
A onça e o
sr. Tancredo
Ele vive em nossa
época mas
não é um homem de
nosso tempo ,
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As lideranças
sindicais

Elas não devem perder
a autenticidade

em troca da criação
de sen partido
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Artigo de fundQ

Eles detestam
os fatos

MINO CARTA

Dc 

vez cm quando o tele-
fone toca c do outro lado
da linha alguém lamenta
que o JORNAL DA RE-
PÚBLICA, com manche-

tes do tipo "Os comunistas contra
Lula", titulo principal dc uma das
primeiras páginas da semana pas-
sada. esteja contribuindo para dividir
as oposições. Há também quem es-
creve cartas do mesmo teor desses te-
lcfonemas. Há ainda aqueles que, em
lugar de fazer tristes registros, acu-
sam. Todos incorrem no mesmo erro:
eles confundem jornal com partido
político.

Diga-se que se trata de pretensos
defensores da liberdade da imprensa,
de gente que condenou a censura c
outras pressões exercidas pelo regime
contra os jornais brasileiros em tem-
pos recentes. Agora eles fazem as
suas pressões - e nào têm a força do
regime. Tcnte-sc imaginar a que
ameaças estaríamos expostos, se a ti-
vessem. Eles só gostam dc ler as in-
formações do seu agrado c c inevitá-
vel supor que, se tivessem o poder, o
usariam para poupar a si próprios e
para privar a opinião pública do rc-
lato dos latos, ou das opiniões, que
contrariam seus interesses.

Em todo caso. as oposições brasi-
leiras estão divididas, e seria indigno,
para um jornalista, ignorar o fato. ou
minimizá-lo. porque uma das expec-
tativas do governo ò a divisão das
oposições. A divisão se dá em conse-
quência de posições ideológicas dife-
rentes, ás vezes profundamente dife-
rentes, e, tainbèm.ein função da ne-
cessidade de se pôr cm prática táticas
diferentes para se enfrentar a nova
realidade. Essas diferenças vem a
tona como um corpo morto, como
por obra de lei fisica, no momento em
que todos podem dizer o que bem en-
tendem e mostram-se à vontade.

Repare-se no que ocorreu sábado
passado, cm Sào Bernardo do
Campo, na reunião convocada pelos
idealizaclòrès do PT. ou melhor, da-
quilo que corretamente se deveria de-
tinir como o movimento pró-PT. Ga-
nhoti a superfície a diferença entre
problemas reais do trabalhador e os
problemas dos intelectuais que apare-
ceiam por lá para enquadrar o anseio
dos trabalhadores dentro de uma pia-
taformá ideológica mais ou menos
engajada. Se ficarem dando ouvidos
à conversa dos ideólogos, os lideres
sindicais correm o risco de
distanciar-se demais das bases. Eles
nào deveriam perder dc vista o fato
de que nào resultam de um fenômeno
de geração espontânea. Existem c ga-
nharam uma liderança incontestável
como expressão do proletariado dc
alguns centros do oitavo pais do
mundo capitalista.

pJTÊBOLí
Jairo: "frango"

histórico
. Sem Sócrates e com um

frango histórico de
Jairo, o Corinthians

empatou com o São Bento
por 1 a 1. Outro empate,

num belo jogo, foi o de
Ponte Freta e Palmeiras:
2 a 2. Já o São Paulo,

sempre ridículo, perdeu
para o XV de Jaú por

2 a 0. Na Vila Belmiro,
o Santos foi superior ao

Noroeste e venceu: 2 a 1
Página 14 e 15

Por que é tão
fácil enganar
o INPS
Um fiscal da Previdência
explica os mecanismos
que permitem as
fraudes e a sonegação

Ultima página

A PANTERA
Minas ainda fala mal dela

Doca-Ângela
e o duelo
dos juristas
Evaristo de Moraes Filho,
o discípulo, enfrenta
Evandro Lins, seu mestre,
no julgamento do ano
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Divisões
também
dentro do PT
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Dívida externa
reduz opções
do

O presidente do Banco Central.
Emane Galvêas. admite que nào
pode tomar medidas drásticas contra
a especulação cambial, feita a partir
dos dólares' depositados no BC. Mo-
tivo: "O Brasil precisa de emprésti-
mos externos e nào pode desagradar
üs detentores de dólares". Para o
economista Luciano Coutinhò, o pais
será obrigado a fazer concessões às
multinacionais.
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Jayme Sunyê
é mestre
internacional

O paranaense Jayme Sunyé, de 22
anos, a grande revelação do Interzo-
nal de Xadrez que está sendo dispu-
tado no Rio de Janeiro, perdeu ontem
para o iugoslavo Borislav Ivikov, no
32? movimento, quando tinha chance
de empatar a partida. Mesmo assim,
ele já é mestre internacional, com os
7,5 conseguidos até agora. A con-
quista poderia ter sido comemorada
24 horas antes, não tivesse surgido
uma dúvida a respeito da pontuação.

Págjna 15

Na convenção, antes do enterro,
o MDB de São Paulo crucificou
os adesistas. Mas eles riam
As convenções do MDB, ontem, para a eleição dos
novos diretórios estaduais, apenas homologaram, na
maioria, acordos anteriores. No Paraná, ainda não
escolheram o presidente. No Rio, houve pancadaria

Página 6

Verdade, Frank Sinatra
vem ao Brasil

OSMAR FREITAS JR.
Inúmeros redatores já passaram

pela sublime experiência de anun-
ciar cm letrar garrafais: "Frank Si-
natra vem ao Brasil". É verdade
que invariavelmente noticiaram
um fato que nào ocorreu, mas que
sem dúvida ajudou a vender mou-
tanhas de jornais. Também os em-
presários e picaretas dos mais va-
riados quilates juraram aos pés da
santa cruz que naquele ano tra
riam o famoso cantor para espeta
cular temporada no Rio. Mas so
mente agora um publicitário, até
então desconhecido, tornou reali-
dade este sonho: um telegrama
de Nova York anunciou ontem
que o "mais famoso interprete
americano'" havia assinado um con-
trato com um certo Roberto Me-
diria;.

foi o que bastou para que liou
vesse uma comoção nacional. As
sim que a noticia estourou. Nossa
Senhora da Aparecida foi irivo
cada cm agradecimento: hordas de
colunáveis se assanharam nos pre-
parati vos para a recepção - nào
de Sinatra. mas do herói nacional

que o trouxe. Dizem que o velho
Maracanã vai ser pequeno para o
espetáculo que superará as inter-
minaveis despedidas de Pele. Na
realidade, o que menos importa é a
presença do cantor, que dc resto já
está velho c um tanto superado: a
glória vai mesmo é ficar com o tal
Medi na.

O potentado, digno represei"!-
tante do jéitinho brasileiro, se
transformou em lenda viva. vai dar
entrevista para a TV. provável-
mente receberá o titulo de "cida-
dão honorário" dos mais recóndi-
tos rincões pátrios c terá seu nome
gravado em letras de ouro nas pá
ginas da história nacional. Dizem
que somente Oscar Ornstein. an-
tigo produtor do Copacabana Pa-
lace, que sempre jurou trazer Sina-
lia aO Brasil, recebeu com antipa-
tia a notícia, e quase sucumbiu de-
pois de um mal súbito. De resto, a
noticia causou sensação, c final-
mente os jornais podem dar a
manchete: "irank Sinatra vem ao
Brasil"".
Mais informações na página 13

Julião chega
hoje ao
Rio e ao PTB
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Hua Kuo-feng
inicia viagem
à Europa
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0 caminho
do Brasil
até a Copa
Para chegar ao Mundial
de 82, a seleção
precisa eliminar a
Bolívia e a Venezuela
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Polícia parou
no Rio. É
uma vingança

O juiz Álvaro Mayrink da Costa, da
7'1. Vara Criminal do Rio de Janeiro, vai
pronunciar, esta semana, sua sentença
no processo dos doze policiais denuncia-
dos pelo promotor Elio Fishberg, por
crime de abuso do poder, no caso da
morte do operário Aézio da Silva Fon
seca - encontrado enforcado dentro de
uma delegacia. Nào será uma sentença
como as outras. Através dela. toda a.
Justiça carioca estará certamente
pronunciando se sobre as ameaças que
vem sofrendo, nos últimos dias. a pre-
texto do caso Aézio. A indignação dos
policiais aumentou particularmente
após a morte do detetive Romualdo Rai-
mundo, num tiroteio com assaltantes, na
quinta-feira.A policia culpa as sucessivas
reprimendas dos juizes contra arbitrarie-
dades dentro e fora das delegacias. Em
sinal dc protesto, delegados e detetives
praticamente cruzaram os braços, du-
rante o fim de semana. Um dos mais
exaltados, o delegado Hélio Vigio, que fl-
cou notório como segurança do Vasco
da Gama, dizia ontem que "'direitos hu-
manos é cascata de advogado'" e que"não se pode tratar vagabundo com
doce de leite".

Página 12

Agrônomos
brigam para
serem ouvidos

Página 8
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Dia de fé e resistência
Figueiredo caminhou quatro horas e quatro quilômetros, ao lado de 500 mil

fiéis, na procissão do Círio de Naigrê, ontem, em Belém. Em Aparecida,
houve menos fiéis do que em outros anos e mais violência Página 11
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Pontos essenciais projeto
não vão ser negociados

Figueiredo vai receber hoje o texto de Petrônio
ANDRÉ GUSTAVO STUMPF, dc Brasília

tamwv»

FLORES PARA MALUF

Antes das audiências, o governador recebe flores do seu eleitorado

"GOVERNO ITINERANTE"

Maluf irritou-se com os
5 ausentes do MDIprefe

E fez áspera crítica a Tito Costa

. MARGARETH ACOSTA, do ABC

A confirmação do boicote dos prefeitos
emedebistas da região do ABCD ao "go-
verno ilinerante'* süpreendeu é irritou o go-
yernador Paulo Salim Maluf; no sábado.
em Santo André. Logo após sua chegada à
cidade, com todo o secretariado. Maluf re-
cebeü a informação de que ali estavam para
recebê-lo apenas três dos sete prefeitos con-
vidados: Lincoln Grillo. de Santo André;
Raimundo da Cunha Leite, de São Caetano

ambos do MDB - e Luis Carlos Grecco.
de Ribeirão Pires, arenista.

Sem esconder sua irritação. Maluf criti-
cou publicamente os ausentes: "A popula-
ção não será prejudicada com a omissão de
alguns de seus representantes, já que houve
aqueles que se dispuseram a cumprir o seu
dever e trazer ao governador os pedidos dos
municípios". (Ele se referia aos vereadores
da Arena nos municípios dos que faltaram

São Bernardo, Rio Grande da Serra,
Mauá e Diadema). Todos compareceram.
Mas logo o governador centrou suas criti-
cas no prefeito de São Bernardo, Tito
Costa, que teria comandado o boicote. "Eu
fiz mais por São Bernardo do que o senhor
Tito Costa. Nào recebi nenhum pedido seu
no Palácio. Talvez ele queira fazer um go-
verno pelo correio. Se ele nào quer sair do
seu faustoso paço municipal com ar condi-
cionado. é problema dele: não quer servir
àqueles que o elegeram", disse Maluf.

Uma lição aos ausentes. Passando das
criticas à ação. Paulo Maluf iniciou seu dia
de despachos, na sede da Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura Municipal de Santo
André. Tinha Lincoln Grillo. ao seu lado - e
o teve sempre. Grillo, depois, declarou que
os seus objetivos e os do governador 

"coin-
cidem" - pois ambos desejariam o pro-
gresso dos municípios paulistas. Ele fez ca-
torze pedidos a Maluf - número recorde de

reinvidicaçòes. Maluf promenteu atender a
todos, na medida do possível. O einedebista
presente. Raimundo da Cunha Leite, tam-
bém recebeu parecer favorável para a maio-
ria dos pedidos que apresentou. O arenista
Luis Carlos Grecco. como Grillo, mereceu
a aprovação de todos os seus pedidos apro-
vados. O governador prometeu construir
quatro escolas na cidade, transformar Ri-
bierào Pires em estância turística, doar 5
milhões de cruzeiros para o centro espor-
tivo e adiantar, por conta do Estado, 5 mi
lhõcs de cruzeiros para a construção de um
viaduto sobre os trilhos da Rede Ferro-
viária Nacional.

Tanta boa vontade, para com os prefei-
tos presentes, foi interpretada pelo politicos
da região como uma óbvia lição que Maluf
pretendia dar aos quatro ausentes de sua
promoção e especialmente a Tito Costa, de
Sào Bernardo. Mas. de todo modo. Maluf
acabou recebendo uma representação de
Sào Bernardo. O presidente da Câmara
Municipal. Délzio Pasçoim; compareceu ao
-governo itinerante". para apresentar os pe-
didos de seu município e o governador
aproveitou para dirigir mais uma farpa a
Tito Costa: "Eu fui eleito por uma conven-
çào livre e democrática e estou aqui para
ajudar Sào Bernardo".

O movimento na secretaria, onde o "go-
verno itinerante" despachava, acabou cedo,
todavia. Maluf ainda aproveitou o tempo
para inaugurar várias obras nos municípios
da região. Enquanto isso. o prefeito Tito
Costa qualificava o "governo itinerante" de
"pura encenação", e referindo-se à presença
em Santo André do presidente da Câmara
Municipal de Sào Bernardo, afirmava:
"Isso só revela que aqui também ha adesis-
tas: o que é lamentável".

O ministro da Justiça.
Petrônio Portella. entre-
gará, hoje, no inicio da
tãrdé, ao presidente João
Figueiredo, o texto do seu

ia projeto de reforma parti-
a daria. Petrônio passou os

últimos quatro dias traba-
lhando o projeto, no sitio
do seu cunhado. Wilson do
Egito Coelho, em Ca-
ehoeiro do Macacu, no Es-
tado do Rio de Janeiro.
Quando saiu de Brasília, le-
vou consigo um rascunho -
já pronto - do texto final
que pretendia redigir. Pode-
se crer que a reforma já es-
teja definida?

Existem alguns pontos
ainda em discussão, sobre-
tudo por causa da pressão
dos governadores, que de-
sejam a adoção das suble-
geridas também no nivel cs-
tadual. Mas o Palácio do
Planalto nào pretende mo
dificar a essência do texto.
Ainda assim, admitia-se a
negociação em torno de ai-

guns pontos do projeto,
para permitir eventuais"aperfeiçoamentos juridi -
cos".

Na verdade, o grande es-
forço do governo, no mo-
mento, é no sentido de su-
perar as divergências sobre
o projeto, dentro da sua
própria área de apoio. Es-
pecialmente, aquelas locali-
zadas nos Estados. A com-
posição dos interesses con-
llitantes das lideranças es-
taduais continua sendo o
nó górdio da estruturação
do partido oficial. Este, por
definição, será um partido
de governadores, tempe-
rado por alianças federais.
É. portanto, normal que
partam dos Estados muitas
reivindicações a serem leva-
das em conta.

Os articuladores do pro-
jeto da reforma partidária,
contudo, nào parecem ineli-
nados a negociar pontos
básicos. Na realidade,
repete-se, agora, a tática

PORTELLA
De volta,com o texto

utilizada pelo governo para
a votação do seu projeto dc
anistia. Naquela oportuni-
dade, o governo permitiu
algumas pequenas modifi-
cações, mas a essência do
projeto, e o que era funda-
mental, sua abrangência,
não foram modificadas. O
fato da vitória sobre a
emenda Djalma Marinho
ter sido obtida por apenas
cinco votos nào incomodou
o Planalto. Ali, o pensa-
mento dominante é que, em

DIPLOMACIA

política, o que interessa é o
resultado.

O ministro da Justiça
pretende que o projeto"vaze", propositadamente,
para as lideranças do Se-
nado e da Câmara, antes
que o texto seja formal-
mente enviado ao Con-
gresso. O vazamento vai
permitir que a discussão
comece logo no inicio desta
semana e que as eventuais
composições sejam realiza-
das antes mesmo do Con-
gresso Nacional examinar
o projeto do ponto de vista
formal, dentro do prazo de
45 dias concedidos pela lei.

• Os pontos fundamentais
do projeto, em todo caso,
estarão imunes a essa com-
posição. São eles: a suble-
genda para eleições munici-
pais. a permissão para coli-
gaçòes em eleições majori-
tárias e a criação de nú-
cleos pioneiros dos futuros
partidos - os chamados
p r é- p a r t i d o s.

Antônio
Carlos não

crê em
coligações

"Não creio que vá ha-
ver coligação de suble-
geridas. Minhas infor-
mações nào são neste
sentido." A afirmação é
do governador baiano
Antônio Magalhães, on-
tem, em Salvador. Antô-
nio Carlos nào conlir-
mou nem desmentiu sua
anunciada ida a Brasília,
hoje para manifestar ao
governo central sua dis-
cordância com relação à
premissa das coligações
a partir da reforma par-
tidária. "Não estou com
planos dc ir a Brasília",
disse, "mas, posso fazer
isto, especialmente por-
que a reforma está em
sua reta final".

Bermudez chega hoje a Brasília
É mais um lance da ofensiva do Itamaraty na América Latina

ANDRÉ GUSTAVO STUMPF, de Brasília

O presidente Francisco
Morales Bermudez. do
Peru. chega hoje a Brasília,
para uma "isita que poderá
ser significativa no quadro
das relações do Brasil com
a América Latina.Trata-se
da primeira visita de um
presidente peruano ao Bra-
sil. E vai acontecer no mo-
mento exato em que o Ita-
maraty anuncia, com desta-
que e evidente satisfação, a
assinatura de um acordo
com a Argentina e Para-
guai para a utilização das
águas do rio Paraná, pondo
fim ás divergências sobre a
compatibilizaçào de Itaipu-
Corpus.

De outro lado, o presi-
dente João Figueiredo
prepara-se para, nos pri-
meiros dias de novembro, ir
a Caracas, numa visita
que, alem do objetivo de
melhorar o relacionamento
entre os dois governos, terá

evidente objetivo comer-
ciai: a Venezuela é impor-
tante produtor de petróleo,
e membro fundador da
OPEP. O chanceler Saraiva
Guerreiro tem também pre-
vista em sua agenda uma
viagem ao México ainda
este ano.

Simultaneamente a essa
arrancada latino-
americana, Guerreiro cuida
ainda de outra frente: a
africana. Nesse sentido, foi
despachado para uma
tournée pela África o secre-
tàrio geral do Ministério
das Relações Exteriores,
João Clemente Bacna Soa-
res. Estas duas linhas dc
preocupação - a latino-
americana e a africana -
constituem na verdade a
principal prioridade da poli-
tica externa do governo Fi-
gueiredo.

Na América, a idéia é es-
treitar o contato com os

paises do continente latino-
americano. O rush brasi-
leiro em direção ao México,
Caracas e Buenos Aires se
explica pela tentativa de
nip-ner um relacionamento
estável com os paises de
maior peso político no con-
tinerite. No entanto, é tam-
bém preocupação dos di-
plomatas brasileiros não
permitir que o relaciona-
mento bilateral com paises
como o Chile venha a per-
der intensidade, diante da
agressiva politica brasileira
em direção a outros cen-
tros.

É sempre lembrado, no
Itamaraty, o exemplo de
que no período de Salvador
Allcnde o relacionamento
brasileiro com o Chile, nos
seus aspectos comerciais,
cresceu de volume c quali-
dade. "Apesar das alfineta-
das que levamos do então
presidente, ele era

muito cauteloso no Irato
com o Brasil", diz um di-
plomata. De qualquer
forma, o perigo de uma
confrontação, em qualquer
nivel parece estar sendo
afastado entre as principais
capitais sul-americanas.

Paralelamente à sua poli-
tica latino-americana, o Ita-
maraty ensaia uma nova
arrancada em direção à
África, complementando o
trabalho desenvolvido pelo
governo anterior naquele
continente. Os problemas,
desta feita, são diferentes.
No governo passado, o Ita-

maraty cuidou dc abrir as
avenidas nas quais a diplo-
macia brasileira pudesse
transitar. Agora, trata-se de
manter e alargar a presença
brasileira na África. E isto
cria problemas curiosos.AI
guns paises, como Gana e
Guiné-Bissau, reclamam
das péssimas instalações di-
plomáticas brasileiras em
suas capitais. É por
isso, aliás, que o chanceler
Saraiva Guerreiro em breve
vai entrevistar-se com o mi
nistro Delfim Nctto. A con
versa vai ser em torno de
números.

Aproximação com
o Pacto Andino
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Pompéia veste com classe carros de todas as marcai
Nem muito rua Augusta, nem muito José Paulino.
Tem gente que mexe com acessórios de automóveis mas podia estar mexendo com outra coisa: perfumes, peixes, casacos

de pele, ferrovelho. .
Porque quando você passa na frente de uma loja dessas, umas parecem perfumaria e outras mercado.
Como acreditamos em pessoas inteligentes, que entram numa loja de acessórios e nao querem ser subestimadas, nem

superestimadas, oferecemos nossa loja de equipamentos no Shopping Center Pompéia.
Você sabe. a Pompéia é um dos grandes Concessionários Chevrolet. E antes que você pergunte se e/a so vai atender com

boa vontade carros Chevrolet, respondemos: não temos preconceito de raça. Prometemos equipar Volksmgen. Ford. Mercedes,
Fiat, Alfa.-com o mesmo padrão de serviço. Da instalação de um acendedor de cigarros, ate a instalação de um acendedor de
charutos. 

^ ^ ^ esqueça, não esqueça: para vestir seu carro sem pagar a etiqueta, na base do crediário, basta ser um rapaz
direito- E levar a menina dos seus olhos para dar uma voltinha no Shopping Center Pompéia.
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Shopping Center Pompéia - Rua Carlos Vicari, 154 -
continuação da Francisco Matarazzb • Tel.: 262-5888.

Além dc melhorar as re-
lações bilaterais, a visita do
presidente peruano Fran-
cisco Morales Bermudez
terá outro aspecto significa-
tivo: marcará a aproxima-
çào do Brasil com os paises
do Pacto Andino - grupo
formado por Bolívia, Co-
lômbia, Peru, Equador e
Venezuela - e dentro do
qual os peruanos desempe-
nham um papel importante.
O Brasil, nos últimos dez
anos, passou de uma fase
inicial de reserva e descon-
fiança com relação à cria-
çào do Grupo Andino,
em 1969, para uma posição
de apoio formal alguns
anos depois.

Ultimamente, as declara-
ções conjuntas, emitidas
por chanceleres brasileiros
e seus colegas latino-
americanos, têm incluído,
invariavelmente, manifesta-
ções formais de apoio à in-
tegração andina. Dois mi-
nistros de Relações Exte-
riores do Brasil já visitaram
a sede da Junta do acordo
de Cartagena (o órgão tèc'-
nico permanente da inte-
gração andina), em Lima,
no Peru. Em 1973, o minis-
tro Mário Gibson Barbosa
esteve no Peru depois de vi-
sitar Colômbia, Venezuela,
Bolívia e Equador. Depois,
em 1975, foi a vez dc o
chanceler Antônio Azeredo
da Silveira visitar Lima.

Em 1973, Gibson Bar-
bosa, em seu discurso na
sede da Junta de Carta-
gena, propôs "a criação de
mecanismos concretos de
cooperação" entre o Brasil
e os paises do Pacto An-
dino, a serem definidos e ne-
gociados "no menor prazo
possível". Não houve qual-
quer resolução nesse sen-
tido. Ao contrário do grupo
andino, que desejava nego-
ciar, em conjunto, com os
três grandes da América

Latiria - Argentina, Brasil e
México -, o Brasil, em
1973, na verdade ainda
preferia dar prioridade ao
relacionamento bilateral.

Em 1975, quando o
chanceler Antônio Azeredo
da Silveira fez uma visita
oficial ao Peru sem incluir,
na viagem, outros paises da
região, o enfoque brasileiro
já estava mudando. Aze-
redo da Silveira foi saudado
pelo então coordenador da
Junta de Cartagena, Salva-
dor Luch, como represem
tante do pais "mais pode-
roso da América Latina".
Em seu discurso, Luch in-
sistiu na importância, para
o grupo; andino, "dc o
nosso esforço ser com-
preendido pelos outros
paises da América Latina,
principalmente pelo Brasil".
Em sua resposta, Azeredo
foi além da proposta de
Gibson, dois anos antes:"O Brasil não descarta a ai-
ternativa de programas por
grupos de paises, concebi-
dos de tal modo que, ao fi-
nal de alguns anos, uma
rede de vínculos especiais
estimule e complete a inte-
gração multilateral".

Desde então, fala-se
numa visita de membros da
Junta de Cartagena ao Bra-
sil para aprofundar o
exame das possibilidades de
cooperação entre as duas
partes. Essa aproximação
deverá ocorrer em novem-
bro próximo, com a visita,
ao Brasil, de três membros
da Junta: Pedro Carmona,
da Venezuela; José de Ia
Puente Radibill, do Peru; c
Washington Herrera, do
Equador. Antes disso, o as-
sunto será provavelmente
tratado esta semana, du-
rante a visita de Morales
Bermudez, e em novembro,
na viagem que o presidente
Figueiredo fará à Vene-
zuela.
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A Nova Linha Volkswagen 80 traz
muitas razões para você enfrentar
tranqüilamente todos os desafios
dos próximos anos.

Porque a todas as vantagens
de economia, resistência, dura-
bilidade e alto valor de revenda
que você já se acostumou a
encontrar em qualquer modelo
Volkswagen, soma-se agora
uma série de inovações
criadas para aumentar ainda
mais a funcionalidade e o
conforto do Fusca, Brasília,
Variant LT, Passat e Kombi.

Você vai gostar das
novas e atraentes cores
do Fusca 80 e das novas
lanternas traseiras.

0 Brasília 80 vem com novo e moderno
painel, com instrumentos agrupados num
campo de visão que facilita a leitura de todos
os mostradores e aumenta o seu prazer de
dirigir. A Variant II80 traz novas opções de
cores e acabamento, provando que você pode
contar com raça e valentia sem dispensar a
comodidade e a beleza.

O Passat 80 tem novo acabamento
Unicromático e outras inovações que se incor-
poram à sua avançada tecnologia.

E a Kombi 80 vem com novo acabamento
interno e com nova alavanca de câmbio que
torna mais cômoda a mudança das marchas.

Pegue a direção certa.
Passe hoje no seu Revendedor Autorizado para

ver de perto estas e outras inovações da Nova
Linha Volkswagen 80.
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EDITORIAL

GAR™S :•
"Sr. redator:
Nào c de iidmirnr quu aqueles que

sempre pregaram n luta de classes hoje
falam cm conciliação',1 Realmente, é as-
sustador. Quem sabe acreditam real-
mente cm conchavos'.' 1 erào esquecido
os próprios princípios ou perderam as
origens'.' Cabe lembrar tios "esqueci-
dos" que a lula de classes se dá em ires
níveis: econômico, político e ideológico.
Quem se submete a fazer aliança com
pseudo -autênticos, ou se preferir, pele-
gos refinados, deve ter a coragem de
algum dia dizer para a classe trabalha-
dora que o regime está por um fio. de
pendendo apenas dos conchavos para
se criar frentes e mais frentes a lim de
conquistar a democracia.

Ora. esquecem-se de que o funda
mental na luta de classes é a organiza
çào das camadas oprimidas. E esia or-
ganização nào se limita somente ao ni
vel sindical. Tem que se dar lambem a
nivel político.

Os estudantes, os operários, os cam
poneses. o povo em geral, alem de terem
suas próprias organizações (centros
acadêmicos, sindicatos, ligas, associa
ções de bairro etc) lerào uma única or-
ganização política: o Partido dos Ira
balhadores, pois até hoje desconhecem e
nunca participaram de qualquer centro
de decisão política. E talvez seja neces-
sário lembrar a muita gente a famosa
frase: "Nào nos esqueçamos jamais da
luta de classes." Tarcísio 1'adcu
Garcia Pedreira e Osmar Mendonça. SP

"Sr. editor:
Visando facilitar a criação de novos

partidos, sugiro uma alteração na
Emenda Constitucional n" 11. que irata
das exigências para a formação dos par-
tidos. Penso que a exigência coustiliicio-
nal de apoio de 10% da Câmara dos
Deputados (42 deputados) c 10"i> do Se
nado Feclcral (arredondados para me-
nos: (-> senadores) deveria ser inierpre-
lada da seguinte forma: a legislação pas-
saria a exigir a adesão prévia de 10% do
Congresso Nacional (arredondados
para mais: 49 congressistas) além de 5 I
eleitores que completariam as 100 pes-
soas necessárias para a formação do
núcleo fundador da nova agremiação.
Assim, a exigência da adesão prévia de
0 senadores e 42 deputados passaria
para 49 congressistas, sem especificar a
condição de senador ou deputado fede-
ral." Sérgio de Casnv Luis.

Porto Àlegrú, RS
"Sr. redator:
Em primeiro lugar, parabéns ao

JORNAL DA REPÚBLICA pelo seu
espirito inovador, pela esclarecida dire-
çào de Mino Carta e por ter inaugu-
rado. coisa inédita na história recenie da
imprensa brasileira, uma pagina do ira
balhador. essa vitima da exploração
desmesurada e do arbítrio. Feitos Os
elogios, que são aliás necessários, gosta-
ria de apresentar um problema à consi-
deraçào de v.s. Vejo que muitos exila-
dos estão voltando de longos anos fora
do Brasil, outros saem á luz, aqui
mesmo, tendo vivido durante muito
tempo no império das sombras. Pri-
meiro. foi um dirigente da Ação Popular
ML. que narrou coisas antigas e recen-
les (a meu ver cometendo inexplicáveis
indiscrições), depois vieram os dirigen-
les do "partidào". o PCB. c logo depois
dirigentes do PC do B, da linha alba-
nesa. ao que me consta. Todos eles têm
falado à imprensa na condição de diri-
gentes dessas diversas facções da cs-
querdu brasileira, nào escondendo as di-
vergéncias entre si e as suas visões pró-
prias da realidade brasileira. E todos cs-
ses senhores, cujo mériio não discuto,
falam contra a ditadura, o arbítrio etc.
Então eu pergunto: se eles estão falando
com tamanha liberdade, é porque não
há mais ditadura; feita essa reflexão ób-
via.' passemos à outra: se todos eles fa-
Iam. por que nào legalizar de uma vez
seus partidos?"

Assunção Alhayde de Xarcos, SP
-jornal da-
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Partidos e lideranças
De adiamento cm adiamento, nas

dobras das inconfidências e dos es-
quecimentos ministeriais, revela-se,
em contornos cada dia mais defini-
dos. o painel da reformulação parti-
daria. Ela virá de cima para baixo,
por meio da filiação de deputados
federais e senadores, desgarrados
das agremiações existentes, desejo-
sos de construir um ninbo próprio,
onde possam voar sem impedimen-
tos. Para pacificar a opinião pública
c para esconder o que nào pode ser
escondido, vai o projeto recorrer a
um subterfúgio. Os novos partidos,
uma vez. esboçados, seriam homolo-
gados por convenções ou assem-
bléias. que. a partir dos municípios,
alcancem o plano nacional. Com
essa paródia, supõem os ágeis arqui-
tetos que o edifício terá a fachada
popular, o quanto basta para arre-
dar objeções c dúvidas.

A Constituição, com a redação
que lhe dá a emenda n9 11. preyé
dispositivo que autentica a criação
dos partidos, com base no eleitor, e
nào apenas no congressista. Dispõe,
no artigo 152, parágrafo 2V, item 11,
que o funcionamento dos partidos
pode ocorrer com o apoio de 596 do
eleitorado. A exigência, se entendida
para o ato de constituição, frustraria

As críticas
e o ministro
da Marinha

Em entrevista concedida a um
jornal carioca - O Globo -, o minis-
tro da Marinha afirmou a sua con-
vicçào de que o pocesso de abertura
prosseguirá. 

"Mesmo diante de pro-
vocações injustas". A entrevista, po-
sivita sob vários aspectos, nào o é
aqui. É preciso de uma vez por to-
das neste pais que os que estão no
poder acostumem-se a ver no exerci-
cio de critica a prática de um direito
inerente à vida democrática. Dissen-
tir nào ò conspirar nem fazer provo-
cações, justas ou injustas. Invaria-
velmente a critica representa uma
contribuição ao bom equaciona-
mento dos problemas e ao esforço
para se chegar à melhor solução.
Num processo de transição, como o
queestamos> vivendo, não se logrará
a boa passagem para o regime de-
mocrático entoando hosanas ao go-
verno. É preciso apontar-lhe as fa-
lhas, as omissões e sobretudo as in-
justiças para que a sociedade seja a
grande favorecida.

Confessando-se um liberal no
campo político, o almirante Maxi-
miano Eduardo Fonseca há de com-
preender melhor que ninguém a im-
portância social do dissenso. A sua
ausência quase sempre abre cami-
nho á intolerância. Liberal em poli-
tica, o ministro da Marinha também
confessa-se liberal em economia.
Nem tanto ao mar, nem tanto à
terra. A liberdade de iniciativa é um
dos fundamentos da vida democrá-
tica. Mas não se confunda economia
de mercado com liberdade empresa-
rial usada para beneficio de uma
única cLisse social. Ainda que este
tipo de liberalismo econômico não
estivesse morto, conviria não con-
fundir liberdade de empresa com as
liberdades sem a vigência das quais
se implanta'a ditadura dos capitalis-
tas tão nociva quanto a ditadura do
proletariado. Navegamos no mesmo
barco do almirante quanto às liber-
dades civis. São elas que definem a
democracia. ' ,

qualquer tentativa válida de fazer,
de baixo para cima. uma agremia-
çào partidária, lim certo momento,
talvez já abandonado, o ministro da
Justiça acenou para a hipótese de,
ao regulamentar o texto constitucio-
nal, admitir a formação de uma so-
ciedade civil, sem o requisito do'nú-
mero minimo. que se transferiria
para o campo eleitoral, sujeitos
aqueles que nào conseguissem os
votos minimos á perda do contin-
gente computado. Com isso haveria
uma ponte entre o mundo cívico e o
mundo eleitoral, entre o cidadão e o
eleitor.Depois, sem que se soubesse
por qual motivo, a tese morreu.

Bloqueados pelos freios governa
mentais, as correntes populares nào
tém esperança de constituir se em
partidos. É necessário que. cons
cientes de tais dificuldades, comi-
nuem elas a se estruturar com au-
tenticidade, sem fazer o jogo do oil
cialismo, atrelanoo-se ao seu es-
quema, embora perfiladas na oposi-
çào. O que lhes importa nào é, a
qualquer preço, constituírem parti-
dos, mas ao constitui-los manter e
conservar sua autenticidade. Funda-
mentalmente, elas nào podem se
desnaturar, só para que tenham um

partido, que. desfigurado, nào será o
seu partido. As lideranças sindicais
nào podem perder seu caráter de li-
deranças. abandonando as bases,
unicamente para terem sua agre-
miaçào partidária, uma entre ou-
trás. Os trabalhadores defendem
seus direitos e projetam suas reivim
dicaçòes pela mobilização de suas
bases e organizações, com tanto
mais vigor quanto nào as converte-
rem cm viveiro passivo de votos.
Mobilização nào significa, de outro
lado, a demonstração de rua, a pas-
seata, o comicio de vozes bradadas
cm slogans. Ao contrário, tais pro-
cessos são exatamente aqueles que
usam os exploradores da classe tra-
balhadora.em todos os tempos. Mo
bilizaçào e organização partem de
dados reais, da legitimidade dos
condutos, não da máscara posta em
vésperas de eleições. Os lideres, para
que sejam lideres, devem fidelidade
a origem de sua representação,
ainda que este seja o caminho mais
longo, o mais árduo. Longo e árduo
o caminho, ele está livre da armadi-
lha, de embustes, mantendo a inte-
gridade do universo trabalhador. O
atalho nào é bom' conselho para
quem quer chegar ao seu destino
sem abandonar a identidade.

PRIMO
FIGUEIREDO

A moda na Europa ó jogar
xadrez com computador.Milha-
res de pessoas são vistas nas lo-
jas e clubes decidindo o destino
do rei com a rápida, impessoal e
eficiente maquineta.

Porém ('ré! rélréj) mais uma
vez a Europa se dobra ante o
Brasil. A executiva da Arena
vai decidir com um computador
quais os lideres que formarão o
partido do governo.

Ara viva! Depois de General
Foods e General Motors, final-
mente um civil no poder: a
IBM.

Abraços do primo,

kf^

Tancredo Neves pede reformas,
mas não diz quais c como fazê-las

A onça
FRANKLIN DE OLIVIiIRA

A verdadeira
vocação do
sr. Borja

O sr. Célio Borja, esse do libera-
lismo tratado à Kaol, sempre bri-
lhante à primeira solicitação de en-
trevista, voltou á cena, desta vez de-
fendendo a legalização da UNE. O
governo não quer essa legalização.
Entre a espada c a parede, o sr.
Célio Borja, querendo ficar bem
com toda a gente, propõe a solução
genial: legalize-se a UNE, mas
como entidade jurídica de direito
privado. Como um clube. E assim,
com uma no cravo e outra na ferra-
dura, vai o sr. Célio Borja defen-
dendo, ontem, um Legislativo forte
que o Executivo fechou e ele fez
moita, hoje, defendendo na UNE o
direito de associação para fins liei-
tos. Ótimo. Organize-se a UNE
como um Jardim da Infância, em
torno de uma discoteca, e chame-se
o sr. Célio Borja para seu bedel.
Esta è a sua verdadeira vocação.

O novo pacto
do ministro
Delfim Netto

Agora, em Brasilia, o sr. Delfim
Netto, que nào se considera enge-
nheiro de obras feitas, inverteu velha
fórmula á qual se apegara em ou-
tros tempos. E conhecido, é o minis-
tro do Planejamento nào nega que,
ao tempo em que foi o mago da Fa-

¦ zenda, considerava o sufoco político
uma espécie de pré-requisito do de-
senvolvimento econômico. E, com
efeito, o estrangulamento das liber-
dades públicas foi a antecàmara do"milagre". Já agora, mais experiente
e menos olímpico, o sr. Delfim
Netto considera que a política é que
condiciona a economia, ou, de
forma mais direta: que o nosso pro-
blema econômico tem de ser resol-
vido nos marcos da ordem democrá-
tica. E nào admite solução ou busca
de solução fora desse limite.

A esta virada filosófica corres-
ponde idêntica virada na prática ad-
ministrativa. Inúmeros mecanismos
que foram montados por ele à época
em que a mosca parda do discricio-
narismo o fascinava vão ser agora
desmontados. Teremos, pois, Delfim
cm nova versão: um ministro que
não deseja ver mais o nosso capita-
lismo mamando nas tetas do Es-
tado, para ter de crescer. Assim,
anuncia ele a próxima extinção de
todos os créditos subsidiados às in-
dústrias do Centro-Sul, a majoração
do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas (até agora afirma-se que só
quem é descontado em folha paga
IR), alterações na Resolução 432 do
Banco Central, a retirada gradual
dos subsídios também no crédito
agrícola etc. O ministro agora não
hesita em afirmar que o governo é o
maior responsável pela inflação, e
assim por diante. Não há dúvida: o
mago fez um novo pacto. Com o
Deus ou com o Diabo?

Responderão em 1980 os resulta-
dos que ele obtiver na luta contra a
inflação. Porque o afã de erradicá-la
ou, pelo menos contê-la, é a causa
desta profunda mudança de "ges-
talt".

O senador TâncrCcIo Neves vive
em nossa época, mas não é um lio-
mem do nosso tempo. Quem lhe tra-
çar o perfil político nào o fará corre-
tamente se nào tiver olhos de mirar
e ver, que permitam descobrir como
traço marcante de sua pcrsonnli-
dade o fato de ser nosso contempo-
râneo, mas nào ser nosso coetãneo.
O seu retratista precisa possuir
aquela extraordinária força percep-
tiva de Kokoschka que justificou a
sua legenda de Freud da pintura, tào
fundo descia ele na alma de seus
modelos, mostrando-os nào só
como eram no momento cm que es-
tavam sendo pintados, mas como vi-
riam a ser no transcurso de suas vi-
das. Dentre tantos casos que ilus-
iram esse estranho poder do genial
artista vienense talvez nenhum seja
tào definitivo como o de Forel. Em
190), Kokoschka foi induzido por
Adolf Loos a pintar c retrato de Au-
gust Forel. A medida que o quadro
avançava, o modelo «.- sua familia
iam ficando descontentes com ò pin-
tor que dera uma esquisita crispaçào
ás màos do seu modelo, crispaçào
que naquele momento elas nào pos-
suiam. Quatro meses após o término
do retrato, Forel ficou paralitico e,
só então, começou a parecer-se exa-
tamente com o seu retrato.

