alciono do Araújo. Com Luiz Carlos Arutin,^^ 

Francisco Miloni, Licia Magna, Nildo Paronlo o
outros. Taatro Mnlaon da Franca. Av. Prosidonte
Antônio Carlos, 58 (220-4779) 4» a sáb. ás 21 h; dom., ás
16ho21h li-v)rosso3 4flo2flsossaodedoinaCrSBmilo
Cr$ 6 mil (ostudanlos). vosp 5" a Cr$ 6 mil; 6», 6" o I"
sossâo do dom a CtS 10 mil o Ci$ 7 mil (osludonlosl;
sáb a Cr$ 10 mil Ató dio 3 do março Tompornda
suspensa a partir do sexta-feira, Volta dia 22.
¦ Com metáforas sobre a falência do regima políti-

co dos últimos 20 enos, a poça explora, bem ao
estilu do Nelson Rodrigues, as pequenas cmeídadas
e ciúmes de uma família cujo patriarca esta prestas e
morrer.

CABRA MARCADO PARA CORRER — Toxto
do Martins Muna Direção de Antônio Podro.
Com Andréa Dantas. Ansolmo Vosconcolos.

Botina Viony. Corlo3 Giogono. Ricardo Pniraglia o Slola
Freitas, Taalro da Cidadã. Av. Epitácio Possoa. 1664
(2473292), Do 4" a 6", ás 21h30mm, sáb. ás 20h o
22h30nrttn edom.. às I8h30mtne21h. Ingrossos4ao5a
a Cr$ 8 mil. 6" o sáb . n Ci$ 12 mil o dom. n Cr$ 10 mil.
Tomporoda suspensa a partir do sábado. Volta dia 21.
¦ Adaptação bom-humorada do Judas em Sábado

da A/elulíi. do Martins Pena, com comentários bem
atuais sobre a hipocrisia sexual, o corrupção das
instituições políticas o o comportamento da peque-
na burguesia brasileira. .
ALÉM DA VIDA — Toxto psicogralado por Chico Xavior
o Divaldo Franco, Diroçao do Augusto Cosar Vanucci.
Com Felipe Carone, Lúcio Mauro. Loa Bulcão, Rosana
Pena. Renato PrietQ e outros. Taatio Vannucd, Rua
Marquás do S. Viconto. 52 (2398595), Do 4a a 6a ás
2!h16mm. sáb, às 20h30min o 22b, dom. às 19h o
21h Ingrossos a Cr$ 10 mil. (14 anos). Tomporada
suspensa a partir do soxta-foira. Volta dia 30.

ARTES PLÁSTICAS

UM CASAL ABERTO... MA NON TROPPO — Toxto do
Dano Fo n Franca Ramo Tradução de Roberto Vignati o
Micholo Piccoli Duoçáo do Roberto Vignali Com Malu
lioclw, Horson Copn e Mano Cosar Camargo Toatro
doa Quatro. Rua Matquás do S Viconlo. 52/2°. I274-
8896). 4a o 6". ás 7!h30min, 5". ás I7h o 21h30min;
sáb. ás 20h o 22h30min o dom. às I8h30mln o 21h.
Ingrossos 4", 5" na 2* nossoon dom B Çf$ lOmiloCrSO
mil, estudantes. 5" na 1* sossfloa CrS 8 rnil, 6° 8 CrS 10
mil o sáb a CrS 12 mil. Afjós o vesperal do 5a, dobato
com o público. Tomporoda suspensa o partir do sábado.
Volta dia 21.
OH CALCUTTA — Musical do Konnolb Tynan com
loxlos do John Lonnon. Julos Foitlor, Dan Groonburg.
Jactiuos Lovy o outros. DiroçAo de Ktko Jaoss, coroogra-
(ia do Monlona Anrtaldi Com Mnnoola Assunção, Inos
Aguiar. Roborto Ajovodo. Graça Borman, Flávio Odoso
o outros. Taatro Glnáatlco. Av Groça Aranha. 1U7 (220
a394). Do 4a o 6" o dom., às 21h. vosp 5", o dom . às
18h; sáb . às 20ho 2?K10min Ingrossos 4a, 5a odom ,a
Ci$ 15 mil. sotot A o Ci$ 10 mil, soior B. vosp da 5a a
CrS 10 mil, C" o sáb, a CrS 15 mil Nao açoitam choquos.
Tomporoda susponsa o partir do soxta-loira Voltn dia 20.

QUIXOTE — Baseado na obra do Corvnntos Roteiro do
Lric Niolson a partir do Joon-Piorro Rontard o Luis do
Lima Direção de Ene Niolson. Com Antônio Cosar,
Cláudio Botelho, Cholty Murray o outros Taatro Cedida
BacUer, Rua do Calolo. 339 (265 99331 Do 4a a dom., às
21h Ingrossos a CrS 5 mil Atô dia 3 do março.
Tomporada suspensa a partir do sábado. Volta dia 20.

BABY SITTER — Comédia do Ronô do Obaklin Tradu-
çôo e diroçao do Donny Pomar Adaptação de Josus
Rocha Com Donny Porrior, tnòs Galvfto o Claudia Raia.
T»»tro Malaon de Franco. Av Antônio Carlos. 58 1220-
4779). 2a o 3a. ôs 21h o do 4a a 6a às 1Bh30min.
Ingressos o CrS H mil Taatro CuwaJI, Rua Dosombarga-
dor Isidro, 10 (268-91761 6a. às 21 h30mm. sàb. às 20h o
22h; dom. às 18h o 20h. Ingrossos fi" a CrS 8 mil. sáb o
dom. a Cri 10 mil. Temporada suspensa a partir de
soxta-foira. Volta dia 26.

ENCOURAÇADO BOTEQUIM — Musical do Paulo
Cosar Coutinho Direção do Renato Coutinho Com Davi
Pinhoiro. Angola Dantas. Jitman Vibranoviski. Luiz Car-
los NiíSo o outros. Teatro Rival, Hua Álvaro Alvim, 33
(240-1135), 3a às 18h30min o 21h; 4a o sáb.. ás
18h30min. Ingrossos a CrS 8 mil. CrS 5 mil (ostudanlos)
o CrS 2 mil (trabalhadores com carteira sindical). Até 3
do março. Tomporada susponsa a partir do sábado.
Volta dia 21.

EDGARD BANDEIRA — Desonhos Reatauranta La
Menu, Rua Toixeira do Molo. 21. Diariamente, exceto
3°-toira. das 20h atô as 2h da manha. Até dia 18 do
fevereiro.

SUZANA MOREIRA — Trabalhos om barro cozido.
Mur.au da Artaa o Tradlçoaa Populnraa. Rua Prosidon-
te Pedreira. 78. Ingá — Niterói. Diariamente, das 11 as
17h. Até dia 3 do março.

J. SIMEAO LEAL — Desenhos, pinturas o esculturas.
FESP Av. Carlos Peixoto. 54. Diariamente, das 12 as
,20h. Atô dia 28 de fevereiro

MASSARA — Exposição com obras do artista
gráfico e compositor Nássara. incluindo 40
painôis. desonhos carnavalescos, figuras fanta-

siadas e caricaturas de compositores famosos. Galaria
Rodrigo M. F. da Andrada da Funorto Rua Araújo
Pono Alogro. 80 — tel: 262-5422. De 2" a 6a. das
9h30mm às 20h. Sábados, das 18h30min às 20h. Até
amanhã.

¦ Na Rodrigo M. F. do Andrade da Funarte, o
espírito carnavalesco envolve uma exposição de
caricaturas do um mestre como Nássara, tâo impor-
tanto no seu traço quanto nas músicas que compôs.

BRUNO DE AQUINO — Dosonhos Botanic Reatau-
rante a Bar. Rua Pacheco Leáo. 70. De 2a a sábado, das
11h ás 2h da manha. Atô dia 28.
MOFfTECHlARI — tapeçarias Salão Rubi do Hotel
Intorcont)nantal Rio, Av. Prefeito Mendes do Morais,
222. Dianamonte. das Mh ás 22h. Atô dia 20.

MARISA POYARES — Pinturas SESC da Tijuca. Rua
Barão de Mesquita, 539. Tel: 208-5332 De 3* a 6a, das
13h às 22h. Sábados e domingos, das 13h às 21h. Atô
dia 24.
ANABIS E DALTON —- Pinturas e quadros-objetos.
Galada d# Arte Forma a Cor. Rua Visconde de Pirajã,
580 — ss 108. Do 2" a 6a, das 13h às IBh. Último dia.
BENIGNO — Õleos sobre tala e esculturas Eapaço
Carmom Miranda no Lobby do Hotel Nacional. Av.
Niemeyer, 769 Diariamente, das lOh às 22h. Atô dia 20.
JAMIE STEWART GRANGER — Fotogralias Gravura
BraiiWra. Av Atlântica. 4 240—Tel 267-3747. De 2a a
6S. das 10h às 21 h. Sábados, das 10b âs 13h. Último dia.

HÍNR1 CART1ER-BRESSON — Fotografias.
Muimi da Alta Modama. Av Beira Mar, s-n°
— 3° andar — tel: 210-2188. De 3a a domingo.

W J2h às IBh Até dia 3 de março
• No MAM, com a sua inseparável Laica, Cartier-

Bresson copta as extraordinárias imagens do que ele
chama de "momento decisivo".
CARMEM É O SHOW — Exposição fotogrâlica do-
cumentando a carreira da artista no Brasil e no exterior.
Mumhj Carmam Miranda Parque do Flamengo, em
frente ao número 560 da Av Rui Barbosa De 3a a 6B,
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das 1 lh ás 17h Sábados, domingos e feriados, das 13h
às 17h. Atô dia 30 do abril.

MASCARAS E FANTASIAS DE CARNAVAL: O CLO-
VIS — Exibição com fotografias do aluisio zaluar mos-
trando o carnaval de Santa Ccuz o Parati, alem do
fantasias o máscaras usadas no carnaval Sala do
Artista Popular do tnotUvto Nocionol do Folclore,
Rua do Calolo. 179. Do 2" a 6a. das lOh as Ibh Alô dia
1° do março.
O RIO É UNDO — Exposição com obras do 23 artistas.
incluindo pinturas, aquarelas, desenhos o gravuras do
acervo do Banerj. Galaria do Banarj. Av Atlântica. 4
066 — Tel: 267-3046. De 2" a 6a. das 12h às 19h. Atô dia
8 do março.

CLUBE DA FOTO 1 — Exposição com fotografias de
Márcia Ramalho. Bina Fonyat, Luiz Affonso Voiga.
Marcos Sá Corrêa e Milton Montenegro. Casa de Rui
Batboaa, Rua Sáo Clemente, 134 De 2a a 6a. das 1 Oh às
17h. Sábados, das 13h às 17h Alé dia 27, A exposição
estará fechada de sábado, dia 15. ate quarta, dia 20.
TRÊS MESTRES DA GRAVURA - Obras do Magritte.
Dali e Delanay. Inveatlarta. Av. Atlântica. 4 240 — SS
102 —Tol: 521-1442 De 2" a sábado, das 14h âs 22h.
Atô dia Io do marçp.
VINTE ANOS DE CARNAVAL NO RIO — Pranchas
originais com os projetos de decoração utilizados nas
Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, lotografias e
fantasias de luxo. Rio DaaJgn Cantar. Av Ataulfo de
Paiva. 270 — show-room De 2a a sábado, das lOh às
22h Atô dia 23.

BRASIL DESENHO — Exposição rounindo trabalhos de
43 artistas de vânos estados. Galaria Sárglo Mllllat da
Funarte. Rua Araújo Pono Alegra. 80 Do 2a a 6a. das
lOh às 18h30mm. Atô dia 22 da fovereiro.
MAPAS E O ESPIRITO DA OLIVEIRA - Pinturas e
desenhos de Graça Morais. Musau da Arte Modama.
Av Beira-mar, s/n° — 2°andar — Tel.: 210-2188 De3aa
domingo, das 12h ôs 18h Atô dia 24 de fevereiro.

ARTE FRANCESA NO SÉCULO XX — Seleção
de 80 obras do acervo do Museu de Arte
Moderna de Parts. Mumu da Arta Modama,

Av Beira-mar. s/n° — 2o andar — Tel. 21 r>21B8 De 3! a
domingo, das 12h âs 1Bh. Atô dia 24 do fevereiro
¦ Um percurso entre 80 obras da arte francesa

dosde 1906 — uma tela fouvista de Vlaminck — até
uma obra do 1380 de Robert Malaval. No meio do
percurso, Picasso, Matisse. Léger. Dufy, Soulagos,
entre outros, mostrando oito décadas da presença
da arte francesa no mundo.
NOVO CICLO DA MINERAÇÃO — Exposição têmpora-
na Musau da Fazenda Federal, Av. Presidente Antônio
Carlos. 375 De 2a a 6a. das Uh às 17h. Até abril.

IMAGENS DE VILLA-LOBOS — Exposição iconográfi-

Hoje após a apresentação da peca Sem Soutiã — Uma
Revista Feminista o elenco sairá do teatro e formará,

com o público, um bloco carnavalesco

MIGUEL FALABELLA E GUILHERME KARAN FINAL-
MENTE JUNTOS EM FINALMENTE AO VIVO -
Texto do Mauro Rasi, Viconto Poroira o Miguol Falabella.
Com Miguol Falabella o Guilhormo Karan. Supervisão
gorol do Anlonio Podro Taatro Cândido Mondaa. Rua
Joana Angélica. 63 1227-98821 As 2a. 3" o dom às
21h30mm; 6a o sáb à moi3-noito Ingrossos a CrS 10
mil. Temporada suspensa a partir do sábado Volta dia
22.

ESCOLA DE MULHERES — Toxto de Molièio
Tradução, odaplaçâo o diroçao do Domingos d»
Olivoira Com Jorgo Dono, Cláudio Macdowoll.

Cássia Fourooux. Ana Luiza Lacombo (vosp 5al, flávio
Anlônio, Ada Chosoliov o outros Taatro Copacabana,
Av, Copacabana. 291 (257-1818) Do 4a a 6a. às
21h30min. sâb . às 20h o 22h30mm. dom . às IBh o
21h15min, vosp. 5a. às 17h. Ingrossos 4a, 2a sossâo de

6a o 2a sossâo do dom. a CrS 9 mil o CrS 7 mil.
estudantes; vosp. 5fl a CrS 8 mil o Cr$ 6 mil, estudantes.
6a o Ia sossâo do dom. a CrS 12 mil o CrS 9 mil
estudantes a sáb a Cr$ 15 mil. (14 anos). Temporada
suspensa a partir do sábado Volta dia 21

¦ Urna versêo som preconceitos do um clássico tío
século XVII Corn muito improviso, cenário colorido
o ospirito irreverente, o diretor Domingos do Oliveira
brinca com Muliôre o diverte, quase todo o tempo, o
espectador.

MAO NA LUVA (INTRODUÇÃO AO HOMEM
DE DUAS FACESI — Toxto de Oduvaldo Vian
na Filho Diroçao do AdorbalJunior Corn Marco

Nanini o Juliana Carneiro da Cunna Conografia o hguri-
no do Mareio Colalorro Taatro Glaucio Gill. Praça
Carcloal Arcovordo, Copacabana 1237-7003). Do 4a a sáb
às 21h30min, dom às 19h Ingrossos 4a a CrS 8 mil. 5a

o 6" a CrS 10 mil; sáb a CrS 15 mil o florn o CrS 12 mil
Temporada susponsa Volta dia 21.

m Texto escrito em 1966 quo transforma em duelo
psicológico a seimraçáo de um casof depois do seto
anos do unido. O espetáculo explore com habilidade
o terno o tem om Marco Nanini o Juliana Carneiro da
Cunha intérpretes perfeitos.
OLHOS ARDENTES - Toxlo do Hamilton Voz Pwoir» o
Fausto Fawcot Diroçao do Hamilton Va; Poioíia, Com
Diogo Vilela, Hamilton Vaz Poroira. Vicente Barcolos.
Canna Coopor n outros. Taatro Vllla-Loboa. Av Ponce-
50 Isabel, 440 1275-6695). Do 4a a dom. ás 19h.
Inqrossos 4a o 6a a CrS 10 mil o CrS 8 rnil. osludantos.
do 6* a dom a CrS 12 mil o CrS 10 mil, osludantea.
Mororos do 21 anos a CrS 7 mil rornporada suspensa.
Volta dia 22

BRINCANDO EM CIMA DAQUILO — Toxto de
Dano Fo o Franca Rame Diroçôo do Roborto
Vignalio Tradução do Roboao Vignali o Micholo

Picoli Com Marília Poro Taatro Taraaa Rachai. Rua
Siqueira Campos. 143 1235-1113) Do 4a a sâb.' ás
2th15rran, dom , âs 1Bh30mmo 215 Ingressos 4a a CrS
«mil, 5a. o CrS 10 mil, 6* o CrS 12 mil; sabe CrS 15 mil n
dom a CrS 13 mil. Temporada susponsa Volta dia 21
¦ Vários osquates registram o cotidiano da uma

mulhor tíe qualquer grando cidade do muntío. Mari-
lia Porá so metamorfosoio em múltiplos porsona-
gans. sempre corn talento. Inteligência e brilho. Uma
atuaçáo imporxiivol

JAMES DEAN, JAMES DEAN - Toxto e diroçao (Io
Paulo Afonso do Lima Com Ana Luiza Folry. Claudia
Notto Rogério Fabiano o outros Taalro Vannud. Rua
Marquês do S V.conto. 52/3° 1274-7246) 2» e 3a. às
21 h30min o 6a o sáb. âs 24h Ingrossos a CrS 10 mil 6a e
sáb quom lor pomoado -1 rnannira dos anos 50 paga CrS
7 mil. Temporada suspensa Volta dia 22

SIMON SIMON - Toxto do Isaac Chocrón.
Iraduçao o direção do Marcos Fayad Com
Pauto Guarr.ion, Marcos Fayad Taatro Banja-

min Conatant, Av. Pastour, 350 (295-3448) 5a a dom.
âs 21 h30mm Ingressos 5a o dom a CrS 10 mil o CrS 7
mil. estudantes. 6" e sâb. a CrS 10 mil Tomporada
suspensa Vorta dia 21

a Uma discussão entre o Libertador das Américas,
Simón Bolívar, e seu professor. Simón Rodriguei,
sobre as di/iculdsdes do criar condições pera que as
colônias espanholes da América ganhem lndepen-
dâncie. Montagem pera quom gosta da um taatro
mais reflexivo.

RÁDIO JB
ca Biblioteca Nacional, Av Rio Branco, 219 — Tol:
240-8429. Do 2a a 6a. das 10h30mm âs 21 h Sábados,
das 12h às 18h. Alé 28 do levereiro

RIO JANEIROS MIS — Exposição du canoos-postais de
Cláudio Lobato, com paisagens turísticas cariocas. Mu-
aau da Imagem a do Som. Praça Rui Barbosa. 1
Dianamonto, das 14h às 18h. Ató dia 1o do março.
DO LADO DE LA — Exposição do fotografias de Zoca
Linhares, Cynthia Brito, Ricardo Azoury o Zeca P.
Guimarães. Estação Carrtral do Matrò. De 2a a sábado,
das 6h às 23h. Até dia 22.
ACERVO DJANiRA — Obras selecionadas dn doação
feita por José Shaw da Moita o Silva, incluindo dese-
nhos, pinturas, gravuras e matrizes. Satã Bvmardelll do
Muaau Nacional da Balas Artoa, Av Rio Branco, 199

tel: 240W68. De 3a a 6a. das 12h30mm às
18h30mm. Sábados o domingos, das 15h âs 18h. Alô
dia 24 de feveroiro.
IV PANORAMA DA PINTURA INGÊNUA BRASILEIRA

Obras de vários artistas Gelaria Jaan-Jacqua*. Rua
Ramon Franco, 49. De 3a a sábado, das 1 lh às 20h. Atô
dia 9 de março.
UNlAO DA ILHA DO GOVERNADOR — CARNAVAL
DE 1984 — Exposição de adereços, fantasias o enfeites
do carnaval do ano passado Na programação, projeção
de filmes e debates. Anaxo do Mumu do Folclora
Edlaon Carneiro. Rua do Catete. 179. De 3a a 6a. das
llhàsl8h Sábados, domingos o leriados, das 15h âs
IBh Até dia 24 de fovoroiro.

^^ FIGURAS E CENAS DE CARNAVAL — Foto-
1^ grafias do Walter Firmo. Humberto TDC, João^^ 

Pope o Ricardo do Hollanda. Galaria da Foto-
grafia da Funarte, Rua Araújo Porto Alegre. 80 De 2a a
6a. das 10h30min às 18h. Atô dia 28.
¦ O carnaval visto, de ângulos diferentes, por

quatro fotógrafos. Em 60 obras, em cor a preto e
branco, uma alegre, dramática e comovadora do-
cumentoçêo da maior festa brasileira. A destacar: a
paleta colorida de Walter Firmo a o desenho dos
rostos de Ricardo da Hollanda.
ART VERÃO 85 — Pinturas, pratanas, tapeçarias e
esculturas de vários artistas Galeria Balat-Artos. Av.
Olegário Maciel. 390 — Barra da Ti|uca De 2a a 6a. das
lOh às 22h. Sábados, das lOh às 13h Alé dia 9 de
março
ELETROPOESIA — Apresentação da poesia Descartai
de Geraldo Carneiro em um dhiptay eletrônico instala-
dos nos corredores do Centro Cultural Centro Cuftural
Cândido Mondaa. Rua Joana AnyOiica. 63 —Tel.: 267-
7098 Diariamente, das 9h às 24h Alé dia 12 de março
ARTE E DESASTRE — Desenhos em grafite de Mauro
Gomes dos Anjos. O Aleph Bar a Restaurante, Av.
Epitácio Pessoa. 770 — Tel- 259-1359. Diariamente, a
partir das £0h Ai4 dn 3 de março

JORNAL DO BRASIL
AM 940KHZ

Programação Noticiário contínuo, com assuntos do Rio
de Janotro o do interior, nacionais e internacionais, a
partir das 6h30min.

JBI —Jornal do Brasil Informa: 7h30min. 12h30min.
18h30mm o OlúlOmin.

Panorama lochpe 8h40min
Unha Aberta Internacional. OBhlOmm. 12h50mm.
17h55mm.

Repórter JB. pnmoiros 6 minutos do cada hora.
Comentários do política o economia aos sote minulos
de cada hora. com Ricardo Bueno
Bloco Notlcloao aos 15 minutos de cada hora.
Noticiário da CEF aos 30 minutos oo cada hora.
Bloco Noticioso aos 45 minutos de cada hora.

Compo a Mercado as 7h50mm
Informaçóe» Marítimas a Portuária» âs 6h50mm. com
Pinto Amando

Noturno as 23h. com Luis Carlos Saroldi
Entrevista Especial âs 13h05min.

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
Do V a 6a
7h — Jogo Aberto — com Vitonno Vieira
7h15min -— Primeiras do Esporte
8h20min —¦ Destaques Esportivos
8h30min — Bola Rolando — com Edson Mauro
12h — A Opinião do Touguinhó — com Oldemário
Touguinhó

12h06mln — Esportes ao Meio Dia
17h05mln — Bola Dividida — com Sandro Moreira
1Bh05mln — Na Zona do Agrião — com João Saldanha
20h30mín — Resenha Esportiva JB — com Loureiro
Noto

21h05min — Debates Esportivos JB
JB Futebol Show — quartas e Quintas

FM ESTÉREO
99.7 MHz

HOJE
20 h — Raproduçoes a raio lasar: Sinfonia n° 9.

de Mahler ISoln — 85 CM), Sonata em mi menor, para
violino a plano, K 304 de Mo?an (Grumiaux e Ciara
Haskil — 11 531 Norte no Monte Calvo deMussorgs-
ky (Mata — 11 20! Raproduçoas convincionais:
Prelúdios a Fugai para o cravo bam tamparado n°i 9
a 12 do Vol. II. de Bach IGouk) — 15 501, Fantasia para
saxofona a orquestra de Villa-Looos (Rousseau —
9 50i. Concerto am Sol, para dois cravos, do Padre
Soler IPuyana e Genoveva Gahfez — 8 32 Concarto
em Fa, para oboae orquestra cie J Ch Bach (Holiiger
— 22 201
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EESTAÜEANTES
E vocô não vai viajar
durante o carnaval ou está
chegando ao Rio, não
precisa se preocupar com

o í)ue vai comer; A maioria dos
restaurantes que serve boa comida,
vai ficar aberta — só alguns
mantêm a folga semanal na
segunda-feira. Há de tudo para òs
mais variados gostos e quem sair
dos bailes de madrugada poderá
degustar um espaguete ou uma
pizza, por exemplo, no La
Fiorentina ou na Pizza Palace
(esses dois só fecham mesmo paia
uma limpeza rápida das 7h às llh
da manhã). As lanchonetes, como
o Bob's e o Mc üonald's
funcionarão no horário normal (das
llh à meia-noite), sendo que no
Centro algumas lojas ficarão
abertas até as 4h da manhã.
Damos a seguir um roteiro variado,
desde a cozinha internacional,
passando pela exótica, a portuguesa
e a italiana. Afinal, nesses dias de
muita folia, o melhor mesmo é
esquecer da cozinha por algum
tempo e aproveitar para provar
novos sabores

culinária fecha somente na segunda-feira
de carnaval. No sábado o horário é das 12h
_ lh da manhã; domingo só pnra almoço
das 12h às 17h e na terça, das 12h à lh da
manhã. Os pratos que têm boa saída na
casa sáo os seguintes: vatapá (Crí 26 mil),
bobo de camarão (CrS 32 mil), pato assado
com laranja (Cr$ 20 mil) e xinxim de
galinha (CrS 18 mil). Entradas: casquinha
de siri (CrS 8 mil), camarão no catupiri
(CrS 8 mil) e coquetel de camaráo (CrS 25
mil). Sobremesas: sorvetes de fabricação
própria e doces caseiros (CrS 6 mil). O
restaurante tem capacidade para 70 pes-
soas, ar condicionado, música ambiente e
estacionamento próprio rom manobreiro.
Aceita cheques e cartão de crédito.
B Chalé - Rua da Matriz, 54 (286-0897),
Botafogo. Abre normalmente para almoço
e jantar, das 12h à lh da manhã. Náo é
necessário fazer reserva. Capacidade para
140 pessoas. Tem ar condicionado e mano-
breiro. Aceita cartões de crédito (menos o
Nacional) e cheques. Sugestões da casa:
moqueca de peixe (CrS 20 mil); vatapá
(CrS 28 mil), caruni (CrS 28 mil) e xinxim
de galinha (CrS 22 mil). O restaurante
vende também acarajé e frigideira de siri
(CrS 8 mil). Sobremesas: doce dc leite com
coco, papo de anjo e quindim (CrS 6 mil).
B Moenda — Av. Atlântica, 2064 (257-
1834), Funciona durante o carnaval tanto
para almoço como para jantar, das 12h às
24 horas. O restaurante tem como earaclé-
rísiica principal a presença de baianas que
servem os fregueses. Nessa época de verão
a casa está trabalhando com um bufê de
frios, para o almoço, que inclui vários
tipos de saladas, carnes e dois pratos
quentes. Tudo por CrS 18 mil. No jantar
sáo servidos dois pratos quentes (carne,
peixe ou fiango) a CrS 40 mil. Tem
capacidade para 95 pessoas, ar condiciona-
do e estacionamento no calçadão de Copa-
cabana. Aceita cheques e cartões de cré-
dito.

varanda com vista para o mar e estaciona-
mento fácil na ma. Aceita cheques. Traba-
lha com uma refeição com frutos do mar, a
CrS 30 mil, por pessoa. A refeição inclui,
de entrada, camarões fritos e pastel de
camaráo; depois, filé de peixe, peixe esca-
beche, bobo de camaráo, vatapá, pirão,
lula, arroz e farofa de dendê. E, ainda,
doces caseiros. Não trabalha com reserva.
B Grottamare — Rua Gomes Carneiro,
132 (287-1596), Ipanema. Funciona so-
menle para jantar a partir das 19.1, sem
hora fixa para fechar. A casa aconselha a
fazer-se reserva. Tem capacidade para 200
pessoas, ar condicionado e manobreiro.
Aceita cheques e cartões de crédito. O
restaurante sugere como entrada um espa-
guete com frutos do mar (CrS 19 mil).
Pratos principais: peixe à cartogio (peixe
embrulhado cm papel de alumínio com
manteiga e salsa, a CrS 28 mil) e lula en
brodetto (CrS 24 mil). Como sobremesas
pode-se escolher entre o misto de fnitas
(CrS 10 mil), a pêra cardeal (CrS 6 mil) e o
sorvete feito no próprio restaurante (CrS 5
mil). Serve o vinho II Pescatore que vem
do Sul do Brasil e é engarrafado na casa
(CrS 18 mil a garrafa).

gueses, como o toucinho do céu (CrS 3 mil
500) e o mineiro-cotn-botas (CrS 6 mil
500). Tem capacidade para 21X) pessoas, ar
condicionado e estacionamento fácil no
Campo de 8. Cristóvão. Aceita cheques e
cartões de crédito.
a Rei do Bacalhau - Praça Comandante
Xavier de Brito, 10 (238-7667), Tijuca. O
restaurante, famoso pelos seus bolinhos de
bacalhau, não funciona somente na segun-
da-feira de carnaval. De 6" a domingo abre
das 9h a lh da manhã e de 3* a 5" das 9li a
meia-noite. É fácil encontrar estaciona-
mento na Praça. Tem capacidade para 150
pessoas mas não tem ar condicionado.
Aceita cheques. A especialidade é o baca-
lhau que vem à mesa de diversas formas: à
Gomes de Sá, na brasa, ao Zé do Pipo e à
Espanhola (CrS 20 mil e geralmente dá

para duas pessoas). Os bolinhos de baca-
lhau servem como entrada e podem ser
comidos no balcão (CrS 700) ou na mesa
(CrS 750). Sobremesas: pastel de Santa
Clara e pastel de Belém (CrS 1 mil 600) e
ovos moles (CrS 2 mil).

