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- cumpriram, ontem, a primeira parte do concurso ao Ma^ériSWftí^l. Para a maioria,
Oua<e 30 mil nrofessores - 536 homens e 27.862 mulheres
são apenas 700 vagas disponíveis, com salàr^de Cr$ 50 mi^Págma 3.
I
a prova foi fácü, mas isso não elimina o grau de dificuldade de aprovação:

Belmiro Siqueira, jex^dtetor .çfo_0ASPf.MçJysfyo

Reina o caos no!""
a A
wJBk
AZ. V!f

Ex-diretor do DASP e, portanto, plenamente qualificado para analisar
a situação do funcionalismo federal, o professor Belmiro Siqueira
apontou, em depoimento exclusivo aUH, os pontos críticos para os
servidores: o novo estatuto, o plano de cargos e vencimentos, o 13°
salário e os aumentos anuais. Na sua opinião, um novo estatuto seria
dispensável, caso se consolidasse o existente desde 1952. Mas como não
acontece nem uma coisa nem outra, o caos reina no serviço público. P.8.
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Rebelião e seqüestro no
Hospital Getúlio Vargas
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Atlântica
decidem
vôlei hoje
.spo.les, |>;íí4,in;i 1
H

Prefeituras
devem
bilhões
ao FGTS
Economia, página i

Dois presos internados no Hospital Getúlio Vargas rebelaram-se
ontem, desarmaram a segurança e um deles, o assaltante de
bancos Carlão, tomou uma paciente como refém, ameaçando matá-la
e suicidar-se em seguida. Foram horas de absoluta tensão e
a PM chegou a mobilizar atiradores de elite. Página 9.

^J

Gromiko
negocia
mísseis
em Bonn
Internacional, pág.7.

Depois de dez anos de retiro, dona Cacilda de Assis, o Seu Sete da
Lira, agora com 63 anos de idade, está de volta: ela permitira ser
vista no próximo domingo, quando será feita a saída da camarinha,
no Ronco da Cabocla Jurema, de novas sacerdotisas ou íaos,a
iniciadas no rito de umbanda. A cerimônia marcará, também,
ressurreição de Seu Sete, fervorosamente aguardada por seus
milhares de fiéis. UH Revista.

Vasco começa 83 arrasando: 10 a zero.
Campeão carioca ano passado, -1» - ti. '¦•** — if
o Vasco iniciou a .temporada de ¦E35<aJ»ÍÍ3JN|
83 disposto a repetir a dose. E
ontem, em jogo-treinO contra a
Seleção de Teresópolis, deu incontestável demonstração de "/¦§*'
$-K ; Va
força, goleando por 10 a zero, fèjr-x?
com cinco gols de Roberto. Du- zf * *
«*
du, Paulo César, Marquinhos,
Gilberto e Emani completaram ..-..W
o marcador. No Andaraí, a Sele- y^^Jk^
ção Carioca de Juniores, com |^i
dois expulsos, venceu a do Pa- i||
raná, por 1 a 0. E hoje, ná CBF, |gifg ,
Giulite Coutinho tenta a reelei- ?
ção para mais três anos de mandato. Pela oposição, concorre
Rubens Hoffmeister, apoiado
por João Havelange. Noticiário
de esportes nas páginas 11 e 12.

H

¥\

—

—

aKMfià-vft <-' «ik^wii ¦¦¦¦¦

ni
lut^SilP?P^i
fl(flãíc*5?'*1**-S/^'*^ .__<____.- ^Lfc*T• ^kâU

f^ylp

%-

4LWÁ

cinco go/s i

ã

'¦'-ttÊÈÉtf'' 'ÊÊÊÊ ^' -'^ ¦"'*•'¦

flfl

I¦*li
fli

m\Wm.

*¦¦

o, ontem, confra o goleiro Peru, que, aliás, engoliu três frangos.
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QUADRO POLÍTICO
Anotações.

Montoro ultima
o Secretariado
O futuro governador de São Paulo, senador Franco
Montoro, está ultimando as negociações para compor sua
equipe de Governo, e os que o assessoram nessa tarefa
asseguram serem relativamente pequenos os problemas
pendentes, Mesmo no ramo da segurança, em São Paulo,
profundamente ajustada aos padrões e conceitos estabelecidos pela doutrina nacional específica, não devem ser
superdimensionados os desencontros. Ê sempre possível
combinar dentro desse complexo, desde que não se contemple uma política de confronto, mas de colaboração do
Estado com o Governo federal. Nessa área, a questão
colocada tem a seguinte resposta: o futuro Governo de
São Paulo não tem ânimo concorrente, mas confluente, na
medida da universidade do sonho do desenvolvimento
econômico e da justiça social. O sonho do Planalto repica
no Palácio dos Bandeirantes. Enão há sistema de segurança capaz de convertê-lo em pesadelo.
Isto posto, Montoro, segundo a versão de seus colabo-,
radores, trabalha para organizar um Secretariado que
reflita não apenas o balanço das correntes que lhe deram
suporte político e eleitoral como capaz de enfatizar
algumas de suas mais caras promessas de palanque.
Coerente com as críticas ao mecanismo financeiro, não
cogita de dar-lhe representação na equipe econômica
estadual. Aos banqueiros, preferirá a representação dos
agropecuaristas e dos industriais. E atribuirá ao economista Luiz Carlos Bresser Pereira a presidência do Banco
do Estado, com o encargo suplementar de coordenar os
órgãos financeiros do Governo paulista -Caixa Econômica Estadual, Banco de Desenvolvimento do Estado, a
corretora e a distribuidora estatais. Bresser será, nessai
área, urn supersecretárlo. Não são previstas dificuldades
ao seu desempenho, à medida que comandará velhos
amigos formados na mesma escola e nos mesmos conceitos técnicos. Toda a equipe econômica do Governo Montoro terá representação ,no Conselho Econômico a ser
instituído.

-SEBASTIÃO NERY—
Folclore
Político

Plínio Gomes Barbosa era juiz de direito em
Monte Aprazível, São Paulo. Chegou um promotor
novo: Edgar Magalhães Noronha Na primeira audiência, o promotor estava todo cerimonioso:
Doutor juiz, devo requerer de pé ou sentado?
O senhor se formou há pouco?
-Sim.
Onde?
Minha Escola o MEC fechou.
Então requeira de cócoras.
••
"São
Numa Vara da Fazenda, no interior de
Paulo, o perito era coronel do Exército e o juiz,
Plínio Gomes Barbosa, não sabia Houve discussão, o
coronel começou a gritar, o juiz bateu a mão na
mesa:
Se o senhor continuar nesse tom, ponho-o
daqui para fora.
Não saio, não. Sou coronel do Exército.
Então quem se retira sou eu, que sou reservistade 33 categoria.
E deixou o coronel sozinho.

••
Brasília, madrugada de 31 de março de 1964.
Levado por Auro de Moura Andrade, presidente do
Senado, Ranieri Mazzili, presidente da Câmara, chega ao Palácio do Planalto para assumir a Presidência
da República. (Jango, o Presidente, estava no Palácio
das Laranjeiras, as tropas do general Mourão Filho
desciam de Juiz de Fora para o Rio, e o Planalto
estava deserto até o quarto andar.) Mazzili tremia:
Só tomo posse com um general. Sem general,
não tomo.
Jorge Cúri, deputado do Paraná (UDN), correu
para o elevador:
Vou arranjar um.
Cunha Bueno, deputado de São Paulo (PSD), foi
também:
Lá em cima, no 6o andar, tem general. Vou
buscar um*.
Chega o general Fico, comandante de Brasília
Auro começa a dar ordens:
General, assuma a defesa da capital. Ponha
suas tropas na rua/
Senador, só com ordem do ministro da Guerra.
Então, assuma primeiro e depois vá falar com o
ministro. Se ele não concordar, o senhor volta e me
prende com todo o Congresso Nacional.
O general Fico sai, chega Jorge Cúri com o
general André Fernandes, que estava na conspiração. Mazzili pára de tremer, toma posse.
Toca o telefone, atende o jornalista Otacílio
Lopes:
O Presidente João Goulart está?
-Ele não trabalha mais aqui.
Mazzili foi dormir com a Presidência.
••
Brasília, noite de 31 de março de 1964. Na casa
do deputado Maurício Goulart, de São Paulo, jogavam buraco Jorge Cúri, padre Godinho e Gilberto
Azevedo, todos deputados. Toca o telefone, era o
deputado Brito Velho:
Venham para a Câmara. Estourou a revolução
em Minas.
Saíram eufóricos. Na tribuna da Câmara, Almino Afonso, líder do PTB, denunciava o golpe como
um "conluio dos interesses internacionais com a
reação nacional". Desce Almino, sobe Julião, padre
Godinho pede um aparte, Julião nega:
Não dou aparte a
quem trocou o Evangelho.
Em vez de "amai-vos uns aos outros", V. Ex*.
defende o "armai-vos uns aos outros".
Padre Godinho gritou, não deixou mais Julião
falar.
A noite vai espichando, Auro Moura Andrade
convence Ranieri Mazzili a assumir a Presidência
(Jango estava no Laranjeiras, no Rio). Mazzili entra
no carro da Presidência da Câmara com dois segu-,
ranças, Jorge Cúri sobe no porta-malas com um
revólver na mão, e tocam para o Planalto. Um
sargento, de metralhadora na mão, manda o carro
parar:
Quem vem lá?
O Presidente da República
Jorge Cúri salta do porta-malas, o revólver cai
no chão, o sargento joga a metralhadora fora
levanta os braços, entrega-se. Atrás, em outro carro,
os jogadores de buraco. Outro sargento grita:
Quem são os senhores?
f^
Deputados federais. Estamos com o Presidente.
Então podem entrar.
Entraram. Mazzili na frente, os heróis atrás.
Foram todos cassados.