A circunstância dramátic) do se-
nador Tancredo Neves, de nàc ser
um homem do nosso aqui e agora,
embora latente desde o inicio de sua
carreira política, só ha pouco mais
de uma semana tomeu-se patente.
Ele se \'e/. o Kokoschka de si mesmo
ao assumir a postura do velho Antó-
nio Carlos Ribeiro dé Andrada. Ai
por volta de 1929 ou começos de
."•0, que bem nào itie lembro, o an-
tigo presidente de Minas aconselhou
os seus companheiros da Aliança
Liberal: "Façamos a revolução an-
tes que o po-o a faça". Quase meio
século depois, o lider pessedista de
Sào Joào dei Rey repete a mesma
recomendação. Depois, em entre-
vista á imprensa, na qual compen-
diou algumas das misérias em que se
abrasa o povo brasileiro, emitiu o
seu conselho ao governo: laça com
a maior urgência reformas sociais e
econômicas, ou então "o povo ten-
tara fazê-las pela violência". Y: já
que começamos falando de pintores,
cairá justo dizer que, nas duas fra-
ses. uma saindo de dentro da outra,
ambas fiéis á mesma matriz, está o
retrato de corpo inteiro das nossas
classes dirigentes, sempre e sempre
tementes do povo. Esse medo bis-
tórico as dotou de uma calculada
disponibilidade para a transigência,
que as faz homologt.r as exigências
nacionais quando elfiS nào mais po-
dern deixar de ser atendidas. As eli-
tes do poder atendem, :ia undécima
hora, as reivindicações populares,
mas o fazem a seu modo. Porque
sào assim, o nosso patronato poli-
tico nào se serve de nenhuma teoria,
de nenhuma doutrina ou filosofia
política. Ele é essencialmente prag-

mático. Nào ]uer saber de ideius,
mas das coisas - praginata. na voz

grega: as coisas, lista adesão ao

pràgnia acaba produzindo um paru-
doxo: no Brasil as classes conserva-
doras, para assegurarem o seu po
der de cooptaçâo, terminam reali
/ando no seu estilo, ao seu jeito, as
exigências levantadas pelos setores
mais'dinâmicos de nossa sociedade.
Quem nào se recorda que, cm 1869,
quando o Partido Liberal lançou a
alternativa "relo/ma ou revolução",
o programa elaborado pelo primeiro
Nabuco acabou sendo o roteiro do
governo conservador chefiado pelo
primeiro Paninhos? Quem nào se
recorda da carta de 18*9, de Aristi-
des Lobo. em que 0 alagoano con-
lessa que. na proclamarão da Repú
blica. o grande ausente [oi 0 povo?
Os exemplos fazem legião.

Na linha da mentalidade conser-
vaclòra, o sr. Tancredo Neves pede
reformas, mas omite duas questões
fundamentais. Nào adianta uma pa-
lavra sobre as reformas a serem fei-
tas. Nada diz sobre a maneira pela
qual devam ser feitas. Limita-se a
declarar que devem ser realizadas
pelo governo, para que o povo nào
as faça. Ora. se o sr. Tancredo Ne-
ves realmente se preocupasse com
os problemas que estão nas origens
da degradação da vida humana no
Brasil, saberia que. sob o capita-
lismo, a República democrática é a
melhor forma de Estado pura um
povo reivindicante. E que, numa Re
pública democrática, o principio da
soberania popular funciona. E por-
que funciona, através de delegados
de sua vontade o povo pode dçfla-
gnir as mudanças sociais c econômi-
cas, sem recorrer à violência.

Ou a democracia do sr. Tancredo
Neves elimina a representação po-
pular? Por que ela privilegia o Exe-
cutivo? Ignora que q Legislativo
também é governo? Não sabe o se-
nador que. numa República demo-
cràtica. o Congresso é o poder que
está mais próximo do povo?

Mas esse corifeu do neopesse-
distno vê o povo como plebe. patu>
leia, pòpulaça, poviléu, gentalha,
ralé, arraia-miúda. Dai o medo do
populacho, para de só capaz de vio
léncia. Neste medo, 0 político de
Sào Joào dei Rey faz bem o papel
daquele mineiro que linha horror de
onça. Um dia esse mineiro anunciou
visita a um compradre. Mal e mal
chegou à sala onde o velho amigo o
esperava, retornou á rua, quase cor
rendo."O que houve, compadre?", gn
lou o outro."A onça. a onça!" berrou o espa
vorido visitante."Mas c onça empulhada!" reph
cou, explicativo, o dono da casa.

"Sei lá se ela foi bem empa-
lhada!" redargüiu, no seu pavor, o
visitante.

Para o sr. Tancredo Neves o
povo é onça, empai liada ou nào.

Franklin de Oliveira ê jornalista

Não esqueçamos o dia 7 de abril de
64: um acordo com Castello Branco

Cegueira histérica
Há um distúrbio psíquico comum

cm tempo de guerra, chamado histe-
ria-conversào, cegueira temporária
que afeta soldados que viram seus
companheiros saltar em pedaços. E
a cegueira histérica. Isso me ocorre
porque na batalha sem sangue da re-
formulação partidária foi atirada ás
trincheiras do MDB a bomba da de-
cisão. Pelas últimas informações, os
moderados contraíram essa cegueira
histérica: nào se importam que seus
companheiros deCquinze unos de lu-
tas voem pelos ares. Bastou o presi-
dente fazer saber, indiretamente, que
sua grande esperança é a união dos
dissidentes da Arena com os mode-
rados do MDB, capitaneados por
Tancredo Neves, para formar um
partido de oposição "decente", sem
"radicais", c que seria uma alterna-
tiva de poder. Mas é mais grave do
que isso; nào é só cegueira histérica,
é também histórica. O senador mi-
neiro deve lembrar-se do 7 de abril
de 1964, no apartamento de Joa-
quim Ramos, no Rio, presente a cú-
pula do ex-PSD, mais o general Cas-
tello Branco e o ex-presidente Jusce-
lino Kubitschek. Tema: o apoio da
bancada pessedista para a eleição de
Castello Branco à Presidência. JK,
candidato na eleição que se realiza-
ria em 1965, pergunta a Castello:
l)se o calendário eleitoral seria
cumprido; e 2) se estaria disposto a
dar posse ao eleito, respeitando a
Constituição. Sem hesitar, Castello
dá garantias completas, ressalta o
compromisso democrático e declara
que a Revolução fora feita para de-
fender a Constituição. Juscelino dá-
se por satisfeito. O resto se sabe: JK
foi cassado dias depois, Castello
teve o mandato prorrogado, a Cons-
tituiçâo foi repetidamente estuprada.

DAVID LERER
O aceno presidencial a Tancredo,

de que pode vir a ser uma alterna-
tiva de poder, é muito pouco, quase
nada, para quem já viu tanto. JK
teve mais do que isso. na forma de
uma garantia formal e de um com-
promisso político e o que recebeu fo-
ram honras, póstumas e tardias. É
verdade que o ministro Délio Jardim
de Mattos repete, solitário, que é fa-
vorável ás eleições diretas e a um
presidente civil em 1985. Mas, por
ora. sua afirmação pode ler apenas
o valor de uma preferência pessoal;
ninguém parece disposto a transferir
o poder sem mais nem menos. O
que há de concreto sào as palavras
do ministro Said Farhat: "O 

presi-
dente Figueiredo nunca prometeu
que as eleições de 82 seriam dire-
tas';. •

É verdade que o presidente Fi-
gueiredo jurou fazer deste pais uma
democracia; mas os seus antecesso-
res revolucionários, embora menos
enfaticamente, também a isso se
comprometeram. As vitórias, as es-
treitas aberturas até agora consegui-
das, nào o foram graças à esperteza
dos políticos ou à generosidade do
governo, mas porque permanece-
mos todos unidos, expressando um
repúdio nacional cada vez mais in-
suportável aos que se instalaram no
poder. Tomar a iniciativa de romper
essa frente, antes de chegarmos à
democracia, e fazer a paz em sepa-
rado antes de terminar a guerra, é
uma grave responsabilidade his-
tórica. Principalmente porque nào
há, até agora, nenhum compromisso
real, preto no branco, de que algum
território nos será concedido, além
do fliperama dos novos partidos.

David Lerer é ex-deputado e médico
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POLÍTICA

CONGRESSO

Não há hipótese de acordo
sobre o projeto salarial

Mas o MDB luta para conquistar votos na Arena

LUÍS AUGUSTO GOLLO, de Brasília

Um mès depois dc en-
viado ao Congresso Nacio-
nal o projeto do Ministério
do Trabalho que propõe ai-
terações na politica salarial,
governo c oposição conti-
nuam irredutíveis em suas
posições. O ministro do
Trabalho. Murillo Macedo,
está convencido de que,
com o projeto, o governo
dá um grande passo em di-
rcçào á abertura politica. A
oposição, porem, julga que
o projeto muda apenas su-
pcrficialmcntc a politica sa-
larial.LL que, além de in-

justo, o projeto c anacro-
nico, na medida em que
controla os salários em
época dc inflação crescente.

Além disso, afirma-se na
área emedebista, o projeto
do governo não revoga a le-
gislaçào que impede o di-
reito dc greve c a livre ne-
gociação' entre patrões c
empregados. Segundo o dc-
pulado Marcelo Cordeiro
(MDB-BA), com seu pro-
jcto. o governo nào pre-
tende iniciar um projeto dc
distribuição dc renda, mas

dc "distribuição da pobreza
dos salários, gerando uma
proletarizaçào crescente da
força de trabalho nacio-
nal".

O ministro Macedo, cm
defesa do projeto, tem ar-
gumentado que 95% dos
trabalhadores brasileiros te-
rão aumentos reais cm seus
salários se se fizer uma pro-
jeçào de seus ganhos nos
próximos seis anos. Mas a
oposição nào aceita essa
previsão, argumentando,
principalmente, com a in-

Críticas, de todos os lados
O debate seria exatamente equilibrado. Seria

ANTÔNIO CARLOS GU1DA

O projeto salarial do go-
verno acabou recebendo
criticas gerais, num debate
patrocinado pelo JORNAL
DA REPÚBLICA cm que
a escolha dos debatedores,
pelo menos teoricamente,
equilibrava as opiniões a
respeito.

De um lado. estavam
Diogo dc Alarcom Cie-
mente, gerente de planeja-
mento de remuneração da
Ford, representando as em-
presas c o deputado federal
Carlos Alberto Chiarelli,
relator do projeto, da
Arena do Rio Grande do
Sul.

Do outro, os econo-
mistas Walter Barclli, do
DIHESE, c Paul Singer,
professor da PUC, ambos
dc conhecidas posições
oposicionistas. Mas, ao fi-
nal do encontro, registrava-
se a quase unanimidade das
opiniões contrárias; qualifi-
cado dc "capenga"e acu-
sado de estar repleto de"falhas técnicas", terminou
sendo condenado, também,
pelos trinta representantes
dc empresas presentes ao
debate, todos recrutados
nos departamentos dc rela-
ções industriais.

Na verdade, a única opi-
nião nitidamente favorável
à proposta do ministro Mu-
riflo Macedo foi registrada
logo no inicio do debate,
durante a exposição de Cie-
mente, da Ford. Ele consi-
derou o projeto "uma lei de
enfoque social", "um
avanço sobre a atual legis-
lação*', acrescentando: "Se
não houver manipulações,
tenho absoluta certeza dc
que ele virá a favorecer a
distribuição de renda".
Mais tarde, porém, o pró-
prio Clemente .chegou a

classificar a idéia dc criar a
taxa de produtividade, pre-
vista no projeto, como "a
maior mancada" do go-
verno. E teve apoio total,
nesse ponto, dos outros de-
batedores, todos preocupa-
dos com os empecilhos às
futuras negociações que se-
riam causados pelo estabe-
lecimento da taxa de produ-
tividade. O deputado Chia-
relli. por exemplo, quis sa-
ber como se medirá esse
indice de produtividade no
trabalho dos professores -
"se pelo número dc alunos
aprovados, òu pelas horas
de trabalho".

Walter Barclli, um orto-
doxo critico do projeto, não
deixou por menos. Afirmou'
que a proposta do governo"nào passa de mais uma
tentativa de resolver o pro-
blema da distribuição dc
renda dc forma tecnoerá-
tica". E apontou "falhas
básicas" no projeto, como
a que limita a CrS
26.082.00 o teto máximo
de salário que deverá ter
correção plena."Por que os
que ganham mais não têm
correção plena? Seu au-
mento de custo de vida é di-
ferente dos outros'?", per-
guntou Barclli. A seguir
apontou "os erros técni-
cos". Segundo cie, com a
intenção dc se adotar
uma média nacional dos
índices de preços ao consu-
midor, os trabalhadores de
alguns centros urbanos te-
rão correção salarial
abaixo da inflação, mesmo
com os 1096 de aumento
previsto com o novo pro-
jeto,

Nos primeiros seis me-
ses deste ano, por exemplo,
o indice determinaria 21%
dc aumento em Fortaleza e
31% em Manaus. Ata-
cando com violência o pro-

jcto, Barclli afirmou que ele
só favorece as empresas,"pois suas folhas dc paga
mento nào subirão tanto
quanto o custo de vida".

Essas afirmações encon-
traram em Chiarelli um
surpreendente aliado. Antes
mesmo de iniciar sua expo-
sição, ele já dizia que a
aprovação do projeto, sem
grandes remendos, "é lasti-
niável sob todos os pontos
dc vista: inclusive no poli-
tico. e. sobretudo, para a
Arena".

Depois. citou o
problema da rotatividade
dc mão de obra (que se
acentuaria com a aprova-
çào do novo projeto). Esse
problema ele pretende cli-
minar através de seu substi-
tutivo, obrigando a em-
presa a contratar um traba-
lhador com salário, no mi-
nimo, igual ao do empre-
gado demitido. Apontou,
também, como uma das
mais graves falhas do pro-
jeto, a não-extensào da re-
composição de salários aos
aposentados e dependentes
da previdência social. Estes"esquecimentos", segundo
ele, poderão acarretar gran-
des prejuízos eleitorais ao
partido do governo.

Paul Singer seguiu o
mesmo tom. salientando
também a inoportunidade
do ganho por produtivi-
dade, "que só atrapalhará
as negociações". Ele ressal-
tou "um ponto positivo"
em tudo isso: "Pelo menos,
esse ante-projeto abre a
possibilidade de negociação
coletiva". Mas como o dia
não estava muito para elo-
gios, Singer logo lembrou a"falta de sentido cm se pro-
mover a negociação direta
sem reconhecer o pleno di-
reito dc greve".

fiação. Seus parlamentares
consideram irreais os cálcu-
los do Ministério do Traba-
lho, segundo os quais a in-
fiação regridiria nos próxi-
mos seis anos de 50% a
2596. E se valem de um
dado muito conjuntural, L
mas impressionante: a in g
fiação deste ano, calculada ^
em 70%.

Nas discussões travadas
na comissão mista do Con-
gresso que examina o pro-
jeto do governo, a oposição
tem ainda apresentado ou-
trás estatísticas para mos-
trar que a proposta oficial
nào é boa. Mas, com mino-
ria parlamentar nas duas
casas do Congresso, o
MDB optou por marcar
sua posição, apresentando
um substitutivo que. a opo-
sição sabe. nào será apro-
vado. De resto, os parla-
mentares do MDB tentam
negociar alterações que"melhorem" o projeto do
governo.Foram apresenta-
das 188 emendas, a maior
parte assinadas por emede-
bistas. Além disso, a oposi-
çào negocia seu apoio ao
substitutivo do deputado
arenista Carlos Chiarelli,
em troca de votos da Arena
à emenda do deputado Al-
çeu Collares. que restabe-
lece o direito de greve e a
negociação direta, livre, en-
tre patrões c empregados.

O MDB espera que o
substitutivo Chiarelli seja
aprovado, pela comissão
tr>'sta, cm lugar do parecer
do relator, senador José
Lins, que pouco muda o
proieto do governo. A vota-
çào, na comissão, está mar-
cada para amanhã. E dela
depende a eficiência de uma
pressão efetiva das lideran-
ças sindicais sobre o Con-
gresso. quando a matéria
for a plenário. A esperança
do MDB é conseguindo le-
var á votação um substitu-
tivo, sensibilizar os arenis-
tas dissidentes, como na
votação do projeto de anis-
tia.

Para isso, parlamentares
emcdèbistas se tem esfor-
çado na demonstração das
falhas da proposta oficial.
O deputado Alceu Collares,
por exemplo, levou gráficos
e estatísticas ao Congresso
para demonstrar que o pro-
jeto do governo não atende"nem as necessidades mais
urgentes dos trabalhadores
de baixa renda, como afir-
mani os técnicos do Minis-
tério do Trabalho". Se-
gundo Collares, pelo pro-
jeto do governo, o salário
mínimo só chegará ao nivel
que permita ao trabalhador
satisfazer suas necessidades
básicas, daqui a 25 anos.
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A REUNIÃO DO PT
Os líderes vetam a palavra de ordem da Convergência Socialista. Nâo era ' 'politica'

PT
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NUNZIO BR1GUGLIO

A especialidade da casa
- frango com polenta -
quase foi esquecida. Du-
rantè dez horas, sábado, no
saião de festas do restau-
rante São Judas Tadeu. em
Sào Bernardo do Campo,
o prato de resistência foi
política.Era uma reunião de
trabalhistas, embora nào
houvesse nenhum retrato
de Getúlio nas paredes.
Nem os 130 presentes, to-
dos representantes de nú-
cleos pró-lbrmaçào do PT,
estavam preocupados com
a Carta-lcstamento.

"Estamos aqui," sentén-
ciou Luis Inácio da Silva, o
Lula, presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos dc
Sào Bernardo e Diadema,
no inicio da reunião, "para
acabar, de vez, com as ver-
soes. mal-entendidos, equi-
vocos, que existem sobre o
Partido dos Trabalhado-
res".

Talvez. A reunião de
sábado, no entanto, mos-
trou que pelo menos parte
desses equívocos deve-se à
presença - no útero do Par-
tido dos Trabalhadores -
de grupos que entendem o
PT diferentemente. O par-
tido não se divide em "sócia-
listas c históricos", como o
PTB. Nem em "autênticos
e moderados", como o
MDB. Mas abriga: 1) a
turma dos "sociólogos",
designativo genérico dos in-
telectuais de esquerda que
se acoplaram à sigla; 2) os
adeptos do Movimento de
Emancipação do Proleta-
riado; 3) apoiantes da Con-
vergência Socialista; 4) ser
guidores de um, ainda não
formado. Partido Sócia-
lista; 5) partidários do
grupo "popular" do MDB.
Um cardápio variado. A
que se juntaram, na reunião
de sábado, ex-militantes do

PC do B. Sem falar em par-
lamentarcs. como Edson
Khair e José Eudes (do
MDB-RJ) e Marcos Au-
rélio Ribeiro e Geraldo Si-
queira (do MDB-SP). Entre
os "sociólogos", ou, os "in-
telectuais". para usar uma
expressão mais abrangente,
estavam Mário Pedroso,
Francisco Wcffort. José
Álvaro Moisés e Fábio Mu-
nhoz. do Cedec; Chico de
Oliveira c Vinícius Cal-
deira, Brandi, do Cebrap.

Na primeira parte da rcu-
nião. foram discutidos ba-
sicamente três pontos funda-
mentais: a participação de
grupos no partido; a parti-
cipaçào dos parlamentares
do MDB: e a definição da
palavra socialismo, que fi-
gurava como o mais impor-
tante compromisso.

Durante a discussão.
Luis Inácio da Silva, o
Lula, notou que. "todas as
propostas políticas, hoje, se
dizem socialistas". Assim,
a palavra socialismo aca-
bou sendo substituída, na
declaração de princípios do
partido, por expressões me-
nos lacônicas: "luta para
que todo poder econômico
venha a ser exercido direta-
mente pelos trabalhadores,
única maneira de pôr fim à
exploração e à opressão".

A julgar pela heteroge-
neidade dos participantes.
até que a declaração poli-
tica foi aprovada sem gran-
des dificuldades. Nela, fi-
cou claro que o PT pre-
tende ser um partido de
massa, estratégico por-
tanto, reivindicando o di-
reito de se constituir como
partido legal e como cor-
rente política de "uma am-
pia frente popular contra o
regime ditatorial".

Mas é claro,que, mesmo
assim, haveria a tentativa

da Convergência Socialista
de incluir, na declaração
politica, uma de suas pala-
vras dc ordem ("Por um
governo dos trabalhado-
res"). depois que o docu-
mento fosse aclamado. A
colocação, afinal, foi feita
quando já se discutia a
questão das normas transi-
tórias de funcionamento do
partido. Imediatamente, re-
cebeu aplausos. Henos
Amorina. dos metalúrgicos
de Osasco, que presidia a
mesa. considerou-a apro-
vada, por maioria.

Seguiu-se um intervalo,
em que Lula quase foi so-
terrado. num canto, por um
grupo de militantes. Eles
lembravam-lhe o perigo de
constar, numa carta poli-
tica, a palavra de ordem da
Convergência Socialista.

Lula concordou. Mas
disse: "Eu não vou defen-
der isso não". E designou
para a tarefa José Ibrahim
e Paulo Mattos Skromov.
Ambos sustentaram que a
colocação "não cabe numa
proposta politica, quando o
PT busca apoio politico". E
a proposta, como haviasur-
giclo, desapareceu sob pai-
mas.

A reunião de sábado,
além de demonstrar que o
movimento pró-Partido dos
Trabalhadores já cobre o
território nacional (pois
apenas os Estados do Acre
e Mato Grosso nâo esta-
vam representados) revê-
lou, também, que a idéia do
partido encontra algum res-
paido entre os trabalhado-
res rurais. Em todo caso, os
próprios idealizadores do
PT admitem que o apoio,
nessa área, é quase, inex-
pressivo

Arnóbio Silva, presi-
dente dos bananicultores de
Itanhaém, e o lider campo-

nés Manoel da Conceição,
que foi eleito para a comis-
são provisória organiza-
dora. confirmaram seus
compromissos com o PT,
Segundo Conceição, o PT"será o partido que agluti-
narà as grandes massas do
campo, para que os traba-
lhadores rurais também fa-
çam parte da luta contra a
tirania".

Ao final, depois da
exaustiva discussão sobrf
como seriam formados os
núcleos do partido - houve
gente que propôs até uma
estrutura com aspirantes a
núcleos, núcleos c assim
por diante, ficou acertado
que cada núcleo só será re-
conhecido se tiver 21 mem-
bros, recrutados em locais
de trabalho, dentro da cate-
•goria profissional, e com lo-
cal determinado de
moradia.Decidiu-se tam-
bém que será reconhecido o
direito de expressão aos nú-
cleos em formação. Além
disso, foi convocado um
encontro nacional dos mili-
tantes pró-PT num prazo
máximo de 120 dias, para
que, neste período, sejam
realizados encontros regio-
nais, onde serão discutidas
as formas definitivas de or-
ganização.

A reunião terminou
quase às 22 horas.Lula
mostrava-se satisfeito com
os resultados obtidos, em-
bora muita gente tivesse co-
mentado que, caso a reu-
nião continuasse por mais
alguns minutos, ele "viraria
a mesa".

Mas Jacó Bittar, dos pe-
troleiros de Paulínia, co-
mentou: "Perdeu-se muito
tempo discutindo, coisas
que não interessam ás ba-
ses. Os trabalhadores, segu-
ramente, passarão por cima
delas".
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Bandeira: "É calúnia"
0 comandante du III

Exército, goneral Antônio
Bandeira, acusado pelo cx-
padre Allpio de Freitas de
«torturador e sevlcíadon» de
presos políticos, entre eles o
próprio denunciante, que. em
1!)7I, se encontrava delido no
1'elotáo de Investigações
Criminais (PIO. em
Brasilia. atribuiu á arusuçüo
a «uma intriga de pouca
imaginação c muita má fé».
Km sucinta resposta à
denúncia, o comandante do
III Exercito declarou ao
jornal Zero Hora, de Porto
Alegre, que o acusador, «ao
procurar denegrir autorida-

des e governo, continua no
cumprimento de sua tarefa,
dentro da estratégia do movi-
mento comunista Internado-
nal». "Trata-se de mais uma
calunie, desse agitador que
prossegue em suas atividades

subversivas»! disse o gene-
ral. «Esse ex-padre faltou por
completo -com a verdade.
Nunca falou comigo, pois
nem o conheço pessoalmente.
Jamais recebi dele qualquer
denúncia de tortura ou pedido
dc providências para sustar
um imaginário plano dc fuga.
com o objetivo de justificar
sua morte, por ocasião de
uma tentativa de evasão».

Asconv
MDB

ntesdo

Gregório no Recife
O dirigente comunista

Gregório Bezerra retornou
ontem ao Recife. No acropor-
to. entre um abraço c outro
da esposa, dona Maria.que
não via desde setembro de
1969. Gregório fez profissão
de fé comunista. E anunciou
que vai ser «um turista sem
dinheiro por este país afora»,
para lutar pela legalização do
I>CB. O veterano dirigente foi
recebido por jovens e velhos
militantes do seu partido. Do
MDB estava presente apenas
o presidente regional do
partido, Jarbas Vasconcelos.

Emocionado, tremulo,
mordendo ás vezes os lábios
para evitar o choro, «o
homem de ferro e flores»

como dizem os panfletos
lançados pelo comitê para
sua recepção, mostrou boa
disposição física e enfrentou
centenas de abraços. Sua
chegada, festejada com
faixas de boas vindas, hatu-
cada e flores, por cerca de
mil pessoas, encerrou uma
ausência de dez anos. Grego-
rio mais uma vez confessou-
se admirador da nova Igreja
Católica: «Ela está fazendo a
mais bela autocrítica de toda
a sua história. Aqui em
Pernambuco, com dom Hél-
der. ela levantou a bandeira
humanista contra a violèn-
cia». E relembrou o encontro
«feliz, humano e respeitoso»,
que teve com dom Evaristo
Anis. em São Paulo.

ençies, antes d enterro
No reino da chapa
única, sem emoção

1

Incidente m Assembléia:
A DISCUSSÃO

o senador Orestes Quércia (a direita) discute com adesistas
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FRANCISCO BARREIRA e NUNZIO BRÍGUGLIO

Dom Avelar e as utopias
Pouco mais de uma sema-

na depois de se recusar a
comentar a visita do líder
comunista Gregório Bezerra
ao cardeal de São Paulo, d.
Paulo Evaristo Arns. o arce-
bispo da Bahia e primaz do
Brasil, d. Avelar Brandão
Vilela, revelou ontem a difi-
culdade e a perplexidade dos
prelados brasileiros diante do
atual momento político. «Não
é fácil o exercício correto e
indiscriminado do ministério
pastoral nos dias atuais»,

disse. Em sua «oração domi-
nica!», publicada ontem pelo
jornal A Tarde, de Salvador,
o cardeal da Bahia confessa
encontrar desafios imensos
para se posicionar, «uns
querendo que a Igreja sirva
de suporte para suas posições
de conservadorismo fechado
e- insensível, e outros dese-
jando aliciar os seguidores do
evangelho para a sedução
das utopias revolucionárias
interessadas em criar o céu
na terra».

Alceu prevê desfalque
O vice-líder do MDB na

Câmara Federal, deputado
Alceu Colares. afirmou ontem
em Porto Alegre que «a
oposição sofrerá um desfal-
que considerável com a cria-
çào do partido dos modera-
dos, que contará com inüme-
ros não-alinhados. pois
certamente este partido será
muito mais de apoio ao
governo do que de oposição».
Sob a liderança do senador
Tancredo Neves, estarão no

partido dos moderados',
segundo Colares. os senado-
res Nelson Carneiro e
Amaral Peixoto, o deputado
Thales Ramalho e. provável-
mente, o governador Oiagas
Freitas. Assim, a saida para
a «oposição conseqüente»,
que irá se aglutinar no PTB.
«será explorar o ponto vulne-
rável do regime, a situação
econômica e social, a fome. a
miséria, a falta de habitação
e o analfabetismo*, afirmou.

"No momento adequado"
Só dois dos 23 ministros

responderam a um questiona-
rio entregue há duas sema-
nas pelo Jornal do Brasil, no
qual todos eram convidados a
se pronunciar sobre temas
como reforma partidária, o
futuro partido independente e
a legalização do PC. Os
ministros que responderam
ao questionário foram os da
Previdência Social. Jair
Soares, e da Saúde. Castro
Lima.

O primeiro manifestou-se

a favor do voto distrital e do
exame da legalização do
Partido Comunista, «no
momento adequado», enquan-
to o segundo declara-se a
favor da eleição direta para
governador e a manutenção
da indireta para presidente.
O ministro da Previdência
Social rnanifestou-se categori-
camente contrário à criação
do chamado partido indepen-
dente, reclamando uma sóli-
da base politica para o gover-
no. em um partido único.

As galerias acenavam com
notas de dez cruzeiros,
quando o deputado federal
Natal Gale. que já foi consi-
derado menino de recados do
senador Orestes Quércia. e
hoje é acusado de adesista,
anunciou a vitória da chapa
oUnidade contra a Extinção»,
depois de mais de doze horas
de convenção. O MDB de São
Paulo decidiu, assim, quem
irá ao enterro do partido de
limousine e quem irá a pé.

Gale. que mesmo como
presidente regional do par-
tido encabeçava a chapa «das
bases», composta por noto-
rios fisiológicos como os de-
putados Manoel Sala e João
Paulo Arruda, manteve du-
rante todo o tempo, um sor-
riso debochado. E não o dei-
xou cair nem quando a quase
totalidade das mil pessoas
que lotavam o plenário e as
galerias da Assembléia Le-
gislatiya resolveu dar opi-
nião. em uníssono, sobre a
honra de sua progenitora.

Até mesmo delegados que
reconhecidamente votaram
na chapa Maluf. como era
chamada a chapa de Gale.
estavam revoltados com o
ex-presidente da executiva do
MDB. «Ora o Maluf quis eco-
nomizar e comprou o menino
de recados; devia ter logo
comprado o senadon> — es-
bravojava um delegado do in-
terior. ao mesmo tempo em
que procurava consolar o de-
pulado João Paulo Arruda,
praticamente colocado para
fora do plenário depois de re-
ceber uma chuva de bolas de
papel ria cabeça.

De um total de 1626 votos.
a chapa «Unidade contra a
Extinção» obteve 1148 ou
seja 70.5rc As outras chapas,
«das bases» e «Unidade Po-
pular», alcançaram respecti-
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vãmente 231 e 233 votos -
I4.5rr cada uma. Em nenhum
momento da apuração, a
chapa vencedora deixou de
manter os 707' indispensáveis
para compor, isoladamente,
todo o diretório regional do
partido e a comissão execu-
tiva. Assim, o novo presi-
dente é o ex-deputado federal
cassado Mário Covas; a pri-
meira-vicé fica com Tidci de
Uma, deputado federal; a se-
gunda vice para o sociólogo
Fernando Henrique Cardoso;
a seerctaria-geral para o de-
putaclo Alberto Goldman; e
serão vogais os senadores
Orestes Quércia e Franco
Montoro.

A convenção iniciou-se as
nove horas da manhã, com
as faixas habituais nas pare-
des e mesas e a distribuição,
por toda parte, de um piás-
tico redondo de fundo ama-
relo. distribuído fartamente
com os dizeres: Montoro —
governador - 82 Quem náo
gostou muito foi o senador
Orestes Quércia. Mas. em-
bora visivelmente contrariado
ele preferia apenas repetir
que «primeiro ê preciso ga-
rántir a realização destas
eleições».

Quércia mais tarde, apesar
da campanha de seu rival ao
Palácio dos. Bandeirantes,
acatou tomado por grande
euforia e quase se envolveu,
dentro do plenário, numa
briga com cabos eleitorais da
chapa de seu ex-aliado Natal
Gale.

Montoro. abrigado na sala
do presidente da Assembléia,
deputado Robson Marinho,
preferia fazer declarações
elaboradas e articuladas:.
«Este espetáculo cívico que
assistimos hoje revela o
quanto estavam enganados os
malufistas e os adesistas, O

povo. quando se organiza, en-
frenta facilmente os métodos
de corrupção e de coação».

Mano Covas, cercado pelo
ator Carlos Zara e por Eva
Wilma, desde o início se re-
cusou a fazer qualquer
prognóstico. Sua preocupação
maior eram os intensos boa-
tos de que delegados do inte-
rior estariam sendo recebidos
e hospedados no hotel Como-
dom. com todas as despesas
Dagas pelo governo do Es-
tado. Além disso, como os t
trabalhos eram dirigidos por ;
Natal Gale. foram colocadas '
de/ pessoas de confiança em
volta das umas. para garan-
tir que os votos náo despare-
cessem.

Ulysses Guimarães, bas-
tante cansado, como de há-
bito foi delirantemente
aclamado K. mal conseguia
désvèncilhar-se das dezenas
de abraços e apertos de mão.
Aturdido, ele ainda conseguiu
dizer que «o governo quer
praticar uma violência, extin-
guindo o MDB. mas o povo
está dando sua resposta ao
governo». No entanto, ás 9
horas da manhã, quando co-
meçaram a chegar os pri-
meiros convencionais ao pré-
dio da Assembléia Legisla-
tiva. náo se poderia prever
esta apoteose oposicionista.

No inicio, os grupos encar-
regados de conquistar votos

de última hora para uma das
três chapas eram pratica-
mente equivalentes em vo-
lume e agitação. Os defenso-
res da unidade Popular pos-
taram-se. com diversas
caixas e um megafone na
porta principal da As-
semblêia e faziam sua propa-
ganda com slogans já conhe-
cicos, do tipo; «Povo Unido

\ jamais será vencido». Pró-

RETORNADOS

ximo a eles. os defensores da
chapa Bases atacavam de ba-
tucada com uma pequena ba-
teria. E os defensores da
Chapa Unidade Contra a Ex-
tinçáo. provavelmente mais
eficientes, espalhavam-se por
todas as entradas da As-
semblêia e por seus corredo-
res escoltando os delegados
desde a sua chegada até a
boca da urna.

Quando, porém, grande
parte dos delegados já ha-
viam votado e todos se foram
concentrando nas galerias e
no plenário, percebeu-se que.
os defensores da chapa de
Mário Covas constituíam a
grande maioria da con-
venção. Tanto que seus slo-
gans e palavras de ordem
acabaram incorporando as
frases gritadas pelos inte-
grantes ua chapa Unidade po-
pular A partir das três horas
da tarde houve uma verda-
deira fusão dessas duas cia-
quês, que passaram a dirigir
todo o seu fogo contra a
chapa de Natal Gale.

Ao fim. a saída da con-
venção. alguns delegados
ainda comentaram; «O enter-
ro estava muito bom. Vamos
ver agora a missa». Na reali-
dade. ja se tem como certo
que os integrantes da chapa
das Bases, escolheram,
agora, novos caminhos. Se-
gundo os comentários, eles
estío entre «os braços de Ma-
luf e o colo de Brizola». Ma-
luf, porque afinal nunca lhe
foi negada a simpatia da
chapa de Gale e Brizola, por-
que ele esta á procura de
apoio político em São Paulo.
Registre-se que o PTB insta-
lou, ontem, uma pequena
banca na porta da Assem-
bléia para vender seus
Cadernos Trabalhistas.

Foram convenções sem
teporò — como convém a
um partido ii beira da
OXtinçâO - as que o MDB
realizou, ontem, em todo o
Brasil (menos Alagoas c
Bahia), para a escolha dos
novos diretórios estaduais
do partido e a eleição dos
delegados que irão á
convenção nacional do pro-
ximo dia 4 de novembro,
em Brasilia. Apenas no Rio
de Janeiro quebrou-se a
regra Chamados para
cumprir o monótono dever
de homologar a chapa úni-
ca, formada pelo governa-
dor Chagas Freitas, os
convencionais começaram o
dia com um caso de polícia.
O deputado Raimundo de
Oliveira havia convocado no
fim de semana, algumas
dezenas de oposicionistas
para protestar contra a
hegemonia chaguista na
maquina partidária. E
quando o grupo de Raimun-
do chegou ao Palácio Tira-
dentes, encontrou o plenário
chaguista a sua espera.

Houve luta entre os dois
grupos. Até que. pouco
depois das dez da manhã —
com alguns feridos, um
caso de hospitalizaçáo e a
roupa de alguns convencio-
nais rasgada — os invaso-
res foram expulsos por uma
tropa de choque da PM. Os
chaguistas puderam, então
eleger tranqüilamente o
deputado Miro Teixeira
para a presidência do MDB
carioca.

Em outros Estados, náo
houve nem esse tipo de
disputa nem outra qual-

quer. O MDB de Sergipe,
pòr exemplo, começou a
votação as 10 h e terminou
as IHtiHO. Com chapa única,
os delegados de vinte dire-
lórios elegeram presidente
u ex-deputado José Carlos
Teixeira d deixaram ria
vice-presidência o senador
Gilvari Rocha. No Pará. IW
convencionais homologaram
a também chapa única quo
leva o deputado Jader
Barbalho á presidência. No
Maranhão, a chapa única
foi homologada lambem
sem problemas. E em
Santa Catarina a presiden-
cia ficou com o deputado
Pedro Ivo Campos.

Em Minas Gerais, os
moderados consolidaram
sua posição. Tiveram 291,
dos 331 votos. Mas o sena-
dor Tancredo Neves, a
grande atração da festa,
saiu sorrateiramente do
plenário da Assembléia
Legislativa, no meio da
tarde, apenas para nao
fazer o grande prenuncia
mento»,que seus correligio-
nários haviam anunciado
Em Pernambuco, W> dos
delegados com direito a
voto foram á Assembléia
para referendar a chapa
única. E fizeram o serviço
rápido; às 13h30 a conven-
çáo já estava encerrada. O
presidente regional. Jarbas
Vasconcelos, foi reconduzi-

; do ao cargo e os autênticos
| festejaram a vitória.

;
No Rio Grande do Norte,

foram os moderados que
j ficaram com W'r da chapa
i única.

ENTREVISTA/PAULO BROSSARD

"Voltamos a 64. Co
essa inflação..."

SÉRGIO BECKER. de Porto Alegre

Hoje, Julião de volta
Retorna, hoje. ao Brasil,

desembarcando ãs seis e
meia da manhã, no aeroporto
do Galeão, no Rio, o ex-depu-
tado Francisco Julião. Em
sua companhia, chega,
também, o ex-deputado ma-
ranhense Neiva Moreira, que
segue, imediatamente, via-
gem para São Luiz.

Há quinze anos no exilio.
Julião. hoje apontado como
um dos formadores do novo
PTB de Leonel Brizola. foi o
formador, no Nordeste, das
«Ligas Camponesas». Acu-
sado de ligações com o Par-
tido Comunista Brasileiro, e
com setores do comunismo
internacional, Julião acabou
cassado em 1964. Ele volta,
numa semana em que retor-
naram também, outros exila-
dos — entre eles Luís Travas-
sos. ex-presidente nacional da
UNE. gestã"o de 1968, o almi-
rante Cândido de Aragão,
ex-comandante do Corpo de
Fuzileiros Navais durante o
governo João Goulart, e Luís
Carlos Prestes, secretário-ge-
ral do Partido Comunista
Brasileiro. A confirmar,
também são esperados João
Amazonas, secretário-geral
do Partido Comunista do Bra-
sil, i Vera Silvia de Ma-
gabiães, estudante trocada

MARIA HELENA MALTA, do Rio

em 1969 pelo embaixador
americano Charles Burke El-
brick.

No fim de semana retorna-
ram ao Brasil a fotógrafa e
economista Maria da Glória
de Araújo Ferreira, ex-estu-
dante de engenharia, e Isolde
Sommer. também estudante'
no final da década de 60.
Condenada a 25 anos de
prisão por açóes armadas
ocorridas em 1971, Maria da
Glória passou o exílio em vá-
rios países da Europa, princi-
palmente França e Suécia:
Lá. dedicou-se aos comitês de
anistia e aos círculos de mui-
heres brasileiras, que prolife-
ravam em Paris. «Meu
grande aprendizado no exílio
começou na Suécia», conta
ela. Foi quando recebeu um
convite para dar uma con-
ferência sobre a mulher na
América Latina. Ela gastou
quase todo seu tempo falando
sobre questões políticas. Ao
final, porém, foi bombar-
deada por perguntas sobre
aborto, estupro e sexuali-
dade. «Fiquei chocada», con-
fessa.

Mas. do choque. Maria da
Glória logo passou a açáo. E
hoje denuncia o preconceito
contra a mulher, que. se-
gundo ela, vigora dentro da

própria oposição. «Esse pre-
conceito vem desde o final
dos anos 20. quando o stali-
nismo brecou todos os movi-
mentos de mulheres que exis-
tiamsiia Uniío Soviética. O
reflexo disso tudo é que o
movimento comunista inter-
nacional sempre coloca em
segundo plano a questão fe-
minina e mesmo a questão
pessoal, como um todo»,
afirma Maria da Glória.