Cozinha Brasileira
¦ Sal e Pimenta — Rua Baráo da Torre,
368 (521-1460). Funciona normalmente
durante o carnaval, das 12h às lóh e das
20h às 3h da manhã. Tem capacidade paia
82 pessoas, ar condicionado c estaciona-
mento fácil, com manobreiro. na Praça
N.S. da Paz. É o mais novo restaurante de
Ricardo Amaral e, anexo funcionam o
piano-bar Alô, Alô (durante n noite, serve
o picadinho da madrugada, a CrS 28 mil) e
a discoteca Hlppopotamus. A casa traba-
lha com um cardápio fixo a cada dia: 2".
lombinho de porco com lentilha(CrS 25
mil); 3", cuscuz paulista(Cr$ 15 mil); 4',
carne-seca(Cr$ 25 mil); 5". camaráo com
quiabo CrS 65 mil); 6a, mariscada(Cr$ 40
mil); sábado, feijoada(Cr$ 35 mil) e, do-
mingo, vatapá(Cr$ 25 mil). Sugestões para
entrada: saladas.CrS 9 mil), carpaccio(Cr$
10 mil) e sopa de peixc(Cr$ 28 mil). Para
beliscar pode-se escolher cntrc o zuquine
ou a lula frita(CrS 8 mil e CrS 12 mil,
respectivamente). A casa aconselha a fa-
zer reserva c aceita cheques c cartões de
crédito. Dentre as sobremesas, oferece
tortas e frutas (CrS 8 mil) e delícia tlc
chocolatc(Cr$ 12 mil).

B Mino — Rua Domingos Ferreira, 242
f__5-.696)_ Copacabana. O restaurante
(imcionará normalmente das 12h às 4h da
manhã, durante todos os dias do carnaval.
Tem capacidade para 120 pessoas, estacio-
namento próprio com manobreiro e, para
o jantar, é bom fazer reserva. Também
tem ar condicionado. Sugestões da casa:
vichyssoise c casquinha de siri (como cn-
trada, a CrS 9 mil), carne seca completa
(vem com arroz, caldo de feijão, farofa,
couve c abóbora, CrS 25 mil), leitão à
moda do chef (CrS 20 mil) e filé dc badejo
ao leite dc coco (CrS 30 mil). Como
sobremesa pode-se escolher do suflê ao
Grand Marnier à manga (CrS 5 mil).
¦ Maria Tereza Weiss — Rua Visconde
Silva, 152 (286-3W8). Botafogo. O restau-
rante da conhecida autora de livros de

Frutos do mar
B A Marisqucli-a — Rua Barata Ribeiro,
232 (237-3920). Aberto diariamente das
lOh à lh da manhã. Aceita cheques c
cartões de crédito. Tem capacidade para
180 pessoas e manobreiro. Como entrada
pode-se experimentar as iscas de filé de
peixe à doré (CrS 12 mil). Sugestões da
casa: caldeirada dc frutos do mar (CrS 14
mil), polvo com arroz de bróeolis (CrS 24
mil) e bacalhau à Évora (Crí 24 mil). Das
sobremesas, o papo dc anjo (CrS 2 mil), o
pastel de Santa Clara (CrS 1 mil 500) e o
mineiro com botas (CrS 5 mil) têm boa
saída.
¦ Real Peixadns — Av. Atlântica, 514
(275-9048), Leme. O restaurante abrirá
normalmente no carnaval das I2h à lh da
manhã. Tem capacidade para 100 pessoas
mas nâo tem ar condicionado. Aceita
cheques e cartões de crédito. Entradas: siri
recheado (CrS 5 mil) e ostras (CrS 10 mil.
uma dúzia). Dos pratos principais, a casa
sugere o peixe grelhado ao Real (CrS 20
mil), camarão ao termidor (CrS 45 mil) e a
lula à espanhola (CrS 18 mil). As sobreme-
sas sáo variadas: tortas, doces e fnitas da
época (CrS 4 mil).
B Tia Palmira — Caminho do Souza, 18
(310-1169), barra de. Guaratiba. O restau-
rante funciona só para almoço das Uli30
às 16h30. 

'Tem capacidade pura 50 pessoas.

Cozinha
internacional

m Petronlu's — Av. Vieira Souto, 460/2"
(Caesar Park Hotel - 287-3122). O res-
taurante funcionará normalmente nos dias
de carnaval, só para jantar, das 19|i à lh da
manhã. Tem ar condicionado e capacidade
para 80 pessoas. Aos sábados, das 12h às
17h, serve feijoada (CrS 35 mil, cnm
direito a caipirinha e sobremesa); aos
domingos, no mesmo horário, cozido (CrS
32 mil). Além desses pratos, serve também
palé de salmão com molho verde (CrS 28
mil), salada de lagosta Ipanema (CrS 65
mil) e cumbuca de pescador (CrS 35 mil).
Das sobremesas, a casa sugere o carrossel
de frutas (CrS 14 mil) c suspiro com nozes
e calda de chocolate (CrS 7 mil).
1 .orentino — Rua General San Martin, I
227 (274-6*11), Leblon. O famoso restau-
rante. freqüentado por políticos e pessoas
da sociedade, funciona normalmente nesse
carnaval. Abre ao meio-dia e náo tem hora
fixa para cerrar as portas. Tem ar condi-
cionado, música ambiente e manobreiro.
Aceita cheques e cartões de crédito. Capa-
cidade para 90 pessoas, nos dois ambientes
da casa. Sugestões; trutas com amêndoas
(CrS 20 mil), moqueca da Ilha dc Itaparica
(CtS 32 mil) e filé-mignon à hornier (CrS
20 mil). As sobremesas podem ser pêra
(lambada coni sorvete (CrS 8 mil) ou
proflteroles (CrS 6 mil).

Cozinha
portuguesa
¦ Antlquarius — Rua Aristides Espínola,
]q (294-1019), Leblon. Funciona normal-
mente no carnaval das 12h às 2h da
manhã. Sugestões da casa: camarões Anti-
quarius (com molho curry, CrS 45 mil),
arroz de mariscos (CrS 37 mil), caldeirada
de cabrito (CrS 24 mil), mariscada (CrS 45
mil) c filé de badejo com molho de salmão
(CrS 26 mil). Entrada: siri recheado (CrS
15 mil) e surubim (CrS 16 mil). O restau-
rante oferece dez variedades de doces
portugueses, a CrS 6 mil cada. 'Tem capaci-
dade para 90 pessoas, ar condicionado,
música ambiente e estacionamento com
manobreiro. Aceita chei|ues e cartões de
crédito. A casa diz que é bom fazer
reservas antes de ir.
Adegão Português — Campo de São Cris-
tóvão, 212 (580-7288). Durante o carna-
vai, o Adegão funciona só para almoço,
das 12h às 17h. Entradas: osttas e mexi-
lhfio à vinalgrette (CrS 7 mil). Dos pratos
principais, o restaurante sugere o bacalhau
à Zé do Pipo (CrS 30 mil), truta assada
com arroz à piemontesa (CrS 16 mil) e
peixe dc caldeirada (CrS 18 mil). Na
sobremesa, o forte sáo os docinhos porlu-

Cozinha italiana
B Pizza Palace — Rua liarão da Torre,
340 (267-8346). O restaurante funciona
normalmente e só pára mesmo por volta
das 6h da manhã para limpeza, Reabre ao
meio-dia com capacidade para 200 pes-
soas. Não tem ar condicionado, mas é fácil
estacionar na Praça N. S. da Paz. Das
entradas, pode-se experimentar a casqui-
nha de siri (Ci$ 6 mil) ou o carpaccio (CrS
15 mil). Pratos principais: filé-mignon tro-
picai (CrS 18 mil), pizza branca (sem
niuzzarela. a CrS 10 mil 500), espaguete ao
vongole (CrS 13 mil 500) e medalhão à
piemontesa (CrS 17 mil 51X1). Sobremesas:
tortas de sorvete (CrS 3 mil 500), figos com
chantilly (CrS 3 mil 500) e motisse de
chocolate (CrS 3 mil). Aceita cheques.
¦ La Fiorentina — Av. Atlântica, 458
(275-7698). Leme, O restaurante é um
ponto de encontro de intelectuais c artistas
e geralmente na madrugada fica ainda
mais cheio. Vai funcionar quase que direto
durante o carnaval, só parando das 7h às
llh da manhã para limpeza. Tem capaci-
dade para 90 pessoas e não trabalha com
reservas. Sugestões da casa: espaguete ao
vongole (CrS 10 mil 500), espaguete à
Bolonha (CrS 7 mil), filé com fritas (CrS
15 mil) e peixe à Ia Fiorentina (CrS 12 mil
700). Como entrada, o restaurante oferece
um couvert opcional (pães, molho lârtaro
e azeitonas, CrS 2 mil 500). Aceita che-
quês c cartões de crédito. O estacionamen-
to é feito no calçadão.
b Le Streghe — Rua Prudente de Morais,
129 (287-7146). Restaurante já famoso no
Rio pela qualidade de sua comida, o Lc
Streghe funciona durante o carnaval a
parlir das 19h e sem hora para fechar.
Anexo, fica a recéni-inaugurada discoteca
e piano-bar Calígola (onde pode-se tomai
um aperitivo do imperador, a CrS 8 mil,
preparado pelo barinan Ribas). Como
sugestões, o proprietário Stefano Monti
indica os seguintes pratos: o carpaccio
(CrS 12 mil 500), spaguetti ai gamberi rossi
(espaguete com camarão, CrS 43 mil),
esplgola alia vernaccla (robalo com molho
de vinho branco italiano, CrS 32 mil 400) c
a costelcta de vitela à milancsa (CrS 30
mil). Sobremesas: manga-rosa com sorve-
te dc creme e creme de goiaba fresca (CrS

8 mil 500) e pêra delle Streghe (OS 9 mil).
É bom fazer reservas porque o restaurante ¦
tem capacidade para somente 50 pessoas,
Estacionamento com manobreiro. Aceita
cheques e cartões de crédito.

Cozinha exótica
B Le Viet-Nam — Av. Afrànio de Mello
Franco, 131 (239-4491). Especializado em
comida vietnamita, o restaurante tem ca-
pacidade para 200 pessoas. Sábados, do-
mingos e feriados abre ao meio-dia. No
resto da semana, só funciona a partir das
19h. Na segunda-feira de carnaval a casa
estará fechada (é folga semanal) mas rea-
bre na terça normalmente. Sugestões: roli-
nhos fritos e crepe vietnamita (CrS 7 mil),
pato laqueado (CrS 15 mil), fiango à erva
cidreira (CrS 8 mil); para a sobremesa,
frutas carameladas (CrS 4 mil). Aceita
cheques e cartões de crédito. O estaciona-
mento pode ser feito ao lado, no Rio
Design Center.
B Centro-Chlna — Rua Alice, 88 (225-
5398). A especialidade é a comida chinesa
e funciona de terça-feira a domingo das
12h às 15h e das 19h às 23h. Aceita
cheques. Tem capacidade para 200 pessoas
e ar condicionado. Sugestões: camarão
empanado (meia dúzia, CrS 26 mil), fran-
go xadrez com cogumelo e broto de bambu
(CrS 14 mil 500) e rolinho primavera (CtS
I mil 4(K), cada). Banana caramelada e
banana recheda e frita (CrS 5 mil 500) são
as recomendações pera a sobremesa.
B El Cordobés — Av, Uorges de Medei-
ros, 3207 (246-7431). A casa funciona
todos os dias, exceto domingo, a partir das
181l, É especializada em comida espanhola
e avisa que é bom fazer reserva. 'Tem

capacidade pnra 500 pessoas, ar condido-
nado e uma varanda com vista para a
Lagoa Rodrigo de Freitas. Aceita cartões
de crédito e cheques, Também tem esta-
cionamento com manobreiro. Entrada:
angulas (filhotes de enguia, CrS 50 mil), e
centolla (espécie de caranguejo grande
importado do Chile, CrS 220 mil). Pratos
especiais; leitão assado (CrS 60 mil), paella
(CrS 58 mil, dá para duas pessoas) e
lagosta à Ia parrllla (CrS 78 mil). 'Tortas,

quindins e ninhos de ovos (CrS 4 mil) são
algumas das sobremesas.
¦ Chez Yunes — Rua Dias Ferreira, 78
(239-6444), Leblon. Comida árabe é n
especialidade da casa. Funciona normal-
mente durante o período carnavalesco das
12h às 2h da manha. 'Tem capacidade para
HO |>essoas e manobreiro. Aceita cheques e

b Plataforma 1 — Rua Adalberto Ferrei-
ra, 32 (274-4022), Leblon. O restaurante
funciona normalmente nos dias de carna-
vai tias 1 lh às 2h da manhã, mas o show de
mulatas Sonho Sonhado de um Brasil
Dourado está suspenso e só volta a ser
apresentado na quarta feira de cinzas.'Tem capacidade para 60(1 pessoas, ai con-
dicionado e não é necessário fazer reser-
vas, Aceila cheques e cartões de crédito.
Não trabalha com rodízio e sim com um
churrasco variado, a CrS 32 mil, por pes-
soa. Lsse churrasco inclui vários tipos de
carne, batata frita, farofa, arroz e sobre-
mesa (salada de fruta com sorvete). Tem
estacionamento com manobreiro.
b Majúrlea — Rua Senador Vergueiro, 15
(245-8947), Flamengo. A churrascaria fun-
ciona diariamente das 12h à meia-noite. O
foi te da casa é o churrasco misto (lombo
de porco, filé-mignon e lingüiça, CrS 12
mil 500), além do T-bone steak (CrS 15
mil). Para acompanhar, vários tipos de
batatas, como a palha, prussiana e a portu-
guesn (CrS 3 mil 500 a porção) e arroz (CrS
3 mil). Não é necessário fazer reservas e o
estacionamento é feito em frente. Aceita
cheques e cartão de crédito.

cartões de crédito. Nâo é necessário fazer
reservas. O restaurante trabalha com uni
bufê ao preço de CrS 24 mil por jiessoa e
CrS 12 mil, crianças. O bufê inclui: folha
de uva, abobrinha e repolho recheado,
arroz com lentilha, carneiro recheado,
quihc frito, pão árabe, pastas variadas e
sobremesa (doces árabes).

JM ir) <rl

MÊSStsÈÈÊ
Churrascarias
H Marlu's — Av. Atlântica, 290 (542-
2393), Leme. Funciona diariamente das
Uh30min às 2h da manhã. Tem capaclda-
de para 250 pessoas. Trabalha com um
rodízio especial (CrS 30 mil, por pessoa)
com vários tipos de carnes, saladas e
guamições (arroz, farofa, batata, aim-
pim). Aceita cheques e cartões de crédito
(menos Diners). O estacionamento é leito
na Av. Atlântica.
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8E18 E MEIA DA ABI — Chorinho com a flautista
Ode tíe Ernest Dias a da pianista Elza Gushikem. Hoje,
às 1f.h30n.in, i*a Rua Araújo Porto Alegre, 71. Ingressos
a Ct$ I mil 500

DA COfl DO IlHABIL - Show ll» rantora Alcione
acompanhada da Banda do Sol Am Branca, Av Mem
de Sá. 17 (252 09W) De :l* a dom . As 23h Ingressos
dn 2* a tt" e dom, a Crt 16 mil o D". G" o séb a Crt 211 mil
Ain sábado.

HOMEM NAO ENTOA N° 7. — To»to do Hobnolda
Studan o C idinlw Campos DireçAo do Wilma Dulcettl
Com Cidinha Campos, .«tro Vanucd. Hua MarnuAi
de S Vicente. 52/3° 1274-72461 Oe •>" a dom . ès 17h.
Inarossos a CrS 10 mi' Homem nao pode entrai
Temporada suspensa. Volta dia 70.

JB ANOS DE BO88A NOVA — Show com o
cantor, comix>sit_ir e violonista Coitos Lyra.
TiMrtro 8#n»c. Hua Pompeu Loureiro, 46 (25&-

21.111 4'8 Sáb, As 21h3()niin. dom. (ir, 21 h Ingrossos 4"
e B" a Cc$ 8 mil, 0* n dom a Crt 12 mil, sob a Crt 16 mil.
Tflmiioroda suspensa Volta dia 21.

¦ Raúna o malhar da produçio do cantor-
compositor Carlos Lyra no mcital onda a slmpliclda-
da o it balara das coinposiçôas sio a marca dasta
espetáculo.
PROJETO CARNAVALE8CA — TtM BATtCUM NA
ILHA — Show com N.idinho da Ilha. Wilma Dias o Adele

ratima Sala Wdney Mlllar, Hua Araújo Porto Alegre,
00. De 3* a seb . As IBhJOmin. Ingressos a CrS B mil Ate
sábado,

OAS COUER DO MED COUAÇAo — Musical de Paulo
Alonso do Lima Com a cantora Eliana Pittmon. Teatro
Glória. Hua do llus.el (24&6B27) De 4" . sAb. As 2lh e
dom. As IBh Ingressos o CrS 10 mil e Crt 0 mil,
estudantes. Temporada suspensa. VoIib dia 21,

EXAOEBO — Show da cantora El_fl Soares
acompanlvkIa da honda I'ressAo Digital Betaau
Mouch*, Av Repórter Nestor Moroira, 11 (295-

199 71 Do 3" a sAb. As 23h Ingressos do 3' a 8" a Cr$ IB
mil o 0" e sAb a Crt 2Ü mil Até dia 2 do março
remiHrada suspensa e partir do sábado. Volte dia 21

¦ Dapols de um aquecimento no Seis e Meia do
Teatro Joio Caetano a do Cassino Nio, a cantora Elra
Soam* vofta. am plana forma, aos palcos cariocas.
Apadrinhada por Caatano Valoso, ala canta antigos
a novos sucessos am sua atual temporada.

^^ rnOJETO CARNAVALE8CA — Apresentação

fjm do ahow Té Chegando a Hora. com aa canto-^r ,„•_ Carmem Costa e Loci BrondAo. Sala Bklnay
MHer. Rua Araújo Podo Alegro. 09 De 3* o 9*b. As 21 h.
Ingresso! a Cri 5 mil. Até sAbndo.

¦ O malhor aspetèculo camavalasco podtsarapm-
ciado nasta ahow nunlndo Carmam Cosia, am plana
lorma, a Leci Brandia dirigidas por Tharaia Atagéo.
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Comida rápida
¦ I_..b's — Ali>umas lojas (pie funcionam
no centro da cidade ficarão abertas das %
às <lli da manhã. São elas: Rua Senador
Dantas, <16; Av. Franklin Roosevelt, 23.
Castelo: Rua do Rosário, 99. Na Znna Sul
as diversas lojas da cadeia funcionam no
seguinte horário: durante a semana e do-
mingo das I lh às 23h; amanhã, das llh à
meia-noite. Você poderã encontrar um
Bob's nesses endereços: Av. Bartolomeu
Mitre, 990 (Leblon); Rua Visconde de
Pirajá. 4ftí (Ipanema); Av. N.S. de Copa-
cabana 441 e Praia de Botafogo, 360.
Sugestões: hambtirger (CrS 1 mil 450),
salada de alum (Cr$ 2 mil 600), salada de
galinha (CrS 2 mil 51X1), refrigerante (Crí I
mil 300, grande, e CrS ROO, pequeno).
¦ Me Donald's — As seguintes lojas do
Centro têm horário especial: Rua São
José, 70 funciona amanhã, segunda e lei
ça-feira das Klh às 2ti da manhã, domingo
das llh às 2h da manhã, Praça Mahatma
Gandhi, 14, todos ns di-ts das IOIi às 4h da
manhã; Av. Rio Branco, 1(K), amanhã,
segunda e terça das Rh às 5h da manhã e
domingo das Rh às 23h; Av. Rio Ilranco, 4,
amanhã das Rh à lh da manhã, domingo,
segunda e terça das lOh à lh da manhã;
Rua Úruguaiana, 7, todos os dias das lOh
às 2h. As lojas de Madureira (Av. Minis-
tro Edgard Romero, 101) e Méier (Rua
Dias da Cruz, 210) funcionam todos os
dias das LOh às 4h. No Barrashopping (Av.
das Américas, 4666, loja 117) o funciona-
mento será normal das lOh às 23h. Em
Copacabana as duas lojas (Av. N. S.
Copacabana, 967 e Hilário de Gouveia,
74) e em Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá, 206) funcionarão das lOh às 4h da
manhã todos os dias. As cinco lojas do
Centro e as de Madureira e Méier vende-
rão, somente no carnaval, chope (500 ral,
a CrS 2 mil 200), picolé (CrS 800) e batatas
chips (CrS 2 mil, o pacote). Sugestões: ílig
Mac (CrS 3 mil 500), batatas fritas (CrS 1
mil 600, pequena e CrS 2 mil, grande),
lanche carioca (um hambúrguer, batata e
Coca-Cola, a CrS 1 mil 600) e refrigerantes
(CrS 700, pequeno e CrS 1 rnil, grande).
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Dois últimos shows das cantoras Leci Brandão e
Carmem Costa hoje, às 21 h, na Sala Sidney Miller e

às 23h, no bar Jazzmania 
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GOLDEN RK)  Show mrn musical com « cantora
Watusi e o ator Grande Otelo A Irente do um elenco de
bailarinos DirocAo do Maurício Stiermon, Coroogralia
Juan Cario Borordi Orquestra do maestro Guio rio
Moraes Av AlrAmodoMok) Ronco, 286(239-44481. De
2* a 5" o dom. As 23h; 0" sAb o véspera de leriodo. As
24h, Couvart a Cri 40 mil; 0". séb e véspera do feriado
a Cri 50 mil.
SONHO SONHADO DE UM BHA8IL DOURADO —
Show diariamente, As 23h. com os cantores Sapoti da
Mangueira o Silvio AloiKO, com participação de 12D
artistaB. mjtirtas o ritmistas e orquestra sob a regência
do Maestro Silvio Barbosa Direção do J. Martins o
Ckr.io Martins. Consurraçno a Crt 00 mil. com direito a
bebida nacional Plataforma. Bua Artoltierlo ferreira. 32
(274-40221. lemporado suspensa a partir de domingo
Volta dia 20.
CARNAVAL NO RI0-8UL — Programação 14h. ca
poeira com o grupo Son_ila. As 15h. maculelê com
Nestor Santos, !5h30min. I7h e IBh bateria mmm;
16h30min. jongo com o grupo Sen/ala; 17h30min.
Pandeiro de Ouro. Shopping Rio-Sul Entrada (ranço

Revista
OAY GIRLS - ASSIM Ê O A1A8KA - Texto de Jrjso
Fernando Bastos o Vorusko Oiroçao geral do JoAo Pauto
Pinheiro Com Marlono Casenovo. Sairantha. Veruska,
Kiriati. Üosiréo, Lui/ Carlos Machado o Nilton Roberto
Taatro AlaaVa. Av Atlanlk», 3 Bt« 1247-98421, Du :_ a
6" As 2!h30min, sab As 22h; dom As 19b o 21h30min.
Ingrossos a Cr* 8 mil e Cri 5 mil, sAb n Cri D mil
Temporada suspensa. Volta dia 20
VÍDEO OAY — Revista de tra/ostis com lano di Castro.
Elolnn. Flame Muniz o outros Direçio de Borla tOían.
Taatro Brigltte Blair. Rua Miguel Lemos, bl (521-

29B5I Do 3» o fi". As 21h30mm. s»b. » dom. »s

10li30mine21li30min Ingressos a Cri B mil Têmpora
tin suspensa Volta quarta f»,fo

A GAIOLA OAB MIMO8A8 - revista mus _al com OI

travaatla Mila. tania l.otiere. Renata Rios o outros
Taatro Sarrador, Rua Senador Dantas. 13 (270-5033).
De 3" o dom. As IBtvtOmin e 2lhl6min Ingressos a Cri
6 mil. Tomprjrada suspensa a partir do amanha Volta
quarta fojrg_  ¦¦¦-

Infantil
BAHJE DOS GOLFINHOS Carnaval com os golfinhos da
Miami e locas amestradas. BarraShopping Av dss
Américas, 4666 De 3" o 6*. As 16h e lBrOOmm. sAb o
dom és lOh. 18h30min o 20h Ingressos a Cr$ 6 mil a
Cri 2 mil 000 (de 3" a 6"l Atô dia 24 do levoreiro (325-
3260), Fechado na sogurviafnifa

SHOW D€ AUTORAMA — De 2" a sAb. BpresentaçAo
dos melhores pilotos de autorama e o público tarnbóm
poderá participar BanaShopping. Av das Américas.
46___

CÃSÃS~NOTURNAS
E BAILES

BAJLE DA DeMOCRACtA — ApresontaçAo da orQuos-
tra do maestro Nelsinho Hoje. í»s 23h, no Club# do
Bamba, tsrrada da Barra da Tijuca, 65 I39ÍM3892I.
FORRÓ OA LAPA - Programaçéo t fios bo Nordeste a
landa Ponta de Areia. Marcos Lu.ena o Bastmho
Calixto Hoje. As 22K na Rua Riachuelo, 19 1242-65861
Ingressos a Crí 4 mil. homem e Cri 2 mil, mulher.

2469 MIDNIGHT EXPRESS Animação por conta (Ia
orquestra de Edgard l eons e Concurso do Travesti Mito

B5 Hoje, As 23h, no 0a_»lno nlo. na Clnelêndia, om
cirna cio bar Amarelinho 1262-331II Ingressos a Cri 30
mil, » Cri fíO rnil, mesa de quotro lugares.

BOM Alt LOAF CAUNIV AL BALL — ParticipaçAo da
t«teria da Portela, bonda Nova de Carnaval o a cantora
ElM Soares Hoje. As 23h. no Morro da Urca. Av.
Pasteur. 520 1541-37371. Ingressos a CrS 150 rml

BAILE DA FELIZ CIDAD* - Escola do Garoto e Garota
Scala 86 o orquestra que alterna rook o samba Hti|o, As
23h, no Batia, Av. AlrAnio de Melo Franco. 299 1239-
4448) Ingressos o Cri 50 mil, a Cri 300 mil, mesa o a
Cr$ 6 milhões camarote.

VI BAIU IWrEUNACIONAL DA CIDADE DO WO DE
JANEIRO — ApresontaçAo tio tronda do maestro Alm»-
dinha Hoje. As 23h. ro Club» Fadarei, Rua Timóteo da
Costa, 988 Ingresso a Cri 5 mil. mulher, Cri 25 mil,
homem a duas mulheres e rrtesa a CrS 32 rrül

UMA NOITE COM AS PAMTEFIA8 - Prr_>-carnavalesco
a concurso da Pantera Rio Hoje. As 23h. no Monta
Ubano. Av Borges de Modoima. 701 (23WTO2).
Ingressos a Cri 60 mil. homem e duas mulheres, (risa a
Crt 400 mil o camarotes de CrS 1 milhAo o Cri I milhio
300

CARNAVAL t BREAK — Baile com roek (com a equipe
Gama Som) o sambe loorn a orquestra do maestro
Garcia) Hoio. As 23h. no Club» Marwall. Rua Maxwell,
174 Ingressos a CrS 5 mi), homem e Crí 2 rml. mulher

BANDA ACADEMIC08 DO CHACRINHA - Samba
com a banda de noniegueses Ho|e As 20h, ria CinelAr.
dia; As 23h30m, na Independente de Podre Miguel o Aí
2h da manhA. no Clube Monto Libero Entrada tranca.

JAZZMANIA — PrograrnaçAo de 2" a 4". o cantor,
compositor o violonista Joids Maceió, de 5" a sAb. os
cantoras Carmem Costa o teci BradAo Sempra, As
22h30mm Ingressos de 2" a 4" a Cri 15 mil e de 5" a sAb
a Crt 20 mil Av Rainha Eli/abeth. /R9 1227 2447)

TTTO MADI E MÍRIAM BATUCADA - PrograrnaçAo 2"
a 4*. o cantor Tito Marli e o pianista tony Yucatan; da 5* a
sab.'. a cantora Minam Batucada e Tony Yucatan (plano)
Diariamente, a cantora Mariana Couvart a Cri 8 mil

Sempre. As 23h Braallalrtaalmo. Ruo BarAo da Torre.
673 12740431).