Andreazza
volta
ao Cooper
Seguindo os conselhos
médicos, o ministro do Interior, Mário Andreazza,
tem acelerado os seus exercfcios físicos - no Rio em
torno da Lagoa Rodrigo de
Freitas e em Brasília nas
quadras da Península dos
Ministros. A torção no pé
direito, sofrida durante partida de vôlei, em sua casa
em Brasília, - praticamente
cedeu, e as dores que ainda
sente são suportáveis.
Tanto que já se desfez da
bota ortopédica - trazida
por amigo dos EUA - que
vinha usando,' mesmo
quando fazia tratamento
semanal em clínica de ortopedista nisei, em São Pau-

Em agosto, na campanha eleitoral, Leonel Brizola
disse a moradores da Ilha do Governador que a região
apresentava, concentradamente, todos os problemas de
que o Rio padece. Os transportes são precários, os
serviços de esgoto e saneamento insatisfatórios, as
favelas reúnem multidões carentes e desassistidas pelo
Estado, o meio ambiente está gravemente lesado, a
segurança pdblica,é falha, a rede escolar dá sinais de
só-çobrar e a administração funciona mal.
A Ilha, aiém do mais, tem população com as
características-padrão da população carioca. Ali convi-,
vem muitos pobres, classe média e abastados, num'
pedaço geográfico delimitado pelo Atlântico.
Ninguém encontraria melhor laboratório para fazer
a experiência que, segundo o economista Cibilis Viana,
da assessoria do futuro governador fluminense, será
feita no Rio logo depois de março. O bairro carioca
a experiéncia-piloto da nova administração deve
' ,para
ser a ilha do Governador, se Brizola ainda mantém os
conceitos de sua campaanha eleitoral.
A experiência, contudo, tem cheiro de utopia.
Nenhum bairro - ou cidade, ou município ou Estado - é
independente nem se autobasta. Sempre depende. Da
Prefeitura, do Palácio do governador ou da Presidência
da República.
O rio que banhe um bairro pode ter as suas águas
protegidas pelos moradores*, mas apenas naquele trecho. Em outro por onde passe antes pode ser degradado. Ou pode vir poluído de onde procede.
Alguma coisa de bom, entretanto, pode ser feito
pelas comunidades de bairro. Mas nem tanto, sem o
socorro e a ajuda de fora do bairro.
Afinal, o poder de fazer não está em bairro formado
ou nos guetos das favelas. Está na Capital ou em
Brasília.

mmm

Rio
PDT com déficit no-realizado

Pelo Ultimo censo -por sinal precário
pela.
Secretaria de Administração o Rio tem em.torno de 14 mil
cargos de chefia no serviço publico, todos de nomeação do
governador, dos secretários ou designados pelas chefias
do segundo e terceiro escalões. Esse pequeno exército
assegura o funcionamento da máquina burocrática e tem
podéres, embora relativos.
Deles, em grande parte, depende o bom, o regular, o
sofrível ou o mau desempenho das repartições do Estado
no atendimento do publico.
O dado foi lembrado, ontem, pelo presidente do PDS,
Moreira Franco, numa roda de amigos. E seguido de um
comentário, anotado por bom ouvinte:
No auge das comemorações da vitória, no Congresso do PDT em Nova Iguaçu, Brizola reuniu três mil
pessoas.
Teoricamente - observou - há um déficit de 11 mil
pessoas cm relação aos cargos que o governador deve
preencher.
Ou não os preencherá, deixando-os com os chaguistas, que os detém há oito anos,

Hábitos do chagulsmo
Quem não vé com bons olhos a possibilidade de
acordo do PDS com o PMDB, seja em função da Mesa
Diretora da Assembléia fluminense, seja em função do
Governo Leonel Brizola, é o deputado José Augusto
Guimarães, da bancada estadual pedessista.
O pessoal que comanda o PMDB é chaguista e não
tem passado de honrar compromissos, nem mesmo os
sacramentados com assinaturas. A corrente amaralista já
sofreu rasteira desse grupo - lembra Guimarães, muito
ligado ao presidente do PDS regional, Moreira Franco.

Do metrô à Comissão
Primeira indicação da bancada do PDT, o vereador
Alberto Garcia será o próximo presidente da Comissão de
Transportes da Câmara carioca. Garcia, funcionário do
Metrô, é tido no partido como quem mais conhece dos
problemas de transportes do Rio.

MEU CARRO ENGUIÇOU, MiNHA 6ELA0BRA PIFOU,
MINHA TV QUEBROU, MlNHA MULHER ME DEIXOU,
MINHA EMPRESA AFUNDOU, MEU PARTIPO
E EU ACHO QUE VOU EXPLQPIR.
RACHOU
~~
7

Identificada
pirataria
eletrônica
Artistas, jornalistas e
técnicos da TVE do Rio
descobriram há poucos dias
que um canal comercial está se dedicando â pirataria
eletrônica: capta imagens
de gravações internas e externas e as emite como se
fossem sua. O expediente
está sendo investigado e- se
for o caso, a Justiça do
Trabalho se verá diante de
reclamação de características absolutamente inéditas
em seus anais.

Campanha
. mllonárla foi
só Impressão
O Comitê Interpartidário
da Assembléia paulista
aprovou os recibos dos gas
tos de campanha eleitoral
apresentados pelos parti
dos. Se alguém - como o
oovo - acha que se gastou
muito dinheiro, errou. Juntos, PDS, PMDB, PDT, PTB
e PT só gastaram pouco
mais de Cr$ 875 milhões.