A retornada de ontem acha
que os movimentos feminis-
tas da década de 60. nos Es-
tados Unidos, «apesar do sec-
tarismo. foram muito conse-
quentes». E. além de
engrossar no Brasil os movi-
mentos pela anistia ampla,
ela pretende, também, conhe-
cer todos os núcleos feminis-
tas aqui já organizados. On-
tem, quando saía do presidio
Milton Dias Moreira, onde foi
visitar os últimos dez presos
políticos cariocas. Maria da
Glória afirmou que «jà não
se pode aceitar a velha des-
culpa de que o problema
principal do Brasil é fome».
Segundo ela, «é preciso lem-
brar que a metade da popu-
lação brasileira ê composta
de mulheres; e estas estáo
alijadas da luta politica como
sempre estiveram, por mero
preconceito».

O líder do MDB no Sena-
do. Paulo Brossard, voltou
sábado! pela manhã, de uma
viagem de um mês pela
Europa — e á noite concedeu,
em sua residência em Porto.
Alegre, uma entrevista ao
JORNAL DA REPÚBLlCA.Ao
longo de toda a entrevista, o
senador mostrou-se veemen-
te. irônico, irado. Paulo Bros-
sard bate com á mão na
mesa, quando assegura que o
governo não pode extinguir
seú partido e que o «MDB-
continuará»; Ao final da
entrevista, o senador pega a
edição do Le Monde que traz
a declaração do presidente
Figueiredo às crianças, em
Brasília, de que daria um
«tiro na cuca» se ganhasse
salário mínimo. «Numa hora
dessas», diz Brossard levan-
tando as sobrancelhas, «como
piada é infame».

JR. Qual é a sua posi-
ção em termos de reforma
partidária? MDB'.' Partido
Popular'.' PT?

Paulo Brossard. Esta
pergunta eu não respondo.
Nào respondo porque e
uma... eu vou responder pela
centésima vez. Náo, não vou
responder. Eu sou lider do
MDB no Senado e não admito
que esta pergunta seja feita.

JR. Por que?
Brossard. Sou senador do

MDB, sou,líder do MDB. Hà
sete meses vem sendo manti-
da uma onda de publicidade
sobre o nada, no sentido de
distrair a opinião pública. É
um processo hitleriano.
Enquanto isso. não se fala
nos graves problemas que o
pais está atravessando. Abri
o jornal hoje e vi que o dólar
já passou dos trinta cruzei-
ros. Este é o único lugar do
mundo em que o dólar sobe.
E a inflação? Antes de
viajar, abordei o assunto no
Senado, dizendo que com a
taxa inflacionária de 5,8rr, no
mês de agosto, (e já tinha
havido a mesma taxa no mês
de março) não havia gover-
no que pudesse governar.
Agora tomo conhecimento de
que no mês passado a infla-
ção foi a 8Q. Depois de quin-
ze anos, estamos como em
63/64? Bonito resultado,
depois de quinze anos de
governos autoritários. E
esses cavalheiros querem,
agora, deformar o quadro
partidário mais uma vez.
Partido não è obra de
governo.

(¦

JR È ilegal a extinção?
Brossard: É absolutamente

ilegal e é por isso que o MDB
não vai ser extinto por lei
alguma. A lei pode extinguir
a Sociedade Anônima
JORNAL DA REPÚBLICA?
Não, não pode. A lei pode
extinguir o Corinthians Fute-
boi Clube? A lei não pode. (*)
Nâo pode, isto não é abjeto da
lei. Será que nós chegamos a
urn grau de degradação
tamanha que não'se tem a
noção elementar de que isto
náo é matéria de lei?

JR. Será mais uma arbitra-
nedade'.'

Brossard. Nào. Em primei-
ro lugar, isto é uma manifes-
tação de incompetência, de
pessoas que não 'têm noção
da base jurídica deste pais. E
um governo que não tem
noção de sua responsabili-
dade.

JR;. Qual a inteção do
governo, a seu ver? Seria
dividir a oposição e criar
condições para o surgimento
do Arenão?

Brossard. Mas, afinal, que
Arenão é esse? Jà não chega
a Arena, hein? É um partido
majoritário, dá um apoio
total ao governo e não serve?
Vào fazer outro? Isto é briri-,
cadeira. O propósito é dividir
a oposição. Aliás, eu disse
isso para o Senado, no mês
de abril. Esse é um expedien-
te desonesto.

JR. E o partido do João?
Brossard. Isto è assunto

que não me diz respeito.
Já disse uma vez e repito:
como brasileiro não desejo a
extinção da Arena. É uma
glória nacional, éo maior
partido dó Ocidente e eu não
quero que o Brasil deixe dc
ter o maior partido do
Ocidente.

JR. E as greves, atè que
ponto o MDB ficou distante
delas'.'

Brossard. Não se pode
misturar as coisas. Greve è
um movimento de trabalha-
dores, nâo é coisa para parti-
do político. Parece que nos
esquecemos o ABC da vida
política. O MDB, como parti-
do, não faz greves.

(*) A Sociedade Anônima
Jornal da República não exis-
te. Na verdade, o JR é uma
publicação da Encontro
Editorial Ltda. Da mesma
jorma, o Corinthians Futebol
Clube ê na verdade o Sport
Club Corinthians Paulista.
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A revolução na

torre Eiffel
Mao Tsè-tung saiu apenas um par de vezes da China —

sempre para ir a Moscou, nos tempos em que eram boas
as relações com a União Soviética e vital a ajuda de Stalin
para a consolidação da Revolução chinesa. E Mao não saia
da China apenas porque não gostasse de viajar, ou porque
considerasse escandaloso viajar ao exterior com tantos
problemas internos para cuidar. Ele não viajava por
convicção. Seu isolamento nas fronteiras de seu pais era
simbólico de toda uma filosofia e um programa.

Quanta coisa mudou, de Mao para cá. Não apenas há
Coca Cola, agora, na China. Não apenas há hotéis da
cadeia Intercontinental. Há também um presidente que
viaja para o Ocidente.

O presidente chinês Hua Goufeng desembarca hoje em
Paris. A revolução chinesa chega .. torre Eiffel.

• A polícia espanhola; numao O presidente Lconid Brej-
nev comemorou ontem
discretamente quinze anos
no poder. Simultaneamente,
corriam em Moscou rumo-
res de que estaria sob estri-
ta vigilância medica, devi-
do ao agravamento de sua
saüde. A TV soviética
lembrou a data transmitin-
do um documentário sobre
os feitos econômicos do
pais desde a reunião plena-
na do Comitê Central, em
outubro de 1964, que elegeu
JJrejnev o cargo de secreta-
rio-gera) e afastou Nikita
Kruchev de todas as suas
funções no governo e no
partido.

O presidente Valéry
Giscard d'Estaing não
pretende, processar os
jornais que publicaram a
história dos diamantes que
lhe foram presenteados
pelo ex-imperador centre-
africano Bokassa I. Foi o
que declarou ontem o
ministro da Justiça francês,
Alain Peyrefitte, que atri-
buiu o noticiário a respeito
do caso aos que pretendem
prejudicar Giscard na
campanha presidencial de
1981

O Departamento de Esta-
do americano desmentiu
ontem a informação do
jornal Washington Post de
que os Estados Unidos se
uniriam à Inglaterra e ao
Canadá para formar uma
patrulha marítima interna-
cional nas Antilhas, para
fazer frente à presença
soviética em Cuba. Anita
Stockman, do serviço de
Imprensa do Departamento
de Estado, disse que houve
provavelmente má interpre-
tação de um outro projeto,
que chegou a ser discutido
com a Inglaterra, sobre
a constituição de uma
patrulha regional para
missões convencionais de
busca e salvamento, fiscali-
zação de limites territori-
ais. repressão ao contra-
bando e ao tráfico de
narcóticos c outras contra-
venções. Segundo a funcio-
nária americana, a idéia
nem seria do governo
americano, mas dos pró-
prios paises antilhanos.

operação de fim de semana
realizada simultaneamente
em Madri, València e
Barcelona, anunciou a
prisão de vinte dirigentes
do GRAPO - Grupos Revo-
lucionários Antifascistas
Primeiro de Outubro. Um
dos presos é o próprio cabe-
ça do grupo terrorista, José
Maria Sanchez Casas, tido
como responsável pelo
menos por 30 mertes em
vários atentados. Um dos
mais violentos foi o que
matou 8 pessoas e feriu 42,
na explosão de uma bomba,
num café de Madri.
Sanchez Casas foi preso em
València quando passeava
com sua mulher e dois
filhos. A policia acredita

que as prisões do fim de
semana deixaram acéfalo o
GRAPO, considerado como
uma das principais organi-
zações terroristas da
Espanha.

O Homens e mulheres
homossexuais realizaram
ontem uma grande passeata
em Washington, exigindo a
aprovação de uma lei que
impeça as discriminações
de que alegam ser vítimas.
Calcula-se que 50 mil
pessoas partieparam do ato,
de protesto «contra toda
opressão legal, judicial,
econômica e social contra
os homosexuais».
«O governo da Costa Rica
declarou-se pronto a enviar
um avião a Cuba para
buscar Hubert Matos e
outros presos políticos que
deverão ser libertados sába-
do próximo. Matos, que
cumpriu pena de vinte
anos, viajará provável-
mente para a Costa Rica,
onde já vive seu filho.
• A Agência de Controle de
Armas e Desarmamento
dos EUA divulgou a infor-
maçâo de que os america-
nos gastaram, em 1977, 101
bilhões de dólares em
armamento, enquanto os
soviéticos dispendiam 140
bilhões. No mesmo ano, o
mundou gastou a cifra re-
corde de 434 bilhões de
dólares em armas, superan-
do o total de 186 bilhões
destinados à saúde e os 374
bilhões atribuídos á
educação.
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ISRAEL

Mais judeus na
Cisjordânia

O governo aprovou ontem
um plano de expansão de sete
colônias — e evitou uma crise

SERGE AKIM, de Jerusalém
Após um tumultuado deba-

te dc cinco horas, os minis-
tros israelenses chegaram
ontem a um acordo,: que por
unanimidade, aprova o plano
de expansão de sete colônias
judaicas implantadas na
Cisjordânia. De quebra, o
governo ainda decidiu criar
uma nova cidade judaica —
EFRAT - na região de
Belém também na
Cisjordânia — cujos trabalhos
dc fundação deverão ser
brevemente iniciados.

O plano expansionista,
formulado pelo ministro da
Agricultura, general Ariel
Sharon. só foi endossado
pelos demais ministros com
uma- ressalva: a expansão
das colônias judaicas não
será feita ás expensas de
terras palestinas pertencentes
a. particulares, mas sim,
daquelas mantidas sob «regi-;
me dominial». ou seja, as
terras sob ocupação militar
israelense pertencentes à
coroa hachemita - a família
do rei Hussein, da Jordânia.

Na verdade, os que saem
perdendo sâo os palestinos,
pois Israel-estará devorando
«humanitariamente» parte
daquilo que um dia deveria
se constituir no Estado Naci-
onal Palestino. De qualquer
forma, no plano interno do
gabinete, a fórmula de

UVA GUOFENG
O presidente chinês quer conversar sobre negócios e estratégia
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Europaemanas a
Ele chega hoje em Paris. Depois vai a Bonn, Londres e Roma

ROSA FREIRE D'AGUIAR, de Paris

O presidente chinês desem-
barca hoje em Paris, primei-
ra etapa de uma viagem de
três semanas que o levará
em seguida á Alemanha,
Inglaterra e Itália. Será esta
a primeira viagem de um
presidente chinês á Europa
Ocidental, desde 1949. E já se
pode prever que, talvez mais
ainda do que as relações bila-
terais da China com os
quatro países a serem visita-
dos pelo presidente chinês, a
União Soviética e o equilíbrio
mundial serão o tema central
dos discursos de Hua.

Nesse particular, o momen-
to não poderia ser mais apro-
priado para uma investida
chinesa na Europa. O plano
de rearmamento do velho
continente, com a instalação
dos mísseis nucleares ameri-
canos Pershing-2, de médio
alcance, apontados para a
União Soviética, vem encon-
trando resistências entre
alguns dirigentes europeus.

Por outro lado, o presidente
soviético Leonid Brejnev
acaba de anunciar sua deci-
são de reduzir em 20 mil
soldados russos e mil tanques
da Alemanha Oriental, um
gesto que parece ter seduzido
homens influentes como Egon
Bahr, o secretário do Partido
Social Democrata alemão,
atualmente no governo. Para-
lelamente às conversações
sobre o equilíbrio estratégico,
Hua Guofeng tratará de nego-
cios na Europa.

A China permanece obceca-
da pela ameaça do «hegemo-
nismo soviético», tema predi-
leto das declarações oficiais
em Pequim. Hua Guofeng
acredita que o Ocidente,
especialmente a Europa, «em

sua busca cega do lucro
imediato», deixou-se adorme-
cer pelas vazias promessas
soviéticas e vende a Moscou
a corda com a qual será
enforcada.

O presidente chinês,
portanto, desembarca em
Paris disposto a despertar os
lideres ocidentais, justamente
no momento em que alguns
deles ainda relutam, temero-
sos. cm aceitar o rearma-
mento da Europa proposto
pelo comando da OTAN, e
mostram-se receptivos aos
acenos do presidente da
União Soviética Leonid Brej-
nev sobre redução de efetivos
militares. F_le cuega assim,
para exorcisar o «hegemonis-
mo soviético» no velho conti-
nente. De resto, durante sua
última conferência de
imprensa, concedida no dia
sete último, para os corres-
pondentes estrangeiros em
Pequim, Hua Guofeng encai-
xou sutilmente esta expressão
em quase todas as respostas
sobre politica internacional.
Referindo-se, por exemplo, à
detente na Alemanha Ociden-
tal, ele disse que compreen-
dia o desejo de Bonn de ter
relações normais com os
paises da Europa do Leste.
Mas nem por isso deixou de
lembrar que «somos contra o
hegemonismo e as políticas
de expansão».

Mais adiante, indagado se
a China pretendia dar outra
lição ao Vietnã, avisou que
o Partido Comunista Chinês
se reserva o direito de agir
novamente nesse sentido «se,
com o apoio do sócia' impe-
ralismo soviético, o Vietnã
prosseguir em suas provoca-
ções».

A viagem do dirigente
chinês ocorre no momento

em que Pequim é agitada por
uma sucessão de manifesta-

ções. Na semana passada,
estudantes e professores
sairam ás ruas para exigir a
retirada do campus da
Universidade do Povo dos
«guardas vermelhos» que ali
se instalaram nos tempos da
falecida Revolução Cultural.

Por outro lado, o próprio 1 lua
Guofeng anunciou recente-
mente que os principais
animadores da Revolução
Cultural, ou seja, os integran-
tes da chamada "Camarilha
dos Quatro», entre eles
Chiang Ching, a viúva de
Mao Tsè-tung, serão breve-
mente julgados, livres da
pena de morte.

A noticia traz o risco de
provocar graves consequén-
cias internas, pois como
acusar a «Camarilha dos
Quatro» sem atingir a figura
de Mao, em cujo nome agiam
os dirigentes ora em desgra-
ça? Além disso, no tempo em
que a polícia «cortava as
cordas vocais dos presos
políticos», como informou
semana passada uma revista
chinesa, de oposição, o atual
presidente era o ministro da
Segurança de Mao. Acredita-
se que diplomaticamente,
seus interlocutores europeus
não tenham o mau gosto de
fazer indagações sobre o
assunto.

Hua vem a Europa
também para fazer negócios.
Ele sabe que a guinada
comercial feita nos últimos
tempos pela China, hoje cada
vez mais atraída pelos invés-
timentos estrangeiros, inte-
ressa de perto a Europa. A
Alemanha è o segundo maior
fornecedor da China, depois

CUBA

Fidel voltou
de madrugada

Em Nova York, falou com dois
deputados democratas e

com líderes porto-riquenhos

do Japào. Em 1977, exportou
501 milhões de dólares, c tem
um saldo positivo de cerca de
200 milhões de dólares na
balança comercial.

A Inglaterra e a Itália
tém, ambas, um saldo comer-
ciai negativo de 74 milhões
de dólares com a China,
Esses dois paises vêem
assim, a visita do presidente
chinês, como uma boa
ocasião para abrir as portas
do enorme mercado chinês,
de quase um bilhão do
pessoas.

A França, por sua vez,
quer tentar recuperar a posi-
ção de um quarto principal
fornecedor da China, que
ocupou até 1976. Hoje ela
passou para o décimo lugar,
e pretende, agora, cobrir
parte do déficit comercial de
90 milhões de dólares,
vendendo à China aparelhos
de telecomunicações e arma-
mentos. A França é o tercei-
ro exportador mundial de
armas e as perspectivas de
negócios com a China, nesse
setor, são boas. No ano
passado, o governo de
Pequim enviou a Paris uma
missão de generais, com o
propósito de comprar blinda-
dos, aviões e material eletrò-
nico para modernizar seu
exército de 4 milhões de
soldados, o segundo do
mundo, depois do soviético.

Esbarrando até hoje na nega-
tiva do governo americano
em vender-lhe diretamente
armas — venda que certa-
mente comprometeria as
relações V'-shington-Moscou
- Hua Guofeng lembrará aos
militares e fabricantes de
armas franceses, o eterno
perigo do «hegemonismo
soviético».

O presidente cubano, Fidel
Castro, partiu ontem de Nova
York da mesma forma que
chegou: de surpresa, de
madrugada e vigiado pelo
maior aparato dc segurança
que a polícia americana já
montou para a visita de um
chefe de Estado. No fim. cm
vez dos dez dias que penna-
néccria nos Estados Unidos,
segundo dera a entender em
entrevista ao jornal Washing-
ton Post no dia da sua chega-
da, Fidel acabou ficando só
três. E sábado já começava a
ser convidado a ir embora
por alguns jornais de Nova
York. tal o transtorno que a
policia, em virtude de sua
presença, causou a rotina da
cidade, mal refeita ainda dos
congestionamentos, das inter-
diçoes e do super-
policiamento de uma semana
antes, durante a visita do
Papa Joào Paulo II. O
vespertino New York Post,
uni dos que pediram a parti-
da de Fidel. informou que, só
com o pagamento de horas
extras, foram gastos 100 mil
dólares por dia. para cobrir o
serviço ininterrupto de segu-
rança mobilizado para prote-
ger o presidente cubano.

Nos três dias em que este-
ve em Nova York, Castro só
saiu do prédio da missão
cubana nas Nações Unidas,
onde esteve hospedado, para
discursar no Palácio de
Vidro, sede da ONU. E pouco
se soube sobre as suas ativi-
dades.

Na sexta-feira e no sábado,
especulou-se que Castro pode-

compromisso encontrada
evitou o desenvolvimento de
uma crise cujo desfecho
poderia desembocar em duas
vertentes: a queda do gabine-
te liderado pelo primeiro-
ministro Menahem Begin,
porque o Partido Nacional
Religioso, anexiomista,
ameaçava retirar-se da coali-
zação de direita se o plano de
Sharon não fosse aprovado,
ou a renúncia do chanceler
Moshe Dayan, em que se
opõe ao confisco de terras
palestinas pertencentes a
particulares, a não ser nos
casos em que isso atenda «às
legítimas necessidades de
segurança do Estado de
Israel».

Para conciliar as divergên-
cias internas e adotar a deci-
sâo de ontem, o governo
fundamentou-se num..estudo
de sua assessorja jurídica,
que indicava a existência dc
«terras dominais» em quantia
dade suficiente ao redor das
colônias em debate no gabi-
nete. Mas a decisão de ontem
abre um perigoso precedem
te: pelo menos vinte outras
colônias judaicas implanta-
das na Cisjordânia se senti-
rão agora no direita de
reivindicar sua expansão nas
mesmas condições das sete
beneficiadas pelo plano
Sharon.
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Socialismo e liberalismo
G1USEPPE MORABITO

Será possivei que o sócia-
lismo e o liberalismo se
encontrem na Europa?
Para o historiador Leo Vali-
ani, um velho antifascista,
não existem dúvidas a este
respeito. No panorama
europeu, três problemas
comuns se apresentam
diante dos socialistas e dos
liberais: a democracia
•pluralista, a defesa dos
direitos humanos .e o relaci-
onamento entre o Estado e
o cidadão. Sào pontos de
encontro entre uns e outros.
E é justamente para anali-
sar os pontos de encontro
entre o socialismo liberal e
o liberalismo social que
estudiosos de vários países
se encontrarão em Milão
nos dias 10 e 11 de dezem-
bro próximo.

A convenção deverá ser
aberta pelo próprio Leo
Valiani, que falará sobre o
tema «Socialismo liberal».'
O alemão Hartmut Ullrich.
por sua vez. discorrerá
sobre as experiências de
colaboração de governo
entre socialistas e liberais
na Europa, particularmente
na Alemanha Ocidental e
na Dinamarca. Entre
outros, participarão da

convenção Ralf Dahrendorf

e editores de revistas cultu-
rais liberais e socialistas da
Itália, como Alleanza Laica

e crítica Sociale. O debate
será presidido pelo filósofo
Norberto Bobbio.

Na Europa se assiste a
um retorno do socialismo à
distante matriz liberal e
democrática do século deze-
nove, na qual se iniciou o
movimento operário, antes
de optar pela estrada do
marxismo. Contemporânea-
mente, verifica-se uma
maior atenção dos liberais
em relação aos problemas
sociais, de maneira que
realmente se pode falar de
socialismo liberal ou de
hberalismo social. Os sócia-'listas, sejam eles marxistas
ou não, percebem que o
caminho para o socialismo
deve ser o da liberdade c
da democracia, caso não se
queira terminar no estatis-
mo autoritário, no coletivis-
mo comunista que nega a
liberdade do individuo e a
sua própria personalidade.
E nesse contexto, os sócia-
listas acabam por concor-
dar. e não fazem qualquer

mistério disto ~ que a
liberdade econômica é um
pressuposto da liberdade
política. Elas são um todo
indivisível. Diz Leo Valiani:
«É necessário refletir a
respeito dos efeitos «estatis-
tas» do socialismo quando se
fala a respeito da crise do
socialismo».

O problema atual, para os
liberais e os socialistas, é o
de saber aproximar as
aquisições de liberdade do
movimento operário sócia-
lista com as tendências
liberais promovidas pela
reforma social. Tudo isto se
inclui na linha traçada pelo
secretário do Partido Sócia-
lista Italiano (PSD. Bettino
Craxi, quando publicou ano
passado o seu ensaio a
respeito de Lenin e reava-
liou as teorias de Proudhon,
escandalizando os comunis-
tas italianos.

Agora, Bettino Craxi
volta ao ataque com um
artigo publicado há dias no
AVANTI! órgão oficial do
PSI, no qual afirma que o

sistema está em crise e que
é necessário reformar as
instituições. Bettino Craxi é
um socialista que exige
eficiência, em nome da qual

ele nào tem medo de
pregar o fortalecimento do
poder executivo. Para ele, é
«necessária uma verifica-
ção histórica de todo o
edifício constitucional», que
deverá ser realizada de tal
maneira que nela possam
colaborar as forças políti-
cas, inclusive o Partido
Comunista. Para Bettino
Craxi, a Itália se encontra
numa encruzilhada históri-
ca, na qual, em relação ás
questões estruturais, se
medem as suas possibilida-
des e as suas capacidades
de reação.

É um texto que soa como
um necrológio da República
Italiana nascida do pós-
guerra, já muito envelheci-
da, e como o auspício de
uma segunda república. É
um texto que talvez não
seja válido apenas para a
Itália.

IMATURA
A 1* loja de

produtos totalmente
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livros, cosméticos, etc.
Av. Ver. José Diniz. 278
S. Paulo Tel: 24G-7762

ria até avistar-se com o
presidente Jimmy Carter ou,
ao menos, com o .secretário
de Estado Cyrus Vance.

No fim, nada disso aconte-
ceu. E o que se soube de
concreto é que, enquanto
esteve recluso na sede du
missão cubana. Fidel entre-
vistou-se apenas com três
lideres do movimento pela
independência de Porto Rico,
recentemente libertados
graças a um indulto de
Carter, e dois deputados
democratas. Ronald Dclluas
e Mickcy Leland. O primeiro,
depois de ver Fidel no sábado
à noite, disse que as mano-
bras militares que Carter
ordenou no Caribe e o reforço
da guarnição de Guantanamo
não passavam de «provoca-
çào». pois hà 17 anos a
presença de soldados soviéti-
cos em Cuba ó fato conhecido
da Casa Branca.

Antes de partir. Castro deu
entrevista à inevitável Barba-
ra Walters, da cadeia ABC,
de televisão, e afirmou que as
tropas cubanas só sairão da
África quando estiver resolvi-
da a questão da Namíbia. A
respeito da sucessão na Casa
Branca, ele se disse decepcio-
nado com as últimas atitudes
de Jimmy Carter, e por isso,
não gostaria de vé-lo reeleito.
Quanto à possivei candidatu-
ra do senador Edwardy,
comentou rindo: «Não acredi-
to que meu apoio à sua
candidatura ajudaria muito a
convencer o eleitorado ameri-
cano*.

ESTADOS UNIDOS

Carter vence
Kennedy em Miam.

Mas não era para valer.
Foi numa convenção menor

do Partido Democrata
Os partidários do presiden-

te Jimmy Carter estavam
felizes, sorriram e cantaram
vitória. Ao final de uma
convenção regional do Parti-
do Democrata, na Flórida,
ontem, eles julgaram que
haviam vencido um primeiro
teste eleitoral contra o sena-
dor Edward Kennedy, prova-
velmente, o mais temível
adversário de Carter entre os
que disputarão, a partir do
início do próximo ano, a
.indicação do Partido Demo-
crata para as eleições presi-
denciais de novembro de
1980.

Carter, na Flórida, ganhou
a maioria dos delegados, elei-
tos no sábado em Miami.
Até a noite de ontem, a
contagem de votos feita pelos
dirigentes democratas na
convenção e porta-vozes dos
dois comitês eleitorais,
davam 503 para a chapa de
Carter e 268 para a de
Kennedy. A convenção demo-
crata da Flórida, na qual

foram escolhidos 879 delega-
dos municipais, do partido,
na verdade nada tem a ver
com as eleições ou com as
prè-eleiçôes primárias.
Mesmo assim, a expectativa
em torno do resultado foi
grande.

Na Casa Branca, onde a
perda de popularidade de
Carter vinha sendo acompa-
nhada com apreensão, o

, clima ontem era de satisfa-
ção. «O presidente está muito
contente , Ficou evidenciado
que os que desejam desafiá-lo
devem estar preparados para
uma luta encarniçada», disse
o porta-voz da presidência,
Jody Powell. Mas o fato é
que se deve atribuir, uma
importância muito relativa à
convenção da Flórida. Trata-
va-se de um acontecimento
menor em si. Além disso,
Carter e seus partidários
empenharam-se de fato na
disputa, enquanto Kennedy,
nao deu a mesma
importância ao evento.

TURQUIA

Ecevit perdeu
as eleições

Sai, mais uma vez, o
social-democrata Bulent
Ecevit. Entra, mais uma;vez,
o conservador Suleyman
Demirel. Este é o resultado
das eleições realizadas ontem
,na Turquia para o preenchi-
mento de cinqüenta vagas no
Senado e cinco na Câmara
Federal. O Partido da Justi-
ça. de Demirel, venceu o
Partido Republicano do Povo,
de Ecevit, que estava no
poder há 21 meses. Sobre um
total de 450 deputados, Demi-
rei conta agora com 181 e
poderá assumir a chefia do

governo graças a uma alian-
ça que o Partido da Justiça
mantém com uma coligação
de pequenos partidos de
centro-direita, que conta com
46 deputados, e lhe assegura-
rá uma frágil maioria de
apenas um voto no Parla-
mento. Um porta-voz do
Partido Republicano do Povo
reconheceu a derrota e
previu a renúncia de Ecevit
para hoje. Em incidentes
ligados às eleições, seis
pessoas morreram e outras
seis ficaram feridas.

CONSTRUÇÕES E
REFORMAS

Construtora projeta, constrói ou reforma, inclusive pe-
quenos serviços. Resid., Com., Ind. Financiamento
próprio em até 24 meses. Tratar: Rua Guarará. 450 -
Tel.: 287-2198.
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Brasília vê a
avestru\ passar

O MODELO EM DEBATE

11 ¦! *?¥ a^l^

As estatísticas que mais
atraem a atenção de
Brasília, neste momento,
nao se referem a área
econômica. No Planalto c
nos Ministérios, um grande
gráfico pendurado à parede
mostra uma curva, ridícula
desde o começo, c próxima
do zero, neste momento, e
que mostra o público
presente, sucessivamente, á
chegada do Brizola,
rnmicio do Arraes, posse
da diretoria da UNE

i monos do oitocentas
pessoa^ concentração das
lideranças sindicais contra
a nova política salarial, em
plenos arraiais do Lula
i menos de quinhentas
pessoas passeata contra a
«extinção de MDB t menos
ni remo i- cinqüenta
pessoa

Eterna avestruz a
chamada oposição brasilei-
ra vai perder noites discu-
undo meta fisicamente aqui-
Io que já deveria ser óbvio
— desde a chegada de
Brizola. Não adianta, a
esta altura, tentar discutir
se os presentes às «mani-
festações» foram dez mil
ou vinte mil, trinta mil ou
sessenta mil. Foram cem,
foram quinhentos, meia
dúzia de gatos-pingados,
sem possibilidade de qual
quer escamoteaçào.

Desde a chegada de
Brizola — que se shonhava
apoteótica - a chamada
oposição brasileira deveria
perguntar-se se não tinha
razão quem afirmava que
as vanguardas políticas e
as lideranças inteleciuais
ao pais vivem «encastela-

das», cultivando ilusões,
pressupondo que sabem o
que o povo pcasa e deseja
- c que nada mais sâo do
que- fantasias c
saudosismos grupais.

No caso especifico do
projeto da política salarial,
os arraiais intclectiais c
as lideranças sindicais
decidiram, por razoes
evidentemente políticas,
que a palavra de ordem
seria torpedar o projeto,
«arrastando multidões para
as ruas contra a sua
aprovação*. Igualaram-se,
no comportamento, aos
governos que nâo cônsul-
tam, nâo oiivem a socieda-
de. não a representam
verdadeiramente: «fecha-
ram a questão» contra o
projeto, sem saber se as
bases o consideravam uma
conquista.

A «abertura» vai
mostrando, a cada dia, que
o «fechamento do refime»-
foi tremendo equivoco, o
campo fértil para a criação
de falsas lideranças, falsos
heróis - e teses equivoca-
das, radicais, que só eram
aceitas por força da animo-
sidade que a situação politi-
ca despertava, contra o
poder central.

Brasília pode tirar
conclusões dos ü-timos
acontecimentos. Descobrir
que, com a «abertura*, é
possível contar com a
participação da população
no encaminhamento de
soluções para os problemas
nacionais - sem novas
tentativas de esconder a
verdade ou prometer mila-
gres. O resto sao avestruzes;

O presidente do Banco Central, Emane Galvéas, afirma que
com o «modelo exportador o Brasil vai resolver

o problema da dívida externa, de 50 bilhões de
dólares. A situação fugiu ao controle, diz Luciano Coutinho

Os investimentos estrangei-
ros terão até o final do ano
um tratamento fiscal mais
favorável, equiparando-se o
Imposto de Henda sobre a
remessa de juros ao cobrado
sobre os empréstimos exter-
nos, revelou o presidente do
Banco Central, Ernane
Galvéas. A idéia inicial do
governo é dar esse tratamen-
to especial apenas aos invés-
timentos resultantes da
conversão de dividas de
multinacionais em capital de
risco — para reduzir a divida
externa do pais.

Para o presidente do Banco
Central, "a alta das taxas de
juros nos Estados Unidos c
no mercado eurodólar preju-
dica o Brasil, pois respresen-
La um ônus a mais para o
balanço de pagamentos, por
força do encareci mento dos
juros da dívida externa.

O presidente do Banco
Central, que esteve duas
semanas no exterior partici-
pando das reuniões anuais do
FMI e do Banco Mundial,
além de conferências para
atração de investimentos
estrangeiros no Brasil, acha
que, «em compensação, as
causas das aitas das taxas de
juros nos Estados Unidos e
no mercado do eurodólar são
a inflação americana e a
desvalorização do dólar, dois
fenômenos que favorecem o

aumento das exportações
brasileiras, porque nossos
produtos ficam mais baratos
para os demais importa-
dores*.

Não há contradição?
Galvéas observou que a
estratégia de reaceleracão da
economia adotada pelo minis-
tro Delfim Netto, é viável,
apesar das possibilidades de
recessão econômica coinan-
dada pelos Estados Unidos,
pois «não se trata de querer
acelerar a economia rompen-
do as barreiras do razoável.
O que se quer evitar é a
recessão e o desemprego
internamente».

Para ele, há meios de
«compatibilizar o balanço de
pagamentos com o desenvol-
vimento econômico: depende
de mobilizarmos os recursos
internos para o desenvolvi-
mento; mantermos a conten-
ção das importações de
petróleo; desenvolvermos os
programas de substituição; e
fomentarmos as exportações,
com as safras agrícolas, já
se recuperando em 1981) e os
manufaturados mantendo o
crescimento observado este
ano*.

Depois de lembrar que «o
mundo esta em recessão
desde 1974, com depressão
em 1975, e o Brasil tem crês-
cido assim mesmo«, o presi-
dente do Banco Central disse

que «o lugar modesto que o
Brasil ainda ocupa no comer-
cio mundial não justifica
preocupações de que as
exportações nâo possam crês-
cer. Há mercados para ser
explorados sem problema».

Efeitos internos. Reconhe-
ceu o presidente do Banco.
Central que a alta dos juros
externos torna mais urgente
a conversão dos empréstimos
externos (das filiais de
empresas estrangeiras no
país) cm investimentos de
risco. «Mas essa adaptação
será feita através da política
fiscal, porque na atual
conjuntura - cm que preci-
samos de empréstimos exter-
nos para equilibrar o balanço
de pagamentos — nâo seria o
caso de encarecer os emprés-
timos, mediante maior tribu-
lação sobre a remessa dos
juros». Os benefícios ao
investimento de risco, no
entanto, «nâo vão implicar
alteração da lei de remessas
de lucros, uma lei estável.
Ela não precisa ser mexida,
basta adaptar-se o tratamen-
to ii conjuntura*.
Galvéas reiterou que a espe-
culaçao cambial com os
depósitos voluntários da
Resolução 4.'i2 do Banco
Central, que atingiram 3,4
bilhões de dólares, sendo 2,45
bilhões depositados por
empresas e 960 milhões por

instituições financeiras, atra-
ves da Resolução 6.'). preocu-
pa o Banco Central. «No
momento, porém, não esta-
mos estudando nenhuma
medida para suprimir a espe-
culaçao. Só estamos usando a
persuasão moral. Mas admito
que se o fluxo e refluxo de
recursos de 432 prejudicarem
a política monetária, o prazo
mínimo de ,'10 dias para a
permanência dos depósitos
poderá ser levado para 180
dias*.

Mais impostos.Galvéas
descartou qualquer possibili-
dade de novas medidas para
reforçar o tabelamento das
taxas de juros na próxima
reunião do Conselho Monctá-
rio Na- ional, em principio
marcada para o dia 24, mas
não afastou a possibilidade
de maior taxação sobre os
depósitos a prazo e letras de
câmbio: «Não estamos
pensando nisso no momento,
rrias nessa área de tributação
esta tudo em aberto».

Ele revelou, ainda, que os
meios de pagamento cresce-
ram 28,4rá ate o dia 25 de
setembro, admitindo que ate
o final do més passado lenha
sido atingida a taxa de Wr.
que era inicialmente prevista
para a expansão do dinheiro
em poder do público e dos
depósitos a vista nos liancos
até o final do ano.

Desnacionalizar,
como única saída

O modelo não deixa alternativas

VERTICALIZAÇÁO

Delia Manna pede
ação do governo

VICENTE D1ANEZI FILHO

Primeiro, foram os empre-
sários dos setores de plásti-
cos e de autopeças. Agora,
sâo as indústrias de trata-
mento e proteção de
superfícies que protestam
contra a verticalização da
produção industrial. As críti-
cas visam principalmente as
empresas multinacionais:
«Sempre que o capital estran-
geiro assume o controle de
uma fábrica brasileira, a
primeira mudança que faz é
criar uma seção própria de
galvanoplastia ou tratamento
térmico, malgrado os prejui-
zos causados ás pequenas e
médias industrias nacionais».

O desabafo de Roberto
Delia Manna, presidente do
Sindicato da Indústria de
Proteção, Tratamento e
Transformação de Superfícies
do Estado de Sáo Paulo (Sin-
disuper), náo é uma no vida-
de. Meses atrás, a mesma
queixa partia do Sinoicato da
Indústria de Plásticos e do
Sindicato da Indústria de
Peças e Componentes para
Veículos Automotores, entre
outros. E os dois foram bem-
sucedidos em seu protesto,

I pois a portaria 63, então
baixada pelo Conselho de
Desenvolvimento Industrial
(CDI), condicionou a aprova-
ção de todos os projetos de
verticalizaçáo ao exame pré-
vio e autorização dos sindica-
tos patronais.

Intervenção oficial. Trilhan-
do o mesmo caminho, Delia
Manna enviou esta semana
um requerimento ao CDI,
buscando a proteção do órgão
governamental para as 2.500
empresas do setor, represen-
tadas num Bindicato que, até
há poucos anos, como éle diz,
constava da relação de enti-

; dades-fantasma da Federação
das Indústrias. Isto é, servia
apenas para dar voto nas
eleições empresariais.

A verticalizaçáo, assim,
ganhou terreno. E, só para
dar alguns exemplos, um
assessor de Delia Manna
chegou a desfiar uma lista
que já guarda na memória: a
Phillips começou a fazer o
tratamento de superfícies ao
adquirir a Wallita, a La
Fonte ao ser comprada por
um grupo francès,a Metalúr-
gica, Dodi ao cair em mãos
alemãs etc. Sem falar nas
que nasceram estrangeiras,
como a Volkswagen e a
General Motors. «Todos os
nossos clientes que começam
a se tomar economicamente
interessantes», explicou.

PETROBRAS

Prejuízos, para
evitar críticas

JOSE ROBERTO DE ALENCAR

DEBATE"O agrônomo, sem
função no país"

MAURO MARTLNS BASTOS, de Curitiba

A deterioração do halan-
ço de pagamentos nos últi-
mos anos mostra que a
evolução da divida externa
esta fugindo ao controle do
governo, aponta o professor
Luciano Coutinho. da
Inicamp. O custo da divida
tende a ser cada vez mais
alto, o que fatalmente obri-
gará o país a fazer eonces-
soes para estimular <i
ingresso de capitais estran-
geiros sob a forma de
investimentos, para «rece-
ber» dólares e manter sua
capacidade de pagamenlos.
Na pratica, isso significará
maior Índice de desnaçiona-
lização e possivelmente,
novas distorç oes no
«modelo v.

Luciano Coutinho lembra
que a «saúde externa» de
um pais v tradicionalmente
medida pelo coeficiente da
dívida em relação as expor-
taçôes, isto e. o valor da
divida, dividido pelo valor
das exportações — já que
ele, teoricamente, mostra a
capacidade que o pais tem
de saldar seus compromis-
sos no exterior. Nos últimos
anos, os juros e amortiza-
çòes, que representavam
32'á das vendas externas
em 1974. evoluíram para
410; em 1975: 47rr em 1976;
Wt em 1977, Wr em 1978

e deverão ser de aproxima-
ciumento 70'.' este ano.
Quer dizer, tudo que o
Brasil exporia será gasto,
em 70%, para os compro
rnissos da divida, restando
apenas 30% para pagar as
importações, remessas de
lucros, assistência técnica
etc. Como esses gastos
excedem varias vezes a
parcela de 30' i. o resultado
é um só: o pais tem que
buscar mais empréstimos
no exterior, aumentando
cada vez mais a
externa.

di

O governo afirma que
poderá resolver o problema
da divida via aumento das
exportações. Coutinho
considera essa meta alta-
mente improvável, por uma
série de razões. Entre elas.
o fato di- o pais ter que
extinguir gradualmente os
subsídios as exportações
nos próximos anos. de açor-
do com compromisso
firmado dentro do Gatt;
Além disso, e preciso
lembrar a conjuntura
recessiva, da economia
mundial. «A expansão das
exportações nos últimos
anos e em parte artificial,
resultado apenas da alta de
preços no mercadt)
mundial*.

«montam seções de galvano-
plastia e tratamento térmico
de superfícies*.