MAESTRO NELSINHO — Diariamente, a partir das 21 h.

apresentação do conjunto do maestro Nelsinho Hromto-
nel. Bar Farol. Hotel Sheraton, Av niemeyer. 121 (274-
11221
DUPLA IPACARA1 — ApresentaçAo de Celso Martinez
(voltol o .José Carlos dei Ro (harpa) Do 2" a sAb. das
1Bh As 20h ro Lobby do Hotel Shoroton. Av N.emoyer.
121 (274-11221.
VALENTINO'8 — De 3" a dom., a partir das 19h. o

pianista Sidnoy Manullo. Hotel Sheraton. Av Niemeyer.
121 1274-1122) Recomenda se ta/er reserva

O V1RO DA IPIRANGA - Programação; 6". As 22h.
John Wosley IvwlAo) o As 23h30min. lau cnm Mr.ss

Boudrowa Isa . e grupo Couvart, a Cri 6 mil 500 Rua
Ipiranga. 54 122547621

SOBRE AS ONDAS - Diariamente a partir dss 20h, c
coniunto de Osma- Milito, o pianista Miguel Nobre e os
cantores Silvia. Chico Pupo o Consuelo Couvart 5
sáb e vésp. de feriado, a CrS 10 mil Av Atlântica. 2 43?

(28/6144)

VINÍCIUS — Diariamente. As 21 h, a orquestra de Fri
Lincoln e os cantores Orlandivo, £é Carlos o Rsmon Av
Copacabana, 1 144 1267-14971 Couvert de 2" a 5" o
CrS . mii e 6" e sAb, a CrS 8 mil

ALÔ-ALÔ — Diariamente, a partir das 22h. música
popular com Luiz Carlos Vinhas e Fernando Merim e os
cantores Rose, Vero Mara, Ne<le e Vítor Hugo Couvart
a CrS 10 mil Rua BarSo da Torro. 368 (247-7178).

METBÒPOUS - - PrograrnaçAo 4" a bando Pedra Boni-
to; 5" o bonda Beir> na Boca; 8o a banda Coquetel
Molotov Sempre às ??h Iriqressos a Cr$ 7 mil, homern.
o Cri 4 mil, mulher Estrada do Joá. 150 (322-39111

CARINHOSO — Diariamente, As 22h. o coniunto de
Dora o Carinhoso Co.rv«rt de dom a 58 a CrS R mil 5" a
sáb e véspera de feriado a CrS 12 mil. Rua Vise. de
P.raiá. 22 (287-0302).
BIBI.OS - Diariamente a partir das 19h30min. o conjun-
to oo pianista Chtf|uinho e os cantores Lygia Dnjmmooo1
e MArio JosA Av EpitAco Possoa. 1484 1521-2645)
Consumação o Cri 22 mil. homem, o Crt 11 mil.
mulher. Fechada segunda-feira.

MARC ANTHONY — Shn>« do cantor egípcio acompa-
nhado de conjunto Bar Jakiil. Hotal Intaroomlnantal.
Av Prefeito Mendes de Mora.s 722 132? 2200) De 3" 9
5" o dom , As 22h o 6* o sáb , As 23h ConsurrieçAo a Crt
20 mil Atn sábftCÍO.
QUARTETO DE SAMBA — Diariamente a pon*" *los

20h, o gmpo liderado pela cantora Jussara C*tM d*
Cachaça. Hotal Sheraton Av Niemeyer, 121 1274-
11221.
RtVE GAÚCHE — Diariamente, a c_srtir das 2ln30min.
os pianistas Erasmo e PauO Roberto o s cantora Silv a
Maria Av Epitâcio Pessoa, 1484 (521-2645) Couvart a
Crt 4 mil
C_ HKO'R BAR - P-_iy>r_ir com música ao vivo a pedir
das 21 h, com os conjuntos de Aecio flávio e Edson
Frederico Aberto diariamente a partir das 13h. com
música de fita Som touv«-et, sem consumação rnlnrma.
Av Epiiéoo Pessoa. I 560 1267-0113 e 787-3514).

BULJNHA8 — AtireiertoçAo dos cori|untos Arco íris a
Palmares. além de Eümor Santos o Francis Xavier. De 5*
a dom. As 21h. no Viaduto Cristóvão Colombo, 159
(594-9726) Couvart a Crt 3 mil,
*.«»._ FRITZ — Programação 5* a fl*. O oonjunto
Branco no Samba. Couvart a Cri 3 mil Sempre As 22h.
Rua BarAo da fo're, 47? (2674347Í,
HELP — Música de discoteca Inqressos de dom a S* a
Crt 15 mil. homem e CrS 8 mil. mulher a 6". séb evesp
de feriado, a CrS 25 mil. homem o CrS 10 mil. mulher,
vesp. de dom., As 16K s Cri 8 mil Av. Atlântica. 3432
1521-12961
CAFÉ NICE — Música ao vivo para dançar com os
conjuntos de Celínho e Carlos Moura ingressos de 2* »
4" a Crt 5 mil, 5" e sâb a Crt S mil e 6" a vosp de fenado
a Crt 7 mil Av rio Branco. 277 (24OO490I Fechado a
partir de sábado Volta 4* feira.

GIO SALADAS - Programação 5a. Paul de Castro e s
banda Digitai; de 6a a dom, Helinho Ribeiro 5* ss 23h;
ff e sab às 2<ih e dom As 22h Ingressos a CrS 4 mil
Rua Gal San Martin. 629.

BANDA TROPICAL — Show do cantor Marcelo Becker
e Marquinho da Upa 6" o séb As 21h. na Clgantnha
Estrada dos Bandeirantes. 46*6. jricarec-^guá lr>gres-
sos a Cd 1 mil
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ATRAS DO TRIO
ELÉTRICO NÃO ESTA
SÓ A BAHIA
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0 ino elétrico pronto — criatividade e capricho
no acabamento, perfeição e potência no
equipamento de som — consumiu o trabalho

^IIK^ de vários dias de diversos técnicos e operários especializados

ALVADOR - Pelo menos no
qm- diz respeito ao Brasil, co-
uicça a cumprir-se n profecia dc
triocletrizar o mundo, feita por

Osmar Macedo na década de 50, quando
cie. cm companhia dc Dodô, criou o trio
elétrico ii partii da sonorização de uniu
velha foblea. Quase todo o país. nesta
época de Carnaval, sc contagia com o som
dos trios elétricos que promovem o anima-
do c participativo Carnaval baiano dc rua
r— c já ameaçam invadir redutos fechados
como o do frevo pernambucano e o das
escolas dc samba do Rio, sem falai dc
carnavais menos tradicionais, como os dc
Belo Horizonte c Porto Alegre.

Esse fenômeno, tle uns cinco anos
paia ca. transformou a Bahia cm uni pólo
de fabricação dc trios elétricos, usados eni
profusão no Carnaval de rua de Salvador c
exportados para o interior c outros Esta-
dos. Sinônimo dessa industria florescente
í o Trio Elétrico Tapajós, hoje uma em-

presa, dirigida pelo seu criador. Orlando
Campos. Paru o Carnaval deste ano, ela
construiu dois trios elétricos csficciais —

para tocar na Capilal e em Porlo Seguro —
c quase uma dezena de outros, para cor-
dões c blocos que, desde ontem, arrastam
aliás de si multidões de foliões que brinca-
lão até a nianliã de quarta-feira dc cinzas,

Mas enquanto floresce essa indústria,
com promessas de melhores negócios a
cada Carnaval, fabricantes tradicionais
desse que c considerado o mais importante
elemento do carnaval baiano se queixam
da distorção que ele sofreu com o passai
do lempo, bem como da Ialta dc apoio
oficial para a sobrevivência da tradição,

Os irmãos Orlando c Raimundo Cam-
pos, que cm W57 criaram o Trio Elétrico
Tapajós paia suprir a ausência de Dodô c
Osmar, que deixaram dc sair às ruas,
citam como maioi exemplo da distorção da
finalidade dos trios elétricos a constatação

dc que esle ano o carnaval dc rua dc
Salvador não contará com sequer um trio
elétrico independente, que eles chamam
de "trio elétrico povão".

— Veja só o que acontece com o
Tapajós. O Itio cxisle bá 2H anos. Nem
assim essa tradição é respeitada c mantida
cm Salvador. Nosso equipamento custa
mais dc Crt .S(H) milhões, nos considera-
mos um dos melhores trios da Bahia e, no
entanto, náo conseguimos patrocínio. Ti-
vemos dc fazer dois trios, um contratado
por CrS 100 milhões para locar no Carna-
vai de Porto Seguro e outro por ('r$ 100
milhões para tocar no bloco Luz. Infeliz-
menle náo podemos ir para a rua poi conta
própria e quem perde com esse esquema é
o folião comum, que não tem um trio paia
tocar livremente pata ele c fica Vpongan-
do" na animação dos trios dos blocos,
distante — lamenta Raimundo Campos,
responsável pelo galpão dc construção do
Trio Elétrico Tapajós.

Donos do tpie é considerado o melhor
know-how na fabricação dc trios elétricos,
tanto cm lermos dc criatividade nas carro-
ecrias como cm perfeição de som, os
proprietários do 'Trio Tapajós sc dedica-
ram, a construir trios sob encomenda,
muitos dos quais locam boje nos blocos c
cordões baianos c cm outras Capitais,
como Aracaju, Belo Horizonte, Rio dc
Janeiro e Porto Alegre.

A contabilidade do 'Trio 
Elétrico Ta-

pajós, porém, náo é revelada por Orlando
ou Raimundo. Eles explicam que a tradi-
çáo nessa atividade e o aumento, a cada
ano, dc encomendas, lhe proporcionam o
acúmulo dc equipamentos, principalmente
material de som, no epie sc traduz o lucro
da empresa, que enquanto não chega a
época do pique do Carnaval náo passa de
uma simples serralheria.

Neste começo de levereiro, na oficina
do 'Trio 'Tapajós, trabalham quase 50 pes-

soas, enlrc soldadorcs, serralheiros, mar-
conchos, eletricistas, lantcrnciros, técni-
cos dc som c ajudantes, para què Iodas as
encomendas sejam entregues a tempo e
nas condições exigidas pelos clientes.

Orlando se empenha pessoalmente lo-
dos os anos cm lançar modelos revolucio-
nários de Irios elétricos. Contando coiii
facilidades como a fabricação própria dc
caixas dc som dc alia potência, uma equi-
pe discute com muita antecedência a novi-
dade a ser apresentada mas, para evitar a
espionagem, o projeto é mantido cm sigilo
até a última hora. "Quando o lempo |á
está praticamente esgotado, quando nao
sobra mais tempo paia nada, tiramos o
projeto c começamos a aprontá-lo. Ai
então não tem mais jeito dc ninguém ver e
copiar o nosso modelo. 'Temos capacidade
e construímos nosso trio em 15 ou 20 dias,
no máximo, como fizemos esle ann Lan-
çamos nosso trio no ultimo (im dc semana,
no Porto da liarra, e certamente o folião

baiano ficou magoado ao saber que náo
vamos locar cm Salvador, por falia dc
apoio oficial, c que fomos contratados pela
Prefeitura de Porto Seguro" - comenta
ele.

Os principais blocos c cordões do
Carnaval dc Rua dc Salvador contarão
esle ano com trios elétricos próprios, mas
construídos nas oficinas do Tapajós, co-
mo, poi exemplo, os do TOP-69, Papa-
Léguas, Luz, Amigos do Pcriquito, Coru-
jas e Tictc. Outras entidades, cntrclanlo,
constróem seus trios, que este ano scráo
quase 50 pelas ruas da Capilal baiana.

Náo só o principal Ino do Tapajós
tocará no interior. Issn também acontece"
lá com o 'Trio dos Novos Baianos, coman-
dado pot Pepeu Gomes c Baby Consuelo,
contratado pela Prefeitura dc Ilhéus, c até
com o mais tradicional dc Iodos, o de
Armadinho, Dodô e Osmar, que, por falta
dc patrocínio oficial, Im contratado para
tocar no bloco llnlliae.

fotos de Aguinaldo Ramos

O CLÓVIS FAZ
VITRINAS DE ARTE
E MODA ATÉ
O FIM DO CARNAVAL
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Marisa Nicolay, da Geração-80, une arte e moda na vitrina
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Cercado de lança-perfume em garrafinhas douradas, o Clóvis traz
o toque popular à sofisticação da moda em Ipanema

ENTRE 
as vitrinas de moda,

que mostram as cintilantes
fantasias de Carnaval, destaca-

se nesta semana a mistura de arte e
comércio da Fiorucci. Depois de pin-
tar a fachada da loja da Praça N.
Senhora da Paz com as tintas fortes
do grupo Geração-80 no fim do ano
passado, Glorinha Kalil, responsável
pela etiqueta Fiorucci no Brasil, esco-
lheu outra artista do grupo, Marisa
Nicolay. para ambientar o Carnaval
nas dez boutiques brasileiras. E Mari-
sa elegeu o Clóvis, a fantasia suburba-
na, para animar as vendas desta se-
mana.

— Quis fazer uma volta a um
carnaval ingênuo, autêntico e subur-
bano. com a fantasia do povo, que é o'Clóvis. servindo de tema e formando
uma espécie de historinha nas vi-
tri nas.

Seguindo o fluxo normal de pe-
destres da rua Joana Angélica, que

vai da R. Visconde dc Pirajá até a
Lagoa, vemos o Clóvis — um boneco
de pano vestido dc macacão branco e
gola iridescente, a cabeça feita pela
máscara tradicional — em meio a
garrafinhas de lança-perfume doura-
das. "Lembrança de um tipo de Car-
naval que nem vivi, só sei que era um
perfume geladinho. E chegam senho-
ras agora, querendo comprar as lan-
ça-perfumes da vitrina". Depois, na
segunda vitrina, é o encontro com os
amigos, em seguida vem a venda das
máscaras, com muito confete espalha-
do — "é a neve tropical". Em segui-
da, uma pausa para descanso, o boné-
co numa rede, a volta da festa, jogado
no chão, meio bêbado, com duas
gatas dc bustier lantejoulado. A últi-
ma imagem, a mais geração-80 da
série, é uma painel só de máscaras.
"Esta é bem povão mesmo: depois dc
um carnaval, eu estava na casa da
serra, e os empregados haviam colo-

Depois da festa, o Clóvis encontra duas namoradas, também
mascaradas, fantasiadas com muito brilho, na vitrina da Fiorucci

cado suas máscaras para secar, todas
penduradas no varal de roupas. Vi
aquelas caras coloridas, c reproduzi
agora a visão."

Foram cerca de 360 máscaras em-
pregadas por Mariza, peças desconhe-
cidas pelo público passante de Ipanc-
ma, que entra na loja pensando cm
comprar uma delas para os festejos.
"Mandamos procurar na R. da Alfân-
dega", conta o gerente da loja, Paulo
Antônio Rodrigues. "Sem falar nos
que querem comprar os Clóvis!" Para
Marisa, a experiência é ótima. "É
bom ficar mais perto do público, que
normalmente náo entra nas galerias
de arte. Esta vitrina tem informação,
conta uma história de um persona-
gem, uma fantasia popular, que nas-
ceu em Santa Cruz. Em Niterói, todo
mundo vai para a rua de máscara, foi
onde comecei a pesquisar o Clóvis.
Aqui, as bolas brancas presas no teto
representam as bolas ou bexigas que

eles usam, para bater no chão c fazer
barulho."

São poucas as roupas expostas,
mas as vendas vão bem, segundo
Paulo."É engraçado, como faz efeito,
um visual tão pouco luxuoso, sem
néons, nem produções elaboradas. E
não colocamos roupas demais, por-
que normalmente a decoração inclui
painéis atrás das vitrinas montadas.
Desta vez, sem os painéis, a própria
loja está exposta, colorida. "Na bouti-
que de 200 metros quadrados da Pra-
ça N. S. da Paz, a historinha carnava-
lesca está completa, mas todas as
filiais Fiorucci têm pedacinhos das
atividades folionas do animado Cló-
vis. Depois do Carnaval, será lançada
a coleção Casa. mostrando desde cor-
tinas dc banheiro até jogos america-
nos. Mas, por enquanto, a moda é
Clóvis.

IESA RODRIGUES

O PAGODE
CAMERÍSTICO DO
FUNDO DE
QUINTAL
O 

nome do
conjunto
já provoca

uma intimidade
convidativa, inipro-
visada: Grupo Fun-
do de Quintal. E o
sexteto originário
do Bloco Cacique
dc Ramos reforça
esse clima tocando
um samba camerís-
tico, a base dc tanta
c banjo. F-ica entre
o amadorismo e
uma carreira profis-
sional consolidada.

Cada compo--.
nente tem sua pro-
fissáo, como os ir-
mãos percussionis-
tas Ubirany, fisiote-
rapeuta, c Ubirajara, funcionário do Mi-
nistério do Exército, que durante anos
pilotaram o enorme Cacique de Ramos.
Mas, apesar do difícil equilíbrio financei-
ro, o Fundo dc Quintal está lançando seu
quarto LP. Seja Sambista Também
(RGE). É praticamente um recorde de
assiduidade, considerando-se que a estréia
deu-se em 80.

Outros conjuntos de samba até de
maior sucesso pulverizaram-se em menos
tempo, como A Voz do Morro, de Pauli-
nho da Viola e Zé Kctti em 65, que só
durou dois LPs, o mesmo dos Cinco
Crioulos de Elton Medeiros, Nelson Sar-
gento e Mauro Duarte, entre 68 e 69. Com
as exceções copiosas dos conjuntos Nosso
Samba e Originais do Samba (dc onde saiu
o cômico Mussum, dos Trapalhões), essas
reuniões tendem a revelar solistas promis-
sores ou desaparecerem a cada novo ocaso
do samba.

Fundado há sete anos, o grupo Fundo
de Quintal já perdeu integrantes famosos
como Jorge Aragão (o de Vou Festejar) e
Almir Guinetto (Saco Cheio) na época em
que somava sete participantes. Mas nâo se
desestruturou. Abriu-se a um pagodeiro
de outro bairro, o Arlindinho Cruz, de
Cascadura, autor de Noite Pelo Dia, suces-
so de Alcione. E concentrou sob a forma
de sexteto o instrumental básico utilizado
nos pagodes suburbanos de Oswaldo Cruz
a São João de Meriti. Arlindinho, por
exemplo, toca banjo, um importado do
dlxieland ou do country americano, com
discreta passagem pelo choro.

Por què? Ora, nem todo pagode tem
verba para a boca-de-ferro, como a gíria
local apelida o microfone."O banjo é bom
porque soa mais alto que o cavaquinho",
garante Arlindinho. Por motivo inverso
foram banidos o reco-reco, agogô e tam-
borim, em troca de tanta, pandeiro e
repique de mão. Afinal, apesar dos pago-
des contarem com a simpatia dos bairros
onde costumam se realizar, "a vizinhança
acorda cedo e pega no pesado", como
lembra de novo Arlindinho, ele próprio
um organizador de pagodes. Ou como
quer Jalcireno de Oliveira, o sereno, titu-
lar do tanta, "trocamos o barulho pela
harmonia 

".

Boa parte da projeção do grupo deve-
se ainda a providenciais encontros com
celebridades sob a lamarineira do lerreno
onde costumam pagodear em Ramos. Em
sua constante peregrinação em busca de
novidades para seus discos de samba, a
canlora Beth (arvalho foi ao Cacique de
Ramos em T). Empolgada com o pagode,
levou o núcleo dos instrumentistas para o
estúdio realizando um dc seus discos de
maior sucesso. Pé no Chão. O Lp seguinte,
No Pagode, ainda teria o mesmo clima do
anterior, com a faixa Coisinha do Pai
repetindo o sucesso tle Vou Festejar, in-
clusive nci carnaval. Mas a cantora nãn foi
a única a encantar-se com ,. síntese musi-
cal do Fundo de Quintal. Ao trocar a
Zona Sul pela Norte, o saxofonista Paulo
Moura foi morar em (rente a sede do
Cacique. Resultado: um espetáculo na
sala Funarte, cm abril de SU, juntando as
sonoridades do músico escolado no jazz c
na música erudita com a de seus vizinhos
pagodeiros.

Em Seja Sambista Também, o Futrrtb
de Quintal, mais uma vez. exine as razoes
de seu êxito solitário numa época avessa
ao samba. Há uma preocupação constante
cm variar o andamento. Da batida nervo-
sa e compacta de Cabeça Fria como sc usa
atualmente ao melódico e lírico Toda i
Minha Verdade, de Wilson Moreira, no
estilo dos velhos sambas dc Cartola. Tam-
bém o partido bem marcado, com refrão,
está representado no sortimento do disco
cm D. Fia Cadê lô ló e Cantei só Pra
Distrair. E quem quiser repousar numa
seresta deve recorrer ao Amor. Ajora
Não. da dupla Sombrinha e Luis Carlos da
Vila. Preocupados também com as letras
repetitivas do samba fabricado em série,
os compositores do Fundo conseguiram
mais uma vez menores laxas dc redundân-
cia que seus congêneres. Espantando a
fossa da velhice (Realidade) ou procuran-
do aliados para a guerra contra a descarãc-
terização (Seja Sambista TambémI eles
introduzem inusitadas metáforas em ve-
lhos temas como o da revanche amorosa
(Castelo de Ceral. Como sempre sem
pretensões além de "fazer uma criação em
cima do samba".

TARIK DE SOUZA
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MANGUEIRA
SONHA
COM O
BICAMPEONATO
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h Ano passado a tradicionalíssima e
queridíssima Mangueira foi a última
escola a pisar a Passarela do Samba
já ao amanhecer de terça-feira de
carnaval. Nervosa, empolgada,
alegre e bonita a Mangueira não
decepcionou, ao contrário, fez a
multidão que a aguardava explodir
de vibração e alegria, não deixando
dúvida de que viera para ganhar o
primeiro título da passarela,
rompendo um longo intervalo de 11
anos. Sem condições de repetir o
esquema este ano por ser a
penúltima escola a desfilar no
domingo de carnaval, a Mangueira
nem por isso vê seu entusiasmo e
confiança diminuírem, achando
mesmo seus apaixonados
componentes que o bicampeonato é
coisa certa, pois a escola está ainda
mais bonita e rica de fanstasia e
empolgação com um samba ainda
mais bonito.
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í:la relembra
MELHORES CARNAVAIS

¦ Vice-campeã de 1984, num resultado que
surpreendeu, já que a famosa escola de
Madureira não desfilou como em seus melhores
anos, a Portela tenta este ano ganhar o título
com um enredo — Recordar é Viver — em que
conta um pouco de si mesma, relembrando

alguns de seus momentos mais felizes. Escola
habituada a apresentar grandes e ricos
destaques, sambas de sucesso, a Portela tem em
sua bateria um dos trunfos mais fortes, numa
cadência e ritmo que todos identificam ao longe.
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IMPÉRIO SERRANO FARÁ A
PASSARELA EXPLODIR DE ALEGRIA

¦ Responsável por histórias
inesquecíveis, belíssimos sambas-enredo
de personagens da dimensão de Silas
de Oliveira, Mano Décio da Viola, Dona
Ivone Lara e outros, o Império Serrano,
quarta colocada em 1984 e para
muitos injustiçada, tem este ano um
dos enredos mais originais, onde
cantará toda a alegria que faz explodir

os corações. Samba, suor e cerveja,
combustível da ilusão, como diz a bela
letra e gostosa melodia de seu samba,
cantado por Quinzinho, certamente
inundará de alegria a Passarela do
Samba, repetindo o sucesso do
Bum-BumPaticumbum,de 19S2,
quando a verde-e-branco venceu o
Carnaval.
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MOCIDADE INDEPENDENTE LEVA
O SAMBA AO ESPAÇO SIDERAL

¦ Em matéria de sonho e imaginação,
a Mocidade Independente de Padre
Miguel, terceira colocada em 1984,
ousou até o infinito este ano,
alcançando o universo das galáxias,
fazendo o samba e o sambista chegar
aos planetas, dentro do Ziriguidum
2001. Sem limites para gastar, a escola

das mulatas e mulatos de Bangu, da
famosa bateria, certamente fará o
público delirar e junto com ela alcançar
"alturas nunca dantes imaginadas",
como bem diz seu criativo carnavalesco,
Fernando Pinto. Tudo isso retratado
num bonito samba.de melodia
envolvente,cantado por Ney Viana.
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BEIJA-FLOR EXALTA A
CRIATIVIDADE DO SAMBISTA
¦ Escola de Nilópolis, responsável pelo
desenvolvimento do elemento visual no
superdesfile das escolas, pela ousadia de seus
carros, alegorias e exploração da sensualidade,
marca registrada do sambista, a Beija-Flor,
quinta colocada em 1984, certamente encantará
a todos com seu sarcástico enredo A Lapa de

Adão e Eva. Uma homenagem ao reduto maior
da boêmia carioca que Joãozinho Trinta
desenvolveu com toda sua imaginação criadora
e malícia, compondo um painel de bom gosto,
crítica aos costumes e de muita alegria
expressada na letra e melodia do bonito samba
cantado por Neguinho.



DE SEGUFÍDA
SAO CLEMENTE
QUEM CASA QUER CASA

Autores: Rodrigo — Izaias de Paulo — Helinho 107
Intérprete: Izaias de Paulo

Nasci com a nobreza
Na pobreza me criei
Andei, andei (mas eu andei)
Aqui cheguei
Hoje mostro na Avenida
Quem foge nesta vida de aluguel
Trago chave de cadeia
E os prazeres de motel

Quem casa, quer casa
Eu não tenho onde morar
Vou viver como índio (bis)
Até melhorar

(A natureza)
A natureza
Mostrou ao homem como a vida é
Caranguejo em casa de peixe
Só tem a sua, de acordo com a maré
No reino da bicharada
Salve-se quem puder
O forte ganha no grito
O fraco leva no bico
O negócio é se armmar
E nessa vida de toca em toca
O rato se maloca pra poder rato criar (bis)

(Ai!, ai, meu Deus)
Ai! ai, meu Deus
Guarde uma casa pra mim no céu
Veja nesta terra tudo é forma de aluguel
O meu salário é uma cascata
Eu não vou poder pagar

Vou arranjar um amor cigano
A gente faz casa de pano (bis)
Ainda pode aumentar
E eu nasci...

ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ
GEflTE Fim E OUTRA COISA

•k Autores: Zé de Angola—Grajaú
* Intérprete: Cezário

Hoje eu quero é cantar, òo
Lalaiá lalaiá óô deixe amor meu amor (bis)
A minha alegria te contagiar

Pode me chamar de cafajeste oi
Eu sou e quem não é?, e quem náo é?
Gente fina é outra coisa (bis)
Tale de mim quem quiser

Ho seio de uma legião amiga
O colunismo de Ibrahim nasceu

.a força do lirismo, seu neologismo venceu
Roda baiana ó baiana cai na roda
Olha o desfile de moda
O show de elegância está no ar
Deixe a vida nos fotografar
-Hollywood, debutantes e princesa
Realçando a beleza ô iaiá
Ho meu banquete não jxxle faltar caviar (bis)

Ha sociedade quem sabe, sabe
Quem não sabe, quer saber
Desse gigante nobre
Pilho de imigrante pobre
Que lutou pra vencer
Ademã doa a quem doer
Só merece a voz do povo (bis)
Quem já fez por merecer

ESTACIO DE SA

IMPÉRIO SERRANO
SAMBA, SUOR E CERVEJA:
"COMBUSTÍVEL DA ILUSÃO"

¦_- Autor: Beto Sem Braço
* Intérprete: Quinzinho
Hessa festança eu vou (eu vou)
De mão dada à poesia
Debruçado num verde-esperança
Hum branco que deixa herança
Hos caminhos d'alegria
Quero cantar, sambar, suar, me embriagar
Ser feliz, bem feliz
Desfrutar das coisas lindas
Que existem ainda neste meu país
Alegria, alegria meu amor
De peito aberto aqui estou (bis)
Cada gota de suor
É um pingo de felicidade
Ho néctar dos deuses flutuando
Ha espuma me banhando
Encontrei mil realidades
Coisas daninhas serão banalidades
Quem vem do lado de lá
Assistir à nossa batucada
Se trouxer no peito tristeza
Que afogue lá na mesa
Huma "cerva" bem gelada
Já coloquei na pedreira
Cerveja preta para o Rei Xangô
Cerveja branca também coloquei na mata
A noite inteira seu Ogum bebericou
Quem canta o mal espanta
Explode coração
Ho combustível da ilusão
Haja frio ou calor (bis)
Cervejando lá se vai o dissabor

BEIJA-FLOR
A LAPA DE ADÃO E EVA
¦k Autores: Zé do Cavaco-Carlinhos Bagunça

Carnaval — H. O. - Patrício
• Intérprete: Heguinho da Beija-Flor

Rio de Janeiro
A Beija-Flor revela o passado
A Lapa de Adão e Eva
O paraíso do prazer e do pecado
A culpada...foi Madame Satã

Coração de serpente nào se engana
Fez Adáo provar a maçã (bis)
Eva comer a banana
O jardim se transformou
Em Sodoma e Qomorra acabou
E o tempo
E o tempo passou...passou
Os Fenianos chegaram
Lutaram com os Tenentes do Diabo
Pedra da Gávea inscrições ficaram
Ramos tem Cacique
Bafo tem também
Um devora o outro (bis)
Hinguém sabe quem é quem
Hoje meu Rio é Cidade de Babel
Emoldurado neste meu painel
Política parece brincadeira
Camelô levou rasteira
Circo náo tem opção
Gay é sucesso
Futebol, exportação
Vem lourinha... vem sambar
O crioulo só quer Michael-jekiar
De braços abertos Redentor pede ao Pai (o que)
Pra nos perdoar

CAPRICHOSOS DE PILARES
E POR FALAR EM SAUDADE...
-Ar Autores: Almir de Araújo -

Balinha - Marquinho Lessa - Hércules)
Carlinhos c\c Pilares
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EM CIMA DA HORA
ME ACOSTUMO MAS HÃO ME AMAJ1SO
•k Autores: Reco — flunes — Renato
* Intérprete: Cezar do Valle

Deixando as terras secas do Horte
Saí pra buscar a sorte
Vim pro Rio de Janeiro
A cidade grande é um novo teste
Sou mais um cabra da peste
Com instinto aventureiro
De tudo vendo na praia e na feira
Vendo a minha história inteira
De saudade e desamor
Com minha sanfona, sou sucesso
Faço parte do progresso, mas ninguém me dá valor

Vote em mim sou retirante
Cabra macho nacional
Saí do Sertão distante (bis)
Pra vencer na capital

Ma feira com saudades vou lembrando
Parte do cotidiano no meio de tanto avanço
São Cristóvão agora é meu patrono
Eu aqui nesse abandono
Me acostumo mas náo me amanso

Sou índio, sou nativo soberano
Sou enredo este ano
O meu grito está no ar
Sonhando vejo um novo agreste
Porque lá no meu Nordeste
Se chover de tudo dá
Eu sou índio sou guerreiro Ho meio da multidáo
Sou piáo sou forrozeiro (bis)
nordestino, campeão.