-ADIRSON DE BARROSO
Estratégia
de segurança

Atenção: a segurança pública nos Estados governados pela oposição a partir de março ficará sob a
responsabilidade direta dos
segundo a
/^~~
—"
T^^^ÍÀ .3><'\ orientação a ser adotada governadores,
pelo Governo federal apoiada nos Ministérios militares. • Somente em casos
'j*Vv Si ^rr—•^QaLtÇtQ—-*.-__
excepcionais o Governo federal intervirá nesses
/"tr
wFUc/l-SC-' T*C- >D.V ,k"*2j\
Estados, apoiado em preceitos constitucionais. •
Mas o Governo não abrirá mão do controle da
segurança As greves serão controladas e reprimidas
pelos governadores oposicionistas que terão, assim,
a oportunidade de cumprir ou não as suas promessas
de campanha e o seu ideário político. • Mas a
questão da segurança nacional é sagrada • Por isso
mesmo o Governo está operando no sentido de
colocar pessoas da absoluta confiança do Sistema
nos postos-chave da segurança nos Estados mais
sensíveis, isto é, nas superintendências da Polícia
Federal, que operarão em estreira ligação com os
órgãos de informações e segurança do Governo
federal. • Os governadores nomearão seus Secretários de Segurança e comandantes da Polícia Militar livremente, sem interferência do poder central.
Não haverá indicações. • Dessa forma serão responsáveis pelos fatos do dia-a-dia (segurança pública,
Rachel de Queiroz
greves, manifestações de rua), até certo limite. • O
limite é a segurança nacional. Em casos em que fique
acaso efe nasceu na minério precioso do talento popuhoje não se encontraram, o misté- caracterizada ação subversiva o Sistema estará apto
Pedra Branca mas de meni- lar ainda no seu estado primitivo rio permanece.
a agir prontamente, seja através da Polícia Federal
POR
no a homem se criou no de ganga aurífera. Financiava as
Passado o primeiro atordoahomens de confiança do Sistema nos postoscom
Quixadá, minha terra Lá q nome excursões com conferências, que mento ante o desastre, dois dos
dos Mota ficou famoso, a começar eram a sua maneira de ensinar o filhos de Leota, Moacir e Orlando, chave, seja através dos organismos de segurança
pelo velho Coronel Leonardo, pai brasileiro a conhecer a própria jornalistas e escritores eles pró- militares (Marinha Exército, Aeronáutica) ou dos
do herói.
identidade, a dar valor aos seus
tomaram uma resolução de comandos militares em casos mais graves. • A
Estudou com os beneditinos da dizeres e cantares, à sua poesia à prios,
loucos: estavam de posse das ano- estratégia de segurança nacional foi revista face à
Serra do Estevão, fez vida de ra- sua tradição. Humorístico às ve- tações do
pai, dos cadernos, dos vitória de candidatos oposicionistas nos Estados
paz nos piqueniques do Cedro, zes, jamais pitoresco, o grande papéis soltos, dos álbuns de recornos bailes da Intendência nas fes- pioneirismo de Leota, em se tra- tes, dos trechos de livro - matéria mais importantes do País e que não parecem ideolotas de padroeiro por fazendas e tando da sua especialidade, foi bruta da
saíra a obra feita, gicamente confiáveis. • Ademais convém lembrar
distritos. Igual-aos mais compa- que ele viveu o folclore como a depurada qual
E durante que a subversão marxista não acabou, ainda que
e
nheiros, como meu pai, por exem- sua realidade vital, a sua alma e o décadas, com perdida.
curtos intervalos de seus agentes tenham sido derrotados em novembro.
pio, que, mais velho cinco anos, seu sangue. Ele não era animal de desânimo, intercalando o trabalho A eleição de governadores oposicionistas nas unidalhe celebrava os talentos com a gabinete, de caderno à mão, ano- de recomposição com os afazeres
des federativas do centro-sul poderá estimular a
vaidade enternecida de quem ga- tando exotismos. Ele falava e praprofissionais, p ganho do pão de ação das organizações subversivas da esquerda •
ba as artes do caçula.
ticava os costumes, a língua as cada dia, conseguiram refazer o Exemplificando: Se
Lula deflagrar uma greve no
"Adagiário". Adivinhando às veRapazote, tomou o destino dos vivências do seu povo, nosso
poABC (o que parece provável em abril), caberá ao
moços de família sertanejos que vo, com a autoridade de aborfgine
zes, recriando nunca respeitando
"querem dar
pra gente", como nós - letrado, embora - que ele se
religiosamente o texto do pai, governador Montoro a decisão de reprimir ou não a
lá dizemos: emigrou para a cidade orgulhava de ser.
conforme lhes recomendara sabia- greve, cumprindo ou não a lei. • Se, porém, a greve
grande. Aliás, quão pouco era cimente mestre Câmara Cascudo, atingir proporções que ameacem a segurança do
dade grande aquela Fortaleza onseus últimos anos de amigo e admirador do cearense.
País, haverá a intervenção do Sistema de Segurança
de nasci, centralizada no cajueiro
vida já vítima com inter•Federal.
• A estratégia de segurança nacional está
NOS
botador da Praça do Ferreira ao
mitências, da doença que o
2 de janeiro de 1983, sendo implementada agora
do
(e não poderia o Governo
pé
qual se fazia a eleição do' levou, Leota falava sempre no licompletaram-se trinta e
maior mentiroso do ano! Mas era vro
abrir
mão
disso)
NESTE
nos
e
já
primeiros dias de novembro
cinco anos da morte de
que tinha pronto, que lhe
a capital, era "a.praça" (como
Leonardo Mota E o aniversário é as autoridades de segurança montavam esquemas
ainda ouvi falar por algumas vevisando a assegurar o poder da segurança nos
celebrado com uma homenagem
lhas, sendo que o morador "na
única com o milagre do amor maiores Estados da Federação. • Mudanças de
"praciano");
era
praça" se dizia
filial - a publicação do Adagiário comandos militares e colocação de pessoas de cononde tinha o Seminário para ensiBrasileiro, reconstituído linha por fiança do Planalto nas superintendências da PF nos
nar latim e a Faculdade para forlinha, na sua riqueza e na sua
mar os bacharéis.
originalidade, tal como o planeja- Estados fazem parte dessa nova estratégia. • O
ra Leota, quase cinqüenta anos comandante Edilberto Braga, por exemplo, está
me fiz moça e esatrás. É um belo volume editado escolhido desde novembro para comandar a PF no
treei nas literatices, já Leoem convênio pela Universidade Rio. Ele é um brilhante oficial de Marinha, cuja
QUANDO
nardo Mota, o Leota, era
Federal do Ceará e a Livraria José lealdade e competência são indiscutíveis. Tem larga
celebridade, figura nacional, autor
Olympio Editora, capa de Poty folha de serviços prestados à Revolução. • Para o
de um dos primeiros best-sellers
prefacio de Paulo Ronai, e lançado comando da 1' Região Militar (Rio) foi designado o
do País, o famoso "Cantadores".
em Fortaleza com toda a pompa e
Mas aquelas infâncias dele junto
general Geraldo Araújo Braga, oficial competente,
circunstância a que tinha direito.
com os meus, no Quixadá, me
Obra de erudição, volta e meia revolucionário e uma das melhores figuras do Exér-.
deram como um direito de família
vem com os seus lampejos poéti- cito. • O general Diogo de Figueiredo, duro, assume'
junto ao Leota, uma parte grande custara anos de pesquisa milhares cos a irromper pelos verbetes. Por ,o comando da Vila. • É a nova estratégia de
na sua ternura t afinal, então, a de anotações, consultas a uma exemplo, ao definir morrer: "Ver a
segurança nacional. • No mais, todo cuidado é
caçulinhà era eu.
imensa bibliografia; e ele se dava cor do céu por dentro". "Ter cabe• Até aqui só há dois nomes realmente de
Era homem alto, forte com ten- por bem pago dos esforços, ao lo no coração"
é ser muito perver- pouco.
conjecturas sobre sucessão: Medeiros e
nas
déncia ao gordo, e, quando ele ria anunciar à
"A
peso
e não se.
que agora só lhe so.
gente nasce nu"Quando
e falava, clareava a sala como faltava o gente
Nada mais. • Outros nomes que circu-'
Andreazza
editor para a obra. enterra de chapéu".
o
uma luz. Tinha todas as virtudes Tratava-se do seu monumental rico
lam
são
bons
para vice. • Amenas: o escritor
geme, o pobre é que sente a
do boêmio - o descuido pelos bens Adagiário Brasileiro - o livro
chegando
hoje ao Rio para acelerar
Antônio
Oünto
é
dor".
Da
moça
dito:
ambiciosa
que "Quer
de pecúnia, a camaradagem fácil, afinal, morrendo cedo demais,
se casar com o filho do sol e sua campanha para a Academia Brasileira de Letras.
o gosto pela conversa nas rodas Leota não teve tempo de
o neto da lua.." E por fim, o grito É o candidato mais forte, hoje. • De um conhecido
publicar.
de café ou cerveja, a alegria de se
Os filhos dele contam: chegan- de guerra dos valentões, naquela banqueiro a este colunista: "Você deveria ter
editado
ver entre amigos, mimado e admi- do da missa de sétimo dia do
a hora em que decide o aço frio.
um
livro
com
suas
"Relampeou, cortei!"
sobre
1980
e
81
de
rado. Ao mesmo tempo era um casa toda em luto, foram à pai,
a:
previsões
que significa
procuestudioso apaixonado, cegamente ra dos originais do importante
mais ou menos: "mexeu-se, mor- economia. Acertou tudo." • Basta, aliás, reler as
dedicado às irregularidades e in- livro a
colunas da época. Desafortunadamente, acertamos.
que Leota se dedicara com re!"
certezas da profissão inusitada tanto amor.
Mas
na
indicasumir,
isso
iria
gaveta
"folclorista".
perder- • The Economist, maior revista econômica do munPor da, original nenhum se encontraque escolhera
se, não fosse a incompará- do, diz que a economia brasileira funciona em ritmo
ela abandonou o cartório, prêmio va Buscas frenéticas
Etudo
vel decisão dos dois moços de samba • Faltou acrescentar: do crioulo doido! •
""áo talento
primeiro,
que lhe concedera um meticulosas depois, consultas a - hoje menos moços, é verdade,
Confirma-se informação desta coluna: crise nas relaPresidente do Estado seu admira- todos os amigos, toda
espécie de mas heróis sempre A eles, em
com a Alemanha, devido à desaceleração do
dor; por ela e para ela a sua
pesquisa foi feita - e nada dos nome do Ceará e da cultura brasi- ções
profissão, vivia varando os agres- originais por eles tão conhecidos, leira e em reverência à memória programa nuclear. A KWU já reagiu. Mas o que
tes, os brejos, as serras e os ser- escritos à mão, em tiras de alma- do
grande morto, todo o nosso fazer? Nâo há money. Que os alemães dirijam suas
tões Brasil afora, garimpando o ço, atados com uma fita azul. Até
carinho, gratidão e aplauso.
queixas ao FMI, Washington, DC.

Leota é o adagiário
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o magistério
Prova fácil
para
30 mil concorrentes, apenas 700 conseguirão emprego
Mas (te
quase

lW%4 UWl>v, Desmoronamento
mata 7 em Minas

ela
*
'-' Uma
pois se
prova fácil, mas cansativa assim esperar. Acreditoissoque- dissepassará,
Raimam
por
concurso
o
para
candidatos
preparou
vários
definiram
do prazo
realizado ontem para preenchimento de 700 volta de 1 lh50m, 10 minutos antes acrescenvagas no magistério municipal, que terá para o encerramento das provas,
-sua segunda fase no. próximo dia 30. Até tando que o filho de três anos, Raimam Jr
-amanhã sairá o número de aprovados e, no estava com parentes.
final da semana, a relação para a segunda
Para o advogado Aroldo Araújo de Queifase.
roz
(casado, 36 anos, dois filhos), foi mais
"
A professora Mariana Restun, presidente- um concurso em sua vida. Ele já tinha feito
da Fundação Escola do Serviço Público
12, passando em todos, inclusive para o
FESP -, disse que a prova foi a adequação à Estado, que já abandonou.
realidade da escola de hoje. Ela espera que
- A prova estava fácil, embora cansativa;
número de aprovados seja grande. O
e objetivas feitas
concurso valerá por dois anos, tempo du- questões práticasinclusive eu, que quis para
testodos
ser
passarem,
aprovados
os
poderão
rante o qual
conhecimentos.
meus
tar
chamados.
Telma Basflio (23 anos) fez concurso
Para Mariana Restun, o nível do concurfeita
terem
candidatos
so não caiu, apesar de os
público pela segunda vez e desta
'achado
Silvade
também
opinião
fácil,
mais
a
achou
a prova fácil/Reafirmou que
Sandra Trigo
FESP fez uma pesquisa nas escolas Sara na Marendaiz Coelho Soares,
! Kubitschek, Carmela Dutra, Júlia Kubits- Penedo, José Augusto e Anna Maria Morei| cheki Inácio Azevedo Amaral e Instituto de ra Machado Lima.
Educação, para a elaboração do concurso.
A maioria dos candidatos procura emprede
FESP,
divulgados
dados
pela
Segundo
go seguro, mesmo achando que o salário
'2.157
candidatos não compareceram, repre- CrS 50 mil, com mais 10% por difícil acesso e
isentando 7,6% num universo de 30.565 ins- 30% de regência de turma (este adicional
março, não é
critos.com predominância de mulheres.
para alguns), a partir de
de
Casa
na
um
fez
Rosa
professor.
prova
suficiente para
,*• Selma Dutra
i Saúde e Maternidade Juary; Esteia Mana
Como o concurso apresentou número
de
Saúde
de
(Araújo da Mota, na Casa
elevado de mulheres, muitos pais com
! Laranjeiras; Sônia Shor na Casa de Saúde crianças recém-nascidas e em idade de até
Gui| Santa Terezinha, e Lúcia Maria Neves
• três anos estavam à espera das mamães.
serviram de babás, trocando fralnon, na Maternidade da Praça 15. Todas
ao Solícitos,
mamadeiras.
Consideradas casos excepcionais, devido
dando
e
das
¦estado adiantado de gravidez. Além desses
A professora Mariana Restun percorreu
.casos foram feitas quatro provas em brailos locais da prova, às vezes orientantodos
cartão
e
com
prova
le dois candidatos
2.100 fiscais. Ela'achou o concurso
òs
do
com
prova
apoiado, um apoiado e um
tranqüilo e ficou satisfeita com o elogio dos
através de gravador e cartão apoiado.
candidatos à FESP pela elaboração das
ESPERA
questões.
Apesar do fechamento dos portões ter
as 8 horas, a Fundadeterminado
Isido
'ção concedeu maispara
30 minutos, mas, mesmo
GABARITO
jassim, vários candidatos chegaram atrasaidos aos 25 postos.
Os candidatos tentavam resolver 80 questoes de Língua Portuguesa e Fundamentos
ida Educação- (valendo 20 pontos cada
iuma); Matemática, Estrutura e Funciona|mento do Ensino de l9 Grau, Estudos So|ciais e Ciências Físicas e Biológicas (10
ipontos, cada uma).
"
Raimam de Souza Silva, 29 anos, forma10-D 30-C 50-A 70-E
¦do em Letras (Português-Inglês) e eletrôni11-C 31-E 51-A 71-E
!ca básica, atualmente desempregado e mo12-C 32-A 52-E 72-B
Irando em Campo Grande (Rua Cordilhei13-B
33-D 53-A 73-E
6
às
!ras, 384), acordou às 3h45m e chegou
14-E
34-D
54-A 74-A
:horas à Santa Úrsula (Rua Pinheiro Màcha15-B 35-E 55-D 75-C
Denise
a
mulher
onde
do, Laranjeiras),
16-A 36-D 56-C 76-E
Gonçalves da Silva (24 anos), fez as provas.
17-A 37-C 57-A 77-D
18-D 38-E 58-C 78-B
|-'- Parece qüe ela está fazendo prova de
19-D 39-D 59-E 79-E
física nuclear ou quer o l9 lugar. Mas, tudo
'bem.
20-B 40-C 60-D 80-A
Já estou acostumado à fila do superIrriercado, do emprego, ehfim, o jeito é