Frustração. O resultado da
verticalizaçáo não é outro
senão o de condenar as
empresas do setor â eterna
condição de pequenas e
médias, nas quais o número
de empregados não passa de
duzentos e o faturamento difi-
cilmente chega a 40 milhões
de cruzeiros por ano. Em
conseqüência, não hà desen-
volvimento tecnológico,
embora a qualidade de servi-
ços da indústria nas palavras
de Delia Manna, possa ser
comparada à dos principais
países industrializados.

Apesar dessa dificuldade, a
indústria local cresceu à taxa
de 10rc nos últimos anos, e
até dezembro, ficará próxima
a isso. Nos últimos meses
«começamos a bater recor-
des», de faturamento, não
obstante o setor esteja com
dificuldades para se suprir de
níquel e ácido crómico. O
níquel é totalmente importa-
do, sob o controle do Consi-
der que, entretanto, já acei-
tou a previsão de elevar as
cotas das empresas de 2,2
mil toneladas em 1978 para 3
mil toneladas este ano. O
problema do ácido crómico,
no entanto, não está solucio-
nado porque a Bayer, infor-
mou Delia Manna, cortou
50rr da produção em virtude
do racionamento do óleo
combustível. A indústria
tentou conseguir autorização
para importar mas o governo
não concedeu.

O Conselho Nacional de
Petróleo acaba de autorizar a
Petrobras a fornecer óleo
combustível mais viscoso,
mais grosso, ás indústrias
interessadas. Por enquanto,
esse óleo mais pesado será
oferecido apenas aos fregue-
ses das refinarias de Canoas,
no Rio Grande do Sul, e de
Paulinia, Cubatão e Capuava,
em São Paulo. Com ele, o
país vai reduzir - mas
apenas reduzir - os
prejuízos que está sofrendo
desde que a Petrobras redu-
ziu as exportações de gasoli-
na, por causa das críticas da
imprensa.

A decisão indica que o
consumo de óleo diesel conti-
nua crescendo mais do que os
outros derivados. Mais, inclu-
sive, do que o de óleos
combustíveis. Acontece o
seguinte: importar derivados
sai muito caro. Como o
parque de refino da Petro-
brás dá para abastecer o país
e ainda exportar um pouco, o
melhor, mesmo é importar
petróleo (pois o Brasil produz
apenas 15rc do petróleo que
consome) e refiná-lo- aqui.

Na refinaria, o petróleo se
separa em suas frações: gás
de cozinha, nafta petroquími-
ca. naftas leves e pesada
(que misturadas formam
gasolinal, querosene (de
aviação e de iluminação),
óleo disel, óleos combustíveis
e um resíduo, do qual fazem
óleos lubrificantes, isolantes,
asfaltos e parafina. Isso tudo
já vem dentro do petróleo.
Refinar é separar frações.

O divórcio. Mas a estrutura
do consumo brasileiro, como
se sabe, não está batendo
com a estrutura do petróleo.
Como o governo resolveu

castigar um pouco o trans-
porte individual, aumentou o
preço da gasolina, para
forçar sua economia.

Além disso, o álcool mistu-
rado â gasolina também libe-
ra uma parte dela. Assim,
estava sobrando gasolina
daquele petróleo importado.

Esta gasolina estava sendo
exportada — um barril dela
pelo preço de dois barris de
petróleo — mas os jornais
reclamaram, disseram que
ela estava sendo vendida
«abaixo do preço interno», e
o govemo mandou a Petro-
brás fazer uma «derrubada».
Ou seja: em vez de tirar toda
a nafta, deixar um resto dela
«cair» no querosene. Um
resto de querosene passou a
ser «derrubado» no óleo
diesel e, assim, a oferta de
naftas (gasolina) diminuiu, a
de querosene permaneceu
inalterada e a de diesel crês-
ceu. Não é uma medida
muito inteligente - pois
nafta custa mais caro do que
querosene e este, por sua
vez, também é mais caro do
que o diesel. Mas equilibrou o
mercado, por uns tempos. E
silenciou as criticas.

Agora, o governo autorizou
uma «subida» de um pouco
de óleo combustível para o
diesel. Esta sim, uma medida
inteligente: combustível vale
muito menos do que o diesel.
E, como o diesel estava
mesmo mais fino, e enobreci-
do por um tanto de querose-
ne, esse pouco de óleo
combustível subido, para ele
não fará muita diferença. E o
mercado de derivados estará
novamente equilibrado. Mas
que exportar gasolina seria
uma solução melhor, isso
seria.

«A agricultura brasileira
esta sendo dirigida por
pessoas despreparadas. Esta-
mos vendo o esgotamento da
fronteira agrícola de terras
férteis já delimitada se exau-
rindo. E não será pela derni-
liada de matas ou importação
maciça de tecnologia e meca-
nização que conseguiremos o
aumento da produção.. Agora
a produtividade, cada vez
mais, terá de ser obtida a
partir da melhoria da quali-
dade do plantio, a partir da
rentabilidade por área. Isso
quem sabe fazer somos nós,
agrônomos, que não estamos
sendo consultados, que não
estamos participando na
formulação da política
agrícola».

, A opinião do agrônomo
Marco Antônio Castanheira,
vice-presidente da Associação
dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná, reflete o grau de
preocupação da classe que
pretende denunciar, em
congresso, o estágio de
despreparo c com-
prometimento de muitos dos
responsáveis pela política
agrícola brasileira, assim
como a própria «pulveriza-
ção» da profissão de agròno-
mo, que nos últimos anos
assistiu ao surgimento de
pelo menos 37 cursos setori-
ais que nada mais sáo do que
o desmembramento de espe-
cializaçòes constantes no
currículo original do agròno-
mo, tudo em nome da impor-
tação de tecnologia.

Sob o tema central «ali-
mento, energia e vida», pela
primeira vez a classe vai
reunir dois mil profissionais,
em Curitiba, a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 22.

Para Polan Lacki, eoonle-
nador-geral do encontro, se o

Barreira aos têxteis

BUROCRACIA

Quando sai caro concorrer
A burocracia, é bom que o

ministro Hélio Beltrão saiba,
traz prejuízos não apenas
quanto â morosidade, mas
acaba afetando também,
diretamente, os cofres das
empresas. Um dos exemplos,
as exigências feitas durante a
participação em licitações
públicas, será enfocado,
nesta semana, pelo professor
Hcly Lopes Meirelles, em
seminário sobre o assunto
que a Associação Comercial
promoverá.

Para participar de uma
licitação, a empresa é obriga-
da, entre outras coisas, a
depositar uma quantia a
título de caução (uma garan-

tia de que ela tem condições
financeiras, ou capital de
giro, para executar o servi-
çoi. «Esta obrigatoriedade»,
afirma Lopes Meirelles, «exi-
ge das empresas um esforço
de imobilização de capital,
que é devolvido sem juros
nem correção monetária». E,
o que é pior, sem qualquer
certeza de que conseguirá o
serviço. «Parece razoável»,
diz ele, «exigir-se caução
apenas à empresa vencedora,
e não a todas as concorren-
tes, a quem cabe, inclusive, o
direito de desistir a qualquer
momento».

Lei Federal. Além disso,
Lopes Meirelles entende que

a documentação principal de-
veria ser exigida exclusiva-
mente d> empresa vencedo-
ra. Mas o que ocorre afirma
ele, é a aplicação sistemática
do Decreto-Lei 73140/73 que,
destinado a regulamentar
obras de. engenharia apenas
em contratação federal,
acaba sendo usado tanto na
área estadual como munici-
pai. «Estados e Municípios
aplicam-no por conta própria,
gerando com isso um volume
de dificuldades burocráticas
extremamente prejudicial».

Os temas do seminário
sobre Desburocratização, que
será realizado nesta terça-
feira, são: «Edificação, Zone-

amento e Ecologia» (Paulo
André Germanos, doSecovil;
«Contratações Públicas»
(Hely Lopes Meirellesi;
«Desburocratização e Admi-
nistração Pública* (Pedro
Celidònio Gomes dos Reis,
presidente da Fundapi. Have-
rà, ainda, o painel sobre
«Transferência das Onerações
e Encargos Burocráticos do
Poder Público aos Adminis-
tradores ou Contribuintes —
Registro do Comércio; Aspec-
tos Tributários, Previdenciais
e Trabalhistas; Inscrições,
Cadastros e Documentários»,
com Harry G. Simonsen.
João Baptista Morello Netto,
Mareei D. Solimeo e Pascoal
R. A. Napolitano.

governo deu prioridade á
agricultura, se a solução está
na agricultura, nós somos os
únicos capazes de oferecer
respostas e soluções a esses
problemas. Mas aonde nós
estamos representados'.'
Basta dar uma olhada mis
secretarias de Agricultura
dos Estados onde a atividade
realmente pesa no pais —
Rio Grande do Sul, Paraná,
São Paulo, Minas Gerais.
Bahia, Mato Grosso do Sul e
Pernambuco — para perco-
termos que nenhum de seus
titulares é agrônomo. Mesmo
nos quadros de pessoal
dessas secretarias o agròno-
mo aparece sempre como
mero executor de políticas já
traçadas.

O próprio Ministério da
Agricultura, segundo Marco
Antônio Castanheira. possui
onze empresas vinculadas.
Dessas, apenas duas são
comandadas por agrônomos:
quer dizer, essas empresas
estão formulando políticas e
soluções para a agricultura
sem o concurso de agro-
nomos.

Talvez a falta de represen-
tatividade do agrônomo seja
até mesmo uma contingência
da própria falta de voz ativa
do Ministério da Agricultura
na .execução de uma política
agrícola autônoma, desvincu-
lada dos casuismos do mono-
tarismo vigente em nossa
economia.

Classe conservadora. Tradi-
cionalmente, os agrônomos,
por serem oriundos do meio
rural? geralmente vinculados
as grandes propriedades,
pouco se manifestaram sobre
a política agrícola. Acontece
que hoje 150% dos estudantes
do agronomia sáo oriundos do
meio urbano e segundo Polan
Lacki,como agentes de
produção, sentem-se tolhidos
por distorções de natureza
profissional e por métodos
dissociados da realidade.
Exemplo disso, diz Polan
Lacki, é a estrutura fundia-
na que prejudica o trabalho
do agrônomo. Ele é um
profissional de produção,
enfrentando um modelo
exportador e de concentração
fundiária. Encontra uma
série de estruturas montadas
para esse modelo como o
Ceplac para o cacau, o IBC
para o café, o IAA para o
açúcar, mas para a cultura
de subsistência, para a
pesquisa da cultura que vai
resolver o problema da fome,
não encontra apoio algun..
Além do obstáculo do latifun-
dio. há também o problema
do bóia-fria, que nào é mão-
de-obra adequada. E o agro-
nomo sabe que não está ao
alcance dele utilizar os fato-
res de produção que temos
em abundância.

O protecionismo europeu
em certos setores, o especial-
mente no têxtil, foi assunto
na imprensa local durante a
visita ao Brasil, do vice-
presidente da Comissão da
Comunidade Econômica
Européia iCEEi. Wilhclm
Ilaferxamp. Segundo o
embaixador brasileiro na
CEE, Luiz Augusto Pereira
Souto Maior, entrevistado
pela Agência Franco IVesse,
a Comunidade costuma

tomar medidas contra os
paises cujos custos de mão-
de-obra são baixos, justamon-
to no momento cm tiuc as
nações em vias de desenvol
vimento pretendem aumentar
suas exportações do têxteis.
O diplomata, criticando essas
medidas, explicou que elas
acabam prejudicando a
produção dos paises do
Terceiro Mundo cm um setor
altamente mecanizado, onde-
a participação da mão-de-
obra e irrisória.

No encontro que terá, esta
semana, com o diretor da
área de Mercado de Capitais
do Banco Central, Hermann
Wagner Wey, a Acrefi (asso-
ciaçáo das financeiras) vai
pedir que o limite para a
concessão de crédito pessoal
seja elevado de 23 para 32
mil cruzeiros (de 15 para 20
vezes o Maior Valor de Refe-
rência). «Esse aumento»,
disse João Uchoa Borges,
presidente interino da entida-
de, «já deveria ter sido apro-
vado na última reunião do
Coasclho Monetário Nacional.
Acredito que isso aconteça na
próxima reunião (marcada

para esta quarta-feira), pois
a pressão de vendas, neste
inicio de trimestre, está forte
e. até o final do mês, atingirá
níveis altíssimos». Depois da
queda dos juros imposta pelo
Banco Central na aplicação
(foram de 7,5% a 8% ao més
para 5% a 6%). as financei-
ras estariam com dificulda-
des em colocar suas letras de
cambio. O sproad lou lucro
em cada operação) diminuiu
o, apesar da ampliação no
financiamento para veículos
usados ter reativado o
mercado, houve uma retra-
çào em termos de carros
novos.

Manobra desmascarada
Primeiro, os boatos diziam

que o Irã pretendia reduzir a
produção do petróleo (o que
traria escassez e aumento de
preços).

Logo em seguida, o
barril atingia , no mercado
livre, niveis recordes (perto
de 40 dólares) em Londres.
Coincidência? Obviamente
nào. A manobra (mais uma)
asada para «puxar» os preços
foi. finalmente, desmascara-
da pela própria Rádio Teerã,
em comunicado do ministro
iraniano do Petróleo. A trans-
missão, captada em Londres,
diz que «após rumores da
imprensa estrangeira sobre

uma redução, da extração o
exportação de petróleo, o
senhor Moinfar 10 ministro)
disse a nossos repórteres que,
nos últimos vinte dias (isto é,
a partir de 23 de setembro)
os poços de Ahvaz, Aghajari,
Masjid Soeyman e outros
produziram 3 579 mil barris
de petróleo por dia, enquanto
que de outras fontes saíram
484 mil barris-. E. som
deixar duvidas, completou:
«Nos últimos dois dias a
produção diária foi de 3 509
mil barris daqueles poços e
460 mil de outras fontes. O
volume diário é de cerca de 4
milhões de barris*.

A agiotagem agrícola
A participação de agiotas

no financiamento da safra do
feijão no sertão alagoano
continua intocada - foi o que
denunciou o prefeito José
Gama (Arena i, da cidade
sertaneja de Ouro Branco, a
245 km da capital, ao pedir
providências ao governo
contra esse sistema. O peque-
no produtor, sem dinheiro
para adquirir sementes, se
sujeita a negociar com os
agiotas, recebendo um saco
para pagar quatro na colhei-
ta.

Gama lembra que esse
sistema é responsável.
também, pelo êxodo rural e
explicou que o sertanejo, por

ser honesto, paga seu
compromisso e fica na miso-
ria. Segundo o prefeito, o
rendimento por tarefa (25
braças quadradas, uma braça
tendo 2,2 metros) é de cinco
sacos, quando o ano é bom.
Muitos agricultores não
conseguem atingir essa
média baixíssima e, ás vezes,
colhem apenas para pagar o
agiota que fica na porta de
sua pequena propriedade,
pressionando. «O agricultor
paga o débito e vai embora
porque, seja qual for seu
futuro fora do sertão, è
melhor que morrer de sede
com o pote embaixo da cama
do vizonho.»
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Poucos procuram
as plantas para
casas populares

Todos os domingos,
seis administrações regio-
nais de Sào Paulo - Santo
Amaro. Campo Limpo,
Sào Mlgucl-Efmelino Ma
tara/./.o, Itaquera-
(juaiana/es. Piritiiba-
Perus e Freguesia do O -
mantêm plantões para a

expedição gratuita de
plantas para moradias
econômicas. O compare
cimento de Interessados,
porém, parece nào justili
car o trabalho. Ontem.
por exemplo, na AR
Santo Amaro, apenas
uma pessoa apareceu

para solicitar uma planta,
mesmo assim com fl du
cumcntaçào errada. E nào
se cspéraVjQ que ninguém
fosse buscar plantas soli-
citadas no domingo ante
rior. simplesmente por
que. naquele dia. o com-
parecimento foi nulo.

Wagner Maiictise. o
engenheiro de planlào.
disse que a regional de
Santo Amaro, a maior da
cidade, expede cm média
30 plantas mensais, o que
significa que. cm toda SÜO
Paulo, o total não dese
chegar a cem. Existem 48

modelos dc plantas para
casas econômicas, que
podem ser obtidas me-
diante a apresentação do
xerox da escritura e do
Imposto Territorial rela
tivo ao terreno, alem de
uma entrevista para se sa-
ber se o solicitanle não é

proprietário de outro imó-
vel. As plantas podem ser
solicitadas em qualquer
dia da semana, mas o pc
dido aos domingos tem a
vantagem da rapidez no
atendimento: no domingo
seguinte, já estão á dispo
siçào do interessado.

Mães cobram
creche do
prefeito

de Taboão
Durante as comemo-

rações do Dia da
Criança, sábado último,
no Vale do Pirajussara.
o grupo de mães local
reiterou sua disposição
de continuar brigando
para que o prefeito de
Tabono da Serra. Ar
mando Andrade, cum
pra com as promessas
de dotar o vale de uma
creche, para a qual seria
destinado um terreno
d c 1.700 metros
quadrados, e de um
posto de atendimento
medico. Para que o
posio funcione, garan
tem as mães. bastaria
que a Prefeitura con-
cluisse o prédio iniciado
lia sete meses, parte que
lhe cabe cio convênio as
sinado com a Secretaria
da Saúde, em maio úl
limo.

Aparclhamenio do
centro de saúde, pro-
grama de orientação
para gestantes, escola
para excepcionais, ou-
tias velhas reivindica-
ções da comunidade,
mostradas no filme de Su-
sana Amaral, recente-
mente premiado em
Brasília, que não foram
atendidas. As màes cs-
trannam, ainda, o fato
de que. com o prédio
prestes a ser concluído.
o prefeito prefira alugar
um local, por sinal per-
tenceiite ao presidente
da Câmara de Taboào.
Modesto Nazaré, para
funcionamento do posto
em caráter precário.
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FONE DE OUVIDO DAM
331 C Com controles do volurne por canal

AVISTA

CONJUNTO MODULAR
CCE SYSTEM SS120
Conipòslõ de Receiver AM-FM-fM Stèrób
CCE SR 3220 I00 watts Proteção ASO
touütiesr> • mulinrj - Reverse Toci-tlitco
C'123capsüla magnética, agulha diamante
Controle anll-skàtmg Cassete Oeck Slereo
CD 1200. Carregamento Ironial e ajuste de
polarização'o ülus Caixas acústicas CL 66
sistema Basá Relléx de 3 canais, t Ra<>

SEMENTRADA

Butantã luta
para manter

seu Centro de
Saúde aberto
O Centro de Saúde

do Butantã, um dos pou-
cos que dào bom atendi-
mento, em toda a capi-
tal, está ameaçado de le-
chamento. E o responsa-
vel pela ameaça é o pró-
prio governo do Estado,
que se recusa a liberar
as verbas necessárias à
sua manutenção.
M esmo sabendo o
quanto ele é necessário
para uma população de
d0 mil'moradores da re-
giào, entre os quais se
incluem os de cinco fa-
velas. Por isso. sábado
passado, às 18 horas,
cerca de cem moradores
foram ao Centro de
Saúde levar seu apoio à
luta dos médicos c fun-
cionáriòs para manté-lo
funcionando.

"Isto aqui não pode
fechar, nào. É o único
posto dc saúde onde a
gente é bem atendida-
Até psicólogo tem. O
pessoal daqui é muito le-
gal. Quando a gente está
passando mal, mesmo
que não seja no horário
de consulta, eles dào um
jeito de atender,*' disse
Rita Alves de Araújo,
uma humilde e fiel
usuária do Centro de
Sáude do Butantã. E foi
mais longe: "Sc o go-
verno diz que não_ tem
dinheiro, por que nào le-
cha os outros postos que
atendem mal á popula-
çào'.'"

Logo em seguida,
porém, ela reformulou
sua .opinião, sendo
aplaudida pelos demais
presentes: 

"Ou melhor.
Não tem de fechar
nada*'.

A população do Bu-
tanta já está prome-
tendo uma grande mobi-
lizaçâo para manter o
centro aberto. Inclusive
uma manifestação-
monstro diante da Sc-
cretaria da Saúde está
nos planos. '
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Falando manso, Zeca Diabo
diz tudo o que pensa.
Lima üu.iHu o outros assuntos
tio grande Interesse est.io no n ° •! de

dOÇUKl
a nova lovista do culinária e do

¦ DislnouiÇào exclusiva

jumbo
Procute Iraie mesmo seu exemplar
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27.990,
12x3.431,

41.172,

F0NÚGRAF0 ESTERE0FÔNIC0 GRUNDIG
STUDI0R-615
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Com 25 watts de potência de saída.
Radio FM, toca-disco automático com 3
lotações Entrada e saída para gravado-
les e 2 caixas acústicas Sleteobox 40
Controles deslizantes.

ou

TOTAL «.PRAZO

SIMINTRADA

5 x 860,
12.900,

RÁDI0RELÓGI0
CCE DIGITAL

DT102
Slecrj Despertador com musica
uu alarme iiçi.inclo-o rióvanieiilo

pos IO niiriülOs.'Sistema Snooa'
que dDSirflü o alarme ou udio.

AVIÜTA CllWlIUj

15x310,
4.650,TOTAL A PRAZO

SIMINTRADA
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CONJUNTO ESTÉREO
TRlS0ftGXT4545K
SANYO 80 watts de potência.
Ampliflcadores de saída. SistemaSTK. com
circuitos integrados. Sistema Matrix Quadrifónico
Toca-discos automático Garrard|6.300
Compatibtlizadoi de sintonia AM/FM/AM Stereo
ControíB deMolume "Clíck-stop" com 30 posições
Chave "Night-switch" que desliga o aparelho
automaticamente após o último disco.
Antena "Líné Cotd" para captação de sinais FM,
Garantia de 6 meses.

REMINGTON 15 Levíssima Super-iesistente.. Mutenal
a piova de arranhões, de ferrugem e de maresiá. Teclado super
macio. I ano de garantia.

AVISTA OlOSÍlIj

15x372,
5.580,TOTALAPHAZO

SIMINTRADA

15x2.024,
30.360,total a prazo:

•imintuada

^¦»~ Produzido na Zona Franca de Manaus.
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REMINGTON 25 Com tábuládòr. Levíssima. Super-resis
tente. Material a prova de arranhões, de ferrugem e de maresia
Teclado super macio. I ano de garantia. « QQfi
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ou 15x404,
6.060,TOTALAPHAZO:

SIMINTRADA •

gl Rcminccon
^Itf^P Foi o primeiro o oc-rmonoce a melhor.
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Os Jumbo lletra de São Paulo
permanecem abertos das
8 as 23 horas, de 2i a sábado.
(Os Magazines flelroradiúbra;
ale às 70 horas)
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TRABALHADORES

GREVES

Belgo de Sabará também pára
Em Curitiba, os metalúrgicos optaram pelas tortuosas vias legais

OSVALDO LARA 0 MAURO MARTINS BASTOS

Os metalúrgicos da Belgo-
Mineira, em Sabará (c a
cidade histórica que integra a
região metropolitana de Belo
Horizonte), decidiram entrar
cm greve geral, ontem. Com
isso, somados aos 4.100
operários da Belgo de João
Monlevade, de braços cruza-
dos desde a sexta-feira passa-
da. são 5.500 os operários

' dessa empresa que suspende-
ram o trabalho.

Anteontem, João Pires de
Vasconcelos, o lider dos
metalúrgicos de Monlevade,
havia lançado um apelo para
que os operários da Belga-
Mineira, em Sabará e na
cidade industrial de Conta-
gem. também aderissem à
greve. Afinal, uma das
reivindicações básicas dos

metalúrgicos de Monlevade é
a participação de todos nos
lucros da empresa. Sabará
não apenas atendeu ao apelo,
como mostrou seguir a
mesma escola dos metalürgi"
cos de Monlevade. Lá,
também, a greve foi iniciada
sem que tivesse de ser
formado um único piquete.

Com relação à participação
nos lucros, folheto distribuído
pelo sindicato explica que, no
ano passado, a Uolgo teve um
lucro liquido de 808.376 mil
cruzeiros. O que, dividido
pelos empregados da empa--
sa (eles sào 9.4131, indica que
cada um propiciou ii Belgo o
lucro líquido de 85.878
cruzeiros.

A greve em Monlevade
continua tranqüila. Mas pode
ganhar um lance novo: a

fábrica do oxigênio, necessá-
ria pára que o forrogusa seja
transformado em aço, poderá
ser desativada hoje. Isso
significa que, mesmo decre-
tado 0 fim da greve, as ativi-
dades normais da empresa
somente seriam restabeleci-
das seis dias depois, prazo
mínimo necessário para que
ela seja reativada.

Em Sabará. o clima é de
tranqüilidade e não há sequer
a presença ostensiva de poli-
ciais nas ruas. A adesão dos
metalúrgicos da Belgo da
cidade industrial de Conta-
gem ii greve está sendo
aguardada. A possibilidade
existe.

Greve legal. Reunidos em
assembléia, sexta-feira, 3 mil
metalúrgicos de Curitiba

0 velho João, desolado
«Este sindicato c infeliz,

mesmo». A constatação é
de João dos Passos, velho
militante do Partido Comu-
nista Brasileiro. 72 anos de
idade, presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de
Salvador até 64. cargo
desde então ocupado por
Manoel dos Santos que.
sexta-feira passada, se
reelegeu pela sexta vez
consecutiva encabeçando
chapa única.

Totalmente cego por
causa de um glaucoma.
João dos Passos ficou um
ano preso por causa da sua
atividade sindical. Na
manhã de ontem, ao saber

que Manoel havia sido
reeleito por apenas 20
votos, ele mostrava descon-
solado a penca de chaves
da antiga sede do sindicato,
ocupado pela policia no dia
1" de abril de 1964; E dizia
que só entregara as chaves
.¦quando lor eleito um
verdadeiro presidente da
classe».

Acusado de fraudar as
ultimas eleições. Manoel
dos Santos não se da por
achado e di<; que foi nomea-
do membro da junta gover-
nativa em 64. «por ser o
associado que tinha a
melhor caligrafia». Argu-

menta que, se tem sido
sucessivamente eleito, é
porque a maioria confia
nele.E. enquanto ã Justiçado
Trabalho não julga o recur-
so interposto pela oposição
sindical — que perdeu o
prazo de inscrição das
chapas, ja que O edital foi
publicado apenas no Diário
Oficial —. Manoel dos
Santos prossegue sua
campanha suigencris de
sindiçalizàçãò, com chavei-
ros. medalhas e prêmios
como despertadores, rádios,
liqüidificadores e até tevês
portáteis para os que conse-
guirem maior número de
novos sócios.

decidiram ir ii greve pelas
vias legais, estabelecidas
polo Ministério do Trabalho,
em busca de um piso salarial
do 6.520 cruzeiros. A decisão
foi rápida: os metalúrgicos
riflo aceitaram a contrapro-
ixista patronal de 62% sobre
os salários de 78, com parce-
lamento decrescente, o que
representaria um reajuste
médio de apenas 26% sobre
os salários atuais da catego-
ria, que está pedindo 85rr de
aumento.

No entanto, a movimenta-
çáo que poderia paralisar os
31) mil empregados de indús-
trias metalúrgicas, meeàni-
cas e de material elétrico de
Curitiba deverá se esvaziar
pelas vias legais do Ministé-
rio. Quarta-feira, uma comis-
são dos empregados volta a
se reunir com a delegação
patronal, para nova tentativa
tle acordo. No dia seguinte,
expira o prazo administrativo
da convocação e o sindicato
dos empregados entra com
um pedido de greve na Dele-
gacia Regional do Trabalho.

Sexta-feira, formam-se as
comissões de greve e haverá
a convocação geral através
de edital do sindicato. Dai
então, a legislação estabelece
mais dez dias paru a concre-
tizàção da greve. No fim
desse prazo, uma nova
assembléia scra convocada:
será no dia 28, quando
apenas os sindicalizados
poderão tomar a decisão de
greve em voto secreto. E a
lei ainda da mais cinco dias
aos patrões a, para arranja-
rem seus estoques e fecha-
rem as fábricas com a parali-
sação do trabalho.

IBBH__#llffi^¦ ,T^^lT8rrÍW?ftl^-$júí»ifty í*f^

rv K____P__»__iG ¦ jE___>Í i*l5m*í''^ *• *_v"»^^r___Kw___ft_ nL 'Nrr •_''__ *m J-______b___*_l ^Pt__£fl

^.^/V^fíKBÊfWJ^f^hfktM^flÀi fjMf 'SBB^L» - -*___wffi w^ iJv vPESkíffljjS! ^ __^^ Eík s* tSP*__> J _ VlW^*%_u JNr X-fln - _»^ J_r _J_2 " "
fcW_Pl£__Í_r -P^^^5HH__________.^ ¦ ^ fvl É_fô ¦ f* *^K«*Jv» frl—J^*i-__-WL *^d_ÍT& '¦wKw^f_:'*,rí^H*vlÍKá»! ^* <l99KBÉÉ&___w »T- /'«4wPt_ m&kàjteÊmilrwniÊSm i__f ,*i
raT^w* Jfw ¦¦£__'- ii -___[ fWÉP»_*íAltffe V^Je
Pr _»^__? i__NI___*t_^. í __« *_ftfl_ ___ __MK<_t___ _Kar ^__h*_J ? __.fi5*9

\ • ^j*ih>-—JHV M*h _»^___Ta__w^_&>' -is_ __>Oíc,_______í _«_* &*___. ^ *__¦*

IIk_S_ÍS^

MOBILIZAÇÃO
O sindicato lotou, ontem, mas a mobilização ainda è pequena

METALÚRGICOS

Assembléia rejeita a
proposta dos patrões

Reunidos ontem em às-
semblêia. os metalúrgicos de
Sào Paulo rejeitaram, por
unanimidade, a proposta pa-
tronai de 56'r de aumento so-
bre os salários de novembro
do ano passado descontam
do-se. portanto, as anteci-
paçoos de maio) e um piso
de CrS 3.679.20. As nego-
ciaçoes prosseguem amanha",
em reunião na FIESP, e os
trabalhadores retornam à
mesa com a mesma pro-
posta: 83'";- de aumento sobre
os salários atuais e um piso
de CrS 7.200.00. Os metalúrgi-
cos de Osasco e Güarulhos
também rejeitaram a pro-
posta, em assembléias reali-
zadas sexta-feira à noite.I
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Páscoa de 1971.
A 5" avenida de
Nova York está ioda
decorada com
motivos natalinos.
Engano. Surpresa A
neve não caiu e foram
necessários flocos
artificiais. Eele lá.

O endeusado Marlc-i
Brando em carne e
osso. Sentado ao lado
1eMarioPuzo,o
criador. Coppola, o
diretor, a sua
frente. E milhões de
dólares pot trás. -
Brando, graças ao
milagre da

maquiagem, eslava
irreconhecível,
encarnam o a
personagem do Don
Corleone.O poderoso
chefão. Tudo pranto
para a gravação da
primeira cena.
Começava um dos
mais premiados,

rentáveis e melhores
filmes-da história
do cinema. E nele,
Mation Brando no
ponto mais alio da
sua carreira.
Perfeito. Éver
prá crer. É rever
prá confirmar.

REDE BANDEIRA
A ©PÇA

RICARDO CARVALHO

A mobilização da categoria
tem sido pequena. Na as-
semblêia de ontem, por
exemplo compareceram ape-
nas 3 mil metalúrgicos, dos
360 mil que compõem a cate-
goria. Apesar disso, eles co-
rrieçani a buscar formas ai-
ternativas de pressionar os
patrões e dão os primeiros
passos para a organização de
uma possivel greve. Essa
greve náo seria deflagrada
mais dia 22. como chegou a
ser anunciado em as-
semblêias anteriores, mas só
depois do dia 28. domingo em
que os metalürgicos de Sào
Paulo. Osasco e Güarulhos
poderão reunir-se em as-
semblêia conjunta para deci-
dir os rumos definitivos do
movimento.

Por enquanto, como ficou
decidido ontem, as formas de
pressão se- limitarão à reali-
zaçáo de òpéràçoes-tartaruga
e miniparalisaçrjes. -nas fã-
líricas onde houver condições
para isSÓ», de acordo com
Joaquim dos Santos Andrade,
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sào Paulo.
Além disso, os trabalhadores,
a partir desta semana, se
recusarão a fazer horas ex-
trás para evitar o estoque de
mercadorias, guardado para
a eventualidade do uma greve.

Na assembléia de ontem,
os vários oradores que se re-
vezaram no microfone denun-
ciaram a prisáo de operários
que distribuíam folhetos nas
portas de fábricas e outras
presseies feitas pelos patrões.
Para esvaziar as reuniões de

«•*

setores, onde sao discutidos
os passos do movimento, as
empresas têm convocado
seus funcionários para horas
extras exatamente no horário
em que se realiza o encontro.
Outro tipo de pressão, se-
gundo as denúncias, tem sido
promover piqueniques nos do-
mirigòs em que h ii as-
semblêia, ou ainda a repo-
siçao de feriados no próprio
domingo, como ocorreu on-
tem com os trabalhadores d;i
Metalgràfica. Mas, pouco an-
tes da assembléia, foi feito
um piquete na porta da Me-
lalgráfica e os funcionários
foram todos levados para a
assembléia.

Os oradores falaram.
também, em desconsideração
dos patrões ao «nos oferecer
migalhas,., salientaram a im-
portàricia da união e ressalto-
ram que -a experiência ensi-
nou que os patrões só se me-
xem com as máquinas
paradas». E se as máquinas
pararem, a OAB de Sáo
Paulo já prometeu que fará
um plantào de advogados
para prestar assistência aos
possíveis detidos.

Jáo Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias de Vi-
dros e Cristais de São Paulo
iniciou ontem a campanha
salarial da categoria. Foi for-
rriàdá uma comissão de sala-
rios. que se reunirá quarta-
feira para elaborar uma
pauta de reivindicações a ser
discutfrJaína assembléia do
dia 28. Na de ontem, ao final,
houve aplausos para a for-
mação do PT

PERNAMBUCO

Professores
comemoram
seu dia com

uma passeata
Ju não se fazem efeimV

rides como antigamente.
O Dia do Professor, que
será comemorado hoje em
todo o pais, não terá em
muitos grupos escolares e
colégios de São Paulo os
tradicionais festejos com
refrigerantes, salgadlnhos
e declamaçóes onaltccedo-
ras à figura da «segunda
mãe», como se costumava
chamar a mestra.

Sinal dos, tempos, neste
15 de outubro os professo-
res da capital preferiram
apresentar uma enxurra-
da de reivindicações as
autoridades públicas, que
vào desde a concessão de
aumentos salariais acima
do custo de vida, ate a
exigência de «liberdade
de organização e manifes-
taçâo para os trabalhado-
res e oprimidos».

«Chega de festas doma-
góglcas», justifica a Asso-
ciaçflò dos Professores do
Ensino Oficial do Estado
de Sáo Paulo, APEOESP,
numa conclamaçáo a
população de Sào Paulo
para que participe da
«marcha pela educação.,
às 18 h, na l^aça da Sc.
O movimento tem
também outro nome
eufemístico — "caminha-
da pela educação» — mas
é mais conhecido pelo de
^passeata*.

Numa mensagem envia-
da aos professores pelo
secretário Luiz Ferreira
Martins, da Educação,
por ocasiào da data, o
governo afirma que «o
professor sobrepõe aos
interesses imediatos e
materiais os valores supe-
riores de sua missão pljis-
madora*. E um engano,
como pode ser visto nas
conclusões de um Encon-
tro de Pais, Educadores e
Alunos, concluído ontem
na Assembléia Legislati-
va. Os professores estão
muitíssimo preocupados
com seus «interesses
imediatos e materiais»,
como a melhoria das
condições de vida. De
acordo com dados apre-
sentados pelo economista
Adriano Biava. «a Secre-
taria da Educação e a
maior perdedora de
verbas para pessoal no
orçamento de 1980«, isto
é, terá menos 16, Fi- que
no ano passado. E, para
recuperar apenas o poder
aquisitivo de 1965, o
pessoal do magistério
precisaria, hoje, de um
incremento salarial mini-
mo de 68rr.

Murillo: acordo abre
nova era nos canaviais

siboney

Os trabalhadores recebe-
ram elogios do ministro
Murillo Macedo, do governa-
dor Marco Maciel e até dos
próprios patrões. E assim,
num clima de festa, foi assi-
nado ontem, no Palácio das
Princesas, o acordo entre os
24 sindicatos rurais da zona
canavieira e os representam
tes dos sindicatos patronais
da indústria do açúcar e dos
cultivadores de cana, conce-
dendo um aumento de 52% e
outros direitos estabelecidos
era. 18 'tens aprovados. Para
o ministro, a convenção cole-
tiva dos trabalhadores rurais
da zona canavieira de
Pernambuco representa o
inicio de uma nova era para
os camponeses da Zona da
Mata. «Este acordo — acres-
centou — refez a minha fé
nos princípios democráticos c
em que a melhor politica a
ser seguida é a do diálogo».

Tão contente estava Murillo
Macedo, que chegou a colo-
car o movimento dos canavi-
eiros como exemplo a ser
seguido por todos os traba-
Ihadores brasileiros, pois eles
«conseguiram efetivar com
substância um movimento
reivindicatòrio, mesmo
dentro da atual lei de greve,
tão criticada em todo o país>>.
O presidente da Federação
dos Trabalhadores na Agri-
cultura de Pernambuco, José
Rodrigues da Silva, não se
deixou levar, porém, por
tão elevado elogio. Para ele
os obstáculos da lei de
greve só foram vencidos
pelas precárias condições dos

trabalhadores rurais, que os
levaram a comparecer maci-
çamente às assembléias.

Para ele, embora o acordo
tenha sido realmente uma
vitória dos trabalhadores, a
lei continua sepdo uma
verdadeira lei antigreve.

O presidente do sindicato
patronal, Gilson Machado,
também elogiou os dirigentes
dos trabalhadores rurais pela
maneira com que conduziram
o movimento, afirmando
reconhecer o direito dos
empregados e a justeza de
suas reivindicações. Ele acha
importante ter trabalhadores
fortes e produtivos, mas
lembrou que o setor passa
por grandes dificuldades
econômicas e que a classe
empresarial da agroindústria
espera soluções do presidente
Figueiredo.

Padeiros esperam. Mas
nem tudo deveria ter sido
festa, ontem, no Recife. Os
padeiros, que jà tinham
preparado seus piquetes e
uma comissão de saque para
apreender pães entregues a
domicílio, só não entraram
em greve porque a lei exige
um prazo maior para a defla-
graçào do movimento em
atividades consideradas
essenciais. Pela manhã, eles
se reuniram em tumultuada
assembléia e foi difícil
convencer o plenário a espe-
rar mais alguns dias para a
deflagração da greve. Os
padeiros reivindicam pisos
salariais de Cr$ 8 mil para
confeteiros e gerentes; Cr$ 7
mil para mestres e fomeiros;
CrS 6 mil para amassadores
c ajudantes de forno e CrS
5.500,00 para auxiliares de
produção e balconistas.

Carta dos jornalistas
Duas preocupações bási-

cas revelam os profissionais
que participaram da XII
Conferência Nacional dos
Jornalistas, encerrada
sábado em Santa Catarina,
na sua «Carta de Floriano-
polis»; A situação politica,
econômica e social do pais
e os problemas específicos
da categoria, como a cria-
ção da Empresa Brasileira
de Noticias considerada
uma «ameaça à livre circu-
lação de informações, além
de representar, a médio
prazo, mais uma restrição
ao mercado de trabalho».

Os jornalistas lembram
que lutam, ao lado de

amplos setores da popula-
ção, «pelo reencontro do
pais com a democracia» e
que, nesse sentido «existe
um árduo caminho a
percorrer, pois permanece
intacta a ideologia da segu-
rança nacional». Exigem,
ainda, que o governo assu-
ma suas responsabilidades
perante as famílias dos
jornalistas desaparecidos
nos últimos anos, «dizendo

.se eles estão vivos, presos
ou mortos». O documento
reafirma a disposição dos
jornalistas de lutar por um
piso salarial unificado, que
seria de seis salários
mínimos.
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Contra os ambulantes não credenciados, espancamentos e até purgante

EDENÍLTÕN ARAÚJO, enviado especial

O PRESIDENTE
No percurso do Círio, mais um jeito para popularizar o João

CÍRIO DE NAZARÉ

Figueiredo, o romeiro
500 mil pessoas, e ele lá, firme, até o fim

ALTIMAR BARATA, de Belém

Depois de quatro horas
numa caminhada de quase
quatro quilômetros por algu-
mas ruas centrais de Belém,
;io lado de pelo menos 500
mil pessoas, o presidente
Joào Baptista Figueiredo
ainda estava bem disposto,
sorrindo e acenando para os
lados, com o paletó impeça-
velmente armado. Quando
chegou á suntuosa Basílica
de Nazaré, em Belém do
Pará, pouco depois das 11
horas da manhã dc ontem,
ele paraticara um feito:
tornará-se a primeiro presi-
dente da República a cobrir
todo o percurso do Grio de
Nazaré, a maior festa religio-
sa do pais. Mas na verdade,
um movimento de massa
com incríveis demonstrações
de fé e violência. Uma violên-
cia que todos aceitam e até
acham natural.