ÚMIDOS DO CABUÇU
A FESTA É PiOSSA PilílGUÉM TASCA

OU QUEM RI FOR ÚLTIMO, RJ MELHOR
Autores: J. Leão — Joáo do Cabuçu — Celsinho
Joáo do Cavaco — Jorginho Harmonia
Intérpretes: J. Leáo e Celsinho

Hoje vou sonhar com a liberdade
Eu vou, eu vou sonhar
i Sonhar)
E contando a nossa história
De tristeza e alegria
Mos seus braços vou deitar... E vou contar
Zé Carioca eu sou
Vim de terras do além-mar
Vi a luz da liberdade se apagar na mão covarde
De quem veio explorar (Mas eu vi)

Os índios antes livres foram massacrados
Trocaram sua tanga pela calça lee
E o negro escravizado
Em Quilombos se refugiou
Até a influência européia
A nossa cultura modificou
Quem quer vai
Quem espera sempre alcança íbis)
Do brasileiro ninguém tira a esperança

Fracassaram pela traição
.As tentativas de libertação
A independência
A aristocracia foi quem fez
Mas foi o povo quem pagou
E até hoje a liberdade táo sonhada não chegou

Liberdade
Para este povo sofredor
Queja está de saco cheio
De comer o pão que o diabo amassou
A festa é nossa (bis)
40 anos vamos festejar
A festa é nossa
Viemos comemorar

íbis)

IMPÉRIO DA TIJUCA
SE A LUA COUTASSE

UMIÁO DA ILHA
UM HERÓI, UMA CAUÇÃO, UM EflREDO

Autores: Didi — Aurinho da Ilha Aritana
intérprete: Elza Soares e Quincas

Lá na minha aldeia
Já náo canta a chibata
Sangrando a Guanabara
Um dia
Um novo Dragão Verdes Mares
Bailando nos mares e lares
Um lanço era o seu espadim

>bis'

Unindo à negrura
Sacrifício e destemor
Se o sangue assina a tortura
O sangue se apaga com amor

E viu o cais sorrir
O mulherio vibrando de alegria
E viu também um batalhão
Cheio de feitiço e de magia

A mentira veio no fantasma da anistia
O mar nunca afogou
.As ondas que agitam a liberdade
O vento que passou
So ventou saudade

Iemanjá sentiu no ar
O cheiro do meu Brasil
Tempera o meu vatapá

O samba hoje impera
Trevo e Bumba-Meu-Boi
O que vem da terra
Mão encerra quem se foi

Taí Elis, taí
Olha o feiticeiro negro
Ha Sapucaí

íbis)

VILA ISABEL
FARECEATE QUE FOI OHTEM

Autores: David Correia -
J. Macedo — Tiáo Grande

Interprete: Sobrinho

Eu vou desaguar neste encanto
De riso pra recantar
Deixa eu ser tua fonte cristalina
Ser criança neste olhar
Poema que afaga
É vento que o arauto soprou
Eu dei pra ti uma cidade doce
Há cheiro de doce no ar
Inhá Preta um doce de amor

Entra nesta roda
Menino vem cirandar
Eu perdi a conta (bis)
na ponta do meu polegar

no baile colorido Ia vou eu
Pra ver Cinderela mel de amor
Menina e o vento fez o par
Vem n.arizinho na luz do luar
no Sítio Encantado rolar, correr
Sentir a brisa do amanhecer

O minha Vila
Contigo de braço rodei
Dançando no azul do horizonte
Eu e ela parece ser até que foi ontem

È balão, balão
Balão que leva eu
Balão me dê luar
E o céu pra eu brincar
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IMPÉRIO DA TIJUCA
SEA LUA rnriTASSF

Autores: Jorge Canuto — Ademir Jacaré
Moacyr — Mangueira
Intérprete: Alcir de Paula

Brilhou no céu uma estrela
Para iluminar a minha mente
E o Império engalanado
Com Custódio Mesquita ¦
Se faz presente
Pra fazer bailar a poesia
Desse gênio que nâo esquecemos jamais
Vamos matar a saudade
Que há 50 anos recordação nos traz (bis)
Homem generoso e de respeito
Trazia dentro do peito um gigante coração
Aonde o necessitado encontrava
Afeto, acalanto e proteção
Ator, pianista e seresteiro
Foi eterno escravo da canção (da canção)
E ao reger a sinfonia
Fazia o que queria com a batuta na mão
Entra na roda pra girar na brincadeira
E fazer subir poeira nesse fox nana, ô
Eu quero ver, eu quero ver a sua ginga
E se você náo sabe eu posso lhe ensinar (bis)
Mulher, rosa de maio
Grandes entre suas grandes criações
Também se a lua contasse
Que aumentou de um carnaval a explosão
Do auge de suas glórias
Foi abraçado pelo destino cruel
Compôs e deixou como dádiva a despedida
E foi se juntar a Noel (bis)
Brilhou no céu...

í>álâp Ílt-C Ot
E o céu pra eu brincar

—7/

U

SALGUEIRO
AD0STRIÍ1TA VEDTO SUL-VARGAS
• Autores: Bala — Jorge Melodia — Jorge Moreira•k Intérprete: Rico Medeiros
Soprando forte do Sul
Um ciclone feiticeiro
Venta pelos anos trinta
E traz Vargas, o mago justiceiro
Veio cumprir nobre missão
E mudar o destino da nossa nação
ho palácio...
ho palácio das Águias foi o senhor
Levantando o povo, trabalhador
Do solo fez jorrar o negro ouro
E a usina do aço, transformou em um tesouro

O, ó, ô, ô Getúlio Vargas
O guerreiro vencedor (bis)
Apagou...
Apagou a chama da rebeldia
E afirmou a nossa soberania
Deu vida à justiça social
Criou leis trabalhistas
E a tranqüilidade nacional
Com punho forte e decisão
Esmagou a trama da traição
Mandou nossos heróis, além-mar
Para as forças do mal derrotar
Ma fantasia, folclore do nosso povo
Festejava as vitórias, no Estado Novo
Pensando no progresso da nação
Fez a moeda subir de cotação
Sucumbiu, após a sanha traiçoeira
E da carta derradeira
O povo fez sua bandeira
Rufam os tambores do Salgueiro
Exaltando Vargas (bis)
O grande estadista brasileiro
E soprando...

MAflGUEIRA
ABRAM ALAS QUE EU QUERO PASSAR

Autores: Jurandyr - Hélio Turco - Darcy
Intérprete: Jurandyr

É carnaval
O samba faz vibrar a multidão
Lá vem Mangueira
Não posso conter a minha emoçáo
Vamos reviver o Rio antigo
Onde Chiquinha se fez imortal

Oh! deusa da folia
Rainha do meu carnaval

Eu sou da lira
náo vou negar
O "abram alas que eu quero passar"
Só náo passa a saudade
A saudade que ficou no seu lugar

Liberdade
Oh! falsa realidade
Liberdade
O sonho foi morar noutra cidade
Desprezou a burguesia
E o requinte dos salões

Abraça a boêmia
E deixa na boca do povo
Mais de mil canções

Roda baiana
Levanta a poeira do cháo
Roda baiana (bis)
rias cores do meu coração

E carnaval...

(bis)

MOCIDADE
ZIRJGUIDUM 2001
~k Autores: Gibi — Tiãozinho — Arsênio
* Intérprete: Ney Vianna

Desse mundo louco
De tudo um pouco
Eu vou levar, "pra" 2001
Avançar no tempo
E nas estrelas
Fazer meu ziriguidum

Hos meus devaneios quero viajar
Sou a Mocidade, sou Independente
Vou a qualquer lugar

Vou à lua. vou ao sol
Vai a nave ao som do samba
Caminhando pelo tempo (bis)
Em busca de outros bambas

Quero ver no céu minha estrela brilhar
Escrever meus versos na luz do luar
Vou fazer todo o universo sambar

Até os astros irradiam mais fulgor
A própria vida de alegria se enfeitou
Está em festa o espaço sideral
Vibra o universo, hoje é carnaval

Quero ser a pioneira
A erguer minha bandeira
E plantar minha raiz

(bis)

^0m
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ESTACIO DE SA

CHORA CHORÕES

¦k Autores: Djaima Branco—Caruso—Jangada
* Intérprete: Dominguinhos do Estácio

Embalados neste som dolente
Vamos nesta, minha gente
Unir os corações
Anda, meu amor, a hora é esta
Os chorões estão em festa
Qemem primas e bordões... nos salões
Soluça bem alto um cavaquinho
Chorando acordes um pinho
Diz que é tempo de sonhar e recordar
E lá vou eu, meu bem, também choramingar
(E nesta festa)

E nesta festa
Sou choráo e vou chorar
Sou carinhoso desde bem pequenininho
Tico-Tico sai do ninho
Pra comer o meu fubá
(E em noite alta)

Em noite alta
Murmura a flauta
Apanhei-te cavaquinho
André de sapato novo
Pede ao povo
Pra chorar também brasileirinho

Urubu malandro é dengoso e quer dançar
Agarradinho nas cadeiras de iaiá (bis)

Embalados...

-Djaima das Mercês

(bis)

IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE
ADOLÃ-A CIDADE-MISTERIO

* Autores: C. Sideral —
Amaurizáo — Quga•*¦ Intérprete: Preto Jóia

Doutor

Diz a lenda que outrora
Ra aurora das manhãs
Floresceu na Ilha-Seduçáo
A tradiçáo dos Adolãs
Império do bem e da paz
Onde o amor não é fugaz
Iklena semeou fertilidade
Quando o deus-sol abençou... ô... ô!
E hoje tudo é saudade
Da Cidade-Mistério que restou

Venha ver, mas venha só
Há um mistério na Ilha de Marajó
E a arte...

o..

(bis)

Berço de arte e fantasia,
Sua riqueza seduzia
Aos colonizadores de além-mar (de além-mar)
De repente a natureza
Pelas palmas da princesa
Cheia de fogo no olhar,
Se fez, da visáo de pássaros no céu
Iluminada sob um véu,
Deixou a Ilha-Tradiçáo do Boi-Bumbá

Bumbá, ê, meu boi,
Olha o boi-bumbá,
A Imperatriz do céu
numa "gaiola" vai voltar!

Diz a lenda...

CAPRICHOSOS DE PILARES
E POR FAÍAR EM SAUDADE,..

Autores: Almir de Araújo -
Baiinha - Marquinho Lessa Hércules)
Cadinhos de Pilares
Intérprete: Carlinhos de Pilares

Oh! saudade...
Meu carnaval é você
Caprichosamente
Vamos reviver, vamos reviver...
"Saudadeando" o que sumiu no dia a dia
Ha fantasia de um eterno folião
O bonde,
O amolador de facas,
O leite sem água
A gasolina barata.
Aquela Seleção Macional
E derreteram a taça na maior cara-de-pau...

Bota, bota, bota fogo nisso
A virgindade já levou sumiço (bis)

(Quero votar!)
Diretamente, o povo escolhia o presidente,
Se comia mais feijão.
Vovó botava a poupança no colcháo
Hoje está tudo mudado,
Tem muita gente no lugar errado...
Onde andam vocês, antigos carnavais?
Os sambistas imortais, bordados de poesia
Velhos tempos que não voltam mais,
E no progresso da folia...
Tem bumbum de fora pra chuchu
Qualquer dia é todo mundo nu... (bis)

(Oh saudade...)

PORTELA
RECORDAR E VIVER
•k Autores: Noca da Portela

Edir — Poly
* Intérprete: Silvinho da Portela

A Portela vem
Tão bela oi, tão bela
Colorindo a passarela
Com pedaços de alegria

Traz na mente a saudade
No peito a esperança
Voa águia em sua liberdade
Abre as alas da lembrança

(Mergulhei)
Mergulhei no passado (e sonhei)
E sonhei, sonhei!
Com o meu mundo encantado
Majestoso e divino
O meu reino era um cassino
Com cenário multicor
Onde a noite tinha vida
E a vida mais amor

Façam o jogo
Que a roleta vai girar (bis)
Quem brincar com fogo
Pode se queimar

(Recordar)
Recordar é viver
O sonho prosseguia
Mo "Teatro de Revista"
Com milhares de artistas
O palco e a magia, òooo

òõôô, óôõôõ
O circo chegou, meu povo
Revivendo a "Marmelada"
ria Sapucaí de novo

E a Portela...

J. Rocha —
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PORTELA RELEMBRA
SEUS MELHORES CARTÍAVAIS
¦ Vice-campeã de 1984, num resultado que
surpreendeu, já que a famosa escola de
Madureira não desfilou como em seus melhores
anos, a Portela tenta este ano ganhar o título
com um enredo — Recordar é Viver — em que
conta um pouco de si mesma, relembrando

alguns de seus momentos mais felizes. Escola
habituada a apresentar grandes e ricos
destaques, sambas de sucesso, a Portela tem em
sua bateria um dos trunfos mais fortes, numa
cadência e ritmo que todos identificam ao longe.
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IMPÉRIO SERRANO FARÁ A
PASSARELA EXPLODIR DE ALEGRIA

1

¦ Responsável por histórias
inesquecíveis, belíssimos sambas-enredo
de personagens da dimensão de Silas
de Oliveira, Mano Décio da Viola, Dona
Ivone Lara e outros, o Império Serrano,
quarta colocada em 1984 e para
muitos injustiçada, tem este ano um
dos enredos mais originais, onde
cantará toda a alegria que faz explodir

os corações. Samba, suor e cerveja,
combustível da ilusão, como diz abela
letra e gostosa melodia de seu samba,
cantado por Quinzinho, certamente
inundará de alegria a Passarela do
Samba, repetindo o sucesso do
Bum-Bum Paticumbum, de 1982,
quando a verde-e-branco venceu o
Carnaval.
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O CADERNO
JOVEM circula
às sextas-
feiras. Os
anúncios cias-
sificados são
grátis: quem
quiser vender,
trocar ou com-
prar qualquer
coisa (ou quem
tiver perdido
ou encontrado
algo) basta es-
crever para
Jornal do Bra-
sil. Redação do
CADERNO JO-
VEM, Avenida
Brasil, 500, sa-
Ia 653 — CEP
20 940. Os
anúncios tam-
bém podem ser
entregues nas
agências de
classificados do
Jornal do Bra-
sil dos bairros e
deles devem
constar nome,
endereço e te-
lefone para
eventuais es-
clarecimentos.
Uma ressalva:
só podem
anunciar me-
nores de 18
anos.

CLASSIFICADOS

Vendo pran-
cha Vick-Stick
e compro Mo-
rey-Match 77.
Ligar à tarde
para Luís. 287-
3597.
VENDO jogo
de totó em
bom estado.
CrS 100 mil..
Rua Cândido
Benicio. 2935
Apt0 401 4a en-
trada bloco E

Vendo revisti-
nhas da Móni-
ca e Mickey.
Preço a combi-
nar. Gabriela
239-5489

Vendo pasto-
ra alemã preta
com dois me-
ses. CrS 70
mil. Jaquelme
342-9102.

Vendo máqui-
na fotográfica
alemã Zenith
profissional.
CrS 400 mil.
Luís Fernando
223-2141.

Vendo boné-
cos da guerra
nas estrelas,

As máscaras de clóvis são usadas nos subúrbios e as dos bichos são as preferidas pelas crianças

Começa o Carnaval da Democracia
O carnaval é uma festa móvel não só porque

sua data se altera conforme o calendário religioso,
mas no sentido de mudar com os hábitos e costumes
do povo., Este ano, a festa assinala outro fato
im portante. a volta do Brasil e de todos os seus
foliões à democracia. Essa é. portanto, mais uma
razão para a alegria. A cidade está pronta para ela e
as lojas expõem fantasias para todos os gostos — da
tradicional havaiana às máscaras de bichos e até de
políticos.

Veja no caderninho b as fantasias preferidas
pelos fregueses e os comentários de Haroldo Costa,
um carnavalesco do tempo em que os blocos circula-

.vam nos bondes. Ele explica por que o carnaval
não acaba, apenas se transforma, e sua vanta-
gem sobre o futebol: num. a platéia apenas torce,
enquanto no outro torce e desfila — seja nu-
ma escola de samba ou num bloco de ma. Feiizmen-
te. diz ele. a alegria de viver é eterna e merece que
se dedique a ela pelo menos quatro dias por ano.

0 lugar onde
há 420 anos
nasceu o mo

Foi ali, entre o Pão de Açúcar e o
Morro Cara de Cão que no dia 1 de
Março de 1564 Estácio de Sá iniciou a
construção da cidade de São Sebastião,
mais tarde e para sempre conhecida
como Rio de Janeiro. Hoje. no lugar
onde nasceu o Rio restam uma placa
alusiva ao acontecimento — diga-se de
passagem, ela não é a original — e a
Fortaleza de São João. que ficou pronta
quatro anos após a fundação da Cidade.
Poucos dias antes de completar 420
anos. o Rio ainda é um lugar bonito,
embora sua paisagem tenha sofrido mui-
to com os desmatamentos. a derrubada
de morros e um crescimento urbano
nada planejado. Em decorrência disso, a
poluição é ura fato a marcar negativa-
mente a imagem da cidade. (Págs. 4 e 5)

Os grandes da
Fórmula-1
estão no Rio

A temporada de Fórmula-1 somente
será aberta a 7 de abril com o Grande
Prêmio Brasil mas. para projetistas, pilotos
e mecânicos, a disputa já começou. As
equipes estão testando pneus e motores no
autódromo de Jacarepaguá a uma tempe-
ratura de mais de 40°C. A escolha do Rio
para os testes tem uma explicação. Se
pneus e motores resistirem ao quente ve-
rão carioca, estarão preparados para en-
frentar qualquer pista. Nelson Piquet, da
Brabham, é um dos favoritos, assim como
o campeão de 84. Niki Lauda, da Ferrari.
Mas a grande sensação é Ayrton Senna.
que pilotará o Lotus JPS-T e poderá áevol-
ver à scuderie inglesa as glórias conquis-
tadas por Emerson Fittipaldi. (Página 12)

i Vôlei já tem seu Pele
1 Garoto pobre. José Francisco Fi-
lho sonhou em ser astro de futebol mas
acabou se transformando em ídolo
do vôlei. Hoje é um dos mais bem-
pagos atletas desse esporte e ganhou
apelido de rei: Pele. (Página II)

Vestibular para dança
Se você quer entrar na primeira

escola de dança de nível superior do pais
deixe a folia e caia nos estudos, que
o vestibular vem aí (Caderninho b)

império con-
tra-ataca, ga-
lactica e Buck
Rogers. Ale-
xandre 264-
7130.

Vendo Intelli-
vision semino-
vo com uma fi-
ta e telejogo II
Philco, em óti-
mo estado.

Paulo
7696.

771

Vendo bateria
sai ma de oito
peças. CrS 1
milhão 500

mil. Eugênio
275-6091.
Vendo telejo-
go Philco ame-
ricano com
quatro jogos

em perfeito
estado. Ronal-
do 325-1929.
Vendo pulsei-
ras de borra-
cha para

Champion
(mergulho).
CrS 5.000 ca-
da. Tratar fone
287-0346.

Vendo dois
aquários de
7 5 / 3 0 c m ,
c/cantoneira,
filtro interno,
compressor

de ar e luminá-
ria. Outro de
45/22cm. Tra-
tar com Mario.
fone 709-
0709.

PROCURA-SE
alguém que
saiba conser-
tar Skate.
Luis tel: 285-
0249
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Quase pronto
o Ministério

governo de Tancredo Neves está deli-
neado nos seus pontos principais, embo-
ra os convites não tenham sido feitos e

sejam previsíveis algumas modificações ou
transferências de pastas. O Presidente está
decidido a somente anunciar o Ministério de-
pois da eleição para as mesas da Câmara e do
Senado. Isto é, somente em março eie fará
convites e anunciará a equipe de governo.

Na Câmara houve um acordo do PMDB
com o PDS e o PFL para distribuição de
postos, assegurando-se a presidência a Ulysses
Guimarães que a disputará em plenário com
Alencar Furtado. No Senado, entretanto, o
PDS insiste em dar o presidente alegando
dispor ali da maior bancada. Até o dia da
eleição essa situação poderá mudar, com a
adesão de pedessistas à Frente Liberal, mas se
não se modificar o quadro atual o Senador Luis
Viana disputará em plenário e o PDS não fará
acordo. Quanto a candidatos da Aliança De-
mocrática, o PFL parece ter vencido a aspira-
ção do Senador Humberto Lucena e levado a
maioria a apoiar um candidato liberal.

O ministério está definido na sua equipe
económico-financeira, com Francisco Dorneles
para a Fazenda. João Sayad para o Planeja-
mento, Olavo Setúbal para o Itamarati (com
missão de participar da negociação da dívida
externa), Roberto Gusmão para Indústria e
Comércio e Pedro Simon para Agricultura.
Falta escolher o presidente do Banco Central,
que possivelmente caberá a Fernão Bracher ou
a outro paulista. Em São Paulo todos os
indicados pelo governador Franco Montoro
foram aceitos pelo presidente.

Nas demais pastas têm-se como certos o
Senador Marco Maciel para Educação (embo-
ra o candidato resista ainda). Antônio Carlos
Magalhães para as Comunicações, Waldir Pi-
res para a Previdência Social. Carlos Santana
(o terceiro baiano) para a Saúde. José Apareci-
do para a cultura, Mario Pazzianoto para o
Trabalho, Aureliano Chaves para Energia e
Afonso Camargo para Transportes. Sem pastas
náo definidas deverão integrar o Ministério,
ainda. Renato Archer. Aluízio Alves. Fernan-
do Lira. Paulo Brossard e Marcos Freire.

Quanto aos ministérios militares, há lista
divulgada por todos os jornais mas carente de
confirmação. Pelo menos o Almirante Saboia
para a Marinha está sob contestação e. se há
uma inclinação pelo General Leônidas Pires
para o Exército, também não há decisão final.
O SNI é um problema também não resolvido,
sendo previsível sua desqualificação como Mi-
nistério para tornar-se apenas uma Agência da
Presidência da República.

Os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar
também não estão escolhidos, mas Tancredo
Neves rejeitou a idéia de nomear para o último
um general de quatro estrelas. O Gabinete
Civil é área reservada à escolha pessoal do
Presidente, estando em cogitação os nomes de
Fernando Lira, Aluízio Alves e Thales Ra-
malho.

Também no Governo do Distrito Federal,
incluído na área de reserva presidencial, não
há nome conhecido, embora o candidato mais
falado seja o ex-Deputado Carlos Murilo, no
entanto impugnado pelo PMDB.

CARLOS CASTELLO BRANCO

João Sayad ocupará o Planejamento Francisco Dornelles no Ministério da Fazenda

Os Ministros da Nova República
O país já conhece o ministério do

futuro governo a ser empossado a 15
de março próximo — mas o presi-
dente eleito Tancredo Neves insiste
em garantir que não escalou ministé-
rio algum. Os novos Ministros já
sabem que serão Ministros — mas
não foram convidados ainda e, por
isso mesmo, negam que integrarão o
governo. O dia 6 de março parece
reservado para o anúncio oficial do
Ministério — mas até lá, dificilmen-
te. restará alguma surpresa para ser
divulgada.

São coisas da Nova República —
ou do estilo mineiro. Pedessista, do
futuro Presidente. Antes de viajar ao
exterior, poucos dias após a sua
escolha pelo Colégio Eleitoral, Tan-
credo Neves disse que só trataria da
formação do seu governo depois que
retornasse ao país — tratou antes e
deixou alguns nomes indicados. Ao
voltar, deu início a uma série de
consultas a aliados de sua campanha
pedindo sugestões para o Ministério
— mas a vários deles antecipou-se
sugerindo, ele mesmo, os nomes.

Nomes sugeridos
Como aconteceu com o Gover-

nador Hélio Garcia, de Minas Ge-
rais. Tancredo sugeriu-lhe indicar o
atual secretário da Receita Federal,
Francisco Dornelles. para o Ministé-
rio da Fazenda. Garcia indicou —
Tancredo acatou a indicação. O Go-
vernador Franco Montoro. que pen-
sou em sugerir nomes para o ministé-
rio, foi surpreendido em sua primei-
ra conversa com o Presidente eleito
de volta do exterior — íoi o próprio
Tancredo quem se antecipou e pin-
çou alguns nomes que o Governador
pensava indicar. Assim, Roberto
Gusmão. Secretário do Governo de

São Paulo, ganhou o Ministério da
Indústria e do Comércio, Almir Paz-
zianoto, Secretário de Trabalho, sal-
tou para o Ministério do Trabalho e
João Sayad, Secretário de Fazenda,
ocupará a Secretaria de Planejamen-
to da presidência.

Montoro não indicou o ex-
Prefeito Olavo Setúbal, Presidente
do Banco Itaú para qualquer lugar
do governo Tancredo Neves — mas
o Presidente eleito o escolheu para o
Ministério das Relações Exteriores.
Que parecia, no final de janeiro,
reservado para o ex-Deputado Re-
nato Archer, a pedido do Deputado
Ulysses Guimarães, presidente do
PMDB. Archer vai para o Ministério
da Ciência e Tecnologia, a ser criado
— oferecido por Tancredo e recusa-
do pelo Senador paulista Fernando
Henrique Cardoso, que preferiu ser
líder do PMDB no Senado.

Novos ministérios
O senador pernambucano Marco

Maciel jurou que não queria ser
Ministro —deverá ocupar o Ministé-
rio da Educação, que seus compa-
nheiros da Frente Liberal não consi-
deram tão importante assim mas que
ele, Maciel, não rejeita. O "c" da
sigla MEC vai se transformar em
Ministério da Cultura, a ser ocupado
pelo Deputado mineiro José Apare-
cido. Minas Gerais ainda fará o futu-
ro Ministro das Minas e Energia — o
atual Vice-Presidente Aureliano
Chaves, que ajudou, por sua vez, a
fazer do carioca Hélio Beltrão o
Ministro da Desburocratização e da
Descentralização.

Se São Paulo fará quatro Minis-
tros e Minas Gerais três, a Bahia
fornecerá'ínáis 3—o ex-Govemador
Antônio Carlos Magalhães, para Co-

municações, o Deputado Carlos San-
tana para Saúde e o ex-Procurador
Geral da República no Governo
João Goulart, Waldir Pyres, para
Previdência Social. Antônio Carlos
entrará pelo PDS que apoiou Tan-
credo; Santana pelo PMDB baiano
que fez a mesma coisa, e Pires por-
que Tancredo, simplesmente, quer.
Gosta dele e o considera compe-
tente.

Outros Ministérios

Quando estiver sentado na sua
cadeira de Presidente no Palácio do
Planalto e desejar chamar o Pires,
Tancredo Neves terá que dizer qual
— se o da Previdência ou o do
Exército, o General Leônidas Pires
Gonçalve .que substituirá o atual
Ministro, Walter Pires. O Brigadeiro
Deoclécio Lima de Siqueira e o Al-
mirante Henrique Sabóia formarão;
junto com Leônidas, a trina dos
Ministros militares. O futuro Minis-
tro do Estado Maior das Forças
Armadas ainda náo estava escolhido
até ontem.