Mãe e 4 filhos entre as vítimas
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Eles que Digam
é finalista
já
Nova eliminatória do banho de mar
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Raimam acordou de madrugada
para levar Denise à Santa Úrsula eláa
beijou dando-lhe mais confiança

Beira-Mar
revolta
Morte
Há 10 anos o povo pede uma passarela, mas o Governo não atende
••»
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nHnnr]n(r\'\i Maria
Maria de
cia Lurdes
I lirrlnc
- Morreu aos nove anos. E mais uma pernas arrancadas -_ diz
da
lembrar
ao
chora
Souza
de
Rosilda
do
Governo
respeito
de
pelo
vítima da falta
Valdemir:
marido
do
morte
uma
pobre. Lutamos há mais de 10 anos por
Ele levou nossa filha à escola e quando
passarela, mas para as autoridades isso náo regressava foi atropelado aqui, o corpo foi
deles
filhos
os
são
que
não
relevante,
é
parar do outro lado da pista.
morrem atropelados.
E o filho da dona Edileusa! Um memO desabafo é de um morador da favela
hoje está aleijado,
Vila Beira-Mar, no Km 2 da Rodovia Was- no bonito, de sete anos, nem os pais. Não
não
reconhece
fala
e
não
de
corpo
o
apontando
Luís,
para
hington
que se possa fazer por aquela
Eliane da Silva. Os moradores dizem que há há mais nada
Célia Regina de Araújo,
dizia
criança
autoàs
sete anos recorrem semanalmente 'uma
desse caso não
pas- acrescentando que depois
ridades, pedindo a construção de
de levar a filha Telma
coragem
mais
teve
diáriaonde
local
no
sarela para pedestres
10 anos, ao colégio:
mente mais de 6 mil pessoas são obrigadas Regina,
Filha da gente é sagrada, pode ficar
a atravessar duas pistas de alta velocidade.
burra, mas eu a quero viva.
REVOLTA
Os moradores formaram comissão para
O atropelamento de Eliane e seu tio
reivindicar
junto às autoridades uma passaestá
48
anos,
da
Silva,
Ferreira
que
Elinene
local.
o
rela
Hospital
para
no
internado em estado grave
Já fomos ao DNER diversas vezes,
Duque de Caxias, provocou revolta geral.
Ano passado reOs moradores fecharam as duas pistas da levando abaixo-assinado.interino
de Caxias,
Rodovia Washington Luís com paralelepi- corremos ao prefeito
dissequeo
Barros,eele
de
Américo
de
coronel
engarrafamento
num
pedos, resultando
Já não
federal.
do
Governo
era
uma
ao
local
problema
mais de 3 Km. Ao chegar
será que teremos
viatura da Polícia Rodoviária foi apedreja- sabemos a quem apelar,
Cláudio dos
da e a pista invadida pela população que que ir a Brasília?" pergunta
Santos.
abandono
o
contra
gritava
portava faixas e "Não
Lindemberg da Silva, o pai de Eliane, a
temos paz, os nossos
em que vivem.
filhos morrem todos os dias. Queremos os última vítima, diz que é capaz de ir ao fim
do mundo pela passarela.
responsáveis".
A minha Eliane morreu, por ela não
Pessoas humildes, quase todos com uma
posso fazer mais nada; mas me dói pensar
história dramática para contar:
- Há meses a minha afilhada de sete anos que os meus outros quatro filhos poderão
foi atropelada por uma carreta e morreu ter o mesmo fim, se nenhuma providência
aqui mesmo. A pobrezinha teve as duas for tomada.

.:.

tjHj
Bfli

^k\\\\%mt--' /jhVB
-

CimB
^M

-iHfl

Mm
*£ Hl
iffih ;¦» safl
mM,
jHHKLaflH LHA*. jHH HHl _
t,*******.
HHk_ JLm\\^Ê m\\\\\^mmmm\9^L.
¦ "' ^XT' ^HH HH-•'SSflffl

.-ÉjflPflHa-flH

H^H
•**. BB
AméÊ
fl/ I BHJ HJ
itm/S4^ mWr

wi

MM
Wm
^iwv<^*fl
--'^víãtidriHH
Bi Bk?
'y>mmmm\dtàm

Bb

Hafl

H'

—^H l l^KfisiP'V*íãl
¦-'
H
•ifiL.w
\ -5'*fàB
^^ik
m\w. éíc??'
HMaHà^LflaHI .ttemm^. -.^aAH H— '-ffl
HH

ÍSí

Hri
m^í

H '
I

B^

<Ma#^l^^a«B
iS^jíH^flw

aflHHHHVBB

HW

Bl

.,'<^)'tHHHHHHHHHHHHJ

WÊÊÉÊÊÊ.

mWmm

'BBBBBB1

iH^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^Hflfl^HH

''^.^JamH

BELO HORIZONTE - Pelo menos sete pessoas morreram
ontem em Belo Horizonte, soterradas por um barranco,
próximo a;
que desabou, na Favela Beco da Saudade,
Ribeirão Arrudas, no bairro Nova Suíça. As 18 horas,;
as buscas,,
quando o Corpo de Bombeiros interrompeu
apenas um corpo havia sido retirado dos escombros, mas
era certo que havia outras seis vítimas, sendo cinco de;
uma mesma família: a mãe e quatro filhos menores, um;
deles nascido há apenas quatro dias.
Moradores da região apontavam uma rede de água
rompida da Companhia de Saneamento de Minas - Copasa - como principal responsável pelo desabamento, mas o
Corpo de Bombeiros contestou a informação, dizendo que
a área já havia sido condenada pelas últimas chuvas e que
há três dias os moradores da região haviam sido orientados para deixar o local. O superintendente metropolitano
"também
da Copasa, Fábio Avelar, disseque a companhia
era uma vítima" do desmoronamento, e não sua causadora.
O desmoronamento ocorreu pouco depois das 8 horas
e o momento de maior dramáticidade aconteceu algum
tempo depois, quando o pedreiro Derci Isaías chegou â
casa com uma lata de óleo de cozinha na mão e soube que
sua mulher, Dalva de Souza Oliveira, e os quatro filhos Wallace, Maria do Carmo, Anderson e um de apenas
quatro dias, ainda sem nome - estavam debaixo da
verdadeira montanha de terra, tijolos, mato, madeira e
objetos diversos em que se transformou o local. Derci teve
uma crise nervosa e só foi retirado do local por oito
bombeiros, que precisaram amarrá-lo para conduzi-lo ao
pronto-socorro e, depois, a um hospital psiquiátrico.
Além dessas cinco vítimas, morreram no acidente dois
irmãos: Clarinho Pinto Pereira, de 27 anos e o único cujo
corpo foi resgatado, e Márcio Pinto Pereira, de pouco mais
de 30 anos. Segundo vizinhos, Márcio e Clarindo estavam
colocando uma bateria nova em seu Volks, para retirar o
veículo do pé do barranco, onde estava estacionado, já
temendo um desabamento.