Antes dc Figueiredo, um ou
dois presidentes, ninguém
sabe ao certo, assistiram ao
desfile da multidão colocados
em locais privilegiados, fora
do tumulto. O general
Garrastazu Mediei, em 1973,
participou da romaria apenas
ao longo de dois quarteirões,
e retirou-se. Mas Figueiredo
agüentou impávido o suadou-
ro c. algumas vezes, as pres-
soes laterais da multidão que
avançava sobre o rigido e
violento cordão de isolamento
que soldados do Exército e
da Polica Militar, auxiliados
por policiais e membros do
corpo de segurança da Itei-
dência. formaram ao redor
das autoridades.

Se o presidente foi real-
mente atração, o maior per-
soriagem do Cirio ainda c o
habitante do interior do Esta-
do. que vem à capital e torna
a festa algo muito maior que
um mero acontecimento
turístico. Na verdade, para

os paraenses, é muito mais
importante que o Natal ou o
Ano Novo.

Mais do que uma simples
procissão, impressionante
pelo rico e inusitado espe-
táculo que oferece, o Cirio é
autenticamente uma festa.
Quase no sentido do hapen-
ning, no qual profano e religi-
oso se cruzam, se confundem
e se transformam de maneira
não muito perceptível. Desde
algumas semanas antes da
procissão, que ocorre no
segundo domingo de outubro,
Belém começa a se preparar
para o seu grande dia. Na
praça dc Nazaré, no passado
cercada por coretos importa-
dos da Itália, e hoje sufocada
por um amontoado de pré-
dios, algumas dezenas de
trabaladores constróem casas
de madeira. Grandes e
pequenas, para abrigar
bares, casas de espetáculos,
restaurantes e algo parecido
com parques de diversões. Ai
funciona por quinze dias o
«Arraial da Festa», muito
freqüentado à noite.

A figura maior, tanto na
festa do largo quanto a
procissão, é o «caboclo» do
interior do Pará e de outras
regiões amazônicas, que,
segundo a tradição, passa o
ano inteiro trabalhando para
acumular dinheiro e gastá-lo
no Círio. Ele chega a Belém
em geral na sexta e no sába-
do, trazendo animais, frutas
e objetos de artesanato que
constrói.

O traço mais marcante da
procissão é uma corda que
serve para puxar o luxuoso
carro onde vai a imagem da
santa, conhecido com o nome
de berlinda. A disputa para
chegar a essa corda e segu-
rá-la é uma verdadeira guer-
ra. Que não raro termina
com feridos. Os devotos

crêem que a corda represen-
ta o traço de uniáo entre o
povo e os fluídos milagrosos
da imagem. Por isso, um dos
mais célebres incidentes do
Círio ocorreu quando o arce-
bispo Irineu Jofilly, no inicio
do século, tentou surprimir a
corda. Enfrentou uma reação
disposta até a heresias e
acabou vencido.

O pagamento de promessas
durante a procissão é um dos
ritos mais constantes. Alguns
romeiros vestem mortalhas
que simbolizam o salvamento
— considerado milagroso —
de um enfermo às proximida-
des da morte. Há os que
conduzem pedras na cabeça,
melancias e tabuleiros, ou os
filhos nos ombros. Muitas
famílias ficam nas portas de
suas casas dando água aos
romeiros que passam, como
forma de pagamento. Os
navegadores dos rios interio-
res trazem miniaturas de
suas embarcações para agra-
decer a proteção da santa
durante as tempestades.
Pernas, braços, troncos e
animais, elaborados em cera,
são jogados dentro do «carro
de milagres». Uma canoa
sobre rodas que acompanha a
procissão lembra o naufrágio
de 29 pessoas que se salva-
ram por clamarem por Nossa
Senhora. Subir de joelhos as
escadarias da basílica
também é um agradecimento
comum, embora a maioria
prefira mesmo acompanhar
toda a procissão descalça,
apesar do asfalto quente e
dos pisões. A última batalha
é pela entrada na basílica,
para a celebração da primei-
ra missa da quadra: nem 2%
dos romeiros conseguem ter
vez e, por isso, a entrada se
transforma numa grande
batalha campal. Como é,
aliás, quase todo o Cirio.

Passados esses três dias
(de sexta' alé ontem) de
pagamento e renovação de
promessas aos pés da padro-
clra. Aparecida do Norte
estará às voltas, nesta segun-
da-feira, com um cscítndalo
dc espantar romeiro: na
verdadeira guerra que é o
comercio local, os ambulan-
tes nào credenciados são
espancados pela polícia c
pela própria segurança inter-
na da área da basílica nova
de Nossa Senhora Aparecida.
Muitas vezes — denunciam
os vendedores — eles são
arrastados para uma depen-
dência no próprio interior do
templo, espancados e até
mesmo obrigados a ingerir
purgante, em verdadeiras
sessões de tortura.

Às 14 horas de hoje, no
fórum local, dona Elianc.
uma das muitas vendedoras
de terços da cidade, vai pres-
tar depoimento a respeito da
agressão que sofreu em julho
do ano passado, em pleno
pátio da basílica, quando um
dos homens da segurança
interna arancou-lhe um dente
com um soco. Pelo menos
cinco pessoas vão depor a
seu favor, aproveitando para
dencunciar a situação geral
de violência na cidade, onde
os espancamentos c sessões
de purgante - segundo
dizem — é extensivo a
mulheres e crianças. Os
vendedores apontam o
sargento Lauro — muito
conhecido em Aparecida —
como o responsável pela
repressão.

O grande número de ambu-
lantes clandestinos deve-se
aos altos preços para se
obter uma licença — de 2 a 6
mil cruzeiros, dependendo do
ramo a ser explorado. Além
disso, o movimento só existe
mesmo nos fias de semana,
explodindo durante os feste-
jos de Nossa Senhora Apare-
cida, a 12 de outubro, quando
então o comércio «procura
faturar pelo ano todo», como
dizem. Por isso, a maioria da
população, ao invés de tirar a
licença, prefere «fazer um
bico e malhar os romeiros
nos dias de festa». Famílias
inteiras se mobilizam e
vendem de tudo, de velas e
terços até «óleo sagrado»,
medalhinhas e toda uma
série de bugigangas.

As profecias
de Nostradamus,
antecipadas

Se Michel de Nostradamus
acertar mais uma vez em

suas profecias, de 197.'! até
1988 a humanidade viverá
presa de profunda porém
sincera fase mística. Nestes
quinze anos, o fascínio pelo
oculto e a esperança dos
milagres serão mais fortes
que os apelos da «razão».
Mas todo este delírio será
apenas provisório, adverte-
nos o incrível profeta francês
do século XVI: dc 8H em
diante, exposta a uma crise
generalizada, a humanidade,
sentindo que a luz ainda está
bem para lá do fim do túnel,
assumirá o desespero do caos
e descambará «perigosamen-
te para a vida mundana e
sem escrúpulos, prenuncio do
fim dos tempos, que se dará
em outubro de 1999». De 88
em diante, portanto, o devoto
fervoroso da véspera poderá
converter-se no ateu radical
do dia seguinte.

Do alto dos sessenta metros
de altura de passarela que
liga a «cidade velha» à basi-
lica nova, percebe-se que
Aparecida do Norte, anteci-
pando-sc às profecias, já acu-
mula em si as duas fases

previstas em Nostradamus.
Ali, em dias de grandes ro-
rr.inas, a fé simples c desin-
teressada convive com a
frieza do comércio e da dis-
puta por mesquinharias te-
rrenas.

O movimento destes últi-
mos três dias foi decepcio-
nante para a maioria dos
comerciantes. Dos 100 mil ro-
meiros qué estavam sendo
aguardados, compareceram
cerca de 100 mil na sexta-
feira, uns 00 mil no sábado e
por volta de 1S0 mil durante
o encerramento, ontem. 'Isto
sempre acontece quando o
dia de Nossa Senhora — 12 —
cai durante a semana», la-
mentava-se um comerciante.
Mis no próximo ano a década
começa promissora para a ei-
dade: 12 de outubro vai cair
em pleno domingo. Além
disso, a visita de Joáo Paulo
II, prevista para meados do
ano, deverá atrair mais fiéis
à basílica.

O comportamento dos co-
merciantes. neste fim de se-
mana, atestava a decepção:
o romeiro era disputadissimo,
abordado na rua não raro de
forma agressiva, chamado a

consumir tudo o que a riH;>dc
inventou sob o escudo da
imagem da Santa. l!m nego-
Òláhte mais esperto chegou a
comentar: «Desse jeito, o ro-
meiro acaba se assustando e
não volta nunca mais Vamos
com calma».

Fogo e cobra,
vale tudo para
atrair atençáo

Quando o poeta hindu Ra-
bindranah Tagore passou pe-
Ias costas brasileiras — ele
nem viu Aparecida — sentiu
que «o fervor do oriente foi
transferido com força redo-
brada para o Brasil». Pois se
ele tivesse esticado seu pas-
seio até o Vale do Paraíba,
haveria de sentir que o rio
Paraíba nada deve ao Oan-
ges em matéria de loucuras
transcendentais.

Mas, enquanto as velas
queimam e as orações soam
nos templos, uma guerra pelo
monopólio do comércio, pro-
fana os ares. Os donos de
restaurantes que circundam
a basílica dizem que os pa-
dres, ao construírem um
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LUÍS JOÃO DOS SANTOS
Ele ainda come jogo. cobra, e extrai o próprio sangue

muro em torno da área, «iso-
laram os romeiros no pátio
da igreja, prejudicando as
vendas». Segundo um deles,
que teme ser identificado, a
Igreja «faz questão de contro-
lar tudo na cidade»: «Fui fa-
lar com o delegado de Apare-
cida. o Luís Castilho, para
que exigisse a abertura de
grandes portões ao longo do
muro. mas ele em troca pe-
diu apoio para a candidatura
do coronel Erasmo Dias (ex-
secretário da Segurança Pú-
blica de Sáo Paulo, eleito de-
ptitado federal pela Arena)
Garanti apoio, os portões fo-
mm abertos mas. depois das
eleições, os padres fecharam
tudo outra vez. Fui traido».

Circulando por entre as ba-
rracas e ambulantes, em luta
permanente com a polícia,
uma outra Aparecida se
apresenta. Notando a pre-
sença de repórteres, todos se
aproximam para acusar a re-
pressão. Dizem que sargento
Lauro anda dando tiros sem
mais nem menos, espancando
menores e criando o terror
Hoje à tarde, muitos deles
garantem que vão ao fórum
da cidade, dispostos a denun-
ciar Uido;

No interior da basilica
nova. a voz dos sacerdotes
que se revezam no púlpito
ressoa com a potência de um
rock pauleira. Os fiéis náo
estão imunes á forte im-
pressão que as palavras ad-
quirem quando amplificadas
a decíbeis fantásticos. É co-
mum se flagrar uma família
boaquiaberta, no interior do
templo, contemplando fixe e
demoradamente o teto da
basílica, lá em cima, a 105
metros. E a chamada gran-
deza, que esmaga e reduz o
fiel à insignificância.

Mas não é só a santa que
pede espaço na festa. Em
Aparecida, outras pessoas fa-
zem de tudo para atrair os
romeiros. O umbandista Luís
João dos Santos, dono de
uma loja de ervas na estação
rodoviária, que espeta espin-
hos de ouriço no rosto, come
fogo. cobra e a4nda tira copos
de sangue das próprias veias,
tudo para chamar a atenção;
um menino que escapou do
manicômio de Franco da Ro-
cha (Luis Carlos. 22 anos) en-
controu guarida à sua lou-
cura em Aparecida do Norte.
as fantásticas histórias de
milagres e demonstrações de
poder da Santa, o óleo mila-
groso (ecura tudo*' cujo
principal componente nui-
rnico c a fé. e as beatas

Hoje à tarde, as 11 noras —
romarias à parte - a santa
Aparecida será intimada a
intercederem mais um caso:
proteger da violência aqueles
que também se julgam no di-
reito de «faturar algum» sob
o seu manto

COMPORTAMENTO

Um passeio, um

papo. O centro
é dos velhos
Pacificamente, eles ocupam
praças e calçadões. É domingo,
e há espaço para sua solidão
CARMEM CAGNO

Quando chega o domingo
e a cidade se transfigura,
eles saem de- suas tocas.
Então, é possivei percebe-
los munidos de guarda-
chuvas, jornal debaixo do
braço. Acomodam-se nos
bancos dc jardim ou nos
calçadões que agora se
espalham pelo centro e, ali.
silenciosamente, vêem o dia
passar. A idade media
varia entre 70 e 80 anos e o
sexo predominante é
masculino — afinal, as
mocinhas de outrora ainda
se ressentem de flanar soli-
tàrias pela rua. Mas os
velhinhos aproveitam como
podem o único dia da sema-
na em que ainda há espaço
para o seu sossego, seu
reumatismo e sua solidão.

Eles resistiram ao
progresso e permanecem
até hoje morando no centro,
no Largo do Arouche, na
Major Diogo, naquelas
imediações. Na maioria,
nào puderam mesmo se
permitir mudanças, pois
com raras exceções rece-
bem minguadas aposentado-

rias e. quando insistem em
continuar exercendo algu-
ma profissão, náo sáo o que
se poderia chamar de bem-
sucedidos.

E o caso daquele senhor
muito falante, sentado num
dos bancos da Barào de
Itapetininga, onde conversa-
va com um amigo. Com
mais de 70 anos e jà
aposentado, ele continua
advogando num velho escri-
tório na Brigadeiro Luis
Antônio. Mas as causas, aos
poucos, foram sendo traas-
feridas para colegas mais
jovens e. hoje, ele é obriga-
do a transformar metade do
escritório em casa. Solteiro,
gostaria de ter casado,
«mas a vida nos absorve e,
quando vemos, o tempo já
passou». Com um suspiro
fundo, lembra que jà cola-
horou em muitos jornais
como o Jornal de Debates e
A Nação. Por isso. náo pode
«declinar» seu nome, pois e
«muito conhecido».

Esta. aliás, é uma carac-
teristica comum aos velhi-
nhos do centro. A maioria

Mi
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EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A.

NOCALÇADÃO
O espaço dominical para as dores e a solidão da velhice

se esquiva, desconfia e
mesmo quando arrisca um
batepapo, não se identifica.
Um deles, interrompido em
seu cochilo num banco de
jardim, chega mesmo a
ficar bravo: «Eu nào tenho
nada a dizer, nâo senhora».
Melhor mesmo é deixá-los
com seu lento passeio domi-
nical. Param em frente ás
vitrines — às vezes vazias
— e ali permanecem longos
minutos, olhando a própria
imagem, ou nada. Quando
hà sol formam pequenos
grupos e jogam damas,
dominó ou truco nos bancos
da Barào.

Seu Geraldo fica horas
sentado na praça Dom José
Gaspar, ao lado da São
Luís. Munido de seu insepa-
ràvel guarda-chuva, os
cabelos inteiramente bran-

cos e as bochechas rosadas,
ele lembra como era a
Major Diogo há 30 anos.
quando se mudou para lá.
«Havia o bonde Paraíso, n"
5. Ele saia do Largo do
Correio, passava pela Bela
Vista e ia até a praça da
Sé». Erfa de bonde que seu
Geraldo muitas vezes entre-
gava suas encomendas de
alfaiate. Hoje, além de os
bondes terem desaparecido,
seu Geraldo não arrisca
seus 74 anos depois das seis
da tarde — há três anos, foi
assaltado em plena luz do
dia na praça João Mendes.
Napolitano, ha 56 anos no
Brasil, aposentou-se este
ano, «por velhice» e recebe
metade do salário mínimo.

Nem todos, porém, já
desistiram. O senhor Ary

Gomes>por exemplo, muito
bem apanhado, acha que o
centro da cidade está muito
melhor agora do que hà 20
anos, quando se mudou
para o edifício Copan.

Desquitado, trabalha num
escritório na São Luis e
eventualmente visita uma
das três filhas casadas que
moram fora. Tinha uma
casa na Vila Mariana, mas
resolveu ficar no Copan
mesmo, «porque por aqui é
muito mais fácil fazer
amizade». Seu Ary, alias.
parece muito animado com
o futuro. Conserva seu
apartamento de três quar-
tos em perfeito estado
porque, segundo ele, mora
sozinho, «apenas por
enquanto. Até encontrar
uma companheira».

nhe
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NUCLEBRÁS selecionará Enge-
js (plenos), Mecânicos. Eletricistas,

Irônicos. Metalurgisias, Químicos
Físicos o Químicos (bacharéis).̂  _

penéncia. para irei-
v,Y riarrieritò

e especialização em TECNOLOGIA
NUCLEAR e possivei contratação pos-
terior. Serão admitidos para participar
da Seleção rnesmr aqueles que terão

concluído
o curso
antes da

data do inicio do trei-
namento.

^^

INSCRIÇÃO
Local da inscrição
Mo Rio de Janeiro.
Convênio NUCLEBRAS'UF RJ
COPPE - Ilha do Fundão • Bloco H -

Sala H. 203,
Caixa Postai 1191 • ZC-Ü0 • 20 000 • RJ.

. Em Lteio Horizonte:
Convênio NUCLEBRÁS ,'UFMG
Contro de Desenvolvimento de Tecnologia
Nuclear.
Caixa Postai i94'i -GidadeUniverSitaria-
PampuHio - 30 000 ¦ B. Hon.onie • MG.

Périodo de Inscrição:
alé 19 10 79'(datáde postagem).
Rio de Janeiro • COPPE (UFRJ) • Horário
8h30mas15h30m.
Belo Honzonie • CDTN • Horano 8h30m
àr,1lh30m '

3. A Inscrição poderá ser feita pessoalmente
ou por caria, num só dos locais acima,
com a apresentação
dos seguintes documentos

Cópia da Carteira de Identidade.
I retraio 3x4,

—CurriculumVitae;
Curricuium Escolar.

SELEÇÃO
Piovas e Entrevistas

Riode Janeiro • COPPE (UFRJ)
Belo Horizonte-Esc Téc Fed •1

Av Amazonas. 5253
1. Locais, os mesmos utilizados para

inscrição. ; ,
üalas o horários:
—- Provas dia 25 de novembro. 1979
(domingo) as 8 00 horas
.— Eniievisias para os selecionados
26 a 28 de novembro de 19/U em hora-
.'nos a se/em determinados'
Obseração. No dia da prova os cândida-
losdeveiáo trazer Cartena de Identidade
o caneta esferográfica azul.

TREINAMENTO
i Local: o mesmo utilizado para Inscrição.
2. Período: 6 meses em tempo integral

a partir de Janeiro, 1980

CONTRATAÇÃO
1. Data após o treinamento, contorme

acnoveilamento. que atuará seietivamen-
le. e de acordo com as necessidades da
NUCLEBRÁS.

2. Salário Inicial de acordo com o valor do
cargo na época da contratação
Local de Trabalho 6 meses aoôs a contra-
laçãd erri qualquer pariedo Território
Nacional em localidade onde a
N UCLE BRÁS ou suas subsidiárias desen-
volvam suas atividades.
Possibilidade de treinamento no exterior.
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0 DEFENSOR
Evandro (de bermudas) anuncia sua aposentadoria

CASO DOCA-ÂNGELA

Prepara-se o duelo forense
VALÉRIO MEINEL, do Rio

Raui Fernandes ao
Amaral Street. Este c o
nome do último cliente que
o advogado Evandro Lins e
Silva terá cm um processo
de crime de morte. O cx-
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, cassado pelo
AI-5, está com 67 anos de
idade e afirma que nào vol-
tara a atuar em tribunais de
júri, após o julgamento que
se iniciará depois de ama-
nhã á tarde, em Cabo Frio,
quando Doca Street res-
pondera pelo assassínio de
Ângela Diniz. Por ironia, o
mestre Evandro enfrentará
um dos seus mais brilham
tes alunos: Evaristo de Mo-
raes Filho, con tratado pela
familia de Ângela como as-
sistente da Promotòria.

Filho de pernambucano,
nascido no Piauí. Evandro

Lins e Silva vai atuar na de-
fesa de Doca assistido,
permanentemente, por um
medico, cujo nome ele nào
quis revelar. Garante que
nào se trata de charme,
mas de cuidados naturais,"por causa da idade avan-
cada". É sob o peso dos
anos que o ministro se
curva e se retira dos deba-
tes do plenário, esperando
obter a absolvição do úl-
timo cliente. E cie garante
haver razões para acreditar
na vitória.

Evandro será assesso-
rado por seu sobrinho, o
criminalista Tércio Lins c
Silva, e acredita que terá
tanto sucesso como nas
duas vezes em que inaugu-
rou o II Tribunal do Júri do
Rio de Janeiro. Da primeira
vez. quando aquele Tribu

nal foi instalar-se no antigo
prédio da Alfândega, c, há
dois anos, quando o presi-
dente do Tribunal, Ban-
deira Stampa, convidou
Evandro para funcionar no
júri que inauguraria a nova
sede, no Palácio da Justiça."Nesses dois julgamentos,
consegui absolver os réus
de crime de homicidio",
lembra o ministro. A dife-
rença básica daqueles jul-
gamemos para o de depois
de amanha é que naquelas
ocasiões Evandro defendeu
réus pobres. Agora estará
defendendo um milionário."A linha de defesa vai
depender do que disser a
acusaçào." diz Evandro."Estamos tranqüilos". Mas
é certo que levará o Conse-
lho de Sentença a julgar
muito mais o passado de
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Angela Diniz do que ho
micidio cometido por
Doca. E já tomou provi-
déncias. juntando aos autos
documentos sobre a vida
pregressa de Ângela, que
lhe dào uma certeza - e ele
vai exibi-Ia aos jurados:"Se a situaçào fosse in-
versa, se Doca fosse a vi-
lima e Ângela a ré. ela esta-
ria presa. Nào tinha bons
antecedentes, nào era pri-
mária. Por isto nào se bene-
ficiaria com a Lei Fleury".

Na expressão de Evan-
dro, "Ângela levava vida
na horizontal". E, em pie-
nário, ele vai mostrar que
Doca foi vitima de paixão
por uma mulher que já so
Crera flagrante de maconha,
seqüestrara o filho, era co
ré em homicídio de seu em-
pregado - a que seu ex-
amante Tuca Mendes res-
pondeu sozinho e foi con-
denado. já que Ângela cs-
tava morta. Evandro des-
ancará ainda a vitima, por-
que esta se desquitou do
marido, Milton Villas Boas.
sob a alegação de que ele
era da religião metodista.

O fato de Doca ser apre-
sentado ao júri em liber-
dade nào constrange o ad-
vogado: "A história do Di-
reito é a história da atenua-
çào das penas. A prisào é
secular e há, hoje, meios
muito mais eficientes de se
punir, de se obrigar o cul-
pado a ressarcir os prejui-
zos causados à familia da
vitima, através de seu pró-
prio trabalho. Doca foi be-
neliciado por uma lei que.
se nào tem origem correta
- nasceu para proteger o
delegado Fleury, um assas-
sino frio e cruel -. acerta
em seu fundamento. Por
que tirar a liberdade de um
réu primário? E no caso cm
questão, é preciso nào es-
quecer que Ângela já fizera
seu 

' testamento - talvez
para incomodar o ex-
marido. Mas quem faz tes-
tamento é porque está
mesmo esperando morrer".

Angela, entre
os sussurros
e a hipocrisia
Minas evoca a vida atribulada
da Pantera, a quem
um dia sua maledicência expulsou
OSVALDO LARA, de Belo Horizonte

Em Minas Gerais, até
as verdades são sussurra-
das. Trata-se de um vicio
ancestral. Sussurra-sc à
saida da missa, em telefo-
nçrrias anônimos, em
torno do frango-ao-
molho-pardo domin-
guciro, ao pé de ouvidos
sempre atentos, ainda que
aparentemente desinteres-
sados. Desfiar as misérias
da vida alheia é sacros-
santo oficio cultivado
com maestria c requintes
de perversidade entre as
montanhas mineiras. Há,
esta semana, um prato
apetitoso ao paladar in-
cansável dos mexeriquei-
ros. Nào importa que o
julgamento de Doca
Street seja em Cabo Frio:
quem há. ainda assim, de
perdero pretexto de lem-
brar Ângela Vianna Di-
niz, a Pantera, de remexer
na esteira de legenda e
mito que sua atribulada
existência deixou em sua
terra?

Falar em Ângela Diniz,
em Minas, é percorrer o
estreito limite entre a fie-
çào c a realidade, entre a
fantasia de cabeças exci-
tadas pela intriga c a ver-
dade de uma vida que, de
resto, jamais foi um mar
de rosas. A Pantera, per-
dào, a filha da Maria Di-
niz - pois Pantera é nome
que lhe inventaram os ca-
riocas. que a adotaram,
mas jamais a entenderam
- volta ao panteão do diz-
que-diz, pelo menos pelo
espaço de mais um de
seus julgamentos públi-
cos. Evocarão, em Minas,
certamente, a seu respeito,
histórias que jamais fo
ram contadas - ainda que
nào sejam comprovada-
mente reais. Belo Uori-
zonte falara em honra c
devassidào, para distrair
seu espirito.

Haverá alguém, por
exemplo, para recordar a
fulgurante apresentação
de Ângela ao grand-
monde local. Cabelos sol-
tos. longos, alourados.
vestida de grega, num
azul que lembrava o
Lgeu, alta e desenvolta
para os seus 14 anos. O
cenário era o neoclássico
do Automóvel Clube.
Deslumbrante: pelas me-
sas, circulou a inquietante
e admirada surpresa.
Quem seria aquele anjo?
A filha da Maria Diniz.
apressou uma boa alma
em esclarecer. Maria, mu-

lher de um dentista, era
dona de alguns bens, em-
bora não fizesse parte da
elite endinheirada. Da-
qucle dia cm diante, po-
rém, dizem as línguas vi-
perinas, Maria adminis-
traria impccavclmente o
seu recém-descoberto pa-
trimónio.

Belo Horizonte se en-
cantou com Ângela e, em
1960, quando finalmente
cia debutou, na Casa do
Baile, em promoçào do
Ibrahim Sued local, o co-
lunista Wilson Frade, já
era um caso de amor con-
solidado. A boa memória
mineira não se esqueceu
de que Ângela, ao con-
trário das outras garbozas
donzelas de branco, dan-
çou com um senhor bem
mais velho, engenheiro re-
putado, de família rica. já
em seus 30 anos. Dois
anos depois. Ângela pa-
rava o trânsito da avenida
Afonso Pena, a principal
da cidade, vestida de
noiva, entrando na Igreja
Presbiteriana, para despo-
sar o insistente preten-
dente: Milton Villas Boas.
Tiveram três filhos e se se-
pararam nove anos de-
pois, quando, ao que se
diz, até Ângela se ente-
diou com a passividade
do marido.

Falam de romances du-
rante e após o casamento,
com um conhecidissimo
empreiteiro ou com figu-
rôes em vilegiatura por
Minas, embora Ângela ti-
vesse - e ainda tenha -
amigos capazes de botar a
mão no fogo por sua fide-
lidade. C espirito mineiro,
porém, a rejeitou: ela era
uma mulher separada e
suficientemente bonita
para atemorizar as malca-
sadas da provincia. Ân-
gela fugiu para o Rio. es-
corraçada pela maícdicém
cia e pela inveja, que. de
resto, a continuariam
acompanhando, mesmo á
distância.

Festejou-se. nos ar-
raiais da hipocrisia mi
neira, a nebulosa morte de
seu caseiro, um certo Zé
Prctinhò, numa noite em
que Ângela se encontrava
em casa com Tuca Men-
des. homem casado, filho
de ricaços locais. Tuca
puxou o gatilho, mas o es-
càndalo visava especial-
mente a mulher, sobre
quem a imaginou tratou
de despejar novos ingre
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JUVENTUDE
No dia do début e já moça feita (1969)
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CASAMENTO
Milton insistiu, o trânsito parou

EM CABO FRIO
Com Gabrielle Dahyer (esq) e Doca Street

dientes coiivj;: ' etedores.
inclusive um alíair com a
própria vitima. Houve, i
depois, uma prisão por
maconha. 110 Rio. durante
uma festa em seu aparta-
mento. Uma misteriosa
história de seqüestro, con
ira a própria filha, de
quem Ângela, perdera a

guarda. È. enfim, a morte
brutal cm Búzios, nas
mãos do homem aquém
confessara amar: Ângela
Diniz ern vr.r?. mulher bo
pita, triste e corajosa, que
morreu porque queria vi
ver; Fm Miiias, a hipocri-
sia estará torcendo esta
semana por Doca Street.

RIO

Justiça decide
entre o medo e
a independência
Esta semana, a sentença do caso Aézio,
em meio a um clima de
total hostilidade por parte da polícia (
VALÉRIO MEINEL

Esta semana será decisiva para a
Justiça carioca afirmar ou nào sua in-
dependência, após quinze anos atre-
lada a um Executivo que. a pretexto
de manter o binômio segurança-
desenvolvimento, caracterizou-se pelo
arbítrio. Coagida e ameaçada nas
ruas pela policia, a Justiça pronun-
ciará a sua sentença, através do juiz
Álvaro Mayrink da Costa, da 7" Vara
Criminal, no processo dos doze pfi-
ciais denunciados pelo promotor Élio
Fishberg, por crime de abuso de po-
der, no caso da morte do operário Aé-
zio da Silva Fonseca. A própria Jus-
tiça, no entanto, é quem estará no
banco dos réus, pois são suas deci-
soes que serão julgadas.

Na 3' Câmara Criminal, será apre-

ciada a reclamação da Procuradoria
Geral de Justiça, que pretende a refor-
mulação da sentença de execução de
incompetência, na qual o juiz Melic
Urdan, do I Tribunal do Júri, determr-
nou ao promotor Rodolpho Ceglia
que denunciasse por homicidio os po-
liciais implicados na morte do ope-
rário Aézio.

A mesma instância decidirá sobre
a argüição de incompetência levan-
tada pelo advogado Leopoldo Heitor,
defensor do detetive Emilio Trinxet,
um dos doze denunciados por abuso
de poder. Entende o advogado que
este crime é conexo ao de homício,
cujo processo será instruído, poste-
riormente. no I Tribunal dó Júri. Por

esta razão, os policiais nâo poderiam
ser julgados, agora pelo juiz Álvaro
Mayrink.

No caso. a policia nào se limitou a
cruzar os braços, durante o fim de se-
mana. fazendo cair a zero o movi-
mento nas delegacias em toda a ei-
dade. Os policiais que antes coagi-
ram. agora fazem ameaças diretas ao
juiz Mayrink. Anunciaram que vào
prender c apresentar à imprensa to-
dos os presidiários com permissão
para trabalhar fora das penitenciárias
e passar o fim de semana com suas
familias. Citaram, nominalmente,
Waldomiro Teixeira, o "Cromado",
motorista do juiz Mayrink. "Cro-
mado" foi condenado,' com o grupo
de ex-policiais do esquadrão da morte
liderado por Mariel Maryscotte, pelo
assassínio do ladrão de automóveis
Odair de Andrade Lima, o "Jonas".
Passados cinco anos do julgamento,
Mayrink responsabilizou-se vpor
"Cromado" junto ao juiz Francisco
Horta, da Vara de Execuções Crimi-
nais, transformando-o em seu moto-
rista e secretário.

Mayrink não se deixa intimidar
pela sublevação policial. Já declarou
que, em sua sen)ença, não julgará a
classe policial, mas doze de seus
agentes, contra os quais o promotor.
Fishberg pediu as penas máximas da
lei 4.898, "em memória de Aézio da
Silva Fonseca". Experiente juiz, May-
rink processou, há poucas semanas,
os legistas Sérgio de Figueiredo Ro-
mano e Osvaldo Ferreira da Costa.
Eles negaram, em auto de exame de
corpo de delito, as marcas de tortura
que Mayrink constatara pessoalmente
no preso Hélio Rodrigues da Silva, vi-

lima de policiais da 3'í* DP, que o
juiz também processou.

Protesto 1: sirenas
abertas e
passeata motorizada

Enquanto isso. o juiz Urdan
aguarda que providências a Secreta-
ria de Segurança tomará contra os
manifestantes que o ofenderam no se-
pultamento do detetive Romualdo. E
pensa em representar contra o dde-
gado Hélio Vigio, que o chamou de
louco. Urdan passou o domingo tra-
balhando nas informações que apre-
sentará, hoje, à 3" Câmara Criminal.
Na primeira, sustenta a sentença ern
que determinou ao promotor Ceglia
que denunciasse os policiais envolvi-
dos na morte de Aézio, e cita acordo
no qual o desembargador paulista Ci-
lus Cintra reconhece a validade de
sentença idêntica. Na segunda, de-
fende a competência da T> Vara Cri-
minai para julgar o crime de abuso de
poder independente do homicidio.
Justifica que, como manda a lei, há
motivo relevante para o desdobra-
mento: o processo por homicidio nào
foi instaurado. Hâ,apenas, o inquérito
em andamento, a cargo da Procura-
doria Geral de Justiça. E até que se
conclua a ação penal por crime do-
loso contra a vida, os policiais terão
se livrado da atual denúncia, já que as
penas por crime de abuso de poder
têm prescrição extremamente rápida:
dois anos.

A policia do Rio encontrou no se-
pultamento do detetive Romualdo
Raymundo, morto a tiros, por assai-

tantes. na semana passada, o mo
mento psicológico para se rebelar
contra o julgamento dos companhei-
ros acusados por crime de abuso de
poder. A pretexto de desabafo pela
morte de um colega, a corporação se
sublcvou, o que foi considerado nor-
mal pelo secretário de Segurança, ge-
neral Edmundo Murgel. Policiais fize-
ram discursos à beira do túmulo,
ofendendo a Justiça e a imprensa.
Gritaram "abaixo o juiz Mayrink!!" e
chamaram de louco ao juiz Melic Ur-
dan. para quem Aézio nào se enfor-
cou, mas foi assassinado, ou induzido
ao suicídio, na delegacia da Barra da
Tijuca. Na véspera do enterro desfila-
ram a pé, conduzindo o caixão com o
corpo de Romualdo, do IML para a
Secretaria de Segurança. No dia se-
guinte. após o sepultamento, centenas
de viaturas partiram em caravana, do
distante cemitério de Ricardo de Al-
buquerque para o centro da cidade e,
sirenas abertas, deram voltas em
torno do Palácio da Justiça, enquanto
policiais danificavam um carro de re-
portagem da Radiobrás.

Protesto 2:
ameaça de cruzar
os braços

Não pára ai a sublevação policial.
No cemitério, a policia anunciou que
matará marginais e não comunicará
mais à Justiça, para que os policiais
nâo acabem no banco dos réus. Esta
semana, quatro entidades - Circulo
Policial Brasileiro, Casa do Policial,
Uniào de Policiais e Associação dos
Delegados de Policia - promoverão

assembléia. Provavelmente em *.tlào
cedido pelo Clube Municipal. Vão
manifestar solidariedade aos colegas
denunciados por abuso de poder e
apoiar a nota conjunta da Associação
das Autoridades Policiais e da Asso-
ciaçào dos Delegados de Policia. Se-
gundo a nota. a criminalidade aumen-
tara. porque, a partir de agora, a poli-cia cumprirá a lei: só prenderá em fia-
grante. ou por ordem judicial.

Será debatida, ainda, a resolução
155. de 19 de janeiro de 1977. do gene-ral Oswaldn Dominguez, primeiro se-
cretário de Segurança do governo Fa-
ria Lima. A resolução dispõe sobre a
estrutura e funcionamento das delega-
cias, mas os policiais apontam-na
como o ato oficial que lhes assegura o
direito de prender para averiguações.
Essa modalidade de constrangimento
é considerada crime de abuso de po-
der, pela lei 4.898, do governo Cas-
tello Branco, punivel com prisào.
multa em dinheiro e demissão do ser-
viço público. O artigo 153. parágrafo
12. da Constituição, e os artigos 301

e seguintes do Código do Processo
Penal, estabelecem que ninguém podeser preso, a nào ser em flagrante, "ou
por ordem judicial.

Mas o clima entre os policiais con-
tinua o pior possível. Ainda ontem,
um dos mais exaltados, o delegado
Hélio Vigio, repetia que o juiz Melic
Urban "é um louco", pois "só quem
nào conhece a policia pode imaginar
que se enforca um preso na delega-
cia". Vigio acha que direitos humanos"é conversa de advogado". Mas, de
qualquer forma, confessa que "não se
pode tratar vagabundo com doce de
leite".
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Telmo martinQ

A semana começa
na quinta-feira, com
Márcia Haydée
O Ballet de Stuttgati e sua primeira
bailarina sâo indiscutivelmente
o melhor que estes dias nos reservam

Sempre excitadíssima com as im-
portaçòes, a turma do salto-e-ponta
terá motivo, esta semana, para a feli-
cidade incontrolável de mil piruetas.
O Ballet. dc Stuttgart estréia, quinta-
feira, às 21h, no Teatro Municipal,
com os três atos e seis cenas de
Eugène Onegin, de Tachaikovsky. O
Ballet de Stuttgart, muito viajado e
muito conceituado, tem um interesse
muito especial para as platéias locais.
Sua diretora artística e primeira baila-
rina é a brasileira Márcia Haydée.
Com talento suficiente para nunca
cair vitima do feijoada-banzo, Márcia
Haydée é a rara brasileira que venceu
lá fora. Os elogios feitos à sua dança,
sempre reforçada por uma atuação de
atriz, permitem que Márica Haydée
seja considerada uma espécie de Ma-
ria Callas dos entrechats. Surgido de
um nada muito semelhante ao que o
Teatro Municipal perpetua, o Ballet
de Stuttgart foi transformado num
dos mais importantes conjuntos de
dança do mundo por John Cranko,
coreógrafo que não só lhe deu arte,
como também estrutura para que seu
sucesso nâo fosse interrompido com
sua morte. Inventivo até o atrevi-
mento de ter encenado as mais sofisti-
cadas intimate revues que o teatro de
Londres já conheceu, John Cranko
sempre se sentiu à vontade dentro de
qualquer gênero ou estilo de bale. A
coreografia de Eugène Onegin tem
sua assinatura. Como em toda apre-
sentação de bale estrangeiro, a turma
do salto-e-ponta terá muito o que
anotar.

Zet$ Motta, cada
ve\ mais

inexplicável
A outra importação da semana es-

tara na nova visita que Dionne War-
wick faz a São Paulo. Ela se apresen-
tara, de sexta a domingo, às 21h, no

Palácio das Convenções do Anhembi.
Mais duradoura do que o Burt Bacha-
rach dc sua primeira fase, Dionne
Warwick faz o gênero grande público
c muitos discos. No momento, está
em fase Barry Manilow. Isso, certa-
mente, não impedirá a inclusão dc
Close to You e Alfie no programa. Ela
é suficientemente profissional para sa-
ber que platéia estrangeira gosta
muito mais do que já conhece. Muito
bonita e muito cantora, Dionne War-
wick torna Zezé Motta ainda mais
inexplicável.

As artes darão seu primeiro sinal
de vida, esta semana, com a inaugura-
ção, amanhã, ás 21 h, de uma exposi-
ção de Sérgio Fingermánn, na galeria
Seta. Trata-se de um artista que gos-
taria muito que o público nãp atri-
buisse grande importância às imagens
e às cores que ele usou na superfície
de suas telas. Prefere que esse visível
seja usado apenas como um portal
para o invisível. Não c a primeira vez
que alguém anuncia tal preferência.
Até as cartomantes costumam dizer
que não é o cristal da bola que conta.
E o que ela permite enxergar. Mas os
visitantes que nâo conseguirem ir
além do visível, não terão perdido seu
tempo. Muito sofá ficaria contente
por ter um desses quadros como vizi-
nho. Afinal de contas, Sérgio Finger-
mann dá a impressão de que a arte de
Wesiey Duke Lee já faz parte de
currículo dc telecurso de segundo
grau.

Também amanhã, âs 21 h, Rosa
Holtz c Carolina Queiroz, as suaves
moças da Graphus, inaugurarão, em
sua irrequieta galeria, uma exposição
de gravuras de Thereza Miranda. Ao
que tudo indica, Thereza Miranda, ar-
tista carioca, foi acometida da nostal-
gia do telhado. Por isso e por causa
da especulação imobiliária do Rio, ela
teve que ir até o Maranhão para en-
contrar o assunto de sua saudade.
Como tanto telhado mais documen-
tado do que recriado, as gravuras em
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Márcia Haydée, no Municipal

metal de Thereza Miranda sâo o pre-
sente ideal para o aniversário de um
gato.