Tampouco os Ministros da Justi-
ça (olho no ex-Senador Paulo Bros-
sard, do Rio Grande do Sul), do
Interior, e de Assuntos Fundiários
(O exSenador Marcos Freire, de per-
nambuco, é um bom palpite). O
resto tem dono: Pedro Simon para
Agricultura, Luiz Gonzaga Mota,
Governador do Ceará, para o novo
Ministério de Saneamento e habita-
ção. Affonso Camargo para Trans-
porte e Fernando Lyra para o Gabi-
nete Civil. O publicitário Mauro Sal-
les será Ministro sem pasta., O ex-
Governador Aluisio Alves, do Rio

"• 'Grande; do Norte: poderá ser Asses-
sor Especial de Tancredo.
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As placas informando a inexistência de vagas são comuns nas empresas 0 desemprego deverá aumentar no Brasil atingindo a mais 400 mil pessoas

Desemprego preocupa a quase todos os países
O desemprego é, atualmente, o grande fantasma

que assusta os governos de todos os países do mundo,
incluindo os países ricos, os pobres, os que vivem sob
regime capitalista e os comunistas. O problema é mais
grave nos países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil,
mas é também grave nos países ricos, a exemplo da
Inglaterra, onde 13.6% da população economicamente
ativa está desempregada. Nos Estados Unidos, nação
mais rica do mundo, este foi um dos temas mais
discutidos na recente campanha eleitoral.

Conseqüência imediata da crise econômica que há
dez anos atinge o mundo inteiro, o desemprego surge
com a recessão da economia, a diminuição das atividades
comerciais e industriais. No Brasil, nos últimos cinco
anos, o problema vem assumindo proporções alarman-
tes, a ponto de merecer do presidente eleito a promessade que a reativação da economia e a recuperação do
nível de empregos terá prioridade em seu Governo.

Preocupação mundial
Na última semana o Banco Mundial (organizaçãointernacional que tem como objetivo financiar progra-mas e projetos de desenvolvimento econômico), anun-

ciou que vai promover a discussão, em termos interna-
cionais, do problema do desemprego em todo o mundo,
suas causas e conseqüências econômicas e sociais.

No Brasil, a cada mês o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) divulga o resultado de
uma pesquisa que realiza nas sete principais capitais com
os números de desempregados no País. Segundo o IBGE
temos, agora, 8% de desempregados em todo o País.
Considerando que nossa população econômica ativa é de
50 milhões, teríamos então apenas 4 milhões de pessoas
sem trabalho. O IBGE acha que o desemprego está
diminuindo, no Brasil.

Para entendermos melhor o que acontece nesta
área da economia, vamos partir da informação de que. a
cada ano. a mão-de-obra que chega ao mercado de
trabalho exigiria da economia um crescimento da ordem
de 6% ao ano, para ser totalmente absorvida. A não ser
1984, que registrou um pequeno crescimento econômico,
o Brasil tem registrado queda na produção, em lugar de
crescimento. Por isso mesmo o número de desemprega-
dos aumentou em 5.2 milhões só no ano passado.

A revelação está feita em um estudo elaborado peloBanco Nacional do Desenvolvimento Econômico e So-
ciai sobre a situação da economia brasileira e suas
perspectivas até 1990. Diz o BNDES que este ano o
desemprego aumentará em pelo menos 400 mil pessoas,ficando em torno de 24.4 milhões, enquanto a força de
trabalho chegará a dezembro em torno de 50 milhões de
habitantes. Até 1990 nossa força de trabalho terá aumen-
tado para 57,2 milhões de habitantes e o desemprego
terá "inchado" com mais 7.1 milhões de pessoas, isto é, o
número de desempregados aumentará.

Os números
Enquanto o IBGE considera que o País tem apenas

8% de desempregados, e o BNDES estima em pratica-mente 50% o número de trabalhadores sem emprego. A
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Nos últimos dez anos, milhares de pessoas perderam
seus empregos e foram vender produtos nas ruas

discordância entre os dois órgãos do Governo é fácil de
explicar.

Para começar, devemos considerar que o IBGE faz
sua pesquisa sobre emprego e desemprego apenas nas
grandes cidades, onde existe o mercado de trabalho mais
ativo. Assim, apenas São Paulo. Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Recife. Curitiba e Salvador são
as cidades incluídas na pesquisa para aferição da evolu-
ção emprego-desemprego.

Em segundo lugar, o IBGE não conta como desem-
pregado quem estiver há mais de seis meses sem conse-
guir trabalho e quem esteja se valendo de ocupações
marginais, como os "camelôs", ou os "bóias-frias". Para
o IBGE eles não são desempregados, estão ligados
à"economia informal".

Agora vejamos: para o IBGE. quando a Nova
América fecha as portas e desemprega 3 milhões de
operários, o fato de a metade ocupar as ruas do Rio de
Janeiro com tabuleiros, transformando-se em "carne-
lôs". ou vendendo limonada na praia e na porta do
Maracanã, significa que metade dos operários ja'arranjou
emprego. Esta não é. entretanto, a opinião dos opera-
rios. que continuam sentido-se desempregados e também
não é a opinião do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, que os considera a todos, desempre-
gados.

O argumento final para estabelecimento da verda-
de. deveria partir do fato de que embora tenhamos 50
milhões de pessoas economicamente ativas, isto em
idade e em condições de trabalhar, temos apenas 25
milhões de pessoas com carteiras assinadas, a diferença é
desemprego.

Hipóteses
Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social, o Brasi! tem duas alternativas nesse
terreno. A primeira será continuar a política de recessão
e restrições à atividade econômica, ditada pelo Fundo
Monetário Internacional, o que nos levará em 1990 a
termos 57.2 milhões de pessoas aptas para o trabalho e
um contingente de desocupados da ordem de 26 milhões
de pessoas, isto é mais da metade da população econômi-
camente ativa vivendo de biscates ou sem qualquer
ocupação.

A situação não permite muito otimismo, pois é o
próprio BNDES quem informa que. com mudanças
econômicas, o País retomando o crescimento econômico,
chegaremos a 1990 com 57,2 milhões de pessoas em
condições de produzirem economicamente, mas com
21,2 milhões de desocupados por falta de oportunidade
de trabalho, porque o mercado não terá capacidade de
aborver mão de obra.

Esta é a verdade. A terceira alternativa é fazer o
que se tem feito até agora. Medir o desemprego apenas
na sete maiores cidades do País. artificalmenterrotular o
desemprego de "economia marginal" e esconder o
problema, como quem empurra o lixo para debaixo do
tapete.

ROÍ ROCHA
L
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Resgate
A Ministra da Educarão e

Cultura. Esther de Figueiredo Fer-
raz e o Secretário de Cultura do
Estado, Marcus Vilaça, vão reinau-

gurar no dia 6 de março o Paço
Imperial, que durante dois anos foi
restaurado na sua imponência e na

pureza das suas belas linhas arquite-
tônicas.

No dia imediato, o Diretor Re-

gional do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. Glauco Campe-
lo programou abrir os portões do
Paço Imperial para a visitação públi-
ca. O povo vai poder rever um dos
mais bonitos edifícios da cidade,

que já foi a sede dos Armazéns
Gerais em 1700. residência de go-
vernadores. de vice-reis no Brasil-
Colônia e o Palácio de Despacho
dos Imperadores D. João VI, D.
Pedro 1 e D. Pedro 11.

Com o resgate do que náo foi
destruído por reformas sucessivas,
lá ainda podem ser admirados os
restos da sala de fundição da antiga
Casa da Moeda, do início de 1700, o
salão da clarabóia. que é do século
XIX. o pórtico de mestre Alboim.
com passagem coberta para abrigar
as carruagens e a sala do trono,
construída especialmente para D
João VI receber ministros, autorida-
des e fidalgos para as pompas da
cerimônia do beija-mão.

Das varandas do Paço via-se o
mar. que chegava até o chafariz de
Mestre Valentim. Hoje avista-se o
monsirengo da passarela que. se-

gundo plano do Governo do Esta-
do. vai ser demolida. Aí será possí-
vel ver ainda uma nesga do mar que
ficou mais longe, escondido atrás da
estação das barcas da Praça XV.

Fiel
Para atender a proposta alouca-

damente inflacionária que tirou o
técnico Carlos Alberto Torres do

Fluminense, levando-o com as ma-
las abarrotadas de estampas com a

esfinge ilustre de Osvaldo Cruz,

para o frio e a garoa de São Paulo é,

preciso, antes de mais nada, conhe-
cer o Corinthians.

No Rio. costumamos buscar a

comparação com o Mengo; em Mi-
nas. com a alucinação da grande
torcida do Atlético. Mas o Corin-
thians é outra coisa. Para começo de
conversa, trata-se de um clube com
120 mil associados. Depois, é preci-
,o tirar o chapéu em reverência à

paixão delirante da Fiel. Uma torci-
da fantástica, que acompanha a tra-

—LANCE-LIVRE-
Oucm quiser apreciar astros e

estrelas tem à sua disposição, dia 27.
o telescópio do Planetário da Cida-
de. à Avenida Leonel Franca 240,
Gávea. A iniciativa vem despertan-
do uma grande curiosidade, alrain-
do ao Planetário centenas de pes-
soas no correr do dia.

• • •
"Aspectos da Restauração do

Palácio do Catete" é o título da
exposição que o Museu da Repúbli-
ca abriu à visitação pública, com o
objetivo de mostrar as obras dc
recuperação em seus pormenores e
exibir o seu acervo de móveis, pra-
tanas, lustres. Vale uma visita.

jetória do clube nos seus azares e

glórias com uma constância como-
vedora. O Corinthians é mais do

que um clube, mas uma força políti-
ca que elege deputados e que pesa
em qualquer eleição.

A contratação de Carlos Alber-
to Torres, com luvas, salários e
mordomias muitos furos acima da
realidade melancólica de um futebol
de estádios vazios, não é uma deses-

perada busca de uma solução técni-
ca. Mas uma jogada política que
tem muito a ver com a luta interna
do clube.

Desordem
O concurso para o magistério, a

ser realizado pelo Estado do Rio de
Janeiro e pelo município, é um fato
auspicioso, que está a merecer todos
os elogios. Mas, nem tudo corre às
mil maravilhas. Ainda agora, o Cen-
tro de Professores do Rio de Janeiro
e o Sindicato dos Professores do
Município do Rio expressam a sua

profunda e justa preocupação com
alguns aspectos desorganizados do
concurso, com a improvisação que
ameaça desmoralizar uma iniciativa
louvável.

Eis aí um assunto que os Gover-
nos do Estado e da cidade deveriam
examinar com atenção e cuidado. O
concurso público é uma conquista
democrática que oferece iguais
oportunidades a todos. Nada justifi-
ca que falhas contornáveis botem a

perder uma rara oportunidade de
aplaudir uma iniciativa oficial.

~ W-• - ¦,'¦,¦ ...... y

Samba

Cerca de 150 músicos, can-

tores, letristas, compositores es-
tarão reunidos de 5 a 8 de março
em Araxá (MG) no I Congresso
de Música Popular Brasileira.
Nomes de primeira linha como
Milton Nascimento, Chico
Buarque de Holanda. Gilberto
Gil, Caetano Veloso.

A oportunidade da iniciati-
va é que parece perfeita. O
Congresso vai entregar as rei-
vindicações da classe, que forem

aprovadas e discutidas durante
os seus trabalhos, diretamente
ao Presidente eleito, Tancredo
Neves, num grande show pro-
gramado para a Praça do Minei-
rão. em Belo Horizonte. Um
recado direto, sem intermedia-
rios.

Encadernar livros pode ser uma
atividade interessante, não apenas
como passatempo mas como um
recurso para ajudar as despesas com
alguns cruzeiros bem-vindos. A pro-
fessora Maria Rosa ministra, em
casa, cursos iniciais de três meses.
Informações pelo tel. 249-5964.

• e •

Um curso de dois meses, in-
cluindo aulas sobre mitologia, histó-
ria das religiões e alquimia, vai ser
dado pelo professor psicólogo José
Raimundo Gomes, centrado na
obra de CC Jung. Informações pelo
tel. 285-1902.

Reprodução de desenho de W.G.Ouseley,em 1840 , o morro Cara de Cão e Pão de Açúcar

1
Um ângulo um pouco diferente
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Em 1790, Leandro Joaquim pintou uma cena

de baleias na Baía de Guanabara enquanto em

1557, em seu livro Viagem ao Brasil, Jean de
Lerv fazia referência a esses mesmos animais

dizendo: 
"Não deixarei de mencionar também

as horríveis baleias que diariamente nos mos-
travam suas enormes barbatanas:.. . Mais

tarde, elas que vinham do Atlântico para
procriarem no fundo da Baía, passaram a ter

grande importância na vida do Ri« Colonial,
que usava o seu óleo na iluminação das ruas.
Hoje, a poluição espanta da Baía de Guanaba-
ra até mesmo os peixes e pequenos animais
marinhos
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A Fortaleza de Sáo João, uma das mais antigas das Américas, também fica na área onde Estácio fundou a Cidade Placa alusiva ao local onde nasceu o Rio

São 420 anos de chuvas e enchentes,
muito sol e belezas naturais. O Rio de
Janeiro que por pouco não se chamou
Henriville graças à amizade entre os
franceses e os índios, faz anos no dia Io
de março. No local exato onde Estácio
de Sá desembarcou para fundar a cida-
de. na Fortaleza de São João, na Urca,
resta um marco como lembrança. Se
bem que não é uma peça original.
Mas o local é: entre o Pão de Açúcar e o
Morro Cara de Cão, onde funciona até
hoje um forte e construíram-se as pri-
meiras edificações para defender a pro-
priedade dos invasores que circulavam
com muita naturalidade. O Rio nasceu
sem plantas nem projeto num cenário
de lutas; cresceu com a fama de cidade
bonita, mas vem tendo a sua paisagem
desfigurada, sobre, tudo em pontos an-
tes considerados verdadeiros paraísos,
como a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou-
trora dominada pelo verde, hoje cerca-
da de concreto.

Espelhos por papagaios
Em 1502. ao se deparar com a sinuo-

sa Baía de Guanabara, a expedição de
Gaspar de Lemos não teve dúvidas: era
um rio. E como estavam no dia Io de
janeiro, batizaram assim o lugar: Rio de
Janeiro. Mas aqui não ficaram muito
tempo e deste fato os franceses tiraram
proveito. Durante 12 anos, de 1555 e
1567 transitaram entre Cabo Frio e o
Rio num comércio com os tamoios,

Tudo ia tão bem para os franceses
que o Vice-Almirante da Bretanha e
Cavalheiro da Ordem de Malta. Nicolau
Durand de Villegagnon. decidiu fundar
uma colônia que se chamaria França
Antártica cuja capital seria Henriville.
Quem não gostou nem um pouco da
idéia foi a Rainha Catarina da Áustria,
que governava Portugal no lugar de D.
Sebastião, ainda menino. Imediatamen-
te ordenou ao então Governador-Geral,
Mem de Sá. que expulsasse os inva-
dores.

Na Bahia, onde morava. Mem de Sá
reuniu homens. índios e munição e

Aqui nasceu o Rio há 420 anos
ainda pediu mais reforços em São Vi-
cente. No dia 15 de março de 1560
começou a luta que durou dois dias e
acabou matando 114 franceses e um
número não calculado de indígenas.
Tudo que Villegagnon construíra caíra
por terra. A vitória foi parcial, no
entanto, porque os portugueses não
tinham condições de desenvolver uma
cidade naquele momento. Assim que os
lusitanos voltaram à Bahia e a São
Vicente, os franceses saíram de seus
esconderijos no mato.

Construíram, com a ajuda dos ín-
dios, fortificações na Glória, Flamengo,

conhecidos como Uruçu-Mirim e na
Ilha do Governador, chamada então de
Paranapuã. Quatro anos mais tarde, o
Governo português toma uma atitude
drástica: estava na hora de terminar
com os franceses e assim Estácio de Sá,
sobrinho de Mem de Sá, é convidado
para esta missão. Com caravelões, cen-
tenas de soldados e muitas canoas dos
índios temiminós, aportam no Rio no
dia 28 de fevereiro de 1564.

Forte de São João
Neste último-dia de fevereiro ocor-

reu o desembardüe entre o Morro Cara
í.

de Cão e o Pão de Açúcar descrito por

.^ai«*^^-^;*».-^.».^x^^^ ,-sj:v:« ¦_*««»_ lf - -y.iTT.my.., w ¦•-,-»7ia,-i.Tr__- Jiraiv ,,T ________________________________

Lagoa Rodrigo de Freitas, em 1895. Ao fundo a fábrica-Corcovado, foto Marc Ferre

José de Anchieta como "pedra mui
larga ao modo de um pão de açúcar e de
cem braças em alto. que é cousa admira-
vel." No dia seguinte (1 de Março),
exatamente na Praia de Fora— que até
hoje mantém o nome. dentro do Forte
São João — nasce o Rio.

O Forte ficou pronto quatro anos
depois da fundação da cidade que rece-
beu. em homenagem ao Rei de Portu-
gal, o nome de São Sebastião. As pe-
dras foram todas importadas e coladas
com óleo de baleia. Abrigam até hoje os
pesados canhões, apoiados em carros de
madeiras e que apontam para inimigos
que não existem mais na Baía de Gua-
nabara.

Estácio de Sá que se feriu na última
batalha com os franceses morreu no dia
20 de fevereiro de 1567, mesmo ano da
transferência da cidade para o Morro do
Castelo.conhecido como Morro do Des-
canso. O arraial passou a ser chamado
de Vila Velha. Depois de várias mudan-
ças, o brasão e as armas assim como os
restos mortais do fundador finalmente
são guardados pelos Capuchinhos e até
hoje estão na sua Igreja, na Rua Conde
de Bonfim, 290. Na época do desmonte
do Morro do Castelo — 1862 — D
Pedro II permitiu que a sepultura de
Estácio de Sá fosse aberta e o conteúdo
examinado por médicos legistas. E jun-
to com o corpo do fundador da cidade
encontraram também o de um índio, até
hoje desconhecido.

Atualmente, com autorização espe-
ciai, banhistas aproveitam o mar e o sol
na Praia de Fora e de Dentro, no Forte
São João. Estudantes em grupos cami-
nham ladeira acima em busca da primei-
ra fortaleza carioca e turistas entram
sem problemas aos sábados — das 13h
às 17h — e aos domingos — das 8h às
17h — para visitar o marco de fundação
e o local de desembarque de Estácio de
Sá. E no busto do Capitão-Mor. a
homenagem para que 

"El-Rei. a Pátria
e o mundo todo" conheça o seu denoda-
do valor.

ROSE ESQUENAZI
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IQUE

Fundado em 1984

Evoé, Momo
carnaval é a grande festa po-
pular do Rio de Janeiro e do
resto do Brasil. Fala-se muito

na sua desaparição, ou na sua' perda
de vitalidade — e não é difícil verifi-
car esses sintomas. Ao mesmo tem-
po, ele continua a desempenhar a
sua função de grande canalizador de
emoções coletivas.

Essa idéia da "festa" é uma idéia
que as civilizações modernas deixa-
ram de entender bem. Pois este é um
fenômeno "arcaico", mas que nem
por isso perdeu a sua função.

A "festa", nas origens, tinha qua-
se sempre uma conotação sagrada.
Ela eqüivalia a um certo estado de
exaltação, em que o homem deixava
para trás os fatos do dia-a-dia e
entrava em contato direto com os
mitos e os deuses. Essa exaltação
ainda pode ser encontrada em rituais
"primitivos", como os da umbanda.

Quando não tinha essa conotação
"sagrada", a festa mantinha o seu
sentido de "luta contra o tempo", de
busca do "eterno 

presente". O ho-
mem sempre sentiu a passagem do
tempo como um vento ameaçador
aue lhe recorda a aproximação da
morte. "O tempo foge; aproveita os
dias", declamava um poeta romano.
A festa, como o brinquedo das crian-
ças, elimina esse fluxo enervante.
Ela cria uma imagem de eternidade.

A festa também combate a rigi-
dez excessiva da vida social. Ela tem
estado insistentemente ligada ao uso
de máscaras: através da máscara, o
homem troca de papel, experimenta
uma outra "possibilidade" de vida.
Isso aparece de forma tosca nos
blocos de "sujos", em que os ho-.
mens se vestem de mulher — ou
vice-versa.

A civilização industrial estabele-
ceu uma racionalização progressiva
da vida. Essa racionalização crescen-
te aboliu as "comunidades naturais"
— o grupo social, o clã, a família.
Surgiu a sociedade de massa, onde o
homem se perde. Nesse clima de
abstração, a sua identidade passa a
ser "funcional".

As festas correspondem a "fu-
ros" nessa abstração. É significativo
que o conceito moderno de Revolu-

ção comece a existir com a sociedade
industrial — e a Revolução Francesa
é o modelo de todas as outras: contra
a racionalização crescente, ela prega
o reinicio absoluto, a volta ao "zero"
histórico.

Acontece que a Revolução não
estava imune à racionalização. Para
justificar-se ante os homens do seu
tempo, ela entronizou a sua própria
Deusa Razão. E essa Deusa Razão
da revolução francesa foi muito mais
feroz do que tudo o que existia
antes. Porque a sociedade industrial,
com todas as suas mazelas, não re-
presentava uma ruptura completa
com o passado; enquanto a Revolu-
çâo não faz "concessões". Não pode
haver "festa" num sistema como o
soviético, a não ser num sentido
muito limitado, "controlado". Pois a
festa tem um lado intrinsicamente
anárquico; e o Estado socialista é o
mais rígido de todos, o que menos
admite "furos".

As matrizes da "festa" são mais
fortes em civilizações não de todo
racionalizadas. Os ciclos festeiros na
Bahia devoram grandes pedaços do
ano; enquanto o Carnaval do Rio
definha com o próprio crescimento
da cidade. As escolas de samba, com
todo o seu esplendor visual, já repre-
sentam uma "racionalização" em re-
lação ao carnaval antigo. Nesse pa-
norama, pode ser um golpe mortal a
tentativa do Governo estadual de
"orientar" o desfile, de estabelecer
as suas condições. O Estado não
pode se misturar com a festa.

A vitalidade inata da festa conti-
nua a fascinar as civilizações teórica-
mente mais evoluídas. Nos anos 20,
chegou à África um cultíssimo ale-
mão, Leo Frobenius, que depois dis-
so escreveu um Uvro famoso — a
História das Civilizações Africanas.'
Frobenius, que vinha de uma Euro-
pa intoxicada com a sua própria
cultura, identificou na vida africana
uma riqueza interior que a civiliza-
ção européia começava a perder.

Não se pode estabelecer a vida
tribal como modelo para uma civili-
zação moderna. Mas pode-se tomar
algumas precauções para que, nesta
civilização, não desapareça o veio
anárquico e fecundo da "festa".

a i m\ *

CARTAS
Pessoas

O mundo é imenso e nele vivem
diversos tipos de pessoas com capacida-
de de pensar, amar, enfim, de expor
suas emoções. O ser humano, em geral,
é egoísta, e com isso, faz com que o
mundo feche o coração para o amor e
abra as trevas do ódio e violência. As
pessoas preferem ajudar a si mesmas e
nunca aos outros. Como elas podem
amar alguém se elas não se amam?

As pessoas são passivas para o tra-
balho, mas para fazerem guerras e se
autodestruírem são muito ativas. O
mundo só mudará quando todos olha-
rem e seguirem juntos num só caminho,
o da fraternidade humana. Para se amar
alguém, basta gostar de nós mesmos.
Para progredir no trabalho, basta gostar
do que fazemos. Para ajudar o próximo,
basta amar a vida e, principalmente, a
Deus. E para termos um futuro cheio de
grandes e boas emoções, basta plantar-
mos no presente a esperança de algo
construtivo para o futuro.

cão, mas em toda cidade e em todo o
país.

GABRIELA DE ARAÚJO TRINDADE
10 Anos/Rio-RJ

Boas idéias
Quero parabenizar o Jornal do Bra-

sil por duas brilhantes idéias que foram
postas em prática e, por sinal, com
muito sucesso, principalmente entre os
jovens. A primeira foi a criação do
CADERNO JOVEM, que só veio in-
centivar o hábito da leitura. A segunda
foi o concurso dos "Caça-fantasmas",
uma ótima idéia, já que vem estimular a
imaginação. Infelizmente não ganhei a
viagem a Salvador, mas recebi um lindo
button.

MÁRCIO GOMAES
14 anos/RJo-RJ

Vestibular

MARIZA VIANNA ARAÚJO
16 Anos'RIO-RJ

Publicação

Em visita ao Rio, tomei contato
com essa excelente publicação do Jornal
do Brasil, que é o CADERNO JO-
VEM. Felicito toda a equipe pela quali-
dade das matérias veiculadas, além do
esmero da edição final.

PAULO MATA BACELAR
Porto Alegre/RS

Barulho

Barulho é uma coisa muito chata
mesmo. Eu, por exemplo, me incomo-
do com qualquer ruído na hora de
dormir. Imaginem só os moradores do
minhocão. Eles não podem dormir por
causa da auto-estrada Lagoa—Barra.
As autoridades responsáveis pelo bem
estar público deveriam ter visto a im-
propriedade de construir uma auto-
estrada passando no meio de um edifí-
cio. Como a obra já está pronta, d£te-
riam estabelecer que a partir de certa
hora fosse proibido usar a buzina, a não
ser em casos de acidentes. Essa lei
deveria ser adotada não só no minho-

Fiz o vestibular 85, mas recebi o
jornal com minha classificação para a
UFRJ no dia 16 — o jornal chegou com
um dia de atraso. Como li errado a data
da inscrição, não compareci para fazê-
Ia. Ao saber do meu erro, fui até a
diretoria do Cesgranrio mas nada con-
segui. Agora pergunto: é certo que a
matrícula para o vestibular unificado
seja feita em apenas um dia, em um
concurso onde participam estudantes de
todo o Estado? Ainda tenho esperança
de que alguém olhe com mais carinho a
juventude brasileira, mas só espero que
até lá não seja tarde demais para se
dizer que a ela pertence o futuro do
país. Viva o Ano Internacional da Ju-
ventude.

MARIA INEZ SANTANA COUTINHO
Saquarema/RJ

Sugestão
Venho elogiar o belo trabalho de

vocês nesse novo suplemento das 6a5.
feiras. Os assuntos sobre curiosidades
de nossa cidade ou moradores ilustres,
fazem o meu prazer em ler o CADER-
NO JOVEM, ficar ainda maior. Gosta-
ria de sugerir uma reportagem sobre os
moradores das últimas casas das Aveni-
das Atlântica, Vieira Souto e Delfim
Moreira.

ROBERTO BACELLAR
Rio-RJ
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Coisas da política

A prova dos nove de Tancredo
AS 

tricas e
futricaspa-
ra a com-

posição do Minis-
tério estão sen-
do acompanhadas
com escasso inte-
resse pela opinião pública. Compreende-
se: organizar o Ministério é um jogo de
habilidade política que não chega a entu-
siasmar o povo nesta véspera de carnaval.

Não é por aí que o povo deverá julgar
o novo Governo. É claro que uma equipe
notoriamente medíocre, formada por
adesistas de última hora, com marcas
desgastantes de continuísmo, suscitaria a
reação de um profundo espanto, de uma
amarga decepção. Mas, esse é um risco
que deve ser considerado como improva-
vel ou mesmo como descartado.

Um mineiro com a habilidade e a
experiência do Presidente eleito Tancre-
do Neves não cometeria erro tão elemen-
tar e rombudo. Tancredo sabe que é uma
expressão do movimento nacional pelas
mudanças. Depois, a sua eleição foi asse-
gurada por uma frente integrada por
forças perfeitamente organizadas e defi-
nidas. O seu Ministério está sendo com-
posto com o material disponível e que é
satisfatório e abundante.

Ora, o teste popular do futuro Gover-
no, a sua prova dos nove não é a monta-
gem do Ministério. Mas o recado que ele
passará ao país, logo depois de empossa-
do, a 15 de março. Aí, sim, é que o
Governo vai começar a viver os seus dias
decisivos. O país espera mudanças em
todos os sentidos. Na filosofia de Gover-
no, nas suas prioridades, na sua maneira
de agir e de decidir. Esta é a grande
expectativa que terá que ser atendida e

de uma maneira clara, com toda a nitidez
e firmeza.

O povo deseja saber o que o Governo
pretende fazer por ele. Para aliviar os
seus problemas e facilitar a sua vida
atribulada e penosa. O Governo vai ter
que definir os seus planos imediatos de
forma clara para que todos entendam. Se
o Ministério é um lance de esperteza e
habilidades, no qual se decidem ambições
e prestígio, o começo da ação do Gover-
no significará a sua opção decisiva e para
todo o restante do mandato.