I

A chacrete Gracinha (Maria da Graça Couto) do
Pantera do Engenho da Rainha, foi eleita ontem a rainha
do 4« Binho de Mar à Fantasia, realizado na Raia do
Flamengo, provido pela Federação dos Bocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro.
Eles que Digam e O)ração das Meninas, respectivamente l°e 2" colocados, estarão disputando no próximo
dia 30 a final fesima. Unidos da lapa, Pantera do Bigenho
da fcdnha e pulo .da Onça classificaram-se a seguir. E
conforme o rgulamento do concurso, estão fora da final.
Também no dia 30, Gracinha, juntamente com as já
classificadas nos banhos anteriores, Iara Machado (Luar
de Prata), Jany Duarte Reis (Sai Quem Quer) e Ivete
Maria da Silva (kidependentes do Morro do Rnto) e as
que se classificarem domingo, na Praia do Lido, em
Copacabana, local onde também será realizada a finalíssima, estarão disputando o título de rainha das rainhas.
O banho de ontem .contou ainda com a participação
dos blocos Sneta do Ehgenho Novo, Xodó de Oswaldo
Cruz, Nasceu Mais Um, Demorei Mas Cheguei, Caprichosos de Santa Margarida, Amendoeira, Q 70 de Pilares e
Ira já Samba.
Para o dia 30, já estão classificado:,, além dos dois de
ontem, os blocos União da Rmte, Mocidade de São
Mateus, Boi da Freguesia, Boêmios da Vila Aliança,
tidependentes do Morro do Hnto e tolanço da Mingueira.
AFOGADOS
O Salvamar registrou ontem 25 pedidos de socorros
nas várias praias cariocas, mas nenhum caso foi fatal. O
local onde houve maior mimero de atendimento, de
banhistas que se afogavam foi a Praia do Flamengo, com
10 casos, e em seguida Sepetiba, com cinco.
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A morto de Eliane resultou
em grande engarrafamento de trânsito
na Washington Luis

Vozes vêm clamando por uma passarela,
mas os ouvidos oficiais não querem ouvir o apelo, e o
resultado são as mortes por atropelamento
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Junte 15 tàmpiríhas ou selos
de copos de Coca-Cola, Fama
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miniatura internacional de
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PDS dá Mesa ao PDT

Embora oposição, Lomelino reconhece maioria do PDT
Conf/nenf/no Porto
O lfder do PDS, deputado Fran- me comecem a se habituar com a
cisco Lomelino, acha que cabe ao abertura democrática implantada
PDT, a presidência da Assembléia pelo Presidente Figueiredo. Na opiLegislativa, porque "o partido do nião de Lomelino, o que o povo
doutor Leonel Brizola conseguiu espera da classe política e dos
eleger a maior bancada no Legisla- homens que dirigem o nosso Pafe tivo fluminense". Isso, no entanto mesmo com prenühcios sombrios - segundo Lomelino - não quer é que se encontrem soluções para
dizer que "seremos uma bancada o desemprego; que se assegure ao
omissa, pelo contrário, faremos povo melhores condições de vida;
uma oposição racional e não pas- casa própria e comida na mesa de
sional. Devemos alertar, contudo, todos.
Ele lembrou que há uma necessique o Presidente João Figueiredo,
há dias, disse que o PDS tem de dade - e este esforço tem de ser
fazer, aqui, no Estado do Rio, uma comum - de se encontrar uma
oposição viril, isso, sem duvida, no solução para a juventude intelecbom sentido significa que devemos tual, que após conquistar o seu
apoiar, quando necessário, todas curso superior, vive mendigando
as mensagens de interesse do povo de porta em porta, pedindo emprefluminense".
go, pois o mercado de trabalho é
O maior partido no Estado do escasso.
- Não é por isso - acrescenta
Rio é o PDS e não o PDT. Nós
somos a grande representação po- Lomelino -' que vamos apoiar um.
pular e, por isso, exigimos de Bri- projeto demagógico do governazola, tudo que ele prometeu na dor Leonel Brizola quando garante
campanha eleitoral. Não podemos que dará leite a todas criancinhas
fugir dos dados oficiais, pois fize- do nosso Estado. O que devemos
mos a maioria dos prefeitos, ele- fazer em primeiro lugar é dar asgendo 30 e temos 335 vereadores sistência à gestante, criar creches
O resultado das conversações e maior assistência ao menor.
Ainda sobre a composição da
que Francisco Lomelino, empreen- Mesa
Diretora da Assembléia,
deu para verificar a tendência da
"não
bancada vai, sem dúvida, acarretar Francisco Lomelino disse que
nenhum
haverá
nas
neproblema
modificações na conduta da bancada do PMDB e, até mesmo, a gociações" pois acredita que os
de bancadas penpossível queda do seu líder, depu- coordenadores
sam no fortalecimento do Poder
tado Cláudio Moacir.
Legislativo. A rigor, sem dúvida acrescenta - não podemos pensar
Chapflofantdsnta
em negociações, pensando em carnSo tem apoio
gos e posições. As negociações serão em termos políticos. O
Lomelino vai dizer amanhã, na Brizola procura prestigiar apróprio
classe
reunião de sua bancada, que não política quando anuncia que vai
considera democrático falar em aproveitar em seu Governo três
proporcionalidade e pluripartida- deputados federais e três estarismo na condução da eleição da duais. Acredito que o candidato a
Mesa da Assembléia, no momento ser indicado por Brizola para presiem que o PMDB, através de con- dir a Assembléia
terá o mesmo
chavos, tenta impor uma chapa- pensamento dos líderes de outros
isso,
fora
com
deixando
fantasma,
e sentaremos a uma mesda composição, a bancada majori- partidos,
ma mesa, para discutir as fórmulas
tária, o PDT.
que adotaremos democraticamenO deputado Francisco Lomelino te na distribuição dos cargos da
evitou fazer comentários sobre um Mesa Diretora.
Francisco Lomelino lembra que
possível acordo entre o PDT e PDS
na área federal, porém, ele disse a entrega da presidência ao partique, no Estado do Rio, o acordo do majoritário é comum em todos
PDS e PDT na área legislativa vai os Parlamentos do mundo. No Braabrir, sem duvida, espaço para que sil, já é praxe entregar a presidenBrizola tenha condições de se cia do Legislativo à bancada majodo Presidente João Fi- ritária. O exercício político tem por
aproximar "Isso
eu penso que é.o base a ética parlamentar. Obviagueiredo.
grande desejo do governador Leo- mente que, no momento que a
nel Brizola, pois ele já afirmou própria Constitutição prega a
que, quando precisar de arranjar composição de uma Mesa pluriparverbas, vai procurar o Presidente tidária, nós temos de respeitar as
Figueiredo no Planalto".
regras do jogo.
O que odiámos, e acho que
alguns deputados do PMDB não
Novo nome para
aceitam, é a chapa-fantasma. Anteontem, por exemplo, o deputado
a Presidência
Márcio Macedo, que é membro da
Executiva do PMDB fluminense,
O PDT fluminense já tem mais
defendia uma composição pluri- um candidato à presidência
da Aspartidária para a Mesa dá Câmara. sembléia: o 'deputado Alexandre
Portanto, não acredito que os de- Farah. Sua candidatura nasceu de
putados do PMDB contrariem uma uma sugestão à cúpula partidária,
posição que já foi defendida pelo e no momento fica e.m estoque,
deputado Miro Teixeira e pela ban- como tertius, a fim de dirimir os
cada federal. A chapa-fantasma se- problemas e os ânimos acirrados
ria uma posição odiosa, pois os em torno das candidaturas de Yara
pemedebistas estariam contrarian- Vargas e Paulo Ribeiro.
do uma determinação da liderança
Há dias, em uma reunião a pordo partido.
tas fechadas da bancada, realizada
na sede do Banerj, na Rua Senador
Democracia vai
Dantas, onde funciona a equipe de
transição do governador eleito, a
prevalecer
composição da Mesa da AssemSegundo Francisco Lomelino, na bléia foi assunto principal. Segunreunião da próxima quarta-feira, do uma fonte altamente credenciaentre os coordenadores do PDT, da no partido, Leonel Brizola já se
PTB e PT, sem a presença do líder mostra preocupado com o esvaziado PMDB - Cláudio Moacir já mento das candidaturas de Yara
afirmou que não estará presente - Vargas e Paulo Ribeiro junto aos
o PDS vai deixar claro que ao seus próprios companheiros de
apoiar para presidente um nome bancada.
pedetista, não vai aceitar vetos,
De acordo com o mesmo inforcomo já fez o PMDB, que vetou mante, Brizola considera que os
para presidente o nome do deputa- nomes de Yara e Paulo Ribeiro não
do Augusto Ariston.
sensibilizam os demais partidos reO líder do PDS na Assembléia presentados na Assembléia, condidisse, ainda, que é necessário que ção essencial para garantir a presios oposicionistas radicais ao regi- dència ao PDT.

PREFEITOS DO
PMDB SE REÚNEM
EM PETRÓPOLIS
W:
l <v

s

Os prefeitos fluminenses eleitos
PMDB vão reunir-se em í_pelo
-trópolis, no dia 24, "para afirmar a
ação e o programa político do
PMDB nos próximos quatro anos,
é as relações com o Governo do
.Estado e com o Governo federal",
segundo informou ontem o prefei.to eleito de fttrtípolis, ftulo Ratvtes.
'":
Disse Rattes que ' _ necessário
^que o PMDB esteja coeso, para
jpòdermos discutir a política admiínistrativa do Estado, em alto nivel.
^Sabemos que somos uma força
política e podemos influir nas deciSoes politico-administrativas. Não
admitiremos que grupos isolados
do PMDB negociem com os Gover-
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nos federal ou estadual, sem que
representem a posição do partido
como um todo".
O futuro prefeito de fttrópolis
acha que a discussão sobre as Mesas Diretoras da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal deveria acontecer nos diretórios partidários, atribuindo-se aos partidos
a indicação dos nomes. Rattes
adiantou que o Seminário de fttrópolis, promovido pelo Instituto
ftdroso Horta e organizado por
ele e pelos prefeitos de Três Rios
e Itaperuna (Muri(Samir Nasser)
lo Ribeiro), "vai passar em revista
essa discussão e firmar a posição
do PMDB fluminense".
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FOGO-I
Fusão trabalhista r-PINGA
Tancredo e
entra em pauta Rkha estarão
Brizola e Ivete vão conversar

O governador eleito do Rio, Leonel Brizola, que era
esperado ontem após uma viagem de 20 dias ao Uruguai e
Argentina, terá encontro hoje com o presidente nacional
do PTB, deputada Ivete Vargas, para retomar a discussão
sobre a fusão dos dois partidos trabalhistas.
Brizola, que é o presidente nacional do PDT, foi quem
Ivete Vargas e, por isso, ela
propôs uma nova reunião com
acredita que hoje deverá "mais ouvir do que falar". Um
dos aspectos que a presidente do PTB irá debater com o
presidente do PDT será o movimento existente em seu
partido para que, mesmo havendo a fusão entre as duas
agremiações, a sigla PTB seja preservada. Ivete Vargas,
que ainda recupera-se de complicações pulmonares, viajará para São Paulo dia 21, e, em seguida, para os Estados
Unidos, para exames complementares de saúde,
MUT EM AÇÃO
Movimento de Unidade Trabalhista - MUT do PTB,
defendeu no último sábado a fusão do partido com o PDT
de Leonel Brizola. A proposta foi formulada durante uma
reunião que tiveram com o deputado José Gomes Talarico
(PDT), no Olímpico Clube, em Copacabana. Pelo MUT se
pronunciou o deputado federal eleito, Roberto Jefferson
presidente de Honra do Nbvimento, que ressaltou a
grande afinidade existente entre as duas agremiações.
Um dos coordenadores do MUT Paulo Carvalho,
informou que o movimento tem uma proposta coletiva de
renovar o PTB, e criticou o ex-deputado Saldanha Coelho,
"que
quer se impor como líder, depois de ter feito parte do
bando que nós tentamos derrubar". Ele condenou a
participação personalista do ex-deputado, e lembrou que
ele era tesoureiro da atual Executiva Regional do PTB.