O candomblé
cubista de Emanoel

Araújo
Christina Faria de Paula, sem che-

gar até as trancas, dará, quarta-feira,
um toque Raquelita Calabrone à sua
galeria less is chie. Inaugurará uma
exposição dc relevos e esculturas de
Emanoel Araújo. Os relevos seriam
perfeitos para a sinalização de um la-
birinto sem saida. As esculturas se-
raim totens ideais para um candomblé
que quisesse, finalmente, trocar o pri-
mitivo pelo cubista. Emanoel Araújo
pinta suas esculturas com muito ver-
melho. Não o vermelho do alarme,
mas o vermelho dos lábios.

Masato Aki, Kenichi Kaneko,
Yoshiyuki Miura, Massao Okinaka e
Nobuo Toriy não são nomes escolhi-
dos, por acaso, em algum who's who
da turma da tempura-e-mesura. São
cinco pintores de diferentes estilos e
influências que serão exibidos, coleti-
vãmente, a partir de quinta-feira, na
galeria Academus. A julgar pelos seus
quadros, a Academus não precisará
desenrolar qualquer tapete vermelho.
Dificilmente receberá a visita da im-
peratriz Tomie Ohtakc. A Academus
é uma galeria que só abandona sua
rotina previsivelmente acadêmica
quando exibe, individualmente. Ira-
cema Arditi, a pintora que se especia-
lizou em pintar trompe 1'oeil para bor-
boleta, abelha e beija-flor.

Rafael (Dudi) Maia Rosa tem tudo
para ser um Strina Boy. É jovem, ele-
gante, fluente, bem-nascido, cati-
vante, simpático, bem-educado e fre-

qüentou os ensinamentos de Wcsley
Duke Lee, uma espécie dc Etòn das
artes visuais brasileiras. Apesar dc ter
todas essas qualidades indispensáveis
para uma aceitação pelas paredes da
galeria Luisa Strina, ele fará uma ex-
posição, quinta-feira, na galeria Pin-
dorama, também conhecida como es-
paço Inútil Lunardelli. Dudi Maia
Rosa exibirá aquarelas. Todas elegan-
tes, fluentes, simpáticas, bem-
nascidas, cativantes, bem-educadas
etc.

O gênero samba,
suor e cerveja de
Beth Carvalho

Ainda na mesma quinta-feira, às
21 h. a galeria Ars, Artis inaugurará
uma exposição de Rodrigo de Haro.
Esse fato deve ter trazido um pro-
blema para as proprietárias dessa ga-
leria. Mesmo em dias de pintor sim-
plezinho, elas usam seda pura. Como
constatar, então, na roupa, a presença
de um pintor tào mais luxuoso como
Rodrigo dc Haro.

Di Cavalcanti, Ismael, Ncry, Ci-
ecro Dias, Milton Dacosta, Pancetfi e
e todos os outros inevitáveis Leilão
Boys estarão desfilando, de hoje a
quarta-feira, na rua Inácio Pereira da
Rocha, 520, cm mais um espetáculo
que a Tablcau Artes Plásticas oferece
para a turma do lancc-e-martclo.
Como nào conseguiram nenhum
Cândido, colocaram uma Marysia.
De onde se conclui que a presença dc
Portinari cm leilão só pode ser uma
superstição.

A música popular brasileira entra
na semana, hoje, às 18h30. Será tra-
zida mais uma vez pelo Projeto Pixin-
guinha e se instalará, adequadamente,
no Teatro Pixinguinha. A principal
atração do programa será mais uma
reapresentação de Isaurinha Garcia,
a cantora kitsch-as-kitsch-can. Os
complementos serão Pedrinho Mat-
tar, uma espécie de pianista chaperon,
c Aline, uma cantora que nunca des-
pertou o interesse das gravadoras,
porque elas também já notaram que
ninguém lhe pede para cantar duas
vezes a mesma música.

Na quarta-feira, ás 21 h, estréia, no
Teatro Procópio Ferreira, Beth Car-
valho no pagode. A estrela será, é
claro, a cantora Beth Carvalho,
aquela que, ao rimar Madureira com
Mangueira, virou musa dos subúrbios
cariocas. Fazendo o gênero samba-
suor-erveja, Beth Carvalho tem
vendido muito disco. Isso é sur-
preendente porque sua alegria é ape-
nas um hábil arremedo, tão falso
como a tinta que pintava a cara de Al
Jolson. Acredita-se que o sucesso de

Beth Carvalho nos subúrbios cariocas
esteja, exatamente, no espetáculo de
uma turista decidida a ser mais nativa
do que qualquer nativa. Já para os
outros turistas, ela será scr.pre um
atalho para o constrangimento.

A Bandeirantes
esquarteja

Francis Coppola

A música popular brasileira ocu-
para também, excepcionalmente, o
saguão do Teatro Municipal, cm seu
horário gratuito das segundas-feiras.
Os compradores do Mappin certa-
mente reclamarão de vizinho tào ba-
rulhento. Mas, no domingo, às lOh, o
Teatro Municipal voltará a Bach,
quando Gertrud Mersiovsky reini-
ciará sua missão de libertar o órgão
desse teatro dc uma poeira capaz de
fazer inveja aos séculos.

A segunda-feira do piano do
MASP também nào será nobre. Ele
terá que dar sons às músicas de Di-
nora de Carvalho, com Antônio
Lauro Del Claro tocando violoncelo.
Leda Natal tocando harpa e Victoria
Kerbauy cantando. Depois dessa
traumatizante volta aos saraus, o
piano do MASP entra cm férias até
dois de novembro. Cederam sua casa

para a exibição dc filmes estrangeiros,
O piano do MASP tem, portanto, mo-
tivo para ser o último fã de cinema.

Reforçando mais uma vez sua ima-
gem de sala-salada. a Sala Guiomar
Novaes apresentará, amanhã, ás 21 h,
um recital com a soprano Ruth
Staerk. Até hoje ela não conseguiu
projetar sua voz para um ponto que
seja mais distante do que o Chile. Na
quarta-feira, a sala-salada emprestará
seu palco para que a peça Fando e
Lis possa fazer uma temporada de
três semanas. Fando e Lis é uma peça
de Fernando Arrabal, onde _se pro-
cura mostrar que a comunicação entre
as pessoas só nào é mais difícil do que
a comunicação entre um espetáculo e
um público. Dirigida por Rubens
Corrêa, veterano em Arrabal., essa
produção já conheceu uma tempo-
rada no Rio c alguns elogios incenti-
vadores dos críticos construtivos. O
elenco chega desconhecido c prova-
velmentc partirá na mesma situação.

Na televisão, a única novidade é a
transformação do maravilhoso O Po-
deroso Chefão em seriado. Não se
trata de uma nova produção made for
TV. Trata-se de um esquartejamento
do filme de Francis Ford Coppola
feito pela tevê Bandeirantes. O pri-
meiro pedaço de Marlon Brando será
atirado, hoje, às 23h, aos espectado-
res.

HAPPY DAYS MIGUEL PAIVA
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BELIEVE OR NOT

Acredite, desta
vez Frank
Sinatra vem mesmo
Agora é sério: se nâo vier ao Brasil, em
janeiro próximo, o cantor estará rompendo o
contrato que assinou ontem, em Nova York,
com o empresário Roberto Medina - desde
já transformado em herói nacional brasileiro
OSMAR FREITAS JR.
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SINATRA NO BRASIL

Festiva recepção para um convidado de Roberto Medituf

Tudo nesta vida depende
de um lance de sorte - veja
o caso de Roberto Medina,
que era um desconhecido e
se tornou celebridade na-
eional ppr causa de um vol-
teio do "destino. O grande
momento de sua vida co-
meçou por acaso entre a
rua, 46 e a Broadway, em
Nova York. Saudoso da
terrinha, Roberto havia co-
mido uma rabada no Res-
taurante Brasil-Lisboa, ge-
renciado por um "alfaci-
nha" que morara dez anos
no'Leme. Entre uma caipi-
rinha e um torresmo, Me-
dina sentia suas pernas
doerem de tanto andar pela
cidade à procura de uma
calculadora eletrônica que
seu filho encomendara e

uma peça de auto-rádio que
o colega da agência implo-
rara. Mesmo com seu in-
glês fluente e o endereço de
lojas, ele não tivera sorte
nessa tarefa. Depois de pa-
gar o1 preço de um faisão
pela mísera rabada, Medina
pôs-se em campo, andando
desvairadamente pela
maior cidade do mundo.
Passa aqui, passa ali, aca-
bou defronte do famoso
Waldorf Astoria. Foi nesse
momento que estranhos fe-
nômenos começaram a
ocorrer, e ele, por ser
umbandista-cavalo do caci-
que Pena-Lilás, confiando
em sèu guia, entrou no ho-
tel. Atendeu aos apelos da
voz que lhe soprava no ou-
vido: "Z.-Fi Medina, Suncê

entra nessa caxanga. Entra,
Zi-Fi; entra que Zi-véio tá
mandando".

Sem esperar mais nada,
Medina entrou. Torturado
pela sensação e tonto com
tanto luxo, sentiu a gra-
ganta seca; e, consultando
o bolso, resolveu tomar um
scotch no bar do hotel. Foi
entrar e quase cair de cos-
tas - quem estava batu-
cando no balcão, já com a
cara cheia? Ninguém,me-
nos que seu maior ídolo:
Frank Sinatra. Tal foi a
emoção que se esqueceu do
protetor Pena-Lilás. Trê-
mulo, sentou-se no banqui-
nho ao lado do ídolo. No
inicio, não teve outras pala-
vras que não "Give me a
brandy" e mesmo assim

foram dirigidas ao garçom.
Passaram-se alguns minu-
tos seculares, e Medina não
teria mais aberto a boca
não fosse Sinatra lhe per-
guntar em espanhol maçar-
rônico: "Como é que o se-
nhor consegue beber algo
tão medíocre quanto o
brandy?". Sem saber o que
fazer, ele se limitou a sorrir
e responder: "E que o se-
nhor sugere?"

Começou assim um
papo, meio furado de ini-
cio, mas que foi ganhando
calor à medida que as doses
do uísque recomendado
pelo caritor se sucediam.
Entre úma talagada e um
amendoim, emendaram em
conversas que variaram
desde a procedência de Me-
dina até uma certa marca
de uísque confiada à agên-
cia de publicidade. Empol-
gado com a nova amizade,
e estimulado pelo homérico
bebum que vinha tomando
há 45 anos, Sinatra quis
provar a tal marca de que
Medina tanto falava (ele
costumava fazer propa-
ganda boca-a-boca dos
produtos de seus clientes).
Combinaram ir até,a po-

cilga (6 dólares por dia) em
que o brasileiro se hospe-
dava, para dar cabo de
uma última garrafa do pro-
duto, guardada para emer-
gências.

A essa altura do cam-
peonato, Sinatra já não se-
ria capaz de diferenciar en-
tre uma Sidra Cereser e um
Brüt; bêbado feito uma
vaca, mamou até o último
gole do uísque e teceu altos
elogios.

De volta ao Brasil, o pu-
blicitário reuniu amigos
para mostrar slides da via-
gem e contar suas aventu-
ras, devidamente compro-
vadas pelo filminho. O
chefe de agência, enfadado
com a reunião, quase dei-
xou o charuto cair quando
viu o mitológico Sinatra fa-
lando bem daquela droga
que eles anunciavam. Não
deu outra: com seu espírito
aguçado, tomou o filme de
Medina, montou e mandou
veicular a publicidade em
cadeia nacional, no horário
nobre. O cantor aparecia
falando: "Saúde, amigos do
Brasil!" Foi um estouro,
Medina ganhou o cargo de
presidente da agência.

Mas a melhor parte de
sua história não acaba ai.
Emtíma das muitas sessões
espíritas que o Medina faz
em seu lar, o caboclo
Pena-Lilás baixou com
tudo, e em meio a "Pem-
bas" e velas proclamou:"Zi-Fio Medina, Zi Cavalo
di veio ainda nào cumpriu
sua missão in terra. Zí-Fio
tem de vortá nos estranjas
para completar trabàio
forte que zi-véio tá fazendo.
Veio vai psicografar um es-
crevedor que fio vai dar pra
homem cantador". Feito
isso, danou a escrever um
contrato minucioso, que
Medina pôs na mala e só ti-
rou em Nova York, no As-
toria, em frente a Frank Si-
natra. Como todos estão ca-
recas de saber, o maior
cantor do mundo não pára
de encher a cara, e quando
Medina chegou lá encon-
trou o pinguço1 tocado. Re-
conheceu o brasileiro ime-
diatamente e
cumprimentou-o efusiva-
mente, propondo outra noi-
tada em seu hotel (o San
Cario), com o mesmo uis-
que da vez anterior. Dito e
Esito, foram acabar no

quarto 21, mamando aa bi-
rita acompanhada de tor-
resminho comprado às
pressas no Brasil-Lisboa.
Entre um papo e outro, Me-
dina deu seu golpe final:
"Hei Frank, sei de um lugar
onde podemos tomar quan-
tas garrafas quisermos
desse uísque. Vamo, em-
bora comingo, agora
mesmo. É só assinar esse
contrato aqui, fazer uns
showzinhos e tá tudo resol-
vido". Sinatra, ainda bê-
bado, como todos sabem,
morre de medo de vir ao
Brasil, pois é fã de alguma
cigana que lhe disse para
jamais cruzar a linha do
Equador rumo ao nosso
rincão, sob o risco de sérios
prejuízos.

Várias pessoas já tenta-
ram trazer o Cantor para
cá; Oscar Ornstein, que
hoje é relações públicas do
Hotel Nacional, fez legenda
prometendo anualmente
que traria Sinatra para can-
tar no Copacabana Palace.
O Jornal Ultima Hora, toda
vez que via suas vendas
caírem, manchetava a
vinda daquele que nunca
veio. Ante o convite de Me-
dina, o artista que estava
bêbado, mas não louco,
tentou falar-lhe dos conse-
lhos da cigana.No que o
patrício retrucou dizendo
que tudo não passava de
uma superstição, e meteu-

Jhe mais cana na cabeça,
até que Sinatra assinou o
contrato que lhe traria mais
dores de cabeça do que a
ressaca do uísque nacio-
nal. O caboclo Pena-Lilás
havia preparado muito bem
as cláusulas, e o programa
ficou assim: o show se da-
rá no Estádio do Maracanã,
sendo antecedido por par-
tida amistosa entre Bangu e
Flamengo, com pontapé
inicial dado pelo senhor
Frank Sinatra. Segue-se
uma pequena introdução
do cantor ao público brasi-
leiro, feita pela apresenta-
dora bilingüe Márcia de
Windsor. Depois disso, o
casal Aírton e Lolita Rodri-
gues anunciam ao Brasil,
via Embatei, o mais fa-

moso intérprete americano,
que irromperá cantando"Se te Pego com Outro te
Mato (sucesso de Sidney
Magal, vertido para o in-
glês). O acampamento
será da banda do Canecão,
regida pelo maestro Sílvio
Mazzuca. O cantor agra-
dece os aplausos das 150
mil pessoas que pagaram
20 cruzeiros para vê-lo e
abraça o apresentador
Chacrinha. Este adentrará
o palco com süa famosa
buzina, anunciando Lindo
mar Castilho, Moacir
Franco, Agnaldo Rayol.
Cacique e Pajé, e os irmãos
Don e Ravel.

O presidente Figueiredo
encerrará o espetáculo
apertando a mão de Sinatra
e convidando-o para um bi
riba na Granja do Torto.

Em cláusula única, letras
amarelas em corpo minús
culo, compromete-se Frank
Sinatra a doar 50% das
suas ações à Máfia caso
não cumpra o contrato.

Assim, Roberto.Medina.
um reles desconhecido,
quando desembarcou no
Galeão, trajando a gloriosa
camisa do Flamengo, rece-
beu as chaves da cidade de
São Sebastião do Rio de
Janeiro, das mãos do pre-
feito Israel Klabin, além de
convites obscenos de várias
panteras colunáveis.Virou
herói nacional. Menos sorte
teve Sinatra, que jurou nào
mais beber, depois que teve
de despachar sozinho suas
malas no aeroporto. A ci-
gana bem que lhe havia avi-
sado.
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COPA DE 82

Aqui estão os grupos para
as eliminatórias

Os mais de 80 paises
que se candidatam a uma
vaga no Mundial de 82, a
ser disputado na Espanha,
começaram ontem a en-
irar no longo funil do qual
sairão apenas 22 (a Ar-
gòntina, atual campeà.c a
Espanha, que promove a
copa, vão direto às oita-
vas de final). O sorteio
para as eliminatórias, rea-
lizado na sede da FI-
FA, cm Zurique, com a
presença de João Havc-
tange, determinou que
Brasil, Bolívia eVenezucla
ficarão num mesmo
grupo. A grande novidade
foi a volta da China, que
está na chave de Hong-
Kong. Coréia do Norte e
Japão. Formosa, se quiser
participar, terá que acei-
tar à denominação
Taipé. O que, no entanto,

não resolve todos os pro-
blemas: e se, num deter-
minado momento, o ca-
lendário marcar um en-
contro China versus For-
mosa? Será um caso tal-
vez mais complicado que
o de Israel, ainda pen-
dente: este pais,em princi-
pio, poderàcntrar na
chave da Concacaf
(America Central,
América do Norte c Ca-
ribe), junto com o Mé-
xico, os Estados Unidos e
o Canadá. Sc surgir ai-
guma oposição, entra-
ráem algum grupo da Eu-
ropa. Espera-se, em Zuri-
que, que a sorte não ve-
nha a ditar um conflito
árabeisraclense nos gra-
mados.

Há, além dessas, outras
situações peculiares,

como a da República
Centro-Africana - o cx-
império de Bokassa, o Su-
dão, a Libéria eo Congo:
estes paises, por sorteio,
ficaram liberados das dis-
putas da primeira rodada
da chave africana, onde
24 seleções já conhecem
os seus adversários. Nesse
grupo africano, falta deci-
dir quantos sairão, numa
segunda rodada, para
oitavas-dc-fínal regionais.

O sorteio para a com-
posição final dos países
que vão à Espanha será
realizado, em principio, a
10 de janeiro de 1982. Já

é certo que as elimina-
tórias, com inicio previsto
para I? de novembro
deste ano, nào irão além
de 30 de novembro do
ano que vem.

CORINTHIANS 1, SÃO BENTO 1

América do Sul
Grupo Um: Brasil, Bolívia, Venezuela
Grupo Dois: Colômbia, Poru, Uruguai
Grupo Trôs: Chile, Equador, Paraguai

zona Concacaf
Zona Norte: Canadá, EUA, México
Zona Central: Panamá, Honduras, Costa
Rica, Salva"dor, Guatemala
Zona Caribe - Grupo A: (preliminar)
Granada e Guiana - o vencedor
joga com Cuba e Suriname
Grupo B: Haiti, Trinidad, Antilhas
Holandesas

Europa
Grupo 1: RFA, Áustria, Bulgária, Albânia
Grupo 2: Holanda, França, Bélgica, Rep.
da Irlanda, Chipre
Grupo 3: Checoslováquia, URSS, País de
Gales, Turquia, Islândia
Grupo 4: Inglaterra, Hungria, Suíça,
Romênia, Noruega
Grupo 5: Itália, Iugoslávia, Grécia,
Dinamarca, Luxemburgo
Grupo 6: Escócia, Suécia, Portugal,
Irlanda do Norte
Grupo 7: Polônia, RDA, Malta.

Ásia e Oceania
Grupo 1: Indonésia, Austrália. Ilhas Fidji,
Nova Zelândia, Taipé
Grupo 2: Iraque, Síria, Bahcheim, Qatar,
Arábia Saudita
Grupo 3: Kuwait, Irã, Tailândia, Malásia,
Coréia do Sul
Grupo 4: Hong-Kong, China, Ceréia do
Norte, Japão

África
Senegal X Marrocos,
Zaire X Moçambique
Camarões X Malawi, Guiné X Lesothe,
Tunísia X Nigéria, Líbia X Gâmbia,
Etiópia X Zâmbia, Niger X Somália,
Serra Leoa X Argélia, Ghana x Egito,
Kênia X Tanzânia, Uganda X Madagascar

m VBM
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f classificação_J\
1? Corinthians 41
29 América 39
39 Francana 30

Botafogo 30
O 4» São Bento 23

o
a
3

CQ 19 Guarani
o 2* Santos
§¦ 3' Comercial
*z Portuguesa

Internacional

41
35
33
33
33

1* São Paulo 36
2* Ponte Preta 35
39 Ferroviária 32
4' XV 24

O 5" Velo Clube 17

O
o
Q.
3

( Grêmio: que zebra, chê!

1?, Palmeiras
2' Noroeste

§¦ 3' Juventus
49 XV de Jaú
5f Marilia

44
32
30
25
21

2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13

AttéticrVMG
Grêmio/RS
Santos/SP
P. Desportos/SP
S. Bento/SP
XV Nov. Jaú/SP
Ponte Preta/SP
Nacional/AM
Gama/DF
Atlético/PR
Tiradentes/PI
Vitória/BA
Coritiba/PR

Ceará/CE
América/RJ

Noroeste/SP
Marilia/SP

Cortntians/SP

S. Paulo/SP
Palmeiras/SP

Bahia/BA
Guará/DF

Sta. Cruz/PE
Náutico/PE

Cruzeiro/MG
Inter/RS
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ivli
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Rateio Oficial: 109 milhões, 356 mil.

obres torcedores de Sorocaba
O jogo foi tão ruim que um espectador pegou no sono em cima do equipamento de uma emissora

Quinze minutos antes de
o jogo terminar, ontem à
tarde, boa parte da torcida
já abandonava o Estádio
Municipal de Sorocaba. Foi
a melhor maneira que os
torcedores encontraram
para protestar contra o
baixo nivel de Corinthians e
São Bento. Além das tradi-
cionais vaias, é claro. Por-
que, embora o Corinthians
estivesse sem 7 titulares (Zé
Maria, Amaral, Djalma,
Basilio, Vaguinho, Sócra-
tes e Romeu) e o adversário
apresentasse os seus desa-
nimados Tutu, Dodô, Coca
c Caca, o estádio estava lo-
tado.

Das 22 mil pessoas que
pagaram ingressos, segura-
mente metade era de co-
rintianos que por sinal se
decepcionaram muito, ao
verem Jairo, a "Muralha
Negra"', tomar o maior
frango de sua vida, segundo
ele mesmo confessou ao fi-
nal do primeiro tempo. O
inusitado lance foi assim:
Dodô, do meio de campo,
deu um "balão" fraco e des-
pretencioso em direção ao
gol do Corinthians.
Quando quase todos no es-
tádio, inclusive jogadores,
juiz c bandeirinhas, já se
voltavam para o campo de
defesa do São Bento, eis
que a bola dá uma "qui-
cada" na frente de Jairo,en-
cobre o gigantesco goleiro e
vai para o fundo das redes.
A solidariedade humana,
no entanto, nãop faltou
neste infeliz momento. O
time inteiro do Corinthians
foi consolar Jairo.

O primeiro tempo termi-
nou em 1 x 0 para o São
Bento, apesar de o Corin-
thiàns, esmo com Ta-
borda, ter dominado o
jogo. Biro-Biro, com ares
de Sócrates, se destacava,

dando passes de calcanhar,
correndo, driblando, jo-
gando pelo time inteiro.

No segundo tempo, logo
aos 6 minutos, Píter rece-
beu um cruzamento de Ge-
raldào c emendou para den-
tro do gol do Sào Bento. A
torcida corintiana se ani-
mou, agitou bandeiras, gri-
tou, incentivou o time, acre-
ditando numa reação. Mas
a sua vibração ficou

mesmo só para esse soli-
tário gol. Em determinado
momento, o que acontecia
dentro do campo era tão
desinteressante que um cs-
pectador dormiu cm cima
do equipamento da rádio e
TV Bandeirantes.

Para os corintianos, fi-
cou o consolo de que o time
jogou sem Sócrates (que já
vale por mais de meio time)
e mais 6 outros titulares. É

a esperança de que no ter-
cciro turno o seu time jogue
o futebol com que eles
tanto sonham.

o JOGO
FOI
ASSIM

Corinthiansüairo; Luiz
Cláudio, Taborda, Zò
Eduardo c Wladimir; Caça-
pava, Wagner c Biro-Biro;
Piter, Palhinha e Geraldo.

São Bento: Márcio:
Marcelo, Tutu, Nilson An
drade c Dodô; Drailton,
Gatãozinho c Coca; Gre-
milsori, Campos e Caca.

Renda: CrS
1.096.040,00 (recorde em
Sorocaba), com 21.384 pa-
gantes.

Juiz foi Oscar Scolfaro.
Gols: Dodô, aos 36 do pri
meiro tempo, c Piter aos 6
minutos do segundo tempo.
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GERALDÃO

Sem Sócrates no time, o centroavante apenas visitou a área do São Bento

j^mpactQá

A Portuguesa nâo merece tanta fé
A Portuguesa não me-

receu a fidelidade de seus
torcedores que, sob o céu
carrancudo da manhã de
ontem, se abalaram até o
Canindé e viram o time
empatar com o Marilia
em 0 a 0. Estes heróis pu-
deram, em todo caso, pre-
senciar a boa atuação do
adversário, que prudente-
mente se fechou na de-
fesa, para no segundo
tempo impor um ritmo
ofensivo de grande
equipe. No final, a Portu-
guesa ainda perdeu um
pênalti, que o lateral Ma-
rinho chutou nas mãos de
Paulo César. A lusa jogou
com Éverton; Marinho
Daniel Gonzalez, Bolívar
e Toninho Braga; Lu-
ciano, Wilson Carrasco
(Eudes) e Enéas; Zair,
Caio e Jorge Luiz
(Faísca). O Marilia: Paulo

nervos de aço para
assistir este filme.

Hojejogo após Gaivotas. I
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César; Valdir, Márcio
(Ademir), Rubão e Pe-
reira; Manguinha, Pedro
Rodrigues e Edson; Frei-
tas, Valdir Dias (Wilsi-
nho) e Ferreira. O pú-
blico, de 6.784 pessoas,
deixou CrS 329.242 nas
bilheterias, e o juiz foi Re-
nato Oliveira Braga.

O São Paulo,
sempre o mesmo

O São Paulo continua
o mesmo. Perdeu de 2x0
do modesto XV de Jaú.
Como se isso não bas-
tasse, o centroavante Ser-
ginho foi expulso do
campo. E, o que é pior,
continua lider do seu
grupo. Pior porque, com
isso, sua acomodada dire-
toria vai continuar
achando que o time está
ótimo. Alem da habitual
expulsão de Serginho, o
uruguaio Dario Pereira
foi substituído; como
sempre estava "lesio-
nado" e saiu dizendo:"Doutor, me molesta
acá". O São Paulo perdeu
com Valdir Perez; Ge-
túlio, Estevan, Bezerra e
Heriberto; Teodoro, Vil-
son Tadei (Neca) e Dario
Pereira (Jaiminho); Edu,1-
Serginho e Mug. O XV
ganhou com Marola;
Galli, Pedro Paulo, Odélio
e Donizetti; Sabarà,
Souza e Fernando Piru-
lito; Frasão, Marcão e
Paulo Moisés.'0 jogo foi em
Jaú e a renda não passou
dos CrS 358.280, com
7.741 pagantes. O juiz foi
Hélio Cosso. Os gols fo-
ram marcados por Frasão
aos 12 minutos e por
Marcão aos 44, todos no
segundo tempo.

Sensacional,
o Santos de Pepe

Foi um domingo alegre
na Vila Belmiro. Os san-
tistas lotaram o estádio,
houve quebra de recorde
de renda, e a torcida vi-
brou muito: o Santos de
Pepe obteve sua quarta vi-
tória consecutiva e já é
vice-lider do seu grupo.

Mas o jogo não foi fácil.
O ' aguerrido Noroeste
vendeu caro a derrota, fa-
zendo a torcida adver-
sária sofrer um bocado.
Nelson, de pênalti, logo
aos 8 minutos do primeiro
tempo, fez a "Torcida Jo-
vem" ficar de pé, aguar-
dando uma goleada do
seu time. E o Santos real-
mente criou outras chan-
ces de gol, jogando à base
da velocidade. Mas o irri-
quieto Leia do Noroeste,
empatou o jogo aos 27
minutos do segundo
tempo. E deixou o Santos
muito apreensivo. Mas o
ex-ponta da seleção, Níl-
ton Batata, quando falta-
vam apenas 6 minutos
para o jogo terminar, en-
trou pelo meio da área,
driblou o zagueiro Nenè e
atirou enviesado. A bola
bateu na trave e entrou. A
torcida explodiu de ale-
gria. O Santos venceu
com Flávio; Nelson, Cas-
siá, Fernando e Washing-
ton; Gilberto Costa, Ru-
bens Feijão e Pita; Clau-
dinho, Juari e João Paulo.
O Noroeste jogou com
João Marcos; Santos, To-
bias, Nenê e Maurício;
Helinho, Ednaldo e Car-
los Roberto; Roberto Ma-
ravilha, Leia e Walace. A
renda foi de CrS
1.208.280, e o público de
21.711 pagantes. José
Luiz Novaes foi o juiz. Os
gols foram marcados por
Nelson aos 8 minutos do
primeiro tempo, e por
Leia aos 27 e Nilton Ba-
tata aos 39, ambos no se-
gundo tempo.

Muito empate
e incompetência

Esta foi mais uma ro-
dada de empates. Além de
Corinthians e São Bento,
também a Francana e o
Guarani, em Franca, o
Velo Clube e o América,
em Rio Claro, e a Ferro-
viária e o Internacional,
em Araraquara, não fo-
ram além de 1 a 1. En-
quanto' a fartura de gols
ficava por conta de Pai-
meiras e Ponte Preta, em
Campinas (2 a 2), o Bota-

fogo contentava-se com 1
a 0 sobre o Comercial. O
anticlimax da rodada foi
sem dúvida o 0 a 0 de
Portuguesa e Marilia, mas
a torcida do Juventus la-
vou a alma na rua Javari,
dando de 3 a 0 no XV de
Piracicaba.

Os meninos do Flu
arrasaram o Fia

No Rio de Janeiro, a
semana terminou com
aquela efeméride cha-
mada Fla-Flu. E quem
apostou cegamente na tal"superioridade natural"
do Flamengo saiu do Ma-
racanã decepcionado.
Com um time totalmente
renovado e de média de
idade muito baixa, o Flu-
minensc demonstrou que
a falta de experiência
pode ser suprida com o
conjunto e a força de von-
tade. No final, com muita
justiça, venceu por 3 a 0.

Na verdade, o Fia-
mengo estava naqueles
dias, no sentido absor-
vente da expressão. Nada,
absolutamente nada, deu
certo para o time de Clâu-
dio Coutinho, apesar da
competência do técnico
da seleção. E houve até
um fato raro: Zico no
banco de reservas. Bem, o
atacante entrou no • se-
gundo tempo e as coisas
continuaram inalteradas.
Até pênalti o "galinho do
Quintino" andou per-
dendo, para comprovar
que era dia de urucubaca
para os lados da Gávea.

Já no primeiro tempo,
o Fluminense vencia por 2
a 0, gols de Rubens Gala-
xie e Pintinho, que, por si-
nal, foi a maior figura do
jogo. A tática empregada
pelo Flu foi muito sim-
pies: a marcação no cen-
troavante Parraro fez
com que a defesa so Fia
deixasse livres os homens
de meio de campo do ad-
versário. E isto acabou
sendo fatal. Tanto assim
que o terceiro gol, aos 42
minutos do segundo
tempo, também foi feito
por um meio-campista,

Cristóvão, que entrara no
lugar de Cléber.

O Flamengo ainda
mandou duas bolas na
trave, por intermédio de
Titã c Cláudio Adão, mas
esbarrava na eficiência da
marcação do Fluminense,
que utilizou a tática da
linha-burra de impedi-
mento, com Pintinho e
Gálaxie à frente da zaga.
E, no ataque, Robertinho,
Parraro e Zezé jogaram
praticamente entre os be-
quês rubro-negros, imp'e-
dindo as descidas dos la-
terais Toninho e Júnior.

Cláudio Coutinho foi
precipitado ao fazer duas
substituições logo no iní-
cio do segundo tempo. Ele
tirou Andrade e Júlio
César, colocando respec-
tivamente Zico e Carlos
Henrique. Ai deu azar,
Carlos Henrique
machucou-se e ficou em
campo apenas fazendo
número. Já o Fluminense,
acuado por seu adver-
sário, mudou de tática e
passou a fazer do contra-
ataque, a sua principal
arma. Por várias vezes
chegou com muito perigo
ao gol de Cantarelli. O
Fia ainda perdeu uma
grande oportunidade atra-
vés de Júnior, que chutou
nos pés do goleiro Paulo
Goulart. No fim, Cristo-
vão fez.3 a 0, mostrando
que o Flamengo não é tão
.naturalmente superior'assim.

Fluminense: Paulo
Goulart; Edvaldo,
Ademilton, Edinho e Car-
linhos; Rubens Gálaxie,
Cléber (Cristóvão) e Pinti-
nho: Robertinho, Parraro
(Gilcimar) e Zezé.

Flamengo: Cantarelli;
Toninho, Rondinelli,
Manguito e Júnior; Car-
peggiani, Andrade (Zico)
e Adilio; Titã, Cláudio
Adão e Júlio César (Car-
los Henrique).

Juiz: José Roberto W-
right

Renda: CrS
7.444.540,00. Público
pagante: 100.010 pessoas
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O Palmeiras reclamou de um gol anulado. Mas os dois limes foram iguais

PALMEIRAS 2, PONTE PRETA 2

ni>w UUw ^1111111$ Um grande jogo
Foi o chamado jogão.

Sem dúvida o melhor da ro-
dada. A tal ponto que aca-
bou surpreendendo os 10
mil torcedores que foram ao
Hstádio da Ponte Preta, já
desacostumados a boas
partidas neste ensandecido
campeonato paulista: eles
viram, além de quatro gols
- dois para cada lado - di-
versas jogadas primorosas.
E o placar, atinai, ki jus
tiça aos dois times, que
aliás não vencem há quatro
jogos consecutivos.

Quem começou melhor
foi o Palmeiras, com os ga-
rotos Carlos Alberto c
César deixando maluca a
defesa cia Ponte. Logo aos
3 minutos. César recebeu
um passe de Carlos Alberto
e fez o gol de abertura.

Logo em seguida, o Palmei-
ras perdeu dois gols certos.

Mas a Ponte resolveu rea-
gir - jogava em casa. e
em Campinas sempre deu
trabalho ao Palmeiras. O
centroavante Oswaldo cm
patou. de cabeça, ainda no
primeiro tempo. E faltavam
poucos minutos para o ter
mino dessa etapa quando
César acabou com a alegria
dos campineiros: dribou
dois. livrou se do goleiro
Carlos c chutou sem ân-
guio. fazendo 2 a I.

No segundo tempo, os ti-
mes voltaram com a
mesma vontade - coisa
rara. nos arrastados jogos
do campeonato orques-
trado por Nabi Abi Chedid.
Aos 12 minutos, o veterano

Dica empatava para a
Ponte Preta. Mas o Palmei-
ras. longe de intimidar-se.
encarou de frente os campi-
neiros. Invertia-se a situa-
ção do primeiro tempo.

Aos 3 3 minutos.Cesar.no-
vãmente, colocava a bola
no fundo das redes de Car-
los.

Mas o juiz Romualdo
Arpi Pilho, para o espanto
de todos os que estavam no
estádio, resolveu anular o
gol, alegando impedimento
do centroavante. Os pai-
meirenses. com razão, re-
clamaram - inutilmente: o
pequeno Romualdo foi in-
flexível. I: o jogo acabou
mesmo em 2 a 2. A torcida
da Ponte saiu satisfeita c vi-
siveímerité aliviada.

O JOCO
FOI
ASSIM

Palmeiras: Gilmar; Ro-
semiro. Silva, Polozzi e Pe-
drinho: Pires. Zé Mário
(Nedo) e Carlos Alberto:
Silvio, César e Nci.

Ponte Preta: Carlos:
Edson, Eugênio. Rudincy e
Odirley; Vandcrley. Marco
Aurélio e Dica (Humberto):
Oswaldo, Lola e Joào
Paulo.

Gols: Ccsar.aos 3 niiiui-
tos do primeiro tempo, Os-
waldo aos 22 c César aos
43: no segundo tempo,
Dica, aos 12 minutos.

Renda: CrS 467.260
Público: 9.683 pagantes
Juiz: Romualdo Arpi Fi-

lho.

Deu
Alemanha
no Troféu
do Conde

Terminou ontem ò
Troféu do Conde. A
atuação de Carlos Kir-
mayr foi ótima neste tor-
neio.embora cie não te-
nha vencido. Explica-se:
0 campeonato é jogado
em quadras de argila, o
que torna o jogo lentis-
simo. Então, como não
podia deixar de ser, che
garam ás finais os espe
cialistas neste tipo de
piso. O chileno llans
Gildemeister derrotou o
mexicano Raul Rainircz
por 7/5, 6/4.Na outra
semifinal, Eddie Dibbs
venceu Solomon. seu ad-
versário de memoráveis
duelos cm terra batida
Dibbs e Solomon estão
sem dúvida entre os me-
lhores jogadores de sai-
bro do mundo.

A partida final foi
uma surpresa para os
experts. pois o favorito
era o norte americano
Eddie Dibbs. Bem, deu
aquele que era o franco
azarão: Hàris Gilde-
meister venceu Eddie
Dibbs por um massa-
crante 3 a 0: 6/4, 6/3 e
mais um humilhante 6/1
para encerrar a festa.

Aqueles que conhe-
cem Eddie um pouco sa-
bem que Dibbzy nunca
foi muito chegado a tréi
nar c muito menos a
preparar-se fisicamente.
Sempre foi um jogador
talentoso c vivo Já o ale-
mãozinho Hans nunca
teve muito talento, como
a maioria dos germáni-
cos.Também sua vitória
sobre Jimmy Connòrs,
num jogo de exibição,
deve ter enchido de con-
fiança o deslumbrado ga-
rotào chileno. Real-
mente, tênis c muita
cuca.

XADREZ

Sunyê já é mestre
internacional

MARCELO FAGÁ. do Rio

Pela primeira vez desde
que foi guindado a condi-
çào de celebridade nacio-
nal, por força de suas sur-
preendentes atuações no
Interzpnal de Xadrez do
Rio, o paranaense Jayme
Sunyê Neto, 22 anos, con-
seguiu finalmente almoçar
em paz. ontem. A legião de
fãs, curiosos e jornalistas
que o perseguiam passaram
a manter uma prudente dis-
tância, aparentemente de-
çepcionados com suas duas
derrotas consecutivas e
com o sofrido meio ponto
que ainda o separaria do ti-
tulo de mestre internacio-
nal. Mas a verdade é que
Sunyê está saboreando,
quase em segredo, sua con-
diçào de mestre internacio-
nal desde que completou
7.5 pontos, na quarta feira
passada.

Quem o avisou que eleja
era detentor do titulo foi
um membro da Confedera-
çào Brasileira de /Xadrez.
Sunyê foi consultar o árbi-
tro Harry Golombeek. que
sacudiu os ombros, dizendo
que nào sabia. O próprio
diretor-geral do torneio.
Lincoln Serra, está na dú-
vida c mandou perguntar à
Eédéralion International de
Échecs. A controvérsia é
curiosa c. por via das dúvi-
das, o suspiro de alivio só
virá com os 8 pontos. Mas
ele c de fato c de direito
mestre internacional.

O regulamento enxadris-
tico parece mais complexo
que o próprio jogo. Quando
o número de participantes
era de dezenove, Mcquinho
incluído. Sunyê precisava
completar 7.5 pontos para
se tornar mestre internacio-
nal. Saindo Mcquinho, o
número de pontos lógica-
mente diminuiu, más. ao
mesmo tempo, segundo ai-

SUNYÊ
Uma vitória saboreada quase em segredo

guns. aumentou o percen
tual de aproveitamento exi
gido para dar a um jogador
a condição de mestre.

Sunyê precisava ter um
aproveitamento de 43%
nos 18 pontos em disputa
antes da saída de Mequi-
nho. Exatamente 7,74 pon-
tos. que segundo o regula-
mento, podem ser aproxi-
mados para 7.5. O argu-
mento de que com a saidá
de Mcquinho 0 Índice de
aproveitamento exigido
passou a ser 47%, "não
tem cabimento", segundo
um representante da CBX
consultado pelo JORNAL
DA REPUBLICA. Sc-
gundo ele, um torneio inter-
zonal com a participação
de treze grandes mestres c
três mestres internacionais
não perde em categoria
com a saída de um grande
mestre, a não ser que em
seu lugar entrasse um joga-
dor nào credenciado, o que
não ocorreu. Além disso,
explica, dois jogadores com

rating point acima do de
Mcquinho. o húngaro La-
jos Portisch e o holandês
.lan Timman, continuam na
disputa. E Sunyè venceu o
primeiro, e tem, até agora,
mais pontos que o segundo.