Curiosamente, toda a especulação
tem sido voltada para a escolha dos
nomes que vão formar o Governo, não
sobrando espaço para o fundamental.
Entretanto, Tancredo está atento e vem
incumbindo os seus assessores de estudo
de problemas específicos e da elaboração
de planos de emergência, para a adoção
imediata.

Mas, na verdade, o povo fará o seu
julgamento do Governo, avaliará suas
intenções, por alguns atos simples. A
intuição popular, na sua sagacidade, to-
mará o pulso do governo pelas suas
decisões e a sua postura. Pelo ânimo que
demonstrar para enfrentar desafios, o
primeiro dos quais é o do trabalho. Pela
coragem com que determinar a apuração
de escândalos e a firmeza com que punir
culpados. Pela decisão em corrigir injusti-
ças e reparar desigualdades. Afinal, a
casa está inteiramente desarrumada. E
será preciso começar por uma faxina em
regra, para varrer o pó, juntar o lixo e
remover o entulho. Não faltará trabalho
ao novo Governo. E nem o apoio de um
povo esperançoso mas vigilante. E que
espera os sinais que justifiquem a sua
confiança. 

VILLAS-BÔAS CORRÊA
Reportei político do JORNAL DO BRASIL

Democracia e Esperança
DECIDIDAMENTE, 

acredito
ser a democracia a melhor
opção política para o Brasil de

hoje e do futuro. Ela garante eleições
livres, amplo debate sobre temas im-
portantes para a sociedade através da
imprensa livre, com a liberdade de
opinião e expressão pelo rádio e TV.
Uma democracia participativa onde
os direitos e deveres de todos sejam
bem claros, com as comunidades de-
batendo as suas aspirações, com a
participação decisiva dos políticos.
Na Nova República, a sociedade de-
ve resolver os seus conflitos tendo
como limite a lei, a ordem e a respon-
sabilidade individual e coletiva.

Imagino ser fundamental a reno-
vação política para o bem e grandeza
do futuro do Brasil. Não sei a que
interesses servem os conceitos que
maldosamente e malignamente dão
os políticos como corruptos e subor-
náveis. Ao contrário, acredito ser a
educação política de um povo funda-
mental para o seu amadurecimento,
pois, afinal, o preço do feijão depen-
de da política! O Brasil tem grandes
homens públicos nos quais o povo
confia, como Sobral Pinto, Tancredo
Neves. Barbosa Lima Sobrinho,
Franco Montoro, Ulysses Guima-
rães.

Através de eleições livres obser-
va-se o cumprimento do pleno direito
da cidadania, propiciando assim o
surgimento de novos políticos e de
novas lideranças como em 82, quan-
do a nação viu despontar talentos
notáveis.

Para se ter uma democracia de
verdade, imagino ser fundamental a
elaboração de uma Constituição legí-
tima, onde estejam bem claros os
anseios da sociedade brasileira, a
independência e soberania dos Pode-
res da República e, sobretudo, asse-
gurando-se a plena liberdade em to-
dos os seus aspectos. Não existe
democracia sem eleições livres, alter-
nância do poder (nada de partido
único a se impor à sociedade), sem as
liberdades civis e individuais respei-
tadas. Com partidos políticos que
representem os setores organizados
da sociedade como um todo, livres,
como nas grandes democracias.

A liberdade de um povo é sua
grande riqueza. A democracia faz
com que todos vivam sob o império
da lei, com liberdade e responsabili-
dade, nunca sob o arbítrio e a imposi-
ção. A ausência de liberdade faz
vicejar a corrupção e o zelo pela
coisa pública, o respeito à dignidade
e à vida do cidadão passam a ter
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pouca importância, a talvez nenhu-
ma. Observe-se o exemplo do país
vizinho e amigo, o Chile, onde um
povo ordeiro luta desesperadamente
para a reconquista da liberdade e dos
seus direitos que foram usurpados
por um regime feroz e reacionário e
contra a insanidade de um tirano que
eles não elegeram. Como pode um
povo bom e trabalhador sofrer tanto?
Fico a imaginar, indignado, como
pode uma sociedade pacífica sofrer
tanta repressão, ser subjugada por
tanto tempo, ser humilhada. Que
bom que a opinião pública mundial
condena esse regime absurdo, não
permitindo que o insano Pinochet
possa visitar qualquer democracia
decente em todo o mundo. Tenho
ojeriza a ditadores, sejam eles de
esquerda ou de direita.

Dizem ser a democracia brasileira
uma planta tenra e delicada, depen-
dendo de muito cuidado para nascer.
Deus ilumine os nossos homens pú-
blicos para que, através da compe-
tência e habilidade, possam transfor-
má-la numa árvore frondosa com
muitos frutos para o nosso povo,
expresso em desenvolvimento, reali-
zações e avanços institucionais. O
nosso povo, amável e trabalhador,
merece um sistema político moderno.

Tão fundamental quanto a liber-
dade é a oportunidade de educação
para todos. Sabemos que a partir do
século passado o Japão investiu deci-
sivamente na educação do seu povo e
hoje ele é um grande exemplo para o
mundo em todos os aspectos.

Devemos esperar que a Nova Re-
pública assegure a todos oportunida-
de de emprego, o direito à saúde e a
preservação e valorização dos nossos
valores culturais mais autênticos, co-
mo o nosso folclore, as nossas artes e
a nossa música que se constituem em
inesgotáveis mananciais de inspira-
ção e de talento. Toda a nação deve
se orgulhar por possuir valores fabu-
losos como Carlos Drummond de
Andrade, Fernanda Montenegro.
Chico Buarque, Caetano Veloso,
Jorge Amado.

A nação deve confiar na expe-
riência e competência de Tancredo
Neves na esperança de um Brasil
adulto, com um povo bem nutrido,
culto e civilizado. Que ele possa legar
ao nosso povo uma democracia subs-
tantiva e não adjetiva para o bem do
Brasil e a felicidade do seu povo que
tanto ama a paz e a liberdade.

ZENILTO ALMEIDA SANTOS
Professor de Bioquímica

O 
espaço acima é reservado para a sua
colaboração. Ele é a tribuna do

leitor, aberto ao assunto que você julgar
importante discutir, qualquer que seja
ele. Escreva, de preferência à máquina,

60 linhas e mande para o CADERNO
JOVEM — Seção Artigo do Jovem —
Avenida Brasil, 500 sala 653 e junte seu
endereço, idade e, se quiser, o nome de
sua escola.

O 
PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
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A luta negra
na África .

dos brancos
Nelson Mandela. Negro. Sul-

africano. Sessenta e seis anos, dos
qual 21 na prisão. Crime: defender
os direitos do cidadão negro contra a
política racista do Governo de mino-
ria branca da África do Sul, através
de métodos considerados violentos.

Mandela não é apenas dirigente
do banido Congresso Nacional Afri-
cano (ANC) e um dos principais lide-
res negros sul-africanos. Ele virou
símbolo da resistência negra em seu
país. onde há 22 anos domina o
cenário político da luta contra o
apartheid — que é o regime institu-
cionalizado de segregação racial. No
dia 31 de janeiro. Mandela recebeu
uma proposta do Presidente sul-
africano, Pieter Botha: desistir da
oposição violenta ao regime, em troca
de sua liberdade. Domingo passado,
ele anunciou, através de uma carta
lida por sua filha Zinzi. de 23 anos,
que prefere ficar na prisão. E argu-
mentou:

— A liberdade do meu povo e a
minha não podem ser duas coisas
separadas. Que liberdade é essa que
me oferecem enquanto a organização
do povo permanece banida?

Uma multidão de 6 mil pessoas
reunidas em Soweto — subúrbio ne-
gro de Johannesburgo e palco de
ínúmeros distúrbios violentos entre a
população e a polícia — cantou e
dançou antes de ouvir a leitura da
carta de Mandela por Zinzi. A carta
foi sua primeira comunicação direta
com o país há mais de duas décadas.
Ele permanece na prisão em regime
de quase isolamento e nem mesmo o
Senador americano Ted Kennedy
conseguiu se encontrar com ele quan-
do visitou a África do Sui. em janei-
ro. Reuniu-se. no entanto, com Win-
nie Mandela, mulher do lider negro,
banida dentro de seu próprio país.
Ela não pode falar com mais de três
pessoas ao mesmo tempo e fica isola-
da onde mora e de onde não pode
sair.

Mandela foi condenado à prisão
perpétua em abril de 1964. sob a
acusação de praticar atos de traição e
sabotagem a instalações de água e
energia elétrica. Mas ele se defende:

Não sou um homem violento.
Apenas quando se esgotaram todas as
outras formas de resistência para nós
é que nos voltamos para a luta ar-
mada.

Em vez de aceitar a liberdade
proposta por Botha. Mandela fez a
sua proposta ao governo, com cinco
exigências: que renuncie á violência,
prometa desmantelar o apartheid,
suspenda o banimento do ANC, li-
berte os pregos políticos e garanta a
livre atividade política.

De braço erguido, punho cerrado
e muito emocionada, a filha Zinzi
concluiu a carta do pai:

Não estou preparado para ne-
gociar o direito do meu povo de
nascer livre.(RZ)

Não-alinhados, um bloco de pressão
Uma tendência natural de dividir todas

as coisas entre o bem e o mal pode ser
observada em grande parte das pessoas. Se
o maniqueísmo existe em grande escala a
nível pessoal e social, não é de se espantar
que o mundo seja também encarado dessa
forma por muita gente. Assim, os Estados
Unidos e União Soviética, as duas super-
potências nucleares, carregam em si o peso
do bem e do mal, dependendo do lado em
que você se situe. Foi justamente para
combater essa divisão do mundo em dois
grandes blocos, influenciados por uma ou
outra superpotência, criada a partir da
Segunda Guerra Mundial, que nasceu o
Movimento dos Países não alinhados.

Fruto do esforço de vários estadistas já
falecidos como Josip Tito, da Iugoslávia,
Jawaharlal Nehru. da índia, e Gamai Ab-
dei Nasser, do Egito, a pedra fundamental
do não-alinhamento foi colocada com a
reunião de Bandung. na Indonésia, em
abril de 1955.,que juntou líderes de nações
da Ásia e da África. Mas, afinal, o que é o
não-alinhamento?

Guerra fria
Esse conceito criou-se a partir da ne-

cessidade de se construir um bloco de
nações neutras que, através da participa-
ção ativa em discussões tomadas de posi-
ção. fosse capaz de influenciar as decisões
das grandes potências. O objetivo principal
dessa organização é lutar pela democráti-
zação das decisões internacionais, ou seja,
combater a guerra fria. a colonização e
outras formas de domínio e ampliar a
ajuda aos países em desenvolvimento. A
iniciativa pode ser considerada a tomada
de consciência dos países do Terceiro
Mundo.

Mas, antes da reunião de Bandung,
realizou-se em Bruxelas, na Bélgica, em
1927, o Congresso dos Povos Oprimidos,
do qual participaram países da Ásia, África
e América Latina. Mais tarde, em 1947,
houve novo encontro, desta vez de países
afro-asiáticos, em Nova Deli, para debater
a situação mundial, que não era das mais
favoráveis: temia-se uma terceira guerra
mundial, observava-se que a reconstrução
sócio-econômica do pós-guerra favorecia
os países mais desenvolvidos e que as
formas do pós-guerra favorecia os países
mais desenvolvidos e que as formas de
dominação colonial e de exploração das
nações mais pobres não se haviam modifi-
cado muito. Mais reuniões foram realiza-
das em fins da década de 40 e começo da de
50. A essa altura, já se podia identificar a
guerra fria — EUA e URSS já possuíam a
bomba atômica e ampliavam seus arsenais
militares, recrutando aliados para formar
os dois grandes blocos. Nesse clima, pas-
sou a não haver espaço para que os países
mais atrasados pudessem se desenvolver
política, social e economicamente, sem a
interferência de uma ou de outra potência
atômica.

Não alinhados
A partir de 1947, começaram a se

formar as organizações de defesa política e
militar dos países do Ocidente e do Leste:
TI AR e OEA, na América Latina, OTAN,
na Europa, ANZUS, na Oceania, no Su-
deste Asiático e Pacto de Bagdá, nc Orien-
te Médio, e, em 1955, o Pacto de Varsóvia,
no Leste Europeu.

Paralelo a tudo isso, conferências e
debates entre líderes de países que deseja-
vam manter-se neutros iarri lançando as
bases do Movimento Não-Alinhado. A
concretização da idéia surgiu com Nasser,
Nehru e Tito, em 1956, e definiu-se em

setembro de 1961, quando foi realizada em
Belgrado, Iugoslávia, a Primeira Confe-
rência de Cúpula dos Países Não-
Alinhados, que contou com a presença de
26 nações como membros. O Brasil partici-
pou como observador, posição que man-
tém até hoje. E o movimento foi se conso-
lidando com novas conferências de cúpula:
no Cairo, em 1964, em Lusaka (1970), em
Argel (1973). em Sri Lanka (1976), em
Havana (1979) e Nova Deli (1983).

Hoje.- o Movimento Não-Alinhado não
é mais apenas uma recusa de se filiar a um
dos dois blocos econômicos e militares
constituídos depois da Segunda Guerra
Mundial, mas evoluiu para uma posição de'defesa 

dos interesses econômicos dos pai-
ses em desenvolvimento, que desembocou
na afirmação de uma Nova Ordem Econô-
mica Mundial.

Mas, como podem países de diferentes
regimes e ideologias unir-se num mesmo

movimento? A questão é pertinente. As
características políticas, econômicas e
ideológicas dos países sempre se refletem
em sua política externa. Se muitos seguem
um verdadeiro não-alinhamento. outros

países têm uma política que se pode cha-
mar de alinhamento não-automatico. b o
caso por exemplo, da Arábia Saudita em
relação ao bloco ocidental, e de Cuba. em
relação ao bloco soviético. Mas como o
movimento é essencialmente uma frente
diplomática de países que se opõem a

política de formação de blocos militares e
de divisão do mundo em esferas de mfluén-
cia, ele vem cumprindo um papel positivo
na luta contra as guerras de agressão e
contra a prática de resolver os problemas
do mundo através de acordos entre as
superpotências.

REGINA ZAPPA
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DANDO CIÊNCIA
Tesouros submersos

Se há um lugar no mundo onde ainda se pode
encontrar tesouros submersos em caravelas e galeões
afundados, em boa quantidade, este lugar é o porto de
Cadiz, na costa da Espanha, na região atlântica oeste
do estreito de Gibraltar. Descobertas arqueológicas
recentes sugerem que o porto vem sendo usado pelo
menos desde 2 mil anos A.C. Documentos de arquivos
em Sevilha e em Cadiz reportam a existência de mais de
2 mil 500 navios afundados. Apenas durante o século
XVI, quando o comérico com as Américas trouxe nova
prosperidade a Cadiz, sabe-se que mais de 600 navios
afundaram na área.

E grande parte das relíquias submersas continuam
sem exploração, e ameaçadas de desaparecerem antes
mesmo de serem pesquisadas, porque o Governo
espanhol que vem ignorando as solicitações de arqueó-
logos de todo o mundo para que pelo menos parte da
baía de Cadiz seja preservada como documento históri-
co sendo protegida da expansão e modernização atuais
do porto de Cadiz. Autorizações para pesquisa sistema-
tica dos restos de navios também são difíceis de se obter
do Governo espanhol.

Os cientistas acreditam que o acervo submerso do
porto de Cadiz poderá ser dos mais elucidativos sobre a
evolução da tecnologia de construção de embarcações
ao longo dos tempos. O encontro anual da Sociedade
de Arqueololiga Histórica, realizado recentemente em
Boston. Estados Unidos, chamou atenção para a im-
portância da exploração da área para a memória
cultural "não apenas da Espanha, como de todo o
mundo".

Um casal de pesquisadores norte-americanos, em
uma cooperação com arqueólogos espanhóis, vasculha-
ram arquivos na procura de indicações sobre afunda-
mentos de caravelas. Brevemente eles esperam locali-
zar restos de navios no porto de Cadiz utilizando um
magnetômetro o (mede magnetismo) para registrar
traços de canhões, âncoras e outros restos de metal.

Venenos no mar
27 golfinhos foram encontrados mortos recente-

mente em praias da Califórnia, Estados Unidos. Os
exames para identificar as causas da morte revelaram
contaminação em alto grau por químicos como DDT e
Policlorados Bifenil (PCB). Os dois químicos sâo
tóxicos e se acumulam nos tecidos gordurosos de
animais grandes, e do homem.

O resultado da análise surpreendem os cientistas,
já que as duas substâncias tiveram seu uso banido nos
Estados Unidos há muitos anos. O DDT foi proibido
em 1972, após ser descoberto que seu uso como
pesticida em lavouras causava a quebra prematura de
ovos de águias e pelicanos; e o PCB foi proibido em
1977 porque causava câncer em animais de laboratório.

O mistério ficou por conta de como os golfinhos
poderiam ter ac mulado níveis tão altos dos poluentes,
e uma das possibilidades levantadas apontava a origem
do DDT em países do Oceano Pacífico, como as
Filipinas, Japão e Coréia, onde o DDT ainda é usado
livremente. Quanto ao PCB, acredita-se que tenha sido
despejado no mar como resultado da ação das chuvas
na lavagem do solo. onde poderiam estar depositados
quantidades do produto, desde há muitos anos.

Teme-se que os poluentes venham afetar a taxa
normal de reprodução entre os cerca de 240 golfinhos
que hoje vivem nas proximidades da península de Paios
Verdes, perto de Los angeles. onde foram encontrados
os animais mortos. Ambos, o DDT e o PCB são
conhecidos por causar danos aos sistemas imunológico
e reprodutor de muitos animais não-marinhos menores.

Microscopia do futuro
Uma exposiçáo sobre a tecnologia de microscó-

pios organizada na I.B.M. Gallery of Science and Art.
em Nova Iorque, reuniu microscópios fabricados desde
1650 até os que estarão em uso ao final da década de
80. A maior novidade do setor, a microscopia de
contato por raios X, pode mostrar imagens de um
momento de uma célula ainda viva, suas estruturas
internas em funcionamento, assim como aspectos de
sua superfície.

Esta é a primeira técnica que proporciona aos
cientistas uma visão altamente detalhada de células
humanas individualizadas e ainda vivas. Embora os
microscópios de elétrons revelem imagens mais deta-
lhadas de células.
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A informática entra na escola
Um novo currículo para o 2o

Grau será aplicado em caráter expe-
rimental. este ano, em duas escolas
públicas do Distrito Federal. Ele visa
a integração do ensino de informáti-
ca às disciplinas já existentes para
contribuir na formação da consciên-
cia crítica dos jovens. Assim, eles
acompanharão as profundas modifi-
cações que as tecnologias de infor-
mática e telecomunicações trarão à
sociedade brasileira, tanto no nível
econômico, como no político e
cultural.

O programa prevê para a cadeira
de Organização Social e Política do
Brasil, por exemplo, o estudo da
Política Nacional de Informática, re-
centemente institucionalizada pelo
Congresso Nacional. No curso de
Geografia Econômica serão aborda-
dos os reflexos de revoluções cientí-
ficas ou técnicas como a Revolução
Industrial comparada ao processo
desta segunda metade do século XX,
a revolução da Teleinformática. No
curso de História do Brasil serão
enfatizados os traços culturais da
sociedade brasileira, com uma refle-
xão sobre a defasagem cultural fren-
te ao avanço das modernas tecnoló-
gias.

Impactos da teleinformática
Nos Estados Unidos, mais de

60% da mão de obra ativa está
envolvida em atividades ligadas, de
alguma maneira, com a informação.
Esta taxa tende a crescer em todo o

mundo acompanhando a penetração
da informática em todos os setores
da atividade humana. O professor da
UFRJ, Muniz Sodré, sugere que es-
tamos passando da "sociedade da
produção à sociedade da administra-
ção". Isto traz a preocupação com
uma reforma educacional capaz de
preparar os jovens de hoje para
trabalhar nesta nova realidade.

Existem muitos cursos profissio-
nalizantes, dentro e fora das escolas,
para fornecer os rudimentos em pro-
gramação de computadores, microe-
letrônica etc. Mas além da reorgani-
zação do trabalho, a revolução da
Teleinformática coloca desafios até
agora nunca enfrentados pelo ho-
mem, tanto de ordem sócio-política
quanto cultural.

Automação da produção e servi-
ços. criação de bibliotecas eletrôni-
cas e de redes de computadores que
agilizam a circulação de informações
e o acesso dos indivíduos às mesmas;
novas possibilidades de participação
do cidadão nas decisões político-
administrativas. Estas são algumas
das conseqüências do processo de
informatização da sociedade, e peri-
gos; a falta de consciência sobre os
impactos da "Revolução" da telein-
formática poderá levar a um dese-
quilíbrio entre informação e poder.
Desenvolvimento educacional

O novo currículo proposto surgiu
de um convênio entre a Embratel —

que desde 1979 vem pesquisando o

desenvolvimento de sistemas telein-
formatizados e observando as difi-
culdades dos indivíduos para o con-
vívio na sociedade da informação —.
a Secretaria de Educação do Distrito
Federal e a Companhia de Desenvol-
vimento do Planalto Central. Nas
disciplinas estão as preocupações a
que chegaram os educadores que
trabalham ligados à ADE, com a
necessidade de se promover um am-
pio desenvolvimento educacional no
país, afim de preparar os jovens de
hoje para a nova sociedade que vive-
remos em breve.

Além da educação para a telein-
formática, que consiste em uma re-
fiexão para melhor entender os im-
pactos da revolução da teleinformá-
tica sobre a sociedade, o grupo de
pesquisadores da Embratel prevê,
em futuro próximo, que os currículos
escolares sofrerão uma diminuição.
Segundo Vera Mello, uma das peda-
gogas do grupo, 

"no futuro, a facili-
dade de obter informações sobre
assuntos específicos será tão maior
com bibliotecas eletrônicas que será
possível a eliminação do aprofunda-
mento inútil em cadeiras isoladas.
Haverá preferência por abordagens
ao nível da lingüística e da Filosofia,

que permitam aos alunos dominarem
os temas e para só se aprofundarem
nos assuntos de interesse parti-
cular."

JÚLIO WORCMAK
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Ruas do Centro só guardam do passado os nomes
Apesar das transformações que acaba-

ram com as características que deram ori-
gem aos seus nomes, algumas ruas do
Centro do Rio permanecem com as mes-
mas denominações recebidas no períodocolonial e do Império, embora tenha havi-
do tentativas de mudá-las: Ruas do Carmo,
dos Mercadores, da Alfândega, do Ouvi-
dor. da Quitanda, das Marrecas, Beco dos
Barbeiros e Lareo da Carioca. Na primeiraestá o oratório Üe pedra com a imagem de
N. Sa. do Cabo da Boa Esperança, o
último desse tipo que ainda resta na cidade
como lembrança do Rio Colonial.

Na Rua dos Mercadores não se vê mais
homens carregando mercadorias nas costas
para vender. Foram substituídos por co-
merciantes estabelecidos em lojas. Os ca-
melõs tomaram conta da esquina de Alfán-
dega com Quitanda onde havia uma qui-tanda de mariscos. O antigo prédio da
alfândega ainda existe, mas está abandona-
do. Os Barbeiros há muito sumiram de seu
beco. Na Ouvidor não mora nenhum ma-
gistrado. O chafariz da Carioca foi demoli-
do assim como o que tinha cinco marrecas
de bronze.

Oratório da Rua do Carmo
Em 1753, em virtude do armamento

resultante da demolição de velhas casas,
surgiu a Rua Nova Detrás do Carmo.
Recebeu esse nome porque ficava atrás das

propriedades da Ordem do Carmo. Mais
tarde ficou reduzida a Rua do Carmo.
Atualmente, do seu passado restam o pré-dio do antigo Convento do Carmo, quesofreu várias reformas e abriga a Faculda-
de Cândido Mendes, e uma raridade: o
oratório de N. Sra. do Cabo da Boa
Esperança o único público do Rio Colonial
ainda existente na cidade.

Fica no número 38, em cima de um
beco em arco de cantaria, entre a Igreja do
Carmo e a antiga Catedral do Rio de
Janeiro. A parte da frente é revestida porazulejos, tem uma luminária e dentro do
nicho fechado por vidros empoeirados fica
a imagem de N. Sra. do Cabo da Boa
Esperança. Atrás há uma portinhola de
madeira e um imenso brazão. Junto à
entrada do beco (fechado quando não há
missas ou outras cerimônias na igreja) há
um local para se colocar esmolas para o
culto da santa, mas, segundo funcionários
da Igreja do Carmo, o número de devotos
é muito pequeno. O acesso ao oratório é
feito pelo museu desta igreja, no momento
fechado à visitação pública.

Ao lado, existe um outro beco: o dos
Barbeiros. Com a construção da Igreja do
Carmo, em 1755, foi aberta uma passagem
(liga a Rua do Carmo e a Rua Primeiro de
Março) que passou a denominar-se dessa
maneira, porque nela instalaram-se barbei-

ros ambulantes. Eram tão importantes que
tinham até banda de música. Atualmente,
nada lembra sua característica original. No
seu pequeno comércio, não consta uma
barbeana.

Quitanda, Alfândega,
Mercadores...

A Rua da Quitanda, segundo o livro
História das Ruas do Rio, de Brasil Ger-
son, recebeu essa denominação devido
uma quitanda de mariscos e outras comidas
existente na esquina com a Rua da Alfân-
deta. Nesse local ambas eram conhecidas
como Quitanda do Marisco. Hoje, a rua foi
tomada por empresas, lojas variadas e
camelôs. Mariscos talvez só sejam encon-
trados em restaurantes e, com exceção de
uma loja de bebidas e comidas importadas,
perto da Rua da Assembléia, não há ne-
nhum estabelecimento que lembre uma
quitanda.

A partir de 1716 é que a Rua da
Alfândega recebeu essa denominação, por-
que diante dela, na praia, instalou-se a
Alfândega. O prédio ainda existe, mas está
abandonado e precisando de uma restaura-
ção. A Rua do Ouvidor passou a ser
conhecida assim, em 1746, quando nela foi
morar o primeiro magistrado efetivo da
capitania, Manoel Amaro Pena de Mesqui-
ta. Foi a primeira a receber iluminação a
gás, em 1860, e elétrica, em 1891. Hoje, é

um logradouro estritamente comercial.
Antes da abertura da Avenida Rio Branco
centralizava o carnaval carioca.

As denominações Rua dos Mercadores
e Rua do Mercado estão ligadas ao merca-
do que. no período colonial, existiu nas
proximidades do que é hoje a Praça XV.
Na esquina da primeira com a Rua do
Ouvidor resta uma bonita lembrança desse
passado: a Igreja N.S. da Lapa dos Merca-
dores, mandada construir pelos mercado-
res que se tornaram ricos proprietários de
casas de armarinho. Na do Mercado sobre-
vive, em lojas instaladas em prédios anti-
gos, o comércio de peixes e crustáceos. As
duas estão incluídas no passeio Rio Colo-
nial organizado, aos domingos, pelo pro-fessor Cario Roquete (informações pelotelefone 322-4878).

A origem do Lareo da Carioca está
ligada às águas do rio Carioca que, a partirde 1723, passou a alimentar as 16 carrancas
do chafariz desenhado por Grandjean de
Montigny. Foi demolido na época do Pre-
feito Alaor Prata. Também foi destruído o
chafariz,, nas proximidades da que é hoje
Rua Evaristo da Veiga, que tinha cinco
marrecas de bronze das quais escorria a
água trazida pelo aqueduto dos Arcos. Ele
é que deu origem à Rua das Marrecas.

ELIZABETH MARINS

Fotos André Câmara

/Vo Beco dos Barbeiros já não existem barbearias E a Rua dos Mercadores está tomada pelos carros
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Pele agora também é apelido de rei do vôlei
\^J. ¦*• Fotos Arquivo

Belo Horizonte — Considerado tradicionalmente
um esporte de elite, pelo menos em termos de disputas, o
vôlei prova mais uma vez sua grande evolução no Brasil,
ao revelar finalmente seu primeiro astro vindo das
camadas mais populares: o "crioulo" Pele. maior ídolo
do Minas, campeão sul-americano e brasileiro.

Em 10 anos, a carreira de José Francisco Filho, 26
anos, l,90m e 78kg, sofreu uma intensa transformação.
Como todo garoto pobre, criado com dificuldades,
buscou o futebol como meio de vida. Embora atleticano,
treinava no infantil do América mineiro. Mas não levava
muito jeito e foi convencido por uma irmã. Maria
Auxiliadora, jogadora do Olímpico, a tentar o vôlei,
aproveitando sua boa altura.

Volta decisiva
Zé Francisco, como era conhecido, começou a

jogar no Guaira, uma equipe mais modesta da capital
mineira, e logo mostrou qualidades, como a forte
cortada na' saída de rede. Um ano depois, estava no
Olímpico, equipe mais forte e de maior prestígio.
Sempre mostrando progressos, foi em 1979 para o
Minas, onde jogava ao lado de Xandó, Hélder, Elói,
Ronaldo Resende e Carlos Rogério, todos jogadores
com passagens pela Seleção Brasileira. O próprio Zé
Francisco, 

"aí 
já conhecido como Pele, chegara a uma

seleção juvenil.
Pele foi convocado por Paulo Russo para a seleção

que se prepararia para os Jogos Olímpicos de Moscou,
em 1980. Foi cortado no final dos preparativos, junto
com Hélder, Frederico e Ronaldo. Mesmo assim, foi
chamado outras vezes, por Bebeto de Freitas, conquis-
tando um sul-americano em 1982 e sendo cortado da
seleção que disputaria o mundial.