Vereador apoia
ação de Waldenir
Questão de secretários não influi

.
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Marcelo Alencar
acredita que PDT vai resolver
problemas
da Baixada Fluminense

Cúpula pedetista
não foi a Caxias
Mas partido quer cuidar da Baixada
Lígia Coelho
O Diretório Municipal do PDT de
Caxias comemorou ontem a vitória
do PDT no pleito de 15 de novembro, com um churrasco realizado no
Sítio do Uberahy, no Bairro Beira
Mar, em Duque de Caxias. O exsenador Marcelo Alencar foi um dos
homenageados com uma placa de
prata, pelo seu trabalho como coordenador da campanha eleitoral do
PDT na Baixada Fluminense. Além
dele e dos candidatos majoritários, o
PDT de Caxias homenageou também os dois prefeitos do partido
eleitos na Baixada Fluminense Paulo Leone, de Nova Iguaçu, e
Manoel Valéncia, de São Joãoide
Meriti - e os deputados estaduais
eleitos pela Região: Gouveia Filho,
Lucy Martins e Juberlan de Oliveira.
À Festa da Vitória, como foi chamada, compareceram ainda, o presidente regional do PDT, professor
Bayard Boiteux, o deputado federal
José Frejat, os deputados estaduais
eleitos Afonso Celso, Alexandre Farah e Augusto Ariston, o vereador
Luís Henrique Lima e o suplente de
vereador Marcius de Carvalho. Como que selando a fusão PDT-PTB
estava presente também o exsenador trabalhista, hoje ligado ao
PTB de Ivete Vargas, Aarão Steinbruch.
O convidado de honra, governador Leonel Brizola, e o vicegovernador Darcy Ribeiro não compareceram e o senador Roberto Saturnino Braga, (informaram de sua
casa, chegou a ir até Caxias, mas
não encontrou o sítio.
EMERGÊNCIA
Na volta de Montevidéu, na quinta-feira, o economista Cibilis Viana,
um dos principais assessores de Brizola, admitiu a criação de uma Secretaria Especial para a Baixada
Fluminense, para administrar as
questões específicas da região, reconhecidas como uma das mais problemáticas do Estado do Rio e do
País, em todos os sentidos.
Caso se confirme essa intenção
manifestada por Leonel Brizola, a
Baixada Fluminense estaria incluída
nos planos de emergência do futuro
Governo estadual, que envolvem o
atendimento prioritário das áreas
mais carentes do Estado.
- Trata-se de uma obra para engajar toda uma nação - foi assim que o
ex-senador Marcelo Alencar se referiu ao projeto de recuperação da
Baixada Fluminense, que seria um
dos chamados planos de impacto do
Governo pedetista, e o ex-senador
Marcelo Alencar, afirma que provavelmente já na primeira semana de
Governo a população local começará a sentir os primeiros efeitos da
nova administração.
Sem descartar inteiramente a possibilidade da criação da Secretaria

Especial para a Baixada Fluminense, projeto muito comentado quando da época da campanha eleitoral,
Marcelo Alencar afirma, entretanto,
"essa é apenas uma idéia
que
que foi
esboçada e sobre a qual não há
ainda nenhuma definição concreta".
PRIORIDADES
Embora, durante a campanha,
Marcelo Alencar tenha se dedicado
com empenho à problemática da
Baixada Flumihense, ele acha que
ainda falta muito para se conhecer
em profundidade todas as questões
que dizem respeito especificamente
àquela Região do Estado.
Contudo, aponta o que seria prioritário na Região - "de resto já
comentado repetidas vezes pelo governador eleito". A questão do saneamento básico, por exemplo - diz
ele - é fundamental, como fundamentais são também o aproveitamento agrícola mais racional, a piena escolarizaçáo, o zoneamento da
região, visando evitar o mau uso do
solo e criar melhores condições ambientais, tornando as cidades menos
rüsticas e mais humanizadas, com
mais áreas verdes e parques de lazer.
SEGURANÇA
Com relação à questão da segurança na Baixada Fluminense, ele
"algumas medidas,
por
garante que
certo, serão tomadas com vistas à
tranqüilidade da "emergenciais",
população". Entre
ele
as medidas ditas
aponta uma melhor estruturação da
rotina das Polícias Civil e Militar,
melhor utilização dos quadros policiais nas atividades públicas e uma
presença mais efetiva do policial nas
ruas.
Esclarece, no entanto, que o fundamental - e esta seria uma medida
a médio prazo - é mudar a atitude
do policial no trato com a população
e no desempenho de seu trabalho:
Vamos procurar devolver à Policia a consciência de que sonlos titulares do poder, mas, acima de tudo,
empregados do povo, meros agentes
dessa autoridade que emana do
povo.
Marcelo Alencar faz questão de
destacar ainda que a questão da
segurança publica, cuja precariedade é maior nas regiões carentes e
abandonadas como a Baixada Fluminense, é, na verdade, resultante
de outros problemas, como os baixos salários, o desemprego, a fomeNa medida em que você cria e
educa o homem e lhe dá condições
para uma sobrevivência digna, evidentemente diminuem os índices de
criminalidade. Então, a segurança
pública também está ligada à água
limpa, à proteína, a um zoneamento
raeiortal que impeça as grandes concentraçôes urbanas, por que não?
Tudo isso influi na criminalidade.

OAB TRABALHA
PARA FORTALECER
OS PARTIDOS

"No curso do
processo de abertura politica, e com maior razão ainda após as eleições gerais de 15 de novembro último, vai
se tornando evidente a necessidade do fortalecimento dos partidos políticos. Será
mais complexo, sem dúvida, o traçado de
uma política da OAB sobre as relações com
o Poder e de convivência com os partidos,
sem se jungir a qualquer deles e sem
pretender o exercício de uma curatela. O
caminho está no exercício da crítica, numa
vigilância permanente que evite o desvirtuamento das finalidades da OAB e possibilite uma participação responsável e independente no processo político".
A afirmação foi feita sábado, pelo presidente da Ordem dos Advogados do Rio de
Janeiro, Francisco Costa Neto, no encerra-

mento da Reunião de Presidentes de Subseções da OAB-RJ, em Itatiaia, ocasião em
que Costa Neto traçou, praticamente, a sua
plataforma política para o Conselho Federal da OAB, se for eleito no dia 1 de abril
próximo, quando será o pleito que indicará
o sucessor de Bernardo Cabral. Além de
Costa Neto, disputam a presidência da OAB
federal os advogados Alcides Munhez Neto
e Mário Sérgio Duarte Garcia.
Costa Neto disse que "a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel permanente a cumprir, tanto no plano profissional
como no político-institucional, e que está
definido com rigor em sua lei fundamental
(a de n« 4.215/63), que, além de dispor sobre
o Estatuto da OAB, regula o exercício da
profissão de advogado".

.

O presidente da Associação de Vereadores do Estado
do Rio, e vereador em Niterói, Alcione Jaegger (PDS),
garantiu,ontem.que o futuro prefeito Waldenir Bragança
terá todo o apoio necessário dos vereadores niteroienses
para administrar o município, em que pese alguns de seus
secretários não terem participado da campanha que levou
o PDSà Prefeitura.
Alcione Jaegger entende que o atual prefeito Joáo
Baptista da Costa Sobrinho, ao fazer críticas à composição do futuro secretariado, "nunca as colocou em termos
pessoais, apenas pleiteou que os integrantes da campanha
vitoriosa participem da administração de Waldenir Bragança".
F-ara o vereador niteroiense, a atual situação do PDS
naquele municipio náo configura uma crise, apenas um
"alerta"
para o futuro prefeito. Segundo ele, não existe
qualquer rompimento entre João Baptista da Costa Sobrinho e Waldenir Bragança e as possíveis divergências
serão todas resolvidas pelo presidente regional do PDS,
Moreira franco, que chegou de viagem apds ter consolidado sua liderança em Niterói.
Quanto à intenção de Waldenir Bragança de pleitear
"recursos
especiais" do Governo federal para sua administração, o vereador disse que "náo são imprescindíveis",
pois acha que o problema principal de Niterói "é mais de
competência administrativa do que de recursos especiais".