A favor do atual cani-
peão brasileiro ainda estão
os argumentos de que eleja
mostrou capacidde en-
xadristica superior á dos
sete brasileiros que osten
tam o título de mestre inter-
nacional, particip;indo com
méritos e com um aprovei-
tamento que nenhum outro
nacional, salvo Mcquinho,
obteve. O jovem para-
naense. contudo, continua
mantendo sua habitual
frieza e sorri vitoriosamente
quando se fala do assunto.
Só fica preocupado, se-
gundo confessou ao JOR-
NAL DA REPÚBLICA,
cm se tornar "idolo fabn-
cado. sem talento para ser
igulado com um Pele, Mc-
quirihò, Fittipaldi".

m R LTv!ff&J Cftk b PAULISTUR. Guaraná ANTARCTICA
Meu Brasil Brasileiro

cáloi
A?MELHOR BICICLETA DO BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÂO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

plamarccomunicações li
\TRiPLICEy

éi Hanser House
rrjãcicincjb
IT)0<JÒ!a\aliV.,
lida.

C1HAFICA FICHA-TBlPLICE

Mais uma iniciativa vitoriosa da

inrwnto dà Ráefío
- volta ààdal

\

i RÁDIO560 i CAPITAL
V. )
Uma emissora da Rede Capital de Comunicações
Sào Paulo - Belo Horizonte - Brasília - Curitiba -
Rio de Janeiro ¦ Porto Alegre ¦ Acre,
e mais 85 emissoras do Território Nacional.
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Aplauso mostra hoje uma peça de Ferreira Gullar, escrita

especialmente para a TV. Na Globo, às 22 horas
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Qnem/\
O novo monstro que vem do mar, depois de Tubarão, tem um

toque brasileiro: O Peixe Assassino c uma piranha

EM CARTAZ

* o rei e i:u
("lhe King and I)
Dc Walter Lang (EUA,
195(0

Musical dè sucesso, aüap-
tudo por Emes Lehman dé
peçü dc Rcjdgçrs ê liam-
merstein 11. Unia governanta
inglesa (Débòrah Kerr) vai
ao Siuò (atual Tailândia)
educar o rei c seu filho,
ensinando lhes as "maneiras
européias". Superprodução,
luxuosos cenários, boa
música. Com Yul Brinncr,
Rita Moreno. Martin Ben-
son, Terry Sanders, Rcx
Thompson. Assistam, erian-
ças, mas não se esqueçam
que o colonialismo não é tão
meigo e gentil quanto Lady
Kerr. A história se passa em
1862:
13h, no Cinema Livre do 2

• AMBIÇÃO QUE .
MATA
(iind for Eache Othcr)
De Irving Rápper (LUA.
1953)

Drama escrito por lio
face McCoy e Irving VVàl-
lace. Charlton Heston é um
médico idealista que volta da
Coréia para um vilarejo na
Pensilvâniá. Sua namorada
(Lizabcth Scott) quer que ele
se dedique à burguesia; e sua
enfermeira I Diana l-oster).
ao proletariado.
14'ilí na Sessão da farde
da Globo

* A LOGO E SANGUE
(Woming Mail)
De Reginalde Le Borg
(LUA. 1950)

Faroeste. Um ex lutador
torna-se agente seereio de
uma estrada de ferro. Com
Stephen McNíilly e Alexis S
niitli.
2111. no Oscar do 7

RENEGADO
HERÓICO
(Sprihgfleld Rifle)
De André De Toth (LUA.
1951)

Mais faroeste. Um major
nortista deserta e se une u
um bando de contrabando
tas. Com Gary Cooper.
Phiilis Taxter, David Brián,
Paul Kelly. Lon Chaney .Ir.
2111 na Segunda Sem Lei dó
13.

A MALDIÇÃO DA
CAVEIRA
(The Skull)
De Freddie Francis (Ingla-
terra. 1965)

A Tupi começa sua
Semana de Terror com este
filme, que é um horror. Al
guns sustos em torno de um
livro leito com pele humana
e a caveira do marquês de
Sad. A memória do marquês
mais unia vez é explorada
em termos demonológieos e
simplistas. Três grandes \'\
guras no elenco; Peter Cus-
hing. Christoplier Lee c Pa
trick Magécr
22h50, na Semana de Terror
do 4
* O PODEROSO
CIILLÃO (parte ii
(The Gòdfathér)
De francis Ford Coppola
(EUA. 1972)

Volta o grande sucesso de
Coppola. dividido em 5 capi-
tulos no á moda do Semana

Um. Quem ainda nào assistiu
não deve perder a chance, a
não ser que não tenha saco
para assistir a um grande
filme aos pieailinhos. A saga
da familin Çòrléone. em fase
dc tradição, com o patriarca
(Miirldn Unindo) passando
seu império malioso para
iiiii de seus dois lilhos (.Ia
mes Canil e Al Rapino), Ro
leiro de Coppola c Mario
Pti/./o. Um elenco impeça
vel. Robert Duvall, Sterling
llayden. Diane Keaion. Ri
cliurd Conte. Al Lctteriéri e
muitos outros. Se reunindo
com sua segunda parle
(ainda melhor, dizepi) é o
filmo definitivo sobre o
guiigsterismo, que difícil-
mente será superado. Cop
pola é um dos maiores talen
los cinematográficos da dé
cada. o que deverá ser conte-
rido com o sobcrio
Apocalypsc Now, quando
este chegar por aqui. No"capitulo"' de hoje. um pano
rama geral ilos Carleone.
2-3h, no Cinema Especial t.U>
13
* SONHOS
MARAVILHOSOS
(Dreamspeuker)
De Claude Julra (LUA.
1976)

Drama leito para a teve.
sem maiores referências. Uín
menino problemático foge de
um reformatório para uma
floresta, onde é criado por
dois Índios. Com lan Tra-
cev. üeorue Clutesi, Jacques
Hubert,
23h30, no Festival de Suces-
sos do 5

r

A grande atração desta
segunda feira é Aplauso
(Globo, 22h), que apresenta
a primeira parte de unia
peça escrita por ferreira
Gullar especialmente para a
televisão: Dona felinta Car-
doso, a Rainha do Agreste.
Felinta é a caudilho de uma
pequena cidtide maranhense
que luta para manter seu po
der. Dirigido por Paulo José.
tem no elenco Lei ia
Abramo, Nivéa Maria. Oi-
liou Bastos, Rodrigo San-
tiago. Nildo Parente, han
Mesquita. Jofre Soares.
Quem duvida do potencial
da 1 V como forma de arte
não deve perder: poucas ve-
zes ela esteve em mãos tão
refinadas.
Na História da Telenovela
(Cultura. 14hl5), um depoi-
mento muito interessante de
Daniel Filho sobre os basti-
dores de Daneing Days.
Você sabia que a novela se
chamaria A Prisioneira'.'
Franco Montoro estará con-
versando com as Mulheres
(Tupí 15h) sobre a proibição
do Relatório Hiie.

No Planeta dos Homens
(Globo. 21 hl o professor de
mitologia lá/ uma palestra
sobre Bal/ac. ao lado da
múmia paralitica. L as
22h40. na Cultura. Silvio
Back fala em Os Mágicos
sobre seus filmes: Guerra
dos Pelados. Lance Maior e
Aleluia Gretchen. Alguns
trechos deles serão apresen-
tados. • .

Dagomir Marque/J

12H00 - E hora de Esporte
12M45 - Jornal da Cidade
13h00 - Hoje e Agora
13h30 - Telecurso 2'-'Grau
14h15 - A História da Te-

lenovela
15h15 - Mobral'15h45 - Telecurso 2» Grnu
Í6h30 - Ginástica pela TV
17h00 - Hatha loga
17h30 - A Turma do Lam-

be-Lambo (infan-
til)

-18h 15 - Hoje e Agora
18h45 - Desenho Técnico-

Mecânico
19h00 - Hora Agrícola
19h15 - Telecurso 2? Grau
20h00 - Hora da Noticia
21h00 Esportevisão
22h30 - TV Notícia

09h45 - Inglês com Fisk
10h00 - Clube 700 (reli-

gioso)
11h00 - Mobral
11 hl 5 - Arco-íris (infantil)
12h00 - Meio-Dia (jornal)
12h55 - Mafalda (dese-

nho)
13h00 - Cinema Livre: O

Rei e Eu
14h55 -- Mafalda (dese-

nho)
15h00 - Mulheres
16h55 - Mafalda (dese-

nho) i
17h00 - Terra dos Gigantes

18h00 - PerdidosnoEspaço
19h00 - Dinheiro Vivo
19h45 - RTN Nacional

(jornai)
20li00 Como Salvar Meu

Casamento
21h00 - Gaivotas
21h50 - O Mágico
22h50 - Semana do Ter-

ror: A Maldição
da Caveira

01h30 - Classe Especial:
Heróico Lobo do Mar

07h30 - Telecurso 2o Grau
07h45 - Bom-Dia São

Paulo
Ò8h15 - TV Educativa
08h45 - O Sitio do Pica-

pau Amarelo (re-
prise)

09h15 - Filmoteca Global
10h45 - Globinho
11h00 - Mundo Animal
11h30 - A Feiticeira
12h00 - Os Flintstones
13h00 - Globo Esporte
13M5 - Hoje
14h00 - Estúpido Cupido
14h45 - Sessão da Tarde:

Ambição qué Mata
16h30 - Sessão Aventura:

Janá das Selvas
17h00 - HB 79: Cachorro-

Quente
17h15 - Globinho
17IÍ30 - 0 Sitio do Pica-

pau Amarelo
18h05 - Cabocla
18h50 - Jornal das Sete
19h05 - Marron Glacé

19h50 - Jornal Nacional
20h15 - Os Gigantes
21b00 - 0 Planeta dos

Homens
22h00 - Aplauso
23h00 - Jornal da Globo
23h30 - Festival de Su-

cessos: Sonhos
Maravilhosos

11h30 - Record nos Espor-
tes

12h00-Record em Noti-
cias

13h00 - Papa-Léguas (de-
senho)

13h30 -. Os Caretas (dese-
nho)

14h00 - Porky Pig (dese-
nho)

14h30 - Bat Fino (dose-
nho)

15h00 - O Homem de Fer-
ro (desenho)

15h30 - Maguila, o Gorila
(desenho)

16h00 - Super Hobin
Wood (desenho)

16h30 - O Poderoso Thor
(desenho)

17h00 - A Princesa e o
Cavaleiro (dese-
nho)

17h30 - Pica-pau (dese-
nho)

18h00 - Popeye (desenho)
18h30 - Os Invasores (de-

senho)
19h55 - Pica-pau (dese-

nho)
20h00 - Laramie

21h00 - A fogo e Sangue
23h00 - Mod Squad
OOhOO - Ferreira Neto

15h55 - Lealdade e Cons-
tância

16h00 - Clarice Amaral
em Desfile

18h30 - Programa Educa-
tivo

19h00 - Tavares de Miran-
da .

20h00 - Futebol É com
Onze

22h00 - Brasil Sócio-
Econômico

11 h45
12h15
12h40

13h00
13h30
14h55
16h20
16h50
17h20
17h50
19h00
1.9h45

20h00
21h00

23h00

OOhOO

Os Muzzarellas
Educativo
Esporte É com a
Bandeirantes
Primeira Edição
Revista Feminina
Xênia e Você
Mary T. Moore
Pullman Jr.
Batman
Família Robinson
Cara a Cara
Jornal Bandeiran-
tes
Os Biônicos
Segunda Sem Lei.
renegado Heróico
O Poderoso Che-
fão (19 capítulo)
Cinema na Ma-
drugada: Os Cha-
cais
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* A ENCRUZILHADA
DAS BESTAS
HUMANAS
(Wlldwcchsel)
De Rainer Wemer Fass-
binder
(Alemanha. 1^72)

Simples mas terrível a his-
tória de uma adolescente
cujo pai se recusa a reeonhe
cer como mulher. O conflito
se amplia quando a filha
aparece grávida e o pai _c.
sente ferido em sua própria
virilidade, o que leva um a
desejar a morte do outro.
Com Eva Mattes e Ilarry
üaer.
Cinesesc Ir. Augusta. 2075).
Horário normal (IS anos)
* TENTASÇXo
PROIBIDA
(Cosi come Sei)
Dc Alberto Laituada (Itália,
19.78)

Com a belíssima Nátassja
Kinski, filha do ator alemão
Maus Kinski (Aguirre e
Nósferatu), que ostenta o
rosto que Ingrid Bergman
devia ter aos 18 anos. Lia in-
terpreta uma pequena órfã
bem ao estilo dos anos 70.
Não tem escrúpulos em dor-
mir com um homem que tem
idade para ser seu pai - c
que talvez o seja mesmo.
Com Mareello Mastroiahi.
Nátassja Kinski. Francisco
Rabal e 0 próprio diretor Al-
berlo Laituada no papel de
um mendigo.
Metrópole e Top Cine
Horário: I3hl5. I5h30.
17h45, 20Í1 e 22hl5.

O DETETIVE
DESASTRADO
(The Cheap Detective)
De Robert Moore
(LUA. 1978)

Comédia satirizando os
detetives vividos por
Hum.phrey Uogari. Boa
parte do humor se perde,
portanto, para os que não \ i-
ram esses filmes. Com Peter
Fàlk.
Splendid
Horários: I3h40. I5H4.5.
Í'7li50; 2Òh e 22h,
(livrei

AMSTLRDAM KILLER
(Amsterdan Kill)
Dc Roberi Cloüse (Hòhg
Kong, 1977)

Robert Mitchum é um de-
tetive e viciado em drogas.
erri luta contra uma quadri-
lha de traficantes. Filme chi-
nès produzido no Ocidente,
como manobra dos ricos ir-
mãos Shaw de Hong Kong
para diversificar a produçáo.
antes do inevitável esgota-
mento do gênero Kung-Lu.
Marrocos. Horário normal
(16 anos)

• TUDO BEM NO ANO
QUE VEM
(Same lime. Ne\t Year)
De Robert Mulligan
(LUA. 1979)

Versão cinematográfica
da peça de Bcmard Sláde
(autor, lambem do roteiro)
encenada 110 Brasil com
(iloria Mene/es e Tarcísio
Mcira. Um homem e uma
mulher se conhecem num
hotel na Califórnia e passam
a encontrar-se uma uv nor
ano durante 2(> anos.
Gemini I
Horário: I4IÍ30. 1*711, I9h30.
e 22h (l(i anos).
* AQUELAS
ESTRANHAS OCASIÕES
(Quellc Straiie Ocasione)
De Luigi Magni, Luigi Co-
mencini c um anônimo
(Itália, 1977/78)

Filme em três episódios.
primeiro, sobre um gara-

nhao italiano que vive de
vender castanhas em Anis-
terdá. O segundo, um ho-
mem maduro e bem compor-
lado ás voltas com uma desi
uibida adolescente sueca. O
terceiro, que misteriosa-
mente não e assinado, mos-
ira um padre e unia moca
presos dentro dC um eles a
dor. durante ires dias. Com
Nino Manlrcdi. Sielania
Sándrclli e Alberto Sordi.
(ia/etmha e Coral 2.
Horário: 141)30. I7h. 20ll e
22IÍI5 (18 anos)
• 007 CONTRA O

OGLT-ri DA MOR 11.
(Moonraker)
De Lewis üilbert (listados
Unidos)

Neste 11" filme da série.
James Bond enfrenta outro
maníaco disposto a conquis
tar o mundo. Desta vez, e
um industrial americano que
pretende destruir o planeta e
por isso é perseguido pelo fa
moso espião através do Rio
de Janeiro, Paris. Veneza,
América Central e da Lua.
Completando o exótico ro
leiro turístico, a arma escq-
Ihida para destruir a ferra e
um 1 orquídea venenosa.
Brasileira, e claro.
Copan.
Horário: 14h45. I7hl5.
I?ll45 e 22HI5 (14 anos)
+ O GOLPH DA VIRGEM
(Golpo in Canna)
De Fernando Di Leo l Itália.
1974)

A agente secreta Ursula
Andrewss lança mão se seus
mitológicos atributos lísicos
na tentativa - inútil - dc sal-
var este Rime de aventuras
eróticas de baixo nivel.
Marabá, Iguatèmi
Horários: 18h, 20h, e 22h.
(Iguatcmi) e às I3h30.
15h 15, I8h45, 20h30 c
22IH5 (Marabá). (18 anos)

ÕSMEIJÍ0RES
• A COMILANÇA
(La Grande Bouffe La
Grande Abbuffata)
Dc Marcos Ferreri (Fran-
ça/ltália, 1973)

Um filme só agora libe-
rado pela censura brasileira.
Quatro membros da elite
francesa se reúnem mim ca-
sarão com o propósito dc
comer (literalmente) até es-
.ourar, c passam dos exces-
sos gastronômicos aos se-
xuais. Marco Ferreri explica
que resolveu rodar na
França porque acredita que
esse tema nào poderia ficar
negligenciado num pais
com mais dc 100 mil restau-
rantes. Com Mareello Mas-
troiani. Ugo Tognazi. Michel
Piccolli, Philippe Noiret e
Andréa Ferreol.
Windsor. Arouche A e
Paulistano.
Horário: 14h. 16h3ü. 19h e
21 h30 (1.8 anos)

1 MACUNAÍMA
De Joaquim Pedro de An-
drade (Brasil 1971)

Pela primeira vez sem
cortes. A originalidade na
adapção do romance de
Mário de Andrade e o hu-
mor e a vitalidade dos atores
fazem deste filme um espeta
culo inesquecível, merecedor
dos prêmios c elogios de cri-
tica que recebeu pelo mundo
todo. Com Paulo José.
Grande Otelo, Jardel Lilho.
Dina Sfat, Milton Gonçal-
ves, Joana f-omm, Miriam
Muniz e Hugo Carvana.
Belas Artes (Portinari) e Be-
Ias Artes 2 (Centro 2).
Horário: 14h45. I6I1IO.
18h20. 20h e 22h (16 anos)

* 1900 (P parte)
(Novecento)
De Bernardo Bertolucci
(Itália. 1976)

A infância e a juventude
de dois amigos - o filho do
patrão e o empregado da

LANÇAMENTOS

família - no interior da Itália
dos primeiros anos do se-
culo. Um tanto maniqueista.
talvez, mas assim mesmo es
tupendo. Com Robert De
Niro, Gerard Dapardieu,
Burt Lancastcr e Dominique
Sanda.
Arouche B
Horários: 17h30. 19h45 e
22h. (18 anos)

o OVO
DA SERPENTL
(Das Sclilangeneif (The Ser-
pent's Egg)
De Ingmar Bergman
(A. Ocid./LUA, 1978)

Um judeu americano
envolve-se em misteriosos
assassinatos que ocorrem na
Berlim dos anos 20. como
parte de experiência pseudo-
cientificas de inspiração na-
zisla.
Belas Artes (Sala Villa Lo-
lios), Belas Artes (Centro l)
Ibirapuera I.
Horário: 14h3ü. 17h. 19h30
e 22h (18 anos)

THEMROÇ
De Claude Laraldo
(França)

Filme escrito e dirigido
por um operário, sobre um
outro operário que se tranca
em casa e começa a ter um

¦ comportamento absoluta-
mente estranho. Em 72.
quando fez o filme. Faraldo
tinha 34 anos.
Com Michel Piccoli e Beatri-
cer Romand.
Horário: 13h. I5h20, 17h40.
20 e 22h20. (18 anos)

PERFUME DE
MULHER
(Profumo Di Donna)
De Dina Risi (Itália, 1974)

Um homem amargo pro-
cura compensar a sua ce-
gueira. Uma criação genial
de Vittorio Gassman.
Bijou (Sala Sérgio Cardoso)
Horário normal.

Salada indigesta
Cowboys, bi[>l>h's, boxe, Flash

Gordon. Talvez valha mais a

pena ficar diante da televisão

• Lm. Uma Festa de Prazer, o diretor Claude Chabrol
contentou--, em funcionar como unia espécie de executivo
de Paul Gegauff.Romancisia que chegou a ser mais elogiado
que RobbcGrillei. Gegaulf tem sido o principal roteirista de
Chabrol - o que faz dele uma eminência parda da nouvelle
vague. Aqui. ele escreve uma história que parece autobiogra
fica. onde ele mesmo e sua esposa Daniele interpretam um
casal em desagregação. I rata se dc um melodrama domes-
tico que coloca em primeiro plano as desventuras de um ho-
mem descasado. Lie propõe que a esposa consiga amantes,
mas entra em crise ouando ela resolve seguir o conselho.
Mais do que uma critica ao machismo, o filme chama a aten-
çào para o despreparo emocional que faz. dos homens sepa-
rados personagens tristemente taciturnos. Com Sylvia Mur-
dock. 110 Bristol (tel: 289 0686).

+ Venha Dormir Lá emCasu EstaNoite M976)éde Dino
Risi, um dós bons diretores italianos especializados em co-
media. Mas foi a grande decepção do [-'estivai de Cannes de
1977. Na ocasião, foi trucidado pela mesma ermea irancesa

que colocaranas nuvens outros filmes de Risi. Trata-se de
uma encomenda que a Titanus tentara entregar para Luigi
Comencini. Baseia-se-numa novela policial.
No Ipiranga (223-2542). Astor (289-1780) e circuito.

• Pontal de Solidão e uma velha fita. escrita, dirigida e inter-
prelada por Alberto Ruschel. Lançada 110 Festival do Gua
rujá cm 74, só agora foi contemplada pelos exibidores. L
uma obra dificil de classificar, nào se encaixa direito em
qualquer dos "gêneros'* que fundamentam as decisões dos
programadores. A história oscila entre o simbólico tipico de
Pàsoli.ni na primeira fase e o fantástico japonês. Tudo dentro
de um clima visceralmente gaúcho, narrado com a sem
cerimônia dc uma lenda sertaneja. Hippies, motoqueiros. ja-
gunços e pescadores se misturam num ambiente de fábula.
Com a excelente música dc Beto Ruschel, filho do diretor, o
filme apresenta aluuns momentos de urande beleza. Com
Débora Duarte e mãe Ondina, no Belas Artes - Sala Mário de
Andrade (258-40921

Flash Gordonno Planeta Mongo resultou de uma remonta
gem da série produzida em 1936 e lançada originalmente em
episódios. Essa c a chance de rever Buster Crabb vivendo o
personagem criado por Alex Raymond. Sua aparição, agora,
faz parte de uma experiência inovadora aue consiste em lan-
çar filmes para serem exibidos apenas aos sábados e domm-

gos as 10 horas da manha. Dirigido pelos habilidosos Beebe
Ford e Ray Taylor, 110 Cinesesc.

*A Revanchee aeontinuaçáode Rockyo Lutadoré dirigido
por Svlvesier Stallone, que apenas estrelou c escreveu o ro-
teiro do primeiro filme. Lie é. sem dúvida, o mais cotado su-
cessor de John Wayne para o posto de maior patriota de
Hpllywood. Com aquela impossível história de um bobalhào
que conquista o campeonato mundial dos pesos-pesados, ex-

plodiú as bilheterias. Quando foi homenageado pela Associa-
çào dos Exibidores. lembrou que um ano antes era morto de
fome - o que provaria a plena vigência do "sonho ameri-
cano". No Regina (220-2737). Gazetão (285-4895i.
Palmella (285-1081). c Cal Center (212-1363)

Pânico no Atlantic Express é uma produção deste ano.
Conta a história de um refugiado russo que tenta atingir o
Atlântico pelo trem expresso transcoiitinental.O roteiro de
Abraham Polonski foi acusado de não aprofundar nos mou-
vos dessa fuga c a direção do falecido Mark Robson.de nao
conseguir conier os excessos de um bando de astros deca-
dentes. Somente o clima criado pelas seqüências externas e
noturnas do trem, bem como uma cena de avalanche, mere-
ecrám elogios. Com Lee Marvin, Robert Shaw, Horst Bu-
cholz e Maximilian Schell. No Olido. (34-5202), Ouro (37-
0695), Liberty (289-0509) e Del Rey (853-5810).

O Peixe Assassino é. evidentemente, uma piranha.Contra
ela lutam Lee Majors (Homem Biônico) e Margaux Hemin-
güày (a ex-modelo mais bem paga do mundo). A produção é' 
da companhia brasileira de Cario Ponti e. por isso, estamos
diante de um filme '•nacional", apesar do diretor assinar An-
thony Dawson e se chamar Antônio Margheriü. Ele é um di-
retor italiano que fazia sucesso com filmes fantásticos. Uma
de suas últimas façanhas foi o indescritível Frankenstein de
Andy Warhol. Com Fábio Sabag. No Ipiranga II (223-
Js42), Paissandu-Sala Independência (228-0259), Majcstic
(285-5691). Ibirapuera II (543-6526), e circuito.

Amor Selvagemtalvez seja um filme feito para aTV, porque
o diretor Willian A. Grahan só é conhecido naquele meio.
Não há também referências quanto aos atores. Um cawboy
aventureiro se escandaliza ao ver uma patrulha dizimando
um bando de indios e acaba-se casando com uma moça da
tribo. Quando ela mais tarde é violentada pelos brancos,
ele parle para a vingança. Com Cliff Totts, no Art-Palácio
(223-7030) e Rio Branco-Sala Vermelha (221-4867).

Luciano Ramos

ESPECIAIS
• RETROSPECTIVA
WERNER HERZOG
Museu da Imagem e do Som
(av. Europa, 158). às 20h30.
Instituto Goethe (r. Augusta.
1470). às 20h30

Abrindo o programa, o
MIS apresenta, ás 20h30.
Terra do Silêncio e da
Escuridão, documentário so-
bre os surdos-cegos, com le-
gendas cm espanhol. O
Instituto Goethe terá. ás
20h30, Coração de Cristal,
com legendas em português.
No século XIX, um mestre-
vidraceiro, morre e leva para
a sepultura o segredo da fa-
bricaçào do vidro-rubi, pro-
vocando a desagregação de
uma pequena aldeia da Ba-
viera.
Entrada franca.
* GERAÇÃO 68 - UMA
DÉCADA DO CINEMA
PAULISTA
SESC (r. Dr. Villa Nova.
245), às 14h30

Programa: às 14h30,
Peixes à Baila, de Ana Lúcia
Franco, e Lilian M.. de Car-
los ReichemBach:às I6h30.
Paraíso Juarez. de Thomas
1-arkas. e Bang-Bang. de
Andréa Tonacci; ás I8h30.
Cacilda. de João Cândido, e

Perversão, de José Mojica
Marins; às 20h30,
Rastejador, de Sérgio Mu-
niz; Irmão da Estrada, dc
Mario Kuperman; Operário
Volks, de Wolf Gaver; Kain
Kang, dc Inimas Simões:
Suaves Prestações, de Alex
Solnik. c No Ar, dc Jorge
Bouquet; às 22h, O Mudo.
de Júlio Silveira.
Entrada franca.
* CINEMA FRANCÊS
Aliança Francesa (r. Gene
ral Jardim, 182), às 18IU5

Abrindo o programa, às
I8li45. o curta-metragem
Gérard Oury: Acteur. Em
seguida, o longa-metragem:
Le Miroir à Deux Faces
(1958), de André Cayatte.
No elenco, Bourvil e. Mi-
chéle Morgan (preto e
branco). Às 20h30, o curta-
metragem Marlene Jobert:
Actrice; e, terminando o
programa de hoje: Le Che-
min des Écoliers (longa-
metragem), de Michel Bois
rond, com Bourvil. Françoise
Arnoul, Lino Ventura, Alain
Delon e Jean Claude Brialy
(preto e branco), os curtas
são em português e os lon-
gas em francês, sem legen-
das.
Entrada franca.
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Isaurinha Garcia está no Projeto Pixinguinha,
de hoje à sexta-feira, as 18h30

m Apresenta

Cinsmi Paulista de 68 a 79"Geração 68"

Hnjn ti» 20 li-. Curta 10 mm
14,.10 - Pnunr, ' Biuln - Dir, Ann Lúcia Franco Çiiftn SBmrti" , Ulliim M - Dli Cariou Rolohom niir.k - LoiiqíI 3">iwii
10,30 Paraíso Jiiom* - Dir Thomás Fnrkos Curta 3Biiim" - ii.iiiij ii.HHi • Dii Atuirei» Tónaccl • Lonrjn 3Bmm
18,30 Cncildii riii João Canclitlo • CiiiIíi 3r>mm" - Pnrvnrsílo - DlrOÇflo JÕ8Ó Mti|lc„i Miirins • Lnnnn .'üinim
22liii O Mudo - Dir Júlio Sllvolrn Longa 35111111 (Indclltol

Consurti 18 anos - Entrada Franca
CINE ANCHIETA SESC
Rua Dr. Vila Nova, 245

OS MELHORES:
• SÉRGIO MENDES
Anhembi

O conjunto de Sérgio
Mondes já se chamou "Ura-
sil 66". Agora se apresenta
como "Brasil 88" e nisso
consiste toda a sua translbr-
niacào. O som propriamente
dito continua sendo o mais
adequado para elevadores e
salas de espera. Sempre há
quem goste de elevadores c
salas de espera. I loje e anui
nhà. ás 2lli.
Preços: CrS 500, CrS 300
e CrS 200.
+ ISAURINHA GARCIA.
PEDRINHO MATTAR E
ALINE
Projeto Pixinguinha - Sesc
(r. Dr. Villa Nova. 245)

O programa desta se-
mana tem dois nomes eonsa-
gradeis - Isaurinha e o pia-

nista Pedrinho Multar e
Aline, a revelação do Pro-
jeto Pixinguinha do ano pas'
sado.
De hoje a 6'-'. ás I8I1.W.
Preços: CrS 35.

GRUPO MARIA DÉA
l-ulô de Laranjeira (Al. San
tos, 2.528)

Um lugar muito versátil:
durante o dia, exposição ile
artesanato do Vale do Jcqui-
tinhonha e cerâmica popu-
lar. De noile. vira bar e
abriga o Grupo Maria Dca,
com Saulo Pinto. Klccius,
Paulinho Moraes. Alberto
Moreira, mostrando música
folclórica brasileira. De 2- a
domingo.

[LAUTAS ANDINAS
Restaurante América dei Sol
(r. João Moura. 698. lei.
262-0456)

As quemis e zampoiiha!-
do grupo boliviano Sondai,
numa apresentação que não
6 exclusiva para o pessoal do
poncho e conga. A partir
das 22h.
* DICK IARNEY
AnioinVs - Restaurante
dançante (r. Jcróninio da
Veiga. 37). de 2'-' a 6», ás
23h45.

üs ouvidos que não se
adaptaram e os que jamais
aceitaram a invasão da
disco musie encontrarão ro
pouso e consolo 110 piano e
na voz confidencial do Dlek
Farncy, que reprisam, sem
cansar nunca, velhos sueos
sos como: Marina, Copaca-
liana o Unia Loira. Acompa
nhamento de Toninho (bato
ria) Renato (baixo) e Gogó
(piano).

<m Apresenta

Cinema Paulista de 68 a 79
"Geração 68"

HOJE

Raatajador - Dir. Sórflln Muni/
Opnriírio Volks - Dr. Woll Qiiunr
Kálngáng Dir Inlmti F. Simõos
Stiavns PmaliiçõoH - Dir. AIpx Solnik
No AR - Dli Jorrjn Boiinnol

Censura 18 anos ¦ Entrada Franca

SESCAFÉ
Rua Dr. Vila Nova, 245

OKieos)
CHEFA)

Hoje-23:00 hs
Capítulo de uma hora

REDE BANDEIRANTES DE TV
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UMA PIODU' :ao ROBERT GHART0FF IRWIN WINKLER

SYLVESTER STALL0NE - "ROCKYII:A REVANCHE',, TALIA SHIRE

BURTY0UNG CARLWEATHERS, BURGESS MEREDITH»
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CENTRO

AMAZONAS - Av Rio llranco,
30451)1 - Kuns F\i a violenta luri.-i
do p-anòo dragão. Os desafios do
sexo — 16a desde as 8 h

Altí:AI*S - Avenida lpirann.1.
HOB - Nos lenços da vaselina - IS

anos - às 9, 10.40. 12.20. 14, 15,40,
17,20. 19. 20.40 C 22.20 h

ARIZONA - Avenida Rio Hran-
ro. 49 - 220 45JM - Califórnia
adeus - Os piores homens do
Oeste - 14 anos - as 10.50, 14,30.
18,15 0.22 h

AROUCHE «A» - UrgoTdo
Aroicru-. 426 - 221 767S - A comi-
liunra - 18 ,-iiyk - ks 14. 16..KI. 10 e
21,30 horas-Sáb 24 li

AROUCHK cB» - LarKO do
An«-|M-. 428 - 221 7878 - 0 ronlo
cio vigário - Mil novoccnlos Bí-rtu-
lila-c - »»- ANOS - as 13. I4.30.
18, 17.31), 19.45 e 22 h

AICT PAMC10 - Sala Silo João.
av Sao João. 419 - 233.7030 -

Cinderelo trapalhão, livre - 8.30.
10,15, 12,20. 14.15. 16.10, IB.05 o
¦*1.22 h

AKT PALÁCIO - Sala Sao
Paulo. Av Sao Joan, 419 - 223 255.1

II enxame - 14a. - 17.45. 20 c
23.15 h

AUÜJSTUS - Avenida Kio Hran-
co, 300 - 221 0225 - Mulher,
mulher - 18 are», - íls 10. 12. 14.
16. 18. 20 c 22 h Sab 24 11

AlillKA - Itua Aurora. 523 -

222 8337 - no palco Show de Strip
Troca de casais a ilaliana -

Deixai ambrzinho — 18 anos —

desde as 9 horas
AVFM1IIA - Av Sao João. 335 -

223 7991 - Iteejo selvagem - 18
ams — desde as 10 h

BARÀO - llua Jterao de llapetl-
nli^a. 256 - 35 9U3I - Carga em

pengo - 18 anos — as 12. 14, 16.
18. 20 c 22 h - Sab 24 h

BIJOU - Praça rlunklm Róoese-
n-lt 172 - 257 2254 - Fantasma do

paraim — Itt anos — ás 14. 16. 18.
20 c 22 h Sah 24 h

BIJOU - Sala Sérgio Cardoso -

l-Taça Krankhn Rúosewlt, 1W —

256 92911 - IVrfiune de mulher -

IB ar»*, - aj 14. 16. 18. 20 e 22 h
Sali 31 h

CAIIUJ - Itua hormosa. 401 -
223 5566 - Cisco Ilck - Os dlscipu-
ks ile Sau I jn curtra traidores do
King Ku - 18 a. - as 9. II. 14.40,
18.20 c 22 h

CAN CAN - Kua Conselheiro
Nl-bias 197 - 222 2*M - Sqxuallda .
de - Penhoas na noite - 21 anos

dade as 9 horas
CENTRAI. UM - Av Ipiranga.

752 - A montanha dtus canibais —

18a. as 9. 11.10. 15.20. 15.30. 17.40.
19.50 e 22 h - Sab 34 h

CEMTRAL DOIS - Av Ipiranga.
752 Dracula o prüuonoiro de
Kiartastnn - 16a - as 9 10. II.
12.50. 14.40, 16.30. 18.20. 30.10 e 22
h Sab 24 h :

C1NESPACIAL - Av Sío João.
1465 - 220.158 - Uma estranha
hisüMia df anior — 18 anos — as
14 16 18 20 c 22 h Sab 24 h

COPAN - Avenida Ipiranga. 200
359-7158 - Uma estranha hlsto-

na de amor 18a — as 14 • 16 - 18 •

20 e 2h Sab 241l.

CORAI. UM - Rua Sele de Abril,
381 |'3R-2*65 Z- (ifllpe sujo, I4ll -

ás 11,20 ¦ 13,30 • 15.40 • 17.50 - 20 e
32 10b Sab 24il

CORAI. DOIS - Hua Sete dr
Abril. 381 - 362.165 - Aquelas
tfiiraiiias oeasjfti-s, IH a — as 12 •
14.30 • 17 ¦ 19.30 e 321l Sab 24ll

1X1M JtKK - Itua IXilll José de
Barros, 306 - 223-5247 - A arvore
dos spxiis - Secas c molhadas, 18a

as 9,30 ¦ 12.40 - 15.50 • 19 e
32.IOh

ESPLANADA - Praça Julio
Mesquita. 33 - 220-5370 - Povo
que n tempo esqueceu — Mulher
arió deus nal soxíi o amor; lB.t - as
9 • 12.40 • 16.20 • 21) i- 33.40h

(iAZCTINHA CENTRO - Itua
Aurora. 753 - 323-4430 - Mulher
nulher. 18a - as II ¦ lli ¦ 18 - 20 e
23hSab 24h

1P1RAMLA - Av Ipiranga, 796.')
323-2542 - O elixanw. 14o - II -

13 - 15 ¦ 301- 22.15!i
IMIUNIIA lil - Av IpnaiiKii.

796 - 223-2512 - O caso Claudia,
18a II • 13.10 • 15.30 - 17.45 • 20 e
22.1511

J(HA - Pça Carlos Cornes, Ti -
Operação dragão n,,rfio. 14a -
12.20- 14,15- 16 10- 18.16- 30 e 32ll

I.AS VKOAS - Avenida SOO
João. 311 - 223-71191 - Km nome

. dp pi«lre do filho c do colt - Kung
Ku 0 Invçncjvcl golpe de Shaiilm
I8a - desde as 9 II

Uís ANíiOJ-s - Hua Aurora,
Wl — Desejo vmlenii) — Knconlro
do rasais. 18a - desde as 9ll

MAllABA - Avenidii Ipiranga.
757 - 223-9901 - O golpe da
virgem. 18.1 - ás 10 ¦ 14 • 16 ¦ 18 -

2Uc22h Sab24h
MAHROCON IMUJMAN - Itua

Conselhieor Crispiniano. 352 -

223-4534 - Terapia lio sexo. 18.1 -

ás IO ¦ II.45 - 13.30 ¦ 15.15-• 17 .
18,45- 20.30 0 23.1511 -s 24h

METRO I - Av SâO Joáo. 
'191 -

2232492 - Uma Estranha Historia
ik' An,*-. 18a - 14 - 16 - 18 • 20 e
22h

MCTHO 2 - Av Sao Jpáo, 791 -

223-2492 - 0 Campeão, livro -

14.15- 16.50- 18.35 c 33ll
MOUIJN ROUCiK - Hua Conse-

llK-iro Neliias. 211 - 222-24Í4 -

Harra pesada - Sinjuku o bairro
lio pecado; 18a - rlcsric as 9,1

NAT.U. STRIP TEASE - IVu
Julio de Mesquita. Ti - No palco
show de Stnp Teasc ao vivo, na
tela, As (emeas d» ÍM Salim o

grupo dos selvagens. 18a desde as

Ml,
NIPltKS - llua Sanla Luxia. 80
239-26112 - l^la minha defesa.

14a - desde as |2.50h
NTTCHOY - An-ruda lalierdadi-.

631 — 2787ÇB6 — A dupla inlemal.
18.1 - desde as I2h

OASU - ITaça Julio Mesquita.
123 — 220-1251 — Omni e gostosa a

Miiga de iriiiha in&e — As pente-
ris atacam em Ifcng Kong - 18a .
ás 9-12.40-16,29-20 e 23,40 horas

OUIiO - Avenida Sao Joáo, 473
34-5202 — Pânico do Atlantic

Express - 14 anos, ás U-14-16-18-W
e 22h • Sab. 24 h.