Em 1980, com sete companheiros e o técnico Décio
Viotti, Pele trocou o Minas pelo Atlético, que formava
sua equipe. Ali. continuou mostrando suas qualidades de
cortador. Mas foi apenas coní o retorno ao Minas, em
1984, que desenvolveu outras qualidades, na recepção,
no bloqueio, no passe e no saque, sempre orientado pelo
técnico coreano Yonng Wan Sohn.

Tornou-se o novo astro do vôlei nacional, voltou à
seleção e é um dos mais bem pagos atletas desse esporte
no país. Ele não confirma que, neste ano, estará
ganhando CrS 190 milhões. Mas, com a ajuda de custo
do Minas e o contrato publicitário com a Fiat automó-
veis, recebe o suficiente para se situar acima de muitos
jogadores de elite do futebol brasileiro. O que recebe
como técnico em telecomunicações da Telemig — Tele-
comunicações de Minas Gerais — fica até perdido em
meio à quantidade de zeros em que viu transformados
seus ganhos.

Mesma simplicidade
Mas quem é o cidadão José Francisco Filho? Ele

próprio responde, demonstrando sua grande simplici-
•dade.

— Sou o mais novo de sete irmãos (cinco mulheres
e dois homens) e passei uma infância com muitas
dificuldades. Procurei primeiro o futebol e depois passei
para o vôlei, levado por uma irmã. Meus ídolos eram
Moreno e Luis Eymard. com quem tive a felicidade de
jogar. Perdi o pai muito cedo e minha mãe está forte até
hoje. Sou católico, freqüento a missa aos domingos,
gosto de um bom frango ao molho pardo e de música
popular brasileira, principalmente Milton Nascimento,
Chico Buarque e Fagner. Trabalho de manhã e um
pouco à tarde na Telemig, que me adotou em 1977,
treino em.dois horários no Minas e gosto de ficar à noite
em companhia de minha mulher, Iolanda, e do meu
filho, Rafael.

Pele conserva a mesma simplicidade, apesar da
transformação por que passou sua vida neste início de
ano. Hoje, é simplesmente um dos grandes mitos do
vôlei brasileiro. Humilde, ouve com bastante atenção as
instruções de Yonng Wan Sohn, que se tornou uma
espécie de conselheiro do cortador.

Uma coisa é certa: se tivesse insistido no futebol,
talvez não passasse nunca de Zé Francisco. Mas a
intuição de uma irmã o levou a encontrar-se no vôlei,
onde é conhecido pelo apelido de um dos maiores ídolos
dc sua infância: Pele. ' " "' '
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Pele foi, como o outro, garoto pobre mat hoje gai tante para levar uma vida confortável
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Nelson Piquet, da Brabham, e Ayrton Senna, na Lotus, confiam no bom desempenho de seus carros

No Rio, os grandes nomes da Fórmula-1
No dia 7 de abril será disputado

o primeiro Grande Prêmio da tem-
porada de Fórmula-1 de 85 no Bra-
sil. E novidades é que não vão faltar,
pois a maioria das equipes já está
preparando seus carros e até lá,
todos devem estar no porto para
uma boa estréia.

O Brasil tem possibilidades de
mais uma vez ter um piloto campeão
do mundo. Nelson Piquet está rece-
bondo todos os cuidados de sua escu-
deria. a inglesa Brabham, e a nova
sensação. Ayrton Senna. terá um
carro bem mais competitivo que o
Toleman utilizado ano passado: o
JPS — T. da Lotus.

Testes difíceis

Como todos querem, é claro, o
título, os testes começaram cedo este
ano. O Autódromo Internacional de
Jacarepaguá foi escolhido devido à
temperatura quente da cidade, ideal
para testes de pneus e motores seu
traçado difícil. Pelos testes realiza-
dos durante esta semana, ainda não
se pode apontar um favorito.

A Willans, com motores Honda,
poderá surpreender devido à alta
tecnologia empregada pela fábrica
japonesa. Os pilotos Keke Rosberg,
campeão do niundo em 83, c Nigel,

Mansell, são experientes e podem
formar uma boa dupla sob o coman-
do de Frank Willians. Os dois estive-
ram em Jacarepaguá e conseguiram
uni bom rendimento dos motores
Honda.

A McLaren, que tem como pri-
meiro piloto o austríaco Niki Lauda,
uma legenda no mundo da Fórmula-
1, também é considerada favorito.
Lauda conquistou em 84 seu terceiro
título e o carro é o mesmo para este
ano. Seu companheiro de equipe, o
francês Alain Prost, também tem
chances.

A Ferrari, uma equipe das mais
tradicionais em Fórmula-1. mas sem
sorte nas últimas temporadas, conta
com Michele Alboreto e René Ar-
noux para tentar o título. Os carros
que estiveram em Jacarepaguá. no
entanto, não renderam o esperado e
a escuderia poderá ter problemas
durante o ano.

Os brasileiros
Sem dúvida, será uma disputa

boa. Nelson Piquet e Ayrton Senna
têm chances de conseguir o título. O
primeiro já conquistou o mundial em
81 e 83 e este ano vai com tudo em
sua Brabham na tentativa do tricam-
peonato.

Mas é Ayrton Senna, atualmente
na Lotus, que carrega as maiores
esperanças dos torcedores brasilei-
ros. No ano passado, dirigindo um
Toleman, conseguiu fazer boas corri-
das e agora com um carro mais
potente poderá ficar entre os pri-
meiros.

Durante os testes em Jacarepa-
guá, Ayrton Senna teve ótimo de-
sempenho, fazendo os primeiros tes-
tes com o JPS 97 — T da Lotus. O
piloto inclusive é apontado como a
grande esperança da equipe inglesa
voltar a viver os tempos de glória da
época em que era dirigida por Colin
Chapman e tinha como seu piloto
número 1 Emerson Fittipaldi.

As outras equipes, embora este-
jam lutando para se apresentarem
bem. nâo têm muitas chances devido
à diferença de tecnologia de seus
carros. O sueco Stephan Johansson
alcançou resuitados razoáveis em Ja-
carepagua. mas seu trabalho poderá
ser prejudicado caso a Toleman náo
resolva seu problema com as fábricas
de pneus. A Toleman poderá usar
pneus de fabricação japonesa. Brid-
gestone, embora nunca tenha forne-
cido pneus para Fórmula 1.

RICARDO RIBEIRO

Ayrton conseguiu bons tempos, mas seu carro sofreu danos durante um dos treinos em Jacarepaguá

FUTEBOL

JOÃO 
Saldanha entra eufórico na redação:

três botafoguenses, nada menos de três
botafoguenses, estão na seleção titular dos

melhores jogadores do mundo, escalada pela
revista francesa France Football considerando
apenas o pós-guerra. Nilton Santos, Didi e Gar-
rincha são os três. Fora eles, Pele é o único
brasileiro entre os onze do time.

É justo o orgulho do João. de resto orgulho
de todos nós que gostamos de futebol e tivemos a
ventura de ver brilhar em campos do Brasil uma
geração de craques como aquela de 1958 e 62. em
que se destacavam os talentos dos três ilustres
botafoguenses.

Mas. convenhamos, essa história de seleção
de todos os tempos, ou mesmo de um periodo de
38 anos como a escalada pela revista francesa, é
sempre muito complicada. E-não raro dá assunto
para intermináveis polêmicas. Como comparar
jogadores de épocas diferentes, países diferentes,
produtos de circunstâncias diferentes? Como di-
zer que um craque, por exemplo, de 1950, é
melhor ou pior que outro de 1980?

Os próprios critérios de avaliação mudam
muito de uma época para outra. Por quais
critérios France Football armou sua seleção?
Mesmo respeitando a acuidade dos observadores
da revista, seus conhecimentos, sua experiência.
já se pode ver que a seleção de melhores do
mundo que ela manda a campo é. no mínimo,
discutível. Aliás, como todas.

Para começar, por que Piola na linha de
zagueiros? É verdade que este célebre jogador
italiano encerrou sua carreira como beque. Mas
já veterano, meio paradão, sem o fôlego e a
vitalidade que o haviam projetado anos atrás.
inclusive como bicampeão mundial em 1938. Só
que o verdadeiro Piola, o ídolo dos tifosi. não era
beque, mas centroavante.

E por que Nilton Santos na lateral direita?
Que eu saiba, só por um breve período, em sua
longa e gloriosa carreira, o velho Nilton atuou
pelo lado direito: foi em 1950. quando era
suplente de Augusto na Copa do Mundo. Terão
deslocado Nilton Santos para arranjar na esquer-
da um lugar para Facchetti? Ou o terão confundi-
do com o outro Santos, o Djaima. o primeiro
brasileiro a integrar uma Seleção da FIFA?

France Football escala duas seleções, a títu-
lar e a reserva. Na titular não há ponta-esquerda.
Num truque muito maroto para que coexistam
entre os onze Didi. Pele. Puskas e Di Stefano.
montou-se um time meio a Zagalo. isto é. sem a
camisa 11. Aliás, o mesmo acontece na seleção
reserva. A não ser que alguém considere Cruyff
ponta-esquerda.

É sempre muito difícil e confuso essa histó-
ria de escalar-se times considerando-se jogadores
de épocas distintas. Ainda há pouco a revista
Placar fez isso numa edição especial dedicada ao
Fluminense. E escalou Tim de centroavante, o
que ele nunca foi, e Russo de meia-direita. ele
que era centroavante. Deixou de fora Romeu
Pelliciari. o verdadeiro cérebro do time em que
atuavam Russo e Tim. E preferiu Hércules a
Carreiro, o que, segundo os tricolores que os
viram jogar, foi no mínimo uma heresia. Para
mim. já foi demais escalar Edinho como um dos
maiores zagueiros do Fluminense em todas as
épocas. Não o foi nem da minha. E será que não
havia um lugarzinho para Didi nesse time?

De qualquer forma, a seleção do France
Football, á exceção de Piola (que dizem ter sido
um centroavante meio trompão. infinitamente
inferior a muitos outros que havia na Europa na
época e nem de longe um craque do talento do
nosso'Leônidas das Silva), só tem cobrão nesses
times da revista francesa. Por mais que sejam
polêmicas as duas seleções, é mais do que justo o
orgulho do João.

JOÃO MÁXIMO
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As máscaras de bichos são sucesso na Casa Turuna

MÁSCARAS E FANTASIAS QUE 0 ;
CARIOCA VAI USAR NO CARNAVAL

Fotoa Arquivo

caderninho

UMA 

doença assola o país neste verão. É a febre da
liberdade, transmitida pelo vírus da democracia.
De fácil contágio (pode ser pelo ar), o vírus será

impossível de controlar com o carnaval que se aproxima e
que promete ser animado pelos melhores sentimentos:
alegria, liberdade e esperança. Neste clima, a recomenda-
cão é que todos se deixem apanhar pela doença e caiam na
folia.

Os temas, para quem gosta de fantasias criativas, são
variados: o Rock in Rio também comanda a influência,
portanto, não se espante com metaleiros estilizados e
Ninas Hagens ao lado de máscaras de Tancredo. Vale
tudo: os personagens de TV, do cenário político e temas
polêmicos também são motivo de inspiração para fantasias,
segundo Gustavo Machado, um dos gerentes da casa
Turuna no Centro da cidade:

— No ano passado, por exemplo, foi grande a
procura pela fantasia do "capitão 

gav". Este ano o
interesse — principalmente das crianças — é pelos super-
heróis, revela Gustavo Machado.

Os pais pagam, os filhos escolhem
Outra diferença sentida pelo gerente é na escolha da

fantasia, "no passado era feita pelos pais. hoje eles apenas
pagam, os filhos é que escolhem. "Embora os temas novos
atraiam muita gente que gosta de novidade, as tradicionais
baianas, melindrosas (à venda na Turuna com piteira e
tudo) e rumbeiras ainda têm uma grande saída", acrescen-
ta o gerente. Máscaras feitas de papier maché. variadas e
engraçadas, luvas de monstro e vários outros adereços para
quem gosta de criar a sua fantasia também podem ser
encontradas nesta loja. Sempre cheia, é preciso calma e
paciência na hora da compra. A Turuna tem um farto
material e a procura do público é intensa.

Para quem gosta de algo mais sofisticado e não quer
ter trabalho na confecção de fantasias, o Rio-Sul oferece
lojas especializadas, como a Festa, em fantasias com certa
exclusividade. A proprietária Sônia Grumbah é estilista e
desenha ela mesma as fantasias. É possível também,
"dependendo do cliente", comprar sob encomenda, afirma
a gerente. Mallize Maciel. As fantasias "roqueiras", new
wave e metaleiros são as mais procuradas pelos jovens, mas
as melindrosas, rumbeiras. piratas e odaliscas fazem parte
de todos os Carnavais, segundo Mallize.

Na Glória Modas a fantasia mais vendida é a havaia-
na. toda dourada, com a saia de fios finos, também
dourados. A loja dispõe ainda, segundo o gerente Daniel
Lopes, de amazonas. Carmens Mirandas e índias. A
People começou a vender as fantasias na semana passada,
mas a sua gerente. Salon Ami. afirma que as fantasias mais
vendidas são a pantera e a de pirata que. junto com os
arranjos de cabeça e as perucas de ráfia metálica, sâo um
sucesso.

Para as galinhas que gostam de coisas mais sofistica-
das, a Fiorucci dispõe dc algumas opções: sutiã e short
bordado de paetês ou o chamado lenço (frente única)
também de paetês, com saia de couro no estilo metaleiro.
muito procurados segundo a gerente. Marta Said. Na
vitrine da loja. algumas máscaras de clóvis são usadas
apenas para a decoração, mas "a procura tem sido tanta
que já se pensa em comercializá-las", diz Marta.

O remédio, portanto, neste carnaval é se divertir. A
festa ficará para a História como a primeira, após 20 anos.
sob o sieno da democracia.

Para as crianças, máscaras. Para os jovens, fantasias estilizadas Mais carnaval na pág. 2 LOANE MADEIRA

__J
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Viver à sombra
¥Á 

lá que não seja possível — e nem
mesmo desejável — garantir a todos
nós um programa de sombra e água

fresca. Afinal, um projeto desses traz implí-
cito um ideal de papo pro ar. de total
ociosidade, coisa que não está de acordo
com as condições do país. necessitado de
muita produção e produtividade para sair do
buraco onde se meteu. Mas será que custava
muito obter, pelo menos, um pouco disso?

Claro, São Pedro andou mandando
chuva que não acabava mais, coisa que não
chega a ser o ideal de água fresca de
ninguém. E as regiões secas do país estão
precisando é de muito mais do que apenas
um pouco de água, assim genericamente
falando. Lá a água tem que chegar de
maneira organizada e regular, através de
irrigação, aproveitamento dos rios, investi-
mento racional para o bem do homem. Isso
é básico, fundamental, sem água não há
possibilidade de sobrevivência humana.
Coisa séria.

O assunto do papo de hoje é muito
mais ameno. Na verdade, o negócio é até
deixar a água para lá, porque eu quero
mesmo é falar de sombra. É uma beleza
viver num país tropical, abençoado por
Deus. bonito por natureza e o escambau.
Mas aí a gente tem um sol de rachar, lindo
que dá gosto, mas precisa ser o tempo todo?
Cadê as árvores que dariam sombra?

Até alguns anos atrás, as ruas do Rio
eram arborizadas e amenas. Foram sendo
alargadas para dar passagem a um fluxo
maior de trânsito, as calçadas recuaram,
derrubaram-se as árvores e lá ficaram elas.
ruas e avenidas, transformadas em veias de
concreto e asfalto abertas ao sol. Em outros
pontos da cidade, as ruas mais estreitas não
chegaram a ser alargadas. Mas cada edifício
que substituiu uma casa, além de acabar
com os jardins anteriores, teve o cuidado de
arrancar as árvores da calçada, invariável-
mente a primeira providência que qualquer
obra toma. ao erguer o tapume para tapar o
terreno da demolição/construção, com a
desculpa de facilitar o futuro acesso dos
caminhões de material. Depois, o edifício
fica pronto, faz-se um jardinzinho de folha-
gens na portaria, e ponto final. A rua ficou
sem árvores. Nos raríssimos casos em que
alguém tentou replantar, substituir as árvo-
res abatidas, quase sempre foram tentativas
isoladas e particulares. Os primeiros carros
que começam a manobrar para estacionar
cm cima da calçada acabam decidindo fazer
espaço para uma vaga maior e derrubam as
árvores com o pára-choque.

No entanto, basta andar numa rua
arborizada para sentir a diferença, o micro-
clima, a sensação de oásis agradável no
meio do calor. Já nem lembro que a avenida
Paulo de Frontin tinha imensos flamboyants
que se debruçavam sobre um riozinho. Ou
que algumas ruas de Ipanema e do Posto
Seis tém amendociras, a Rua das Acácias
tem oitis. a ruazinha em que moro na Barra
tem amendoeiras, acácias, e flamboyants.
Penso mesmo em algo para todas as ruas,
até mesmo num replantio em mutirão, pa-
trocinado pelas associações de moradores,
já que as autoridades estão preocupadas
com outras coisas e quem quer plantar
árvores não está querendo criar caso com
ninguém. Será pedir muito?

ANA MARIA MACHADO

__ ¦¦

CARNAVAL, FESTA QUE NÃO
MORRE, APENAS SE TRANSFORMA

O 
carnaval, comu uma festa
dinâmica que é, está sujei-
to a mudanças. 0 espírito

carnavalesco não acaba, ele apenas
se transforma.

A afirmação é de Haroldo Costa,
comentarista de desfiles de escolas
de samba, escritor e apresentador do
programa 

"Esquentando os Tambo-
rins", da TV Manchete. Para ele o
carnaval sofreu mudanças, mas sem-
pre relacionadas com a fisionomia da
cidade:

Antigamente pegava-se um
bonde, era o meio de comunicação
da cidade. Viajava-se da Gávea até o
Centro em busca de blocos e já no
trajeto havia um verdadeiro carnaval
dentro dos bondes, relembra Ha-
roldo.

Hoje. os bailes que na época
eram em menor número c feitos
apenas em grandes clubes, substi-
tuem o divertimento nos bondes e
até os blocos de sujo, cada vez mais
raros. Outra mudança verificada por
Haroldo foi a "explosão" das escolas
de samba:

Náo só foram criadas novas
escolas, como elas cresceram de im-
portância, A vantagem c que no
futebol, outra paixão brasileira, você
só torce e. nas escolas, além de
torcer você pode participar desfi-
lando.

As mudanças sofridas pelo car-
naval através dos anos não chegaram
a alterar a qualidade da festa, que,
segundo Haroldo Costa,"está cada
vez melhor":

Eu acho que o carnaval ape-
nas mudou, está diferente. O dina-
mismo prova que não há um concei-
to fixo de como ele deve ser. O
carnaval esteve sempre ligado à con-
dição financeira do povo, quanto
mais ela piora, mais animado ele é,
diz.

Dizer que o carnaval já não é
feito como antigamente "é uma bo-
bagem", na opinião de Haroldo. "a
vida muda e o carnaval acompanha
esta mudança". A chegada dos bi-
cheiros nas escolas de samba tam-
bém desencadeou uma reeslrutura-
ção no samba, que recebeu deles
uma injeção de ânimo e dc dinheiro:

O interesse deles (dos bichei-
ros) foi despertado pelas escolas,
quando na época era comum os
componentes saírem com o "livro de
ouro" (lista de contribuições) debai-
xo do braço, arrecadando dinheiro
para a escola. Os bicheiros sempre
davam uma contribuição maior e
com isto passaram a se interessar por
elas. conta Haroldo.

No final dos anos 50, o bicheiro

Natal foi o primeiro a "apadrinhar"
uma escola, a Portela, onde ficou até
morrer em 1975. A partir dele, fo-
ram surgindo outros, que não só
"davam força" para as escolas, como
colaboravam também com a comuni-
dade por ela formada:

Contribuindo para as escolas.
o bicheiro ganha não só prestígio,
como ascende socialmente se tornan-
do imune. Ele deixa de ser um
contraventor, se integrando à socie-
dade, explica Haroldo.

O desfile de uma escola de sam-
ba na Avenida, segundo Haroldo.
não é nem a sombra do verdadeiro
samba:

O tempo é curto. Os compo-
nentes dão um passinho e continuam
apressados. Num pagode você tem a
oportunidade de observar o verda-
deiro samba no pé. com crianças
peouenas e velhos sambando de ver-
dade. No desfile isto não é possível,
afirma ele.

Haroldo faz ainda uma restrição
quanto à Praça da Apoteose:

Ela deveria servir para a con-
centração das escolas. O desfile é
para frente e náo circular. Com isto
as escolas se atrapalham, perdendo
formação inicial. (LM)
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MODA

CARNAVAL
FANTASIAS
RÁPIDAS
COM BOMHUMOR

'&m l

COMO 

aproveitar o guarda-roupa normal
do Carnaval? Apelando para o corpo
bonito, uma maquilagem brilhante e

alguns adereços clássicos carnavalescos, como
as perucas de palhaço, as máscaras engraçadas.
E mais um retoque de gomalina purpurinada,
que vai colorir e fixar os cabelos.

Jovem tem um arsenal de malharia e peças
de fazer ginástica e dança. Vamos usar a malha
de pernas, com a cintura enrolada, mostrando o
umbiço, e mais uma camiseta cortada, fazendo
decote em V presa num soutien de biquíni,
amarrada na frente. Tênis e iuvinhas. que
podem ter brilho com o New Wave, completam
uma fantasia improvisada, e para vestir um
casal de namorados, um palhaço rápido é feito
com a peruca comprada no camelô, um chapéu-
zinho qualquer, com uma flor espetada, um
camisão com remendo colorido e uma gravati-
nha caída. Por baixo, uma calça de malha
listrada ou coloridona. A maquilagem exige
imaginação!

A última sugestão também vale para rapa-
zes e garotas de espírito bem-humorado: é a
musculação, caricaturada por enchimentos mal-
feitos, por baixo de camisetas e calças de
malha. O mais engraçado é o recheio precário,
com espuma ou almofadinhas, formando bíceps
e pernas bem fortes. Faixa na testa, tênis e
halteres de mentirinha. de isopor pintado de
preto completam o estilo forma física.

IESA RODRIGUES
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Além de não fumar,
não beber e ser virgem
Michael Jackson não se
envolve em política.
Esta semana, ele
recusou o pedido do
Presidente Reagan para
uma missão diplomática
na Nicarágua. O
governo americano,
como se sabe, tenta
uma oposição local ao .
regime sandinista e
para isso quis usar o
prestígio de Jackson
entre os jovens. Em
vão

Vitrinas
Quem nunca foi aos subúrbios não conhece a figura
dos clóvis, mascarados que, no Carnaval, percorrem
as ruas com um bate-bola. A artista plástica Marisa
Nicolay, da Geração 80, trouxe para as sofisticadas
vitrinas de Ipanema este tradicional personagem.
Vale ver.

GERAÇÃO LACUNA
O novo disco da Legião Urbana traz na letra do
rock Geração Coca-Cola uma definição rascante
dos jovens de hoje. segundo o grupo. Eis um
trecho: "Quando nascemos, fomos programados
a receber o que vocês nos empurraram com os
enlatados dos .U.S. A. de 9 às 6. Somos os filhos
da revolução, somos burgueses sem religião, nós
somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola".

RODA-VIVA
David Neves terminou em tempo recorde as filma-

gens de Fulaninha, que tem a jovem Mariana de
Moraes no papel principal.

Estréia dia Io, no Teatro de Arena, a peça A mãe,
de Brecht, com os Jovens Atores dirigidos por João
das Neves.
*Lucíola Vilella, a líder do clã cinematográfico dos
Barreto, vai produzir um documentário sobre comu-
nidades eclesiais de base com direção de Jorge
Bodansky.

De hoje a domingo a Petite Galerie apresenta
vídeos dos Siouxies, Duran-Duran e um documenta-
rio sobre o movimento punk nos anos 70.
*Carla Camuratti é a estrela de dois filmes que
estréiam em março: Os bons tempos voltaram, de
Ivan Cardoso e A estrela nua, de ícaro Martins.

O artista plástico Paulo Simões expõe no stand
brasileiro da Salima, na Checosiováquia.

O restaurante Chez Nous, no Jardim Botânico, vai
ampliar suas instalações com sala de vídeo e palco
para exibição de músicos jovens.
*Está pronta a trilha sonora de Tropclip. que traz
novas músicas do grupo Barão Vermelho.

Elementar,
caro Freud

Explicação de Herbert, do
grupo Paralamas do Suces-
so sobre o convite que rece-
beu de um grupo de psica-
nálise para uma mesa-re-
donda sobre o trauma de
usar óculos: "Não fui, pois
se meu problema fosse usar
óculos, eu colocava lentes
de contato".

A volta
do Príncipe

O Pequeno Príncipe, herói
de Samt-Exupéry que divi-
dia a humanidade entre
bonzinhos e menos-
bonzinhos, foi lembrado es-
ta semana pelo novelista
Gilberto Braga. Com 30
anos de atraso, o persona-
gem que lê o livro em Cor-
po a Corpo poderia ter es-
colhido obras mais recen-
tes, como Fernão Capelo
Gaivota, de Richard Bach,
ou até Meu pé de laranja-
lima, de José Mauro de
Vasconcellos.

Comerciais
A campanha na televisão de
uma linha de xampu coloca
em discussão alguns temas
dos jovens de todos os tem-
pos. como as dúvidas na
escolha da profissão, a difi-
culdade de relacionamento
com os pais. os problemas
sexuais. Com uma diferen-
ça a favor: os jovens de
hoje — uma geração que
assume o que faz. segundo
o comercial — podem dis-
cutir tudo isso até na televi-
são. Ou nâo?
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TELEVISÃO

No ano passado, a transmissão do
Desfile das Escolas foi exclusivo da TV
Manchete, enquanto a Globo cobriu com
flashes e reportagens as festividades mo-

mescas em Dusseldorf, Nova Orléans. No-
va Iorque e outros sítios igualmente distan-
tes. Este ano. haverá tamborins e porta-
estandartes para todos os canais e o tele-
folião pode se preparar para a maratona
instalado em uma boa poltrona a partir das
17 horas de domingo. E hoje mesmo todos
os bailes, dos subúrbios ao Pão de Açúcar
e ao Gala Gay, estarão nas telinhas como
atração maior.

Á Globo não vai alterar sua programa-
ção normal para transmitir os Desfiles, que
só entram ao vivo depois do Fantástico, às
21h de domingo e depois da novela, na
segunda-feira. No horário matutino, a

DO ROCK AO SAMBA
grito de carnaval que ecoa pela cidade
de amanhã em diante pode vir este ano
em ritmo de rock. Primeiro, porque

ainda tem gente embalada na formidável promo-
ção do Rock In Rio que tirou o espaço das
músicas de carnaval no rádio. Depois, porque
vários discos de carnaval vêm mesmo em com-
passo de rock. Paulinho Boca de Cantor, ex-
Novo Baiano, engatou uma marchinha na Soní-
fera Ilha dos Titãs. A Banda do Carnaval
embrulha no mesmo pot-pourri Beth Balanço.
do Baráo Vermelho e o Tic Tic Nervoso, do
Magazine. Saiu até um Lp inteiro chamado Rock
Folia, misturando as duas tendências aparente-
mente incompatíveis. A Mangueira, que andou
tentando a fusão no espetáculo Samba-Rock em
novembro passado na Praça da Apoteose ficou
no prejuízo. Só duas mil pessoas (o espaço cabe
72 mil) foram ver Eduardo Dusek. Marina. Titãs
e Sempre Livre dividirem o palco com Jamelão.
Clementina de Jesus, Xangô da Mangueira e
Alcione.

Isso não quer dizer que o frevo-funk de
Moraes Moreira, Caminhão da Alegria, nào
levante a poeira no chão da praça Castro Alves,
salão de baile do carnaval baiano. Ou mesmo,
que A Neta da Chiquita Bacana nu voz de seu ex-
colega novo baiano. Paulinho Boca. desanime
os bailes, caso contraponteaüa por guitarra e
sintetizador como na gravação original do Lp.
Também não e=tá afastada a hipótese de Dá L'm
Break provocar torcicolos nos seguidores do
Trio Elétrico de Dodó e Osmar, agora que a
locomotiva do carnaval eslá entregue aos filhos
dos fundadores.