JK? BANCO DO BRASIL S.A.
Carteira de Comércio Exterior
AVISO

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX)do Banco do Brasil S.A avisa que foi retificada a
numeração dos Comunicados CACEX de 10-1-83 e
12-1-83, como segue:
n°l, de 10-1-83
n"2, de 10-1-83
n«3, de 12-1-83

para
para
para

37, de 10-1-83
38, de 10-1-83
39.de 12-1-83

Rio de janeiro, RJ, 13de janeiro de 1983
Benedicto Fonseca Moreira, Diretor

o

dopamamA

COMPANHIA AGROPECUÁRIA
DE FOMENTO ECONÔMICO
DO PARANÁ

"CAFE DO PARANÁ tr

PRÓ-RURAL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
ENTERNACIONAL N' 02/82
INTERNACIONAL N« 02/82
A Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná, vinculada à
Secretaria de Agricultura do Estado do
Paraná, com sede à Rua André de Barros,
671 Curitiba, capital do Estado do Paraná,
Brasil, torna público, para conhecimento
dos interessados, que o prazo para abertura da concorrência internacional edital
N? 02/82 - Pró-Rural, objetivando a execução das obras de construção civil, fornecimento e instalação de máquinas,
equipamentos e acessórios, pavimentação, galerias de águas pluviais, ajardinamento, instalações elétricas da rede de
alta-tensão, 13,8 kV, interna, cabine de
medição e proteção NTC-9, poste de
transformação de 112,5 kVA, cabine
transformadora blindada de 750 kVA, linha de baixa-tensão, iluminação externa,
instalaçãp de pára-raios ativos, instalação
de combate a incêndio e poço artesiano
da unidade de beneficiamento de sêmentes (UBS) de Ponta Grossa, neste Estado,
será adiado por tempo indeterminado.
Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos junto à diretoria técnica
da Café do Paraná,, no endereço acima.
Curitiba, 23 de dezembro de 1982
José Alves Padilha
Diretor Presidente
Visto
Eugênio Libreloto Stefanello
Secretaria de Estado da Agricultura

hoje no Rio

Os governadores eleitos
de Minas Gerais, e Paraná,
Tancredo Neves e José Richa, confirmaram suas presenças hoje, no Rio, para a
cerimônia de lançamento
do livro Anistia, do senador
Teotônio Vilela, do PMDB
de Alagoas, no auditório da
Associação Brasileira de
Imprensa (ABI).
O ato pübliqo, marcado
para o dia 10, foi transferido em conseqüência da
morte da mulher do senador, ocorrida no último
fim-de-semana, em Maceió.
O livro reúne em dois volumes os documentos da Comissão Mista do Congresso
Nacional sobre a anistia, da
qual Teotónio Vilela foi
presidente.
Aos 65 anos, com câncer
há sete meses, o senador
abandonou a vida políticopartidária por causa de seu
estado de saúde, não candidatando-se à reeleição". Aos
amigos que lhe pedem para
continuar sua atividade,
Teotónio Vilela responde,
"minha vida será continuar
andando por este Pais, sem
mandato, como um cantador de viola, um menestrei".
Visitas a Aureliano. O
Vice-Presidente da República Aureliano Chaves,
que passa bem, já recebeu
1.380 visitas, mil telegramas, 972 telefonemas e 800
cartas e cartões nas três
semanas em que se encontra na Clínica Prontocor,
em Belo Horizonte, recuperando-se de uma cirurgia
para drenagem de um
abscesso perigoso.
Do total de visitantes,
apenas 12 - dentre eles o
ex-Presidente Geisel tiveram acesso a seu apartamento de número 307, no
terceiro andar. Todos os
outros foram recebidos
apenas por parentes e tiveram de contentar-se em assinar o livro de visitas.
Amanhã é esperado no hospitai o presidente nacional
do PDS, senador José Sarney, que poderá estar com
Aureliano, já que os medicos relaxaram o esquema,
permitindo dois visitantes
por dia. Ainda não há data
para a alta do paciente.
Revisão econômica. O
governador eleito da Paraíba, Wilson Braga, defendeu
ontem em Fortaleza, em
encontro com seus colegas
do Nordeste, a revisão da
política econômica nacionai, através de instrumentos fiscais e outras medidas
que tenham por objetivos
prioritários a redução da.s
desigualdades regionais, o
fortalecimento dos Estados
e Municípios, o estimulo a
criação de empregos, a diminuição das diferenças de
renda pessoal e o incentivo
ao capital produtivo e não
ao capital, especulativo,
além do desenvolvimento
de tecnologias intermediarias adequadas às nossas
condições naturais e sócioculturais. Wilson Braga,
que derrotou o candidato
do PMDB, Antônio Mariz,
com uma diferença superior a 150 mil votos, entende que o Governo federal
deve aumentar substancialmente as dotações do Finor
e dos programas especiais
destinados ao crédito, a fim
de que o Nordeste alcance
taxas de crescimento supe,riores às do País. diminuindo, assim, a diferença que o
separa das regiões mais ri
cas. Ele acha que o novo
quadro político nacional
torna imperativa a correçáo das atuais distorções
da política econômica bra
sileira, responsável pelaá
dificuldades financeiras dos
Estados nordestinos.
PDS goiano espera. A
bancada do PDS goiano na
Câmara Federal decidiu
que nenhum dos seus cinco
membros se manifestará
sobre o voto distrital, antes
de uma decisão a respeito, e
para isso, os parlamentares;
marcaram uma reunião, no
dia 29, em Brasília. Na bancada governista goiana integrada pelos deputados
Jaime Câmara, Brasffe
Caiado, Ibsen de Castro,*
Wolney Siqueira e Siqueira'
Campos. Há tendências di
versas sobre o voto distri-j
tal, mas acreditam seus
membros que prevalecerá a
opinião da maioria, a ser!
aferida na reunião do fim;
do mês. A tendência vence-;
dora será apresentada à liderança do PDS na Cârnar»
já então como posição ofi-í
ciai.
Prefeito cancela reajus-í
te. O prefeito eleito do Município paulista de Cravinhos, José Vessi, do PDS, já'
decidiu que o •primeiro atoi
de sua administração, ain-;
da no dia 1 de fevereiro»
será o cancelamento do
reajuste de 150% que o
atual prefeito, Gumercindd
Stela, também PDS, conce-i
deu aos funcionários da!
Prefeitura regidos pelo *regime da CLT. Além de ser
insuportável para as fi-"
nanças municipais, dizem
assessores de Vessi, o rea-;
juste foi concedido por dc.
creto, o que é ilegal.
r

^g
Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de
jançiro de 1983
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da construção
SAO CRISTÓVÃO - Rua Bela, 1223 (esq. Av. Brasil)
BONSUCESSO • R. Sgt.° Silva Nunes, 538
MADUREIRA • Av. Ministro Edgard Romero, 224
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VALQUEIRE - Estr. Intendente Magalhães, 804
CAMPO GRANDE -Av. Aurélio Figueiredo, 86
NILÓPOLIS • Av. Mirandela, 141

ALCÂNTARA • Rua Alfredo Backer, 785
ARARUAMA • Rodovia Amaral Peixoto, Trevo de Araruama
TRÊS RIOS - Rua Prof. Walter Franklin, 130
DEPTO. DE ATACADO - Tel.: 580-6734

NOVA IGUAÇU - Av. Nilo Peçanha, 220
S. J. MERITI - Av. N. S. das Graças, 232
CAXIAS - Av. Nilo Peçanha, 225

\'VS7/«
JfxV*-' v/j™

B^^vs^^S

^

#§*£*dje

mm

«ssüesasa <*feií».
pc àJStsf-yi

i

Ir-'.-'-

¦'.'•ap

^
Azulejo Decorado Extra
CECRISA

Azulejo Decorado Extra
KLABIN

à vista 2.350,m2

« vista 2.350,""

ou em até 24 meses

ou em até 24 meses

Piso SANTANA 20 x 30
.Decorado Extra
avisto 2.800,""
ou em até 24 meses

Piso Decorado Extra Caixa de Descarga Plástica Conjunto de Louças c/4 peças
KLABIN Completa AKROS em cor IDEAL STANDARD

à vista 2.400,""

a vista 1.690,

ou em até 24 meses

avista

ou
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em até 24 meses
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Torneira p/lavatórlo
Cromada BOMETAL
avista

2.500,

Armário p/Banheiro HÉVEA.

Assento Sagitário HEVEA

õ vista 2.900,

0 vista 650,

Bomba D*Água BC 20
SCHNEIDER

Fechadura Colonial BRASIL

avista 10.700,
ou em até 24 meses

avista 4.900,
ou em até 24 meses

Escada de Madeira c/8

degraus PATAMAR

avista 7.150,
ou em até 24 meses

..í. 5?

Balcão p/Cozinha em
fórmica BENTEC
avista 13.500,
ou em até 24 meses

Pia com Cuba de aço Inox
BENTEC

Torquès p/Armador 12"
TRAMONTINA

Conjunto p/Pintura c/Rolo e
Bandeja ATLAS

a vista

520,

Tanque de Louça c/Coluna e
garras de fixação C1DAMAR
a vista 9.800,
ou em até 24 meses

11.600,

avista
ou em até 24 meses

a vista

Tubo PVC para Esgoto
40 mm com 3 m TUPI

990,

a vista

recebe você com todo o conforto em Niterói
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Cima ampla casa com exposição permanente
e sempre atualizada de todas aslndústrias de
material de construção, decoração, revestimento,
acabamento, louças sanitárias, metais, ferragens
e cozinhas planejadas.
Comodidade e prazer para sua família com
"play-ground",
lanchonete, sorveteria
jardins,
e muito espaço para todos.
Construshow Brastel ainda oferece tudo a você
a preços de banana, com facilidades que nunca
_. se viu. '
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ECONOMIA