OURO - Largo do Paissandu. 138
37-0695 - Pároco no Atlantic

Expre» - 14 ams. as 12-14-16-16 10

e 22h. • Sab.' 24 h

PA1SS4JVW - SAI.A IMPÉRIO
1-arRn do Paissandu. 60 -

228-0259 - Uma estranha historia
de amor, 18 ares, as 12 141618-20,0
22 h. - Sab 24 h

PA1ACIÒ IX) CINEMA - SALA
BRETAG.NE - Avenida Rio
Branco. 425 - 221 1319 - Com
virgem nao se bnnca - Chegou u
lenço di- matar. 18a . ik-stc as 9
horas

PALÁCIO 1)0 CINEMA - Aveni-
ila Km Branco, 425 - 221-1319 - O
outro Ia* do i-nine - Matadores
chineses de Kung Ku IR ânus,
desde as 'J hwa-s

PEDRO II - Hua ilos Timbirás
'£íl 0639 - Ãs câmaras do tempo

di- Sliau Ijii - A vingança iki tmine
chamado Cavalo - 18 a - desde
às y horas

niKMlHt ¦ Avenldii Itio Hran-
tu, 62 - 223-2515 — o prisioneiro
do sexo - 18 anos; as
10,40-12,201415.40 17.30 i- 19 Imras

HANCIK) - II (k-neral CoutÕ
Magalhães. 140 - 222-2494 -

Drogas alucinantes -- Genie lina é
outra celsa - Solireviovénics dos
Alxles 21 anos — iksjk' as 9 horas

REGINA - Avenida Sao Joáo
1 140 - 230 2737 - llock II. a
rcvanrho - 14 NOS. as
12.3IM517.20l9.iiO- e 22.15 II S 21
horas

IUII BRANCO - Sala A/lll. av
Rio llranco. 500 - 221 4867 -

Ç|nderc|o traitaliiAo. livre, dosde m>
9 liiras Costlnha o Hei iki selva

Itio BRANCO - Sala Vormolhá
- Av lüo llraixsj. 500 - 33M887
u enxame - M a as
11-12,1515 »17.45-20 e 22,15 h

SACV - Avenida Sao João. 285 -

233^3362 - O atleta sexual — Os
v^entadores — Shau Ijii contra os
12 homens ik- a'co. IBa . desde as 9
Iwras

TEXAS - Itua Roberto Simixisell
88 - 363356 -- Maníaco por incni
n;Ls virgens — Perversão, 18a -

desdes às 9 twraa

WINUSOR - Avenida Ipiranga,
974 - 232-30U3 - A oomilánça - 18
al«tt.-as 11.30-14-16.3019 0 21 30 h
Sal) 24 34 h

AUGUSTA
PAULISTA

li JARDINS

ASTOR - Av Paulista. 2073 -

269-I7B0 - O enxame; 14 a
I315.30-17.4520me 22 h

BELAS AltTES - sala Mano de

andrarte - Av. Paulista esq Conste
laçao - 256-4092 - « expresso da

meia-noite — IB a — as

14.1516,501925-22 h

BELAS AKTKS - SAIA PORTI-
NARI - Av Paulisla. esq. da
Cirailaçao - 259-63 41 - Esposa-
marte - 18a 20 c 2*

BELAS AKTKS - SALA VILA
LOBOS - Av Paulista, esc com
Consolação — 25 — 1) ea-so Uáudia
- 18a 13 1515.30-17.4520 o 22 h

HIAKKI17. - Av llrlg LUU
Antônio. 2332. AssasslnáU) no Orient
expre*. 14a. 13. 30. 15.40. 17,80. 211.
221i sab 24h

HRJSTOL - Av Paulisla. 306-t.
atl-06*. Unia festa iV- pra«'r. 18a .
14. 16. 18. 20. 3211 sab 24ll

CAI. CENTER - Av Hrig Paria
Ijina 1575. 212-1363, ItiM-k II, a

rcválióac, 14a. 12,35. 15. 17.25.

19.5(1, 23.15. «' I o sab 24h.

nNFSf»' - lt Augusla. 2675.
282-0213. A Cllcril/Jlluitta dlts bestas
lliimaivi. 16a. 13. 15. 17. 19. 2lh

DEL RKV - Av Süi Amaro. 536.
853-5810, Nas ondas do Surl. O

nol,-*' da vjrgeni; livre IBa, 13,15.
14,50, 16, 18. 20. 33ll sab 24h

(1A7.KTA - Av Paulista. 900.
2856295, Carga em perigo, 18a 14.
16. IB. 20. 32h 6' I sab 241l.

GAZETINIIA - Av paulisla 400.
28562KI. lihlá rtlranlia historia de
amor, |8a. 14. 16. 18. 20. 32li 6' (
sab 2-tll

(ÍA7.CTA0 - Av Paulista 900.
a.Vl«i). Itix-k II a revam-he. lia
12.30. 15. 17.20, 19,50. 22,15. (I* I,
sab 24h

(1KMINI I - Av Paulista, 807.
289. 3655. 0 Campeão livre. 14.
16 40. 19.31. 321i

(11-3M1NI II - Av Paulista. 807.
289-0655. Uma estranha historia de
amor; 18a. 14. 16. 18. 20. 23h

(iRAUNA - Av Sto Amam. 1753.
241-0785; 0 peixe assassino, 14a . 14,
lt). 18. 30. 22h

(iUARIJA - Av Sto Amaro
1064. 240-2820 A casinha pequenina,
livre. 14. 16. 18. 20. 22h

IBIRAPUERA I - Shopping
U-nter lUrapuorà, 543-6526. 0 ovo
da serpente, 18a. 14.:» 17, I9..10
22)1

IBIRAPUERA II - Shopping
Center Iturapoira. 543-6526. ü jx-ixe
assassino. 14a. 14. 16. 18. 20. 22h
sab 24h

IGUATEMY - H Brig Paria
üma. 1191. 2IOI4HI. o golpe da
virgem. 18a. 18, 21). 22. sb 24h
Nas ondas do surl., livre. 13.45. 15.
10. 16.35

IJBKRTY - Av Paulista, 2064.
,3«iwrj o caçador de lanlaama
livre. 12.45. 14.20, 15.50h Golpe
sujo. 14a , 17 30. 19.45. 22h

lüMIERE - II Joaquim Klono-
i». 3:19. 8814418. Brasil bom de
bula, livre, 13.30. 14.50. 16.20. Golpe
sujo. 14a. 17.50. 20. 22.10 sab J4h.

MAJtòTIC - H Augusta, 1475,
¦J15-56BI, Espada era a lei

PAULISTANO - Avenida Briga
deiro I.UÚ Antônio. 2.344 • 2KM327
- A oomilánça - 18 anos ¦ as 14.
16.30. 20 c 21.30 hs Sab 24 h.

PAJ.MELI.A — Rua Pamplona.
I 418 • 2851081 - Rock II a revan-
che - 14 anos • as 12.30. 15. 17.20.
19,50 e 22.15 hs Sáb. 24 hs.

RIO - Av Paulista, conjunto
Nacional • 2853696 - Senhora - O

jovem Prankestein — livre • 16
arws • as 12.30. 14.10 e 15.50 horas
As 17.30. 19.45 e 22 ka-

SPUMIID - Av Bng Fana
Lima. 1451 - 212-1364 - O enxame

14 a - 13.15, 15.30. 17.45. 20.00 e
2.15 h

TOP CINE - Av Paulista. 854
287 3665 - Enxisa Amante - 18 a ¦

13,15. 15.30. 17.45 20.00 c 22.15 h

VI1.A NOVA - Avenida Sanlo
Amaro. 760 - lu»-k II revancho -¦

II anot,' • as 11.30. 16,15. 19,10 e
21.30 hs

VTTRINK - Hua Augusta. 2 5.10.
lt ibrtkx-k Uiho. lio? - Thc.mroç
- 18 ai«K - llü 13. 1520 17.40. 30 e
33.20 hs - 6's e Sab 24 hs

AUTO CIN ES

C11APARHAL - Avenida Marm
nal Tiele. 2 000 • 396-7277 -

Campeão - 18 anos • as 211 e 22 hs

MOON AUTO CINE MOTEL -

Av Interlagos 1570 ¦ 246-3803 -

HJrasv Ikirsif» - 18 ânus • ás 20 e
22 hs

ppPS - Avenida Parueniinl.
esq, com Ar dos Knussarnis.
67 1350 - Y1 S T - 18 anos ¦ as 20
e 22 hs Sab 21 hs

BAIRROS

ALAÜIM - Avenida Celso
Garcia. 3.74» - 256-4966 - U golpe
da virgem — Uma nule de amor —
lia. -ás 14,45 e 11,15 lu.

AMAZONAS - Praça Padre
tfcimiao. 67 ¦ 63 7731 - II golpe' da
virgem - Os violenladores prodssi-
ônus - 18 anos - as 14.30 e 18.10
hs.

ANCHIETA - Itua Silva lIlMim,
2402 - 036542 - Hrucc U-c no jogo
da mirte - Marcha ou Morre. 18
a desde 14.10 horas

URAS - Avenida Celso Garcia.
609 - 291-3628 - A conulimça - Ano
dois mil corrida paru a morte - 18
ai»s - as 13.45 17.30 C 21.20 horas

CAPHI -' Rua Domlagos dt
Moraes. 348-0 matador sexual -

Justiceiro de Deus - 18 anos -

dendr ás 14 horas.
CE.NTT31 I^PA - Itua Gualcu

ru,. 1465 • 657625 - Hnck II a
revanche - 14 anos ¦ as 14.20 16.45.
19.10 e 21.30 hs

CONTINENTAL UM - SA1.A
BARROCO Av Corifeu de Azevedo
Marques, 6 300 • 268.9496 - 0 peixe
assassino — H anos às 14. 18. 18. 20
ir 22 horas

CONTINENTAL DOIS - SAU
VEH.SAU.ES - Av Corifeu de
A/ru-do Marques. 6300 - 268-9496
— L'ma gala no cto - 18 anos - as
II. 16, 18, 20 e 22 horas

ESTRELA - V da Saúde. 184 -

275-7726 - Superman o filme, livre.
desde ás 19.30 horas.

FESTIVAL - R Dep Lacerda
Franco. 60 - 210-1400 - O caso
Claudia lia - desde 13.15. 15.30.
17.45. 2000 c Z2.I5 horas

FIAMETA. - Rua Fradiquc
CouUnho. 361-0 prisioneiro do
sexV Cidade violentada - II anos,
dade as 14 horas

FONTANA PALÁCIO DO CINE-
MA - Sala Ouro Branco - Av
Celso Garcia, 243 - 291UI7 - As
maes de aço do Kuig KU sanguina-
nus — A poma desejada — lt
am> desde as 9 horas

FONTANA PALÁCIO 1)0 CINEMA
- Sala Uini Prelo - Av Celso
Gama. 243 - 291 1217, A força iki

sexo - iVrseii o mvrnnw-l - 18

anos, desde as 12 horas

HiHtll)A - Itua Turílissu. 734 -

261-0110 - Urhil estranha história

de limor - 18 aros as II 16 I», 20

p 22 horas
(UMAS - Itua lluianlá. 100 -

212-2330 - Mulln-r. mullitir - Como

Consolar viuvas - 18 anos as

14. 17.35 é 21; 10 horas
IIAWAV - Hua Tunassu. 734 -

62t>kH - Itoclry II a revam-lH- -

Haixfi. as 14.20. 16,15. 15.10 i- 21 35

lura-s
IIOIi>"WOOD - lt Vtáutános

da Palna. 2 192 - 299-5336 - O

golpe Ai virtjein - i\> amante» de
S-arainom-lR' - IH anos, »-> II
17.31) e 21 Iioras

JAMOR - Rua lAllunglr, cie
Moraes. 2 833 - 70-9991 - Um

passe ik- magna - 0 jovem Kran
kelMel 8 16 ams. as 14. 17..55 e

21.50 horas
JÚPITER - II llr Joáo Itlbeini.

440 -- Uma cstránlia historia de

gmjr - 18 anos, as II. 16. 18. 20 c

22 horas
LONDRES - Av Adolfo lindei-

ru. 65 - 521 7403 - Nos uirv dá

llnlhanüna - 16 anos. ás 14.30.
16.30. 18.30. 20.:» e 223.30 Iioras

OURO VERDE - II ila Mooca
2.-Í19 - 292-4393 - 0 caso Cláudia
ITetddiu de mulhcre» violentadas,
18 anos. desde as 14.30 horas

PATHIAHCA - Hua do Oratório,
B90 - 93-403 • Mulher, mulher -

Corpo consolar viuvas - IB anijs; as
14 45. 16:10. 18,15 e 20 horas

PALIJMHUM - Av Franclso
MoraUi. 3,:B0 - MultK-r Mullier -

18 unos. as I9.30e2l Imras
PENTIARAMA - Pça Oito de

Sclemhro. 115 - 296-7277 - O
expresso da meia noite - o mulhe*
rongó - as 14,00 horas

PLAZA - Pça Trcac de Maio 490
Elite de assassinos - llruce \tx

Shau Un c 0 segndo da luta da
serpente - 14 anos. as 9. 12.30.
16.10 c 19.45 horas

RIA1.TO - llua Juáo Tcodorl.
1.075 - 220-0606 - Onde andam
nossos lilhos - Excitaçáo - 18
anos. as 14. 17.15 e 20.30 horas

ItOXV - Avenida Celso Garcia.
'499 - 931289 - llranha - A
maldição daa aranhas — 18 anos.
as 14. 18 30 e 21,10 horas

SAN RhíVIO - rua Domingos de
Moraes 770 - 710964 - Unvi eslra-
nha historia dt* amor - 18 anos -

as 14. 16. 18. 20 e 22 horas
SANTO AMARO - avenida

Aotifo Pinheira. 384 - 521-4107 -

Mulher, mulher - Como consolar
viuvas - 18 anos - as 14,15. 17.45
e 21.15 horas

SAO SEBASTIÃO - rua Maria
Cartola. «70 - 2954*15 - A fúria

Me chamam o destruidor — 18
anos - as 14 e 18 horas

SATURNO - na lunguçu. 378
296-7277 - O enxame. 14 a

desde 19.30 b

SENADOR - rua Senador
H,«|ix-r. 168 246411,1 ¦ II <-;imi

Cláudia, I" a 12-10 14.00. 15.50
19.00 e 21 30 li

TURIASSl - rua Turiussii.
2 WD — " I*1'*1' »hs;iíí3Íw - H

an* - as 14 16, 18, 20 e '22 horas

AMl-RICANA

HRAíiil, - r IkiiMilvi-s in.is

Kfi-2flf}l Cdlifonu.i iKtrai as'2í
h

BAURU
I1H' TtH' AUTO CINE - fone

¦2VI017 — av Vçrjí oj* Ijorena 5 n

sessão as 20.30 horas A grande
Esçópádii. "ilnriiki <oiii l«uis de
KUmeÜj censura livre

BAURU -- I de agosto 7-35 -

[ono 22*9960 - ««isao «ts 2t) horas
Klatãdor Swtual .colorido com Tom
Vieira, censura Iti ame.

(APKI - tone 22-3963 - I de

Agosto 6-31 -- sessões <v» H.20 e 2

hiras. Nos Kinimloii 'de Ipanema,
ctiloridõ com Sulina Égrey. censura
IK anos

CAMPINAS
AUTO UNE SÇÜRPIOS - rua

Francisco Jiw (Janiargd ik- Andra
di- 609 - 9-1642 - Amargo nnres
so — 18 ar»x> - as 201- Z! txiras

ALVORADA - rua Itegenn
Keijo, 377 — Loucuras de urr
imtniTiHuo - Ifi anos - as 14,30
191- 21 h

BRASÍLIA - rua Regcnll
H-ijo. 1465 - 31-3529 - 0 pelxi
assassino - 14 anos - as II. 16 18,
211 e 22 horas

CARLOS1 GOMES - rua
Campos Salles 605 - 9-2112 -

ExplosSo de Shau l.in conlra
Manchas - 18 anos - as 14. 16. 18
20. l- 22 horas

JEmmilA - rua Anchieta, I
9-wtífl - KucKy II •' revanche -

14 ânus - as 14, 16 ia, 20 e 2!
horas

OURO VERDE - rua da
Conceição. 260 - o campeio -

livre — as 14. 16 20 e 22 Iioras
REGKSTE - r Regente Feijo

1305 - Eu matei l«'lo Havio - If
ii!K. - as 14, 16. 18. 20 e 22 horas

SAO JOSÉ - r Paula Bueno
992 - 90973 - A banda das velhas
virgens - livre - as 20 <• 22 horas

VflNDKOR - rua General Oso-
no. 911 - 9-7335 - lim estranha
historia do alixir - 18 anos - a;
14. 16 18. 20 e 23 horas

FERRAZ DE
VASCONCELOS

AZUL - Av Rrasil 1561 - As
Amu^arías — Marcíate no inferno.
14a. as 19.30

GUAIANASES
TUPY - Hua Capitão Pucci. 47
Alien o oiuvo passageiro -

Gnniy a fera assassina - 14 anos.
desde as 18 00 horas

(iUARULHOS
SAO FRANCISCO - Puna Tere

m Cristina M - <» enxame -

Operação drogai) 18 anos a
16-18 e 21.30 Iioras

STMl Itua JoanXlonçiiIves, 56
- 2IB005I - Zi-ni Z>-ni Sele ' onlr;

o fpguWü da morte H anos - ã
15191-21 hiras

LIMEIRA

VITOlllt - Pça Toledo d
Barros. 1395 - Ano ik.is mil e trèí
operação trrra - IH ano* n
II 19.3,1 ,-21.30 l»iras

MAU A

SYMÁHflH A.t-nuLi llar,i.i do

Máuã, if"' - ifAUfiyfi rmtiirHo
tr.gwlliáo livrei ás 20.00 Duras

MO.II DAS
CR U/l.S

AVENIDA - Av Voluntários
Kçmandti Piníwinj Krançd üfiO -

246-HiW - 0 enxame - 14 anos,
desoVi l9,:io h

ODEON - Ris, IT lüi-ariVi Vile
Ia, 65 - Caiga cm perigo - 18

ríB»s. 
às H i*vih-20 c 22 horas

tWÍPEMA - Praça I8vi Firmi-
na Santana, 12 - L'm.i estranha
historia ie aunr - 18 anos as
14-16-1631 e 22 liorná

OSASCO

lrí>Ttgtll. - Av *is Aul.HUlhis
Uís 2 383-11 enxame - Iiiunla-
çao 14 anos desde <xs itt.K) horas

ÜLÇÀMOUR - Hua Sáo Joflò
BalisUI. H) - 47RJÍI1I2 - Malhei
mulher - 

Corno eopsolar viúvas —
18 are* - as 14.15-17 45 i- 21 15
horas

SAO CAETANO
IX) SUL

AQUAHIUS - Rua Carlos de
Cair«>« 120 - I422»3l - Desejo
selvagem - IR anos. as 14 16 18 20

c 22 horas
COLONIAL - Itua Afriaionas.

1.140 - 4421963 - EBposamanlc
liaitK. as 14 16 18-20 c 22 Iioras

COLONIAL - Hua Amaionas,
1 140 - 442 1963 Esposamante - 18
«nus. as 14-161620 c 22 luxas

LIDO - Rua Manoel Colelho 506
442-2580 - Rockv II a revanche
14 anis as 14.20-16 45.19.10- c

21.35 horas
VITORIA I - Hua Baraldi 743

4421698 • Eli Mete, I>x'io Flávio

, 18 an» - 19 e 21hs

VITÍiHlA ! - Rua Baraldi. 743 •
442 1696 - 0 l"eixe Assassino ¦ 14
anos- 14- 19c2!hs

SÃO VICENTE

JANGADA Rua Miirtim Afmi-
,, 451 6H-7-i.11 - A Banda das
Velhas Virgens - livro. 20 i, 22hi!

PKTROPOIJS Ai A Ktnnieri
cli ii65 - U»'lo Mortal enlre dois
figres - 20 ¦• ais

SANTOS
CAIÇARA Av l'<xis Nelilas.

85,1 W:»I7 AlKir Selvagem 18
ams II 16 20,'22hs

CINEMA I A-, V de Carvalho
ri • 1-5181 - d Cflmpcáii - livre
11 16.15 I9lãe32ll

INIIA1A Av -Vivi Costa 129-1
5i;w \ Bioirta das Velhas Virgens

livre II 16 20e22lis
INIi.MA ARTE - Av Ana Costa

um 1-SI30 O CM) da Serpente
18 unos 11.30 17 19 15 i-rlhs

INUEPENI1ÉNC. - AV Ana
Costa. 525 191 HO - Unia Kstranha
llistorill lie Mix.r 18 al»is II
16 20 e 22tis

n'\ji'HA'- Av P Wilson 1955
T/fitiK) linjf nAo haverá espetãru
lu cineTnaU4!ráfii*o

.lll.lll DANTAS -- II Ainadoi
llucm IKH :t3 7V79 ¦ llnice \tt e
tf).*) Un contra bs maireilõrês ¦ ifi
anis - 14 16 18 20 e 22hs

IIDXV - Av ,\na Cosia. 443
4-2H.W - <i íK'ix<- iissassini» - 14
,ux,s ¦ II ¦ 16 ¦ 2flo22ns

S. ATLÂNTICO I Av Ana
tosta. 514 v.m\ - Itocky II A
KeVancliê II aixis 14 16 • 20 i-
22lus

S. ATLÂNTICO II Av Ana
Costa, -H I «91 - Ti-niaç.lo prui
l«(Ll IH al»e- II 16 - 20 <¦ 22hs

SUZANO
SA<1 - Pv-a JiAi Pessoa, 94 -

As airu^nhas -- ftrucè Uèé contra
ii ínperio (fc> super dragão - ih
al.rs ,,s 18 ,«l luxas

PERUS

MARRA - Ai SiKio de Campos
L13 Tni tyjxeador chinês dü um
braço *" li anos, as 19 huras

PRAIA GRANDE

VARA - Rua lixxlriiia. 466 101
~ A,s bijTholetas Lambem amam
2111- 22lts

OCIAN - Av II h-dni II. 52 C
Ociaji M*2365 ¦ 0 árbitro biruu
20 e 22hs

(T.NE (ARMEM - Av Nossa
Senhora de Fátima. 456 - Vila
Caiçara ¦ 101 - Ramais 341 • 342 -

Mulher Mulher -2»c22hs

PIRACICABA

POUTEAMA - Rua José Honifa
no, 914 - 22-3102 - A n>munha
lios Canibais 18 anx, - as 14.30. 20
c 22 horas

POA

KSMEHAUIA - l-raça l:xp«liri
ixiano 11 - Aliem o oitavo passa
Kt-im - íts 20 I5h

RIBEIRÃO PIRES

ikh-Xín H do Comercio, 459 -

3M2 - Onriereja trapalhão, livre
desde 19.300,

RIBEIRÃO PRETO

HlUSTtg. - 11 Sáo Sebastião;
ico - Aliwi o oitavo passageiro, ih
aiixs - II. 16. 201- 22h

l'ENTl-2SARI(l - R Haráo rie
Amazonas, mf» - o artesfto de
niilhen* 18a - 14.30 20, 22h

MIRAGE - R Lalaiete, 1080 -
Oiumhn quente, livje - 14. 16 —
Adivinhe quem vem para roubar.
18a - ffl 22tl

PEÜRO II - lt Aires librai
Till ~ Bruce Ui-, uma historia de
ailix- 14a - 14.30 20. 22h

I1.4ZA - lt Dinue de Caxias
f»ft — Urna estranha historia de
amor, 18a - 14 16. 20. 22h

S PAU» - lt Setxtstiáo. 487 -
A mil c quinhentos metros, 15a -
14 16 20. 221l

WINUSOR - lt Ud.iu-ti- 374 -
A nxnir violentada, 18a - 14,30.
30 72)1

RUDGE RAMOS

KliUÜV CENTER - Av Cami-
nhO dp Mir. 438 - 457-7093 - O
pei.te ,L*iVLssirr; - 14 anos — às
13.30*. 15,30 17.30, 1910 i- 21.30
Iioras

SANTO ANDRÉ

CARLOS GOMES - H Sen
H.»f«-r. 110 - O enxame - lia -
desde I8.:iti

(TNVS4.A UM - Hua Ester. 360
444-1330 — Paixão dt; sertanejo
livre - as 1540 e l.OSh. Aconte-

cirpentos 0V1 Maruaa — 18 anos —
as 18.40 e 21.05h

STUDIO (ENTER - lt llr
Campos ¦ ¦ 58 - 4496609 - Eu
matei U mu — 18 anos — ãs
14, 16. mias

SÃO BERNARDO

IIAWAV - Hua Olavo Hilar. 40
4466488 - Hbcky II a revanche
14 anos - as 14.20. 16.45. 19.10 e

21.15 huras

sAll BBtNARIX) - Rua Maré-
chá! Itajorb, i 129 - 443-5146 -
Eu malei Iiiao Havio - Intemato
ik: nx-ninas viikub - 1» mm — as
10. 1320. 16.40 e 20 Inras

• ••••••••••••**********-****^^



jornal da

gEPUBLlQ^
INPS e seus fantasmas (I)

Esta c a primeira de uma série de duas reportagens. Sonegação, fraude: os inimigos que começam a ser atacados

As fraudes na
arrecadação

Os maiores problemas com relação ao
IAPAS Instituto de Arrecadação Fi-

"Custe o que custar, doa a quem
doer. vamos continuar apurando as irre-
gularidades. Nadanie impedirá de prós-
seguir na meta traçada de levar a público
todas as irregularidades que sào cometi
das e que comprometem o nome da Pre
vicléncia." Sào palavras do ministro da
Previdência e Assistência Social, Jair
Soares. Para um órgão que arrecada 22
bilhões de cruzeiros mensalmente, nào é
difícil irhnuinar o une isso significa. So
na concessão de benefícios ilegais, o '
lis'PS estima tirn prejuízo anua! de 10 a
15 bilhões de cruzeiros. L o que aeixa ue
ser arrecadado'.' O JORNAL DA RE-
PUBLICA ouviu o cicpoimento ae um
fiscal cia Prewueiicia recemaposentado.
que mostra as dificuldades encontradas
para se combatei a corrupção, e fez um
balanço junto ao INPS sobre os princi-
pais problemas da Previdência e as solu-
ções que estão sendo encaminhadas pelo
governo Os principais problemas-

Por sua própria iniciativa, o fiscal de
previdência rcçém-aposeiitadõ procurou
o repórter para contar o que se passa
por dentro do maior órgão arrecadador
do pais. Depois de passar pelas mais di-
versas siglas, desde os tempos do IAPE-
TliC. ele chegou à aposentadoria lotado
no 1APAS - Instituto de Arrecadação
Financeira da Previdência e Assistência
Social - e constata que. no fundo, não
mudou nada nestes anos todos, apesar
do festival de novos organogramas c
computadores. Mostrou sua carteira
funcional, mas pediu que se omitisse seu
nome, pois. embora aposentado, teme
sofrer represálias do que chamou de"mafia do INPS**.

Seu depoimento é baseado em expe-
riéncias próprias e em fatos que lhe lo-
ram relatados por colegas, sempre lhe
pedindo sigilo. Revoltado com recentes
declarações de autoridades da Previdên-
cia Social, acusando os fiscais de respon-
sáveis pelas fraudes praticadas na arre-
cadação das taxas, ele desabafa: "I:
claro que existem fiscais corruptos. Mas
o prejuízo que eles causam é nada perto
daquilo que um sistema institüciónaíi-
zado de falcatruas tira dos cofres da pre-
vidénciav Diz que os maiores problemas
da fiscalização são o pequeno número de
fiscais - em média, há um fiscal para
controlar mil empresas -. as pressões
que vêm de cima "para se fechar os
olhos com relação a determinadas em-
presas", a falta de poder para coibir abu-
sos e a arrecadação espalhada pela rede
bancária particular sem nenhum con-
trole., "Sc a arrecadação funcionasse di-
reito c a fiscalização tivesse poderes efe-
tivos, nossa previdência teria recursos
para ser a mais eficiente do mundo", ga-
rante nosso entrevistado. E diz que, sem
isso, o ministro da Previdência, Jair Soa-
res. vai gastar, todo seu tempo percor-
rendo filas do INPS sem resolver pro-
blema algum. Abaixo, trechos do seu de-
poimento.

Há funcionários que
trabalham 12 horas por
dia e não recebem extras

JR. O senhor diria que a fiscalização
hoje está melhor ou pior do que quando
iniciou sua carreira?

Fiscal. Anos passados, quando existia
o Ministério do Trabalho e da Previdên-
cia Social, o pessoal da previdência fis-
calizava aspectos da CLT que, embora
coubessem especificamente aos fiscais
do trabalho, afetavam o erário do insti-
tuto. Casos como empregados sem regis-
tro em carteira, por exemplo. O fiscal ti-
nha poderes para autuar, e autuava. Há
também o problema do horário de traba-
lho. É muito comum, em várias empre-
sas, em restaurantes de beira de estrada,
por exemplo, os funcionários trabalha-
rem em média 12 horas por dia e não ga-
riharem extra. Se ganhassem esse extra,
como determina a lei. a arrecadação do
INPS aumentaria. Desde que a previdên-
cia foi desmembrada do Ministério do
Trabalho, já não é permitido aos fiscais
da previdência fazer as vezes de fiscal do
trabalho. O fiscal está impedido de fazer
autuações, de mexer com aqueles proble-
mas que prejudicam os empregados, mas

naneeira da Previdência e Assistência
Social - referem-se á sonegação de con
tribuintes, através da nào inscrição dos
empregados pelas empresas. Com isso.
os cofres da Previdência sào lesados em
milhões de cruzeiros c o empregado
deixa de ter direito aos benefícios. A fis-
cálizàçào da arrecadação é feita por lis
cais do IA PAS. comparando a folha de
pagamento com o número de emprega-
dos das empresas. Numa próxima etapa,
que já está sendo implantada com a
aquisição de 200 computadores, o Mi-
nistériii passará a controlar o pagamento
tios encargos sociais por meio de uma
conta corrente fiscal, utilizando o sis-
tema de processamento de dados.

A equipe de fiscalização do IAPAS
trabalhou simultaneamente nas dez
maiores capitais do pais, oportunidade
em que constatou, no periodo de 23 de
abril a 25 de maio. que. das 60.658 em-
presas visitadas. 11.334 estavam em
atraso com a Previdência, num percen-
mal médio de 19%'. Esse trabalho foi
suspenso temporariamente, durante três
meses, periodo em que foi lançada a
"Campanha de conscientização dos de-
vedores da Previdência Social (lv de ju-
nho a 31 de agosto)"'.

RICARDO KOTSCHO

Os 200 computadores adquiridos da
Computadores e Sistemas Brasileiros
S.A. serão utilizados para modificação
do sistema de controle de arrecadação
da Previdência Social, permitindo um sis-
lema mais compatível com as dimensões
do Ministério da Previdência. Isso ofere-
cera condições de geração automática
dos pedidos de diligência fiscal direta-
mente nos Estados, permitindo ainda a
elaboração de relações de empresas que
nào recolheram o tributo ou as que o li-
/eram aquém do valor devido

As fraudes no
pagamento

Ao todo, há 18 tipos de fraudes, no
pagamento de benefícios, entre elas a du-
plieidade de benefícios; como aposenta-
doria dupla ou aposentadoria e auxilio-
doença para uma mesma pessoa. Há
pessoas mortas que continuam rece-
bendó pagamentos fictícios. Isso ocorre
em todos os listados. Os funcionários
envolvidos nas fraudes serão responsabi-
lizados criminalmente. aplicando se-lhes
penas que variam de simples repreensão,
ate demissão ou cassação do beneficio
concedido ilegalmente.

3 Os prazos
dos bancos

Convênio firmado em setembro entre
o Ministério da Previdência e Assistem
cia Social e a rede bancária reduziu de
2l) para 8 dias o prazo de retenção das
contribuições previdenciárias arrecada-
das pelos bancos. Pelo serviço dos ban-
cos, o IAPAS pagará 0.2% sobre o valor
arrecadado; 0,35% sobre o valor pago
dos benefícios e. até novembro. 2.75%
ao mês sobre os adiantamentos referem
tes á cobertura para pagamento de be-
neficios nào efetuados, o que reduzirá os
saldos devedores existentes na mesma
proporção das arrecadações transferi-
das, de acordo com uma tabela fixada
pelo convênio.

Pelo sistema vigente, de agosto a de-
zembro deste ano. o IAPAS dispenderia
CrS I milhão 336 mil. Com o novo sis-
lema. hoje implantado, a despesa ficou
reduzida para CrS 663 milhões. Essa é a
segunda mudança verificada no prazo de
retenção do dinheiro da Previdência. A
primeira foi ainda na administração an-
terior. quando foi reduzido o periodo de
45 para 29 dias. Todas as mudanças fo-

Desalento, impotência. O
desabafo de um fiscal

também afetam a previdência social. E a
evasão de renda causada pela falta de
registro é enorme. Basta dizer que 20%
ou mais dos trabalhadores não são se-
quer registrados.

JR. O que acontece quando vocês to-
mani conhecimento destas irregttlarida-
des?

Fiscal. Vou citar um fato. Na avenida
Liberdade, há uma casa, o Palácio do
Chopp, que tem várias filiais, inclusive,
com dezenas de empregados. Num le-
vantamento especial que nós executamos
nesses três últimos meses, verificamos o
número de empregados sem registro e
aconselhamos os patrões a registrá-los
dentro de um determinado prazo. Na se-
gunda visita, essa empresa, que,tinha
mais ou menos 80% dos seus funcio-
nários sem registro, continuava sem
registrá-los e, o que é pior, havia man-
dado vários embora. Além disso, trocou
o horário de outros para confundir o fis-
cal. Então, quando eu chego e verifico
esse fato, um fato criminoso, um fato do
qual a empresa foi informada, eu não
posso fazer nada. nem eu nem nenhum
outro fiscal pode fazer nada. Não pode-
mos autuar. Verificamos o fato, senti-
mos a nossa falta de força, sentimos que
a empresa está nos menosprezando, di-
gamos assim, conscientes de que está ha-
vendo um crime.

JR. O senhor citou os restaurantes.
Que outros setores costumam agir desta
forma?

Fiscal. O caso da construção civil é
notório em todo o Brasil. Principalmente
nas pequenas e médias empresas há essa
falta de registro, mas também nas gran-
des. Existem muitas pequenas e médias
empresas em que estão registrados ape-
nas dez ou quinze empregados, quando

cias têm cinqüenta funcionários. Muitas
vezes, já nessa fase de não poder autuar,
eu tive casos de empresas de 26 empre-
gados - menores, inclusive - em que só
três estavam registrados. Ás vezes, por
um trabalho mais de arte teatral, a gente
adverte a firma com certa firmeza,
ameaça tomar providências. Uma ou ou-
tra empresa, sem saber que nós não te-
mos força para realmente fazer isso, re-
gulariza a situação. Mas quando faze-
mos uma coisa desse tipo podemos tam-
bém estar prejudicando os empregados,
porque a empresa simplesmente os de-
mite. Como nessa empresa em que eu
fui: tinha empregados com dois, três
anos sem registro - tudo capital roubado
ao empregado, que é o Fundo de Garan-
tia, e roubado ao INPS, que é a parte da
previdência social, a taxa única.

0 caso dos funcionários
que recebem menos do que
o registrado em carteira

JR. No caso de empregados que rece-
bem, digamos, 10 mil cruzeiros por mês,
mas são registrados com um salário de 3
mil cruzeiros, o desconto para o INPS é
feito sobre esse salário menor e não so-

') bre o salário real. Quer dizer, tanto o
patrão como o empregado pagam menos
ao INPS, são coniventes. Como é que
fica?

Fiscal. Existe um conceito de fiscali-
zação que é oficial, que é dado a todos
os fiscais por seu chefe imediato: a fun-
çào principal do fiscal é orientar. A mi-
nha opinião é de que a nossa função
principal deveria ser, em primeiro lugar,
jogar os empregados para a folha de pa-

gamento, com os salários que realmente
são pagos.

JR. Quando vocês notam essas frau-
des e comunicam o falo a seus superiores
o que acontece?

Fiscal. O fiscal fala com seu chefe sa-
bendo que ele não pode fazer nada. Na
maioria das vezes, o fiscal já nem comu-
nica.

JR. Também não ocorre o inverso: o
funcionário receber menos do que aquilo
que está registrado na carteira?

Fiscal. Eu vou contar o que vi numa
empresa grande em que havia trezentos
empregados, a maior parte meninas e
menores. "Essas meninas recebiam meio
salário minimo, trabalhando o horário
normal, 240 horas por mês, que a lei
obriga, mas assinavam o recibo de um
salário minimo. Eu comuniquei isso à
chefia na época e propus ir lá no dia do
pagamento. Queria pegar um grupo des-
ses funcionários e verificar quanto rece-
beram de fato e depois ir ao caixa verifi-
car de quanto eram os recibos assinados.
Utilizando o fator surpresa, o comando
fiscal conseguiria uma declaração: "Eu
realmente recebo mil e poucos cruzeiros,
mas assinei o recibo de 2.500 cruzeiros
porque a empresa assim nos obriga".
Isso poderia gerar atitudes contra a em-
presa, autuações. Mas è um trabalho que
normalmente não é feito porque isso me-
lindra o trabalho do fiscal, que vira um
policial e temeontra si um ambiente de
repressão na empresa. O ideal seria que
a lei nos permitisse agir legalmente num
caso desses e nos desse a força que tem
um fiscal do trabalho.

JR. Outra anomalia conhecida è a si-
tuação dos menores ...

Fiscal. Em São Paulo mesmo, num
supermercado aqui do meu bairro, eu

ram feitas visando a eliminar o espaço
muito longo entre o pagamento feito pelo
contribuinte c o recolhimento do mesmo
aos cofres da Previdência. Isso obrigava
a Previdência a sacar constantemente
em vermelho - isto é, pagando juros -
embora seu dinheiro estivesse deposi-
tado.

4 O controle
dos bancos

De acordo com o convênio firmado,
as quantias arrecadadas pela rede bancária
serão registradas pelo banco da agência
indicada como centralizadora regional,
em titulo contábil apropriado, segundo o
plano contábil dos bancos comerciais. A
agência centralizadora regional transfe-
rirá o produto arrecadado para uma cen-
trai nacional do banco, que fará as trans-
ferênçias a crédito da conta do Fundo de
Previdência e Assistência Social, man-
lida no Banco do Brasil, no Rio de Ja-
neiro. A transferência de valores arreca-
dados para o IPAS com atraso sujeitará
o banco ao pagamento ao IAPAS de
custo igual ao cobrado pelo Banco Cen-
trai nas operações de liquidez, 72 horas
após.

constatei a presença de uma série de
guardinhas, também chamados de patru-
1'neiros. que fazem o trabalho de empa-
cotamento, trabalhando oito horas por
dia. Ganham salário minimo ou um
pouco mais c náo têm registro nenhum.
Se um deles atravessar a rua e for aci-
dentado, tem tanto direito como um fu-
lano que nunca trabalhou na vida. Não
tem direilo nenhum e ás vezes esse me-
nino está há dois, três anos numa firma.
Esse menor sem registro, se ele é atropc-
lado ou fica cego, eu já constatei casos
assim inclusive, fica desprotegido.

JR. Você tem idéia de quantos são es-
ses menores?

Fiscal. Há pouco tempo, o presidente
de uma associação nacional de patru-
Ilícitos mirins, uma coisa assim, declarou
que existem mais de 100 mil guardinhas
no Brasil todo. Inclusive eles acham que
isso é uma ajuda social, que é uma ma-
neira de tirar a criança da rua. Na ver-
dade, é uma maneira de economizar, ter
mão-de-obra barata. Isso é um crime
configurado em lei. Imagine se fosse feita
uma blitz bem orientada para verificar
esse caso. Tem muitas empresas
achando que a coisa é legal, que nào é
de má fé. Portanto do fato de que exis-
tem 100 mil guardinhas nesta situação
no Brasil, se as empresas estivessem pa-
gando as taxas sobre o salário minimo, a
previdência estaria recebendo mais 60
milhões por mês.

"Você finge que está
tudo bem... e leva
um cheque em branco"

JR. Às empresas não costumam pro-
por, digamos assim, um acordo ao fiscal
mais durão?

Fiscal. Quando a empresa verifica que
o fiscal está sabendo trabalhar direito,
muitas e muitas vezes a empresa tenta
um acordo, um jeitinho. Comigo não
acontecia muito. Mas houve casos de
empresa oferecer, por exemplo, um che-
que cm branco para a gente colocar o
valor de um Volkswagen. Dizem assim:"Você finge que está tudo bem e
que ..." Sempre existe um meio de ten-
tar cantar o fiscal. Mas nào é a norma.
Eu acredito que por mais que os fiscais
possam roubar, por mais que eies te-
nham até hoje lucrado com isso, certas
evasões sistemáticas' de renda - esse pro-
blema de guias falsas, máquinas de
fundo de quintal, esse sistema de máqui-
nas autenticadoras de bancos -, tudo
isso constituiu um prejuízo dezenas de
vezes maior do que a soma dessas exce-
ções de fiscais corruptos.

JR. Como é essa história de máqui-
nas autenticadoras?

Fiscal. Essas máquinas existem, volta
e meia se descobrem coisas assim. Mas é
muito difícil o fiscal ir até o fim da his-
tória. Acontece uma coisa tão absur-
da . .".Não faz muito tempo, um colega
foi ouvido num processo porque se des-
cobriu que uma firma, por algum meio,
possuía uma guia fajuta e tinha a assina-
tura do fiscal, porque os fiscais assinam
as guias, as folhas etc. Então, lhe per-
guntaram como cie podia assinar uma
guia fajuta. E ele também perguntou:"Mas como é que eu vou saber que essa
guia é fajuta se está tudo perfeito?"