O tradicional samba-enredo. porém, náo foi
afetado pelo vendaval roqueiro. A única modifi-
cação — e mal-feita — foi a retirada do microfo-
ne da voz dos puxadores dos sambas das escolas
do Io grupo: quem quer ouvir a história de
Chiquinha Gonzaga contada pela Mangueira ou
saborear a homenagem a cerveja, entoada pelo
Império Serrano, por exemplo, tem de conten-
tar-se em aumentar o volume e distinguir a letra
no meio das vozes de um enorme coro no fundo
da percussão. Em compensação quem gosta de
enredo ganhou em quantidade o que perdeu em
valor: Um Lp. um compacto duplo e um outro
Lp — este dedicado ás escolas do grupo 1-B.
Apesar de menos vibrantes, os sambas-enredo
das escolas de São Paulo também podem ser
ouvidos em Lp próprio, este ano ameaçado por
uma concorrência regional inesperada: a dos
sambas-enredo das escolas do Rio Grande do
Sul. Ilé-aé. tché!

A despeito da pouca divulgação, se procu-
rar com afinco, o folião mais ortodoxo também
vai encontrar aquelas figuras dos velhos carna-
vais soltando piumas e agudos por aí. Braguinha
ganhou o concurso de carnaval da TV-manchete
com VagaJume. Emilinha Borba brincou com a
popularidade do travesti Roberta Close (Tique
da Roberta). Sua eterna rival. Marlene, para não
í_>.ar de fora, teve um compacto (É fogo) finan-
ciado pelo fã-clube remanescente das batalhas
nos auditórios da rádio Nacional. Até a música
sertaneja caiu no passo, com A Marcha do Zum

Zum. da dupla Milionário e Zé Rico. disputando
divulgação com pesos-pesados do vídeo como os
animadores Sílvio Santos e Chacrinha. Essa
batalha que não é lá de confetes ou serpentinas
não foi suficientemente dura para desencorajar
novatos como Pepeu, que contou com o reforço
de Sivuca para lançar seu frevo, Feliz Pro Abo
inteiro. Ou para desestimular o empresário
Guilherme Araújo de montar uma Banda Nova
de Carnaval para animar seus bailes. Comanda-
da por Toni Costa, guitarrista e arranjador que
trabalhou com Caetano Veloso e Moraes Morei-
ra, essa banda ainda tem uma minibateria che-
fiada por um mestre do ramo, Armando Marcai,
neto de um dos fundadores da primeira escola
de samba do Estácio.

Numa folia assim sortida. com' apelos a
todos os gostos, náo poderia faltar a pimenta
política. Afinal, trata-se do primeiro carnaval da
que está sendo anunciada como Nova Repúbli-
ca. Nada mais justo, portanto, que o Bloco do
Clube do Samba, puxado por seu fundador.
Joáo Nogueira, venha com um enredo em home-
nagem a um dos paladinos da mudança, o
advogado Sobral Pinto. Ninguém pode evitar
porém que outro samba de meio-de-ano roube o
microfone dos bailes. Apesar da dificuldade de
memorizar a letra enorme que caracteriza o
estilo cinematográfico do autor. Chico Buarque.
ao menos o refrão já está na boca do povo: "Vai

passar nessa avenida um samba popuiar. Cada
paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se
arrepiar".

TÁRIK DE SOUZA
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Bandeirantes atravessa o som geral apre-
sentando na segunda-feira, às 10hl5m o
filme Cha-Cha-Cha boom. com a Orques-
tra de Perez Prado, que marcou os anos 50.
No dia seguinte, Ó Compasso do calipso,
outro musical de ritmo caribeano. Na quar-
ta-feira de cinza, uma jóia dos anos 60, Bill
Halley e seus cometas no filme Música
alucinante, um dos primeiros ao som de
rock puro. Para os jovens que não viveram
aqueles anos enlouquecidos, esses filmes
funcionam como uma aula dos sonhos e
ilusões sonoras de seus pais.

Na quarta-feira, a partir das 15h. as
três emissoras transmitirão ao vivo a apu-

ração do julgamento dos desfiles. No ar
muita reclamação e acusações para todos
os jurados e seus quesitos, como sempre.
Termina aí a cobertura completa do Carna-
vai da Democracia e volta-se à democracia.
Na quinta-feira, às 22h20min, a Globo
mostra um dos melhores musicais de todos
os tempos, Cantando na chuva, com o
antológico solo de cinco minutos de Gene
Kelly dançando a música-tema. Conforme
os roteiristas do filme, Adolph Green e
Betty Comden, a cena é "uma ode irre-
preensível ao otimismo e à alegria de
viver." Portanto, vaie a pena ver sempre.
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conjunto no Rock in Rio

QUEEN
A REEDIÇÃO DE UM
DISCO APÓS O FESTIVAL

Moraes Moreira canta o frevo-funk

O 
Queen foi um dos atos mais mar-
cantes do Rock in Rio e, para
aproveitar a onda, a Som Livre faz

uma reedição, em disco simples, do lp
duplo Live Killers, lançado em 1979 com o
material da tournée européia realizada
pela banda naquele ano. Queen Live traz
12 das 22 faixas do Live Killers numa
seleção bem-feita que deixou de lado pou-
cas coisas indispensáveis como a faixa No
I'm Here, com boa participação do público
e o tradicional final de concerto do Queen,
o hino inglês God Save The Queen.

Como o show da banda é basicamente
o mesmo, quem quiser lembrar dos
momentos do Queen no Rock in Rio pode
viajar neste lp Live que tem até músicas
que a banda não tocou na cidade do rock
como You're My Best Friend. do lp A
Night At The Opera, onde está também
Bohemian Rhapsody, um dos grandes mo-
mentos do show com seu vocal operístico.
Vocês lembram, aquele momento que a
banda sai do palco fica o vocal com efeitos
de luz e eles voltam entre as infalíveis
bombas de fumaça.

Queen Live tem o defeilo de só incluir
material até o disco Jazz (novembro de
78), faltando os sucessos que vieram depois
tipo Crazy Little Thing Called Love. Radio
Gagá e I Want to Break Free. todos bons
momentos nos dois concertos da banda no
Rio. Mas o disco contém faixas de quase
todos os discos do Queen desde o primei-
ro, lançado em julho de 73 (Keep Yourself
Alive), de Sheer Heart Attack, abril de 74
(Killer Queen e Spread Your Wings), a
Nigth At The Opera, um dos mais popula-
res no Brasil, lançado em dezembro de 75
(Love of My Life, Bohemian Rhapsody,

You're Mv Best Friend). News of the
World, de"outubro de 76 (We Will Rock
You, Sheer Heart Attack e We Are The
Champions) e Jazz novembro de 1978
(Bicycle Race, Let Me Entertain You).De
ouebra Don't Stop Me Now que na época
ao lançamento original subia às paradas
européias como o mais novo sucesso do
Queen.

Na sua estada no Rio. o Queen mos-
trou ser uma das bandas com maior para-
nóia de segurança e maior preocupação
com o status de superstar. Na entrevista
coletiva que deram no Rio Palace. havia
uma pequena sala reservada para eles
ficarem relaxando uns 15 minutos antes de
voltar para o Copacabana Palace com um
completo serviço de buffet que mal tiveram
tempo de tocar.

Freddie Mercury provou ser o mais
afetado de todos, exceto para os homosse-
xuais freqüentadores da boite Sótão, que
ele freqüentou várias vezes. No palco, a
história é outra, um superprofissionaiismo
e uma eficiência atroz. Os recursos vocais
de Mercury são privilegiados e ele gosta
muito de desafiar a platéia a seguir seus
prolongados agudos e a audiência do Rio
não fez feio.

A guitarra de Brian May é a outra
grande atração do Queen. um instrumento
fabricado por ele mesmo, incluindo os
cristais, capaz de tirar os sons mais incrí-
veis com auxílio de um rack de eleitos. Se
você quiser ouvir o solo integral de Brian
ao vivo, procure a edição originai Live
Killers. ponha Brighton Rock no seu som e
depois me conte.

JAMARI FRANÇA
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REBELIÃO EM ALTO-MAR, de Roger
Donaldson. Com Mel Gibson. Anthony
Hopkins, Laurence Olivier, Edward Fox,

Daniel Day-Lewis e Bernard Hill. Veneza
(Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h30min,
16h50min, 19hl0min, 21h30min. (14 anos)

GATINHAS E GATÕES, de John Hughes.
Com Molly Ringwald, Justin Henry, Mi-
chael Schoeffling. Haviland Morris e Ged-
de Watanabe. Metro Boavista (Rua do
Passeio. 62 — 240-1341). Condor Copaca-
bana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610). Largo do Machado 1 (Largo do
Machado. 29 — 245-7374): 14h, lóh. 18h.
20h. 22h. América (Rua Conde de Bonfim,
334 _ 264-4246). Barra-1 (Av. das Améri-
cas. 4.666 — 325-6487): 14hl0min. lóh,
17h50min. 19h40min. 21h30min. (14 anos).

Anthony Hopkins

O PRAZER DA CHIBATA
BELAS 

taitianas, seios à mostra,
flores na cabeça, recebem dan-
çando a tripulação do navio in-

glês Bounty, no final do século XVIII.
Os homens endoidam. Ali está a pre-
sença viva da utopia, um estilo de vida
celebrizado pela estética de um Gau-
guin. Ali está o paraíso, na visão dos
colonizadores europeus. O bem-estar
físico, o amor como tatuagem. Um
povo que dança para encenar o ritual
da conjunção dos sexos, excitar os
deuses, e fertilizar a terra.

Mas a vida não pode ser um jar-
dim. sobretudo para um europeu que
náo perde a cabeça como o comandan-
te Biigh (Anthony Hopkins). Ele é a
lei e a ordem, a civilização contra a
preguiça 

"nativa". Seu navo alimenta
literalmente a escravidão: levará fruta-
pão do Taiti para os escravos da Ja-
maica. a banana por lá andava cara. O
zelo pela disciplina faz o comandante
subestimar a paixão do seu amigo e
imediato Fleteher (Mel Gibson). side-
rado pela linda Mauatua. E para man-5
ter o poder, a escravidão nas colônias.
a acumulação capitalista na metrópo-
le, a flama e o glamour da Marinha
britânica, a chibata é indispensável.
Aí, o motim.

Rebelião em Alto Mar. direção do
neozelandês Roger Donaldson, é con-
tado da perspectiva do comandante,
que responde pela verdade histórica
perante uma corte marcial presidida
por Laurence Olivier. Assim, os amo-
tinados são a escória, enquanto os que
ficam a favor do comandante são per-
severantes, tenazes, bravos, heróis,
em suma.

Descontado o parcialismo dessa
ótica, trata-se de um razoável filme de
aventura. Há uma insistência em con-
tar esta história, tida como verídica.
Esta é a terceira versão, depois de O
Grande Motim, com Clark Gable e
Charles Laughton. em 1935. e uma
refilmagem em 1962 com Marlon Bra-
do e Trevor Howard. Rebelião contra
militar sádico parece que agrada. Bom
elenco, boa fotografia, excelente a
música assinada por Vangelis. No
mais, certa frieza da direção e ritmo de
narrativa um tanto demorado quase
levam o projeto a perder-se. É daque-
les filmes que 

"distraem". De quê?
Cada espectador encontre sua res-
posta.

ROBERTO MELLO

RH1NESTONE — UM BRILHO NA NOI-
TE. de Bob Clark. Com Sylvester Stallone,
Dollv Parton. Richard Farnsworth. Ron
Leibman e Tim Tnomerson. Ópera-1
(Praia de Botafogo. 340 — 266-2545):
14h45min, 17h. 19hl5min. 21h30min. Le-
blon-1 Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-
5048): 14h, lóh. 18h, 20h. Barra-2 (Av.
das Américas. 4.666 — 325-6487): 14h,
lóh, 18h. 20h. 22h. Palácio-1 (Rua do
Passeio. 38 — 240-6541), Tijuca (Rua
Conde de Bonfim. 422 — 264-5246):
13h30min. 15h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min. Com som dolby-
stereo nos cinemas Tijuca, Leblon-1 e Ópe-
ra-1. (10 anos).

ALUGADO PARA MATAR, de Terry
Bedford. Com Peter Coyote. Mel Smith.
Billie Whitelaw. Philip Saver e Bill Luhrs.
Ópera-2 (Praia de Botafogo. 340 — 266-
2545): 14h20min. lóhlOmin. 18h.
19h50min. 2!h40min. Copacabana (Av.
Copacabana. 801 — 255-0953). Barra-3
(Av. das Américas. 4.666 — 325-6487).
São Luiz 1 (Rua do Catete. 307 — 285-
2296): 14h50min. 16h30min. 18hl0min.
19h50min. 21h30min. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835): 14h.
15h40min. 17h20min. 20h40min. Carioca
(Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178):
14h20min. lóh, 17h40min. 19h20min, 21h.
(16 anos).

TEATRO

E HOJE SO
ULTIMO 

dia. É hoje só. amanhã
não tem mais. O velho refrão
carnavalesco que é cantado pelos

foliões na terça-feira pode se aplicar ao
teatro hoje. Amanhã já é carnaval e a
maioria dos teatros encerra as suas ativi-
dades hoje à noite, voltando somente na
quinta-feira. Esta pausa prolongada para
dar passagem aos ruídos e passos na
avenida interrompe quase naturalmente
(afinal, quem admitiria ir ao teatro nes-
ses dias de muitas efusões?) a temporada
teatral, mas não nos faz esquecer que há
muitas montagens de qualidade em ce-
na, que podem ser assistidas ainda hoje.
É o caso de Esperando Godot (Teatro do
Planetário), uma reflexão densa e sem
esperanças sobre a condição humana.
Dois vagabundos esperam um misterioso
Godot que nunca chega. Nesta espera se
desenrola um angustiante e tenso debate
que se volta para o que há de mais
essencial na humanidade. Uma discus-
são um tanto anticarnavalesca, mas bási-
ca para se tentar compreender a comple-
xidade da vida.

Escola de Mulheres (Teatro Copaca-
bana) reencontra na montagem de Do-

mingos de Oliveira o riso e a ironia sobre
a vaidade e as fraquezas humanas que
Molière soube tão bem registrar. E neste
espírito de carnaval nada melhor do que
compartilhar das piadas e brincadeiras
da dupla de atores Miguel Falabella e
Guilherme Karam em Finalmente Juntos
e Finalmente ao Vivo (Teatro Cândido
Mendes) que utilizam a mitologia do
cinema como material de seu humor.
Muitos Anos de Vida (Teatro da Maison
de France) reúne o universo de Nelson
Rodrigues com as metáforas sobre o
período repressivo do regime brasileiro
nos últimos 20 anos. Uma inteligente
investigação em torno da classe média. E
a delicada poesia de Emily Dickinson
pode ser ouvida, ao mesmo tempo que
se conhece a vida desta mulher mistério-
sa e reclusa, em Emily (Teatro Cândido
Mendes), numa interpretação inspirada
de Beatriz Segall. Mas se o espírito for
mesmo de carnaval, a recomendação é
para Cabra Marcado para Correr |Tea-
tro da Cidade), uma adaptação ágil e
bem-humorada do "clássico" Judas em
Sábado de Aleluia, de Martins Pena.

MACKSEN LUIZ

PilP^ ^^H3Sl_ IINPilP _- — v^IlllllÉtíSS^

Sír~- . ;^^r-.!^ "ír-Vi- ?;=?&£ ¦ i '-'5_&- ¦ ____Si^Sy_y^^___«_^^•:y_?-v... $$&- #& ; ¦ Jm __í^S_e?"^ ^§5_Í£_l_í¦:.'-¦- .....wiSte -: life* *ll_ii_ _llilk #1lPs^ llllli

Em Esperando
| Godot, uma

Hill discussão que
nada tem a ver

_™ com o clima de
llH Carnaval, mas que

é densa e básica {
para a tentativa
de se entender um
pouco a
complexidade da
vida
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ÁRIES — Tchau, tchurma. Tamino está partindo, e não
perguntem por quê. Se você soube entender tudo aquilo que
conversamos, está sabendo, ora vamos, tudo tem hora e lugar.
Acabou-se o que era doce. vambora. pé na estrada, para terras
de além mar. Adeus.

TOURO — Adióstouro valente que nesta arena pelejou
com Tamino. Foi boa a luta, ao som das teclas (qual castanho-
las), com as palavras que eram espadas. Sob a roda da capa
passou o touro, que se esquivou das cuteladas. Belo empate,
aperte os ossos. Tamino parte para Andaluzia. Adiós.

GÊMEOS — Alma gêmea de mim que te partiste. numa
bela tarde no Largo do Machado. Ora! Até o amor acaba, e este
cigano se cala, porque precisa estar só, meditar. Cigano é assim
mesmo, só parte para poder voltar. Dá pra entender, minhalma-
gêmea? Au revoir.

CÂNCER — No cume da montanha sagrada há um cristal
de fino azul. a chave da felicidade. Como a montanha não vem a
Tamino, Tamino vai à montanha. Quero saber se isso é
verdade. Bye Bye, gang. Está na hora da partida, e quem parte
leva saudade.

LEÃO — Outro dia uma cigana disse que a vida está pra
leão, e que o negócio é caçar sem ser caçado. Ela está com a
razão, chegou a hora da caça: siga o rastro do amor, embosque a
felicidade, alegria é um bicho que se persegue em qualquer
tempo e idade.

VIRGEM — Há sempre uma folha no ar. que se
desprende e cai. Mas há sempre uma folha nascendo, na eterna
mudança da vida. E já que estamos na dança, nesse eterno vem-
e-vai, Tamino também dançou: este é o último horóscopo que
sai. Até mais ver.

LIBRA — Tudo o que dissemos um dia continua a valer,
embora eu seja um cigano, feito por baixo do pano, só para te
entreter. E é melhor ter sido assim, agora que tudo acabou, não
foste enganada por mim, nem a mim você enganou: belo adeus.
ein.'

ESCORPIÃO — Um dia Tamino te disse que náo há
mal nenhum em plantar, pois a semente é um fato que se
transforma em muitos frutos, nas delícias de um pomar. Tamino
plantou palavras, e dá por cumprida a missão. Deixa algumas
idéias, umas boas, outras não. Mas valeu a pena. Foi um prazer.

SAGITÁRIO — Para falar a verdade está ficando meio
complicado acompanhar o presente. A cada dia o átomo se
parte em uma nova alegoria, e o universo de hoje não é mais o
de outro dia. Quer dizer Tamino pede tempo para pensar. A
gente se vê. até já.

CAPRICÓRNIO — Li vem a Lua nascendo, para a
noite clarear e parece um sol diferente nas noites do meu lugar.
Tamino sente saudades e desfaz o acampamento, vai embora
nesse momento, mas um dia vai voltar. Isso não é promessa nem
previsão é vontade. Tchau.

AQUÁRIO — Passaram as águas de janeiro, fevereiro
continua a nadar, inundaram o mundo inteiro, mal dá tempo de
secar. E assim vai o barco da vida. levando embora Tamino, que
sabe desde menino: o negócio é navegar. Fica um abraço.

PEIXES — Tamino te prometeu que ia contar um
segredo, não foi? Então ouça. Tamino não é cigano, nem muito
menos horoscopista, é apenas um jornalista, que queria te
alegrar. Mas faz uma previsão, eslá escrito nos astros, que
saudades vai deixar. Adeus.
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Quem gosta de dança poderá fazer cursos de licenciatura plena

DANÇA AGORA
TAMBÉM SE
APRENDE NA
UNIVERSIDADE

A 

dança tem agora sua primeira escola de
nível superior com cursos de licenciatura
plena para a formação de dançarinos e

coreógrafos. A iniciativa é da Faculdade da Cidade,
que desde 1978, pleiteia autorização para o projeto,
aprovado pelo Conselho Federal de Educação em
dezembro do ano passado. Com a assinatura do
Decreto pelo Governo Federal em janeiro deste
ano, alunos e professores preparam-se para o pri-
meiro vestibular de dança, a ser realizado este mês.

Ao que tudo indica, as 50 vagas oferecidas
serão poucas para a procura. Dez dias após o início
das inscrições, o número de candidatos já ultrapas-
sava a casa dos 100 e deve triplicar até seu encerra-
mento. segundo estimativa da direção. O número é
considerável, levando-se em conta o pouco tempo
tido para a divulgação. E os que não conseguirem
este ano. terão de esperar até o próximo, já que não
haverá vestibular no meio do ano.

Os candidatos homens são em menor número
que as mulheres e há enfermeiras, donas-de-casa,
professores, arquitetos, estudantes de comunicação
e principalmente alunos e professores de educação
física, entre os que procuram diariamente a direção
da escola para informações sobre a faculdade de
dança. Alguns vêm de outros estados, principalmen-
te São Pauio e Minas. Eles chegam tímidos —
muitos querem saber se o curso está legalizado
mesmo — e se entusiasmam à medida que Heliana
Fayal. Assessora da Direção e uma das mais empol-
gadas com a iniciativa, vai explicando seu funciona-
mento.

— O currículo é dividido em duas partes,
teórica e prática, explica Heliana. A primeira inclui
as disciplinas Terminologia, Anatomia, Filosofia
Clássica, Sociologia e Fundamentos de Expressão e
Comunicação Humanas; nas aulas práticas estão
incluídos o Bale Clássico — este já no primeiro
período — Jazz. Dança Moderna, Folclórica e
Coreografia. A orientação e direção do Departa-
mento Artístico e de Dança estão a cargo de Dalal
Achcar. bailarina, coreógrafa e Diretora do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro. Dalal luta há anos pela
implantação deste curso no Brasil e portanto nin-
guém melhor do que ela para chefiar nosso Departa-
mento.

Cursar uma faculdade de dança, para a maio-
ria, significa a realização de um sonho, aliado à
garantia de um diploma. Como é o caso de Márcia
Valéria, cursando psicologia e Cláudia Acioli, ten-
tando seu segundo vestibular, ambas estudando bale
em academias há vários anos, mas sem grandes
perspectivas. 

"Agora acreditamos que a dança possa
representar uma carreira sólida, já estou até pensan-
do em abrir minha própria academia um dia, quem
sabe?", arrisca Valéria.

— A importância do curso a nível nacional é
indiscutível, temos ótimos dançarinos, mas nem
todos têm possibilidade de fazer um curso no
exterior. Mesmo os alunos do Teatro Municipal,
para lecionarem, precisam buscar seu diploma fora
do Brasil e a Universidade da Bahia só oferece o
curso de licenciatura curta.

Quem faz a afirmação é Annita Gorodicht,
Diretora da Faculdade da Cidade. E informa que,
Dalal Achcar, Carlota Portella, Maria Enamar e
Denise Casoni. todas formadas pela Royal Acade-
my of Dancing de Londres, estão entre os professo-
res que formarão os novos dançarinos, "o que nos
dá garantia suficiente da qualidade do curso."

As provas serão realizadas em duas etapas. A
primeira, de habilitação específica, nos dias 25 e 26
de fevereiro, avaliará requisitos mínimos em flexibi-
lidade, coordenação e ritmo. Apesar de a faculdade
já contar com uma sala pronta, por problemas de
espaço esta prova será realizada na academia de
Dalal. em Ipanema. A segunda fase, nos dias 2,3 e 4
de março, consiste de prova escrita abrangendo o
núcleo de matérias obrigatórias a todos os vestibula-
res. com discursiva de História.

Quem estiver interessado deve inscrever-se até
o dia 22 de fevereiro. Os preços são de CrS 2 mil 900
para a primeira fase e CrS 9 mil para a segunda. E os
que forem aprovados, terão de desembolsar uma
quantia mais alta: CrS 450 mil na matrícula e 4
primeiras mensalidades de CrS 350 mil. Os preços
são equivalentes aos dos cursos de Comunicação
Visual e Desenho Industrial e segundo a direção do
colégio, não têm afastado os candidatos, compro-
vando que, crise à parte, a dança é um bom
investimento.

NINA Dl MASI

flfl*': y*
W^ii^K^^^.'yyy.-.y-''::y'.-'y3y.-

3y ^^Tf

•««¦ ______I1$ÉIS1»

as PV BJá w^r^ fl ¦

iiiÉiflpi . Blfl li flfl
< - h& '¦> •«w^^IiIséíH ___Wt_iii

MWÍHím<">~ • JÈiií'3^>.{fW^ ^lll___H____Bf_i. U''sOsu&a S&&.'s3í¦¦¦^¦s-# v ¦¦¦' jÉ_fl_&*s&v3i&;ííáÈeí? ^SRIS W?^fl"fF3rl
y^BÊEÊÈsJÊÈsíSSÈ. u nm\_iBI^^^:—'-\W^ Vfl BbbbI

^&"-j**<mw Itttt&n íí.!* He .._wP^^^ fl[__&ãfl_K_fe__t

|^^jWjrtW^ljj|RÉfiM)|HpCT ^K^ÍotW ________rÜ£?&*l

HBr-*''-'^ fS' **'- *¦' '¦¦'•*-'-' "*" *?W _WÊÊiÊSÊÈÊÊm
^^^^^^^¦^^^^^#»s«l-®ís:;^®^»f IliiilPliillliPil

-v*1' *•• "' -'- T*. : .<^flfl§É£iglÍK

¦ " .' ' '-" ' SlÉillIliillí- fJMÊfflÊiWÊiWlWÊmm.

O primeiro vestibular de dança será nos próximos dias
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Os incas usaram muito os relógios do sol em sua Astronomia

0 RELÓGIO DE SOL DOS INCAS
O que hoje conhecemos como o moderno Peru, não

é geograficamente o Peru antigo. Suas fronteiras in-
cluiam as terras altas da Bolívia até o Chile, embora a
maior parte da área florestal das terras baixas e a região
leste dos Andes, atualmente no interior das fronteiras
peruanas, não lhes pertencessem. O Peru antigo, em
geral representado pelo Império Inca, durou de 1100 até
1533, formando uma vasta área cultural de tradições
comuns que se estendeu por mais de 4300 quilômetros ao
longo da costa do Pacífico. Sua população atingiu um
elevado nível cultural obtido graças ao isolamento das
outras civilizações.

O que chamamos Incas eram os reis, ou seja, a casta
dominante dos índios peruanos, os quíchuas. Foram os
seus filósofos, os amautas, que estabeleceram as noções
astronômicas que nos chegaram através dos historiadores
e viajantes espanhóis do século XVI e XVII, dentre eles
o escritor Garcilaso de Ia Vega, o Inca, como ficou
conhecido. Garcilaso viveu durante 40 anos na Espanha
antes que começasse os seus relatos. Seu nome provém
do fato de ter sido descendente da união de um
conquistador espanhol com uma índia peruana.

Profundos conhecedores dos astros, os incas pos-
suíam entre os seus mais antigos instrumentos destinados
a acompanhar os movimentos dos astros: gnômons,
uuadranies solares e torres de observação astronômica.
Tais instrumentos imaginados pelos peruanos, indepen-
dente, sem uma influência exterior, devem ter possuído
uma notável analogia com aqueles elaborados pelos
primitivos astrônomos egípcios, caldeus e chineses, há
muitos séculos. O mais célebre desses observatórios foi o
grande Templo do Sol, em Cuzco, capital do Império
inca. Esse como os outros, em particular o de Quito,
possuíam uma coluna monolítica no centro de um
circulo, onde se encontrava traçada, em uma superfície
plana, a linha Leste-Oeste. Os equinócios eram festeja-
dos no Templo do Sol. Sua época era determinada
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de Machu Pichu, uma das cidades incas

durante o nascer e ocaso do Sol, quando a sombra da
coluna coincidia com essa linha. Além dessas colunas, os
incas construíram enormes relógios de sol em torres
circulares. Com esses rudimentares instrumentos, os
sacerdotes incas acompanhavam a marcha aparente do
Sol ao redor das doze colunas edificadas em Cuzco.
Segundo relata Fernando Montesinos em sua obra "Me-
morias Antiguas Historiaies dei Peru", os sacerdotes
incas determinavam também, com grande precisão, os
solstícios por intermédio dos relógios de boi. Conhe-
ciam. desse modo. o mais longo e mais curto dia do ano.
quando o Sol atingia os trópicos do Câncer e do
Capricórnio. O Templo do Sol construído pelo inca
Huyracocha possuía quatro portas na direção de cada um
dos quatros pontos cardiais.

O mais famoso relógio do Sol é o que se encontra
edificado na Píaza Sagrada de Machu Picchu. Seu nome
intihuatana, o sítio ao qual se segurava o Sol. se
justificava em virtude da crença de que o Sol se
encontrava amarrado a essa coluna de pedra dos templos
solares incas, que por essa razão deveria ser considerado
como sagrado. Na realidade, quando o Sol se afastava
para o Norte e as sombras começavam a se alongar nos
meses de junho, os incas temiam que o Sol continuasse a
sua viagem para o Norte, deixando-os morrer gelados e
com fome. Em conseqüência, os sacerdotes do Sol
faziam acreditar que possuíam meios de deter a sua
subida nos dias 21 ou 22 de junho, amarrando o Sol aos
pilares de pedra de um dos seus templos. Com efeito,
quando as sombras se estendiam e começavam a dimi-
nuir, era hábito festejar a volta do Sol que estava
amarrado ao intihuatana. Assim, as épocas do solstício
de verão significavam uma enorme alegria, do mesmo
modo que o solstício do inverno provocava medo.
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