BNH começa a cobrar dívidas
são os maiores
devedores dos Cr$ 80 bilhões do FGTS

As prefeituras

O Banco Nacional da Habitação começa
a emitir, hoje, as primeiras guias de notificação para os 88 mil devedores do FGTS.
Ao que se sabe, essas dívidas chegam a
.mais de Cr$ 80 bilhões e o retorno ao BNH
i$6 acontecerá se as Prefeituras efetuarem o
^recolhimento, agora controlado através de
processamento eletrônico.
8? As Prefeituras são as maiores devedoras
'do FGTS, o que tem impedido a atual
administração do BNH de divulgar a lista
dos principais faltosos, atribuindo a reserva
mantida à ética.
A falta de cumprimento das obrigações
sociais das Prefeituras não se restringe
apenas ao FGTS. O ex-ministro Jair Soares
criou uma grande polêmica porque autorizou as Superintendências Regionais do IAPAS - Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social a
divulgar o listão dos devedores. Em junho
de 1981, eram 63 mil as ações executivas (o
Instituto não revela os nümeros atuais) que
0 Ministério da Previdência movia contra
os devedores, dos quais 350 empresas públicas que deviam cerca de Cr$ 400 milhões.
Desses, 175 eram Prefeituras, 124 só de São
Paulo. A situação, hoje, segundo a Procuradoria do Instituto, é regular. No Estado do
Rio, é quase normal.
Para se conseguir êxito no pagamento em
dia, os fiscais do IAPAS que também são os
cobradores do FGTS fazem um trabalho de
persuasão, quase de auditoria e assessoramento ao mesmo tempo, para orientar os
"O
que
prefeitos quanto ao pagamento.
acontece - explicam - é que os prefeitos
encontram as dívidas quandoassumemseus
cargos e preferem investir em obras ou
cumprir suas metas, do que usar os recursos existentes para saldar compromissos
anteriores.
O grande problema é que tanto o BNH
quanto a Previdência Social ficam impotentes diante da realidade. Não se aplica às
Prefeituras o mesmo critério das empreàas,
embora elas sejam equiparadas diante da
lei. No caso da Previdência, descontam o
correspondente do empregado e recolhem
depois de mais de 40 dias aos cofres do
IAPAS. O não recolhimento no prazo implicará em juros e correção monetária (às
Prefeituras não incidem multas), que atumuladas ao longo do tempo ficam inviáveis
para quitação.
Tanto para o FGTS quanto para a Previdència existem modalidades de pagamento
através de anistia com redução dos ehcargos fiscais e tributários e até parcelamentos. O que vem acontecendo é que o não
cumprimento das cláusulas contratuais retorna a dívida ao valor inicial e tudo
funciona como um círculo vicioso: o volume cresce e mais uma vez faltam os recursos.
:
Para levar aos prefeitos que vão assumir
em março as formas de integração programática com a administração federal, facili-

tar aos municípios articulação com os órgãos federais e com a Previdência Social em
particular, a Secretaria de Planejamento da
Presidência da Republica - Seplan - vai
reunir em todas as capitais a,partir do dia
17 de fevereiro os novos administradores.
Participarão do Seminário, que vai até
abril, o Ministério da Previdências Assisténcia Social, o Ministério do Interior, os
Ministérios do Exército e da Educação, que
dará destaque a ação do Mobral.
Em termos de' Previdência Social, há
muitas colocações em pauta: a necessidade
de apoio para a aplicação do Conasp, o
programa de Aloisio Salles para absorção
das unidades médicas municipais em atendimento aos segurados da Previdência, as
facilidades de convênio para concessão de
benefícios do INPS, além das dívidas para
com o IAPAS.
Para o Ministério do Interior, na certa a
prioridade será aos programas de interesse'
social. O desenvolvimento urbano está na
ordem do dia do ministro Andreazza que
quer dotar as cidades de infra-estrutura
urbana adequada e espera contar com Cr$*
200 bilhões do Finsocial para aplicações na
erradicação de favelas e subabitações eliminando palafitas e mocambos. No entanto, o
FGTS que tinha um processo lento de
cobrança porque os mecanismos adotados
eram manuais, dev *;á introduzir todas as
palestras. Principalmente porque a partir de
março, os trabalhadores vão ter o controle
do saldo das suas contas. O banco deu
prazo até 31 de março para que a rede
bancária faça chegar aos 35 milhões de
trabalhadores as novas cadernetas do Fundo com os respectivos extratos das contas
vinculadas e vai pegar muito mal os servidores celetistas conhecerem publicamente
que ele está sendo burlado: a mesma Prefeitura que lhe impõe taxas e multas falta a
seu compromisso mensal.
Para o" IAPAS, a falta de recolhimento em
dia traz problemas seriüssimos para o eusteio da Previdência que atenderá este ano a
compromissos com benefícios, auxílios e
pensões na ordem de Cr$ 4,4 trilhões, sem
contar os programas de assistência médica,
farmacêutica, odontológica, aos merjores,
carentes, idosos em programas do INAMPS,
LBA e Funabem.
O BNH, que tem um saldo de mais de Cr$
3 trilhões com juros e correção monetária,
tem pelo menos 45% dos depósitos comprometidos com saques para casa própria. Isso
reduz o déficit habitacional, mas o montante de recursos existentes poderá ser muito
maior, se o volume devido por empresas e
instituições, órgãos e entidades chegar aos
cofres püblicos.
Para o trabalhador, o que se espera, na
certa é o cumprimento da lei e o trato igual
para os que burlam a legislação/Afinal, são
dois patrimônios do trabalhador abalados:
a poupança compulsória e o pecúlio que lhe
é devido por quem o emprega.

CIGARROS MAIS
CAROS 40% A PARTIR
DE HOJE
A partir de hoje os cigarros estão 40%
mais caros, pois entra em vigor aumento
autorizado no mês passado pelo ministro da
Fazenda, Emane Galvêas. Este é o primeiro
reajuste de 1983, e vigora seis meses depois
do concedido em julho do ano passado, de
34%. Com isto, para um período de 12
meses, o preço dos cigarros subiu 110%,
enquanto a inflação, neste mesmo prazo de
tempo, ficou na faixa de 97,7%.

Com este aumento, os cigarros mais baratos - Clássicos, Paquetá e Majestic terão seu preço elevado de Cr$ 75 para Cr$
105. Os mais caros, como Parliement e
Benson Hedges custarão Cr$ 335. Os cigarros que detêm maior faixa de mercado Continental, Hollywood e Minister - custarão, respectivamente, Cr$ 210, Cr$ 225 e Cr$
250 o maço.
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a Criando e apoiando
iniciativas comunitárias
i

Através de 65 fábricas, de norte a sul do País, fabricantes brasi. leiros de Coca-Cola empregam 30 mil pessoas e geram impostos,
transformando suas regiões em verdadeiros pólos de desenvolvimento. No âmbito nacional mantêm programas de alto sentido cíviço e comunitário, desenvolvendo atividades educacionais, culturais e esportivas. E, em âmbito local, o fabricante de Coca-Cola é
sempre dos primeiros a colaborar e apoiar empreendimentos de interesse da comunidade. •

I: íissim que os Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola contribuem
para o desenvolvimento do país
associação Ç^ dos fabricantes
úH
übó&ú brasileiros
de Coca-Cola
^g^ÈF7^
i== .nteijiando as empiesas
nacionais autônomas que labncam
Cota Cola no Bf asit
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Jair Soares, hoje eleito
para o Governo do Rio Grande do Sul, divulgou a
relação dos maiores devedores

OCDE debate dívida
Terceiro Mundo deve USS 626 bilhões

PARIS - Comitê de alto nível da
Organização de Cooperação para o
Desenvolvimento - OCDE - começou
a discutir a portas fechadas, ontem,
em Paris, sob a presidência do vicepresidente do Banco da Inglaterra,
Christhoher McMahon, o grave problema da dívida dos países do Terceiro Mundo - US$626 bilhões, dos
quais apenas três países latino-,
americanos devem a terça parte. O
Brasil é o país mais endividado do
mundo (US$87 bilhões), seguido do
México (US$85 bilhões), Coréia do
Sul (US$39 bilhões) e Argentina
(US$ 38 bilhões).
Os trabalhos do comitê permitirão
aos ministros das finanças do Grupo
dos Dez - Bélgica, Canadá, Estados
Unidos, França, Inglaterra, Holanda,
Itália, Japão, Alemanha Ocidental e
Suécia-, presidido pelo francês Jacquês Delorss, examinar amanhã a
possibilidade de ser adotada uma politica econômica comum aos países da
OCDE que permita reforçar a capacidade de intervenção do Fundo Monetário Internacional e atenuar as tensoes do sistema financeiro.

O comitê da OCDE é integrado
pelos mesmos países do Grupo dos
Dez, com exceção da Bélgica, que foi
substituída pela Suíça, e a maior parte dos governos europeus, particularmente o francês, acha que já é tempo
de reconsiderar as políticas de restrições das grandes nações, mesmo que
elas tenham permitido reduzir a inflaçáo - nos países da OCDE - a um
nível sem precedentes desde 1973.
Estas políticas de restrições, ao
mesmo tempo, provocaram o desemprego de uma porcentagem da populaçãp ativa muito maior que a registrada durante a depressão dos anos
30. Alguns países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha
Ocidental, aumentaram seu Produto
Interno Bruto porque deram mais importancia à luta contra a inflação.
No entanto, conforme revelaram os
últimos encontros de ministros de
finanças da comunidade européia, a
França e os países escandinavos
acham que é preciso modificar esta
política para facilitar uma reativação
da economia mundial. Vamos analisar se podemos chegar a um acordo

pelo menos em alguns pontos, disse
um dos participantes da reunião do
comitê da OCDE, cuja Secretaria já
propusera, na primavera do ano passado, uma análise diferenciada deste
problema.
Um especialista da OCDE em Paris
manifestou a esperança de que nos
próximos 13 meses se reative o crescimento da economia dos países membros da organização apesar de a dfvida das nações em desenvolvimento, a
queda dos preços das matérias-primas
e a redução do ingresso dos países
exportadores de petróleo poderão
contribuir para agravar a retração
comercial internacional, iniciada há
dois anos. Esta situação, de acordo
com especialistas da OCDE, poderá
dificultar uma reativação econômica
e aumentar os riscos que pesam sobre
o sistema financeiro internacional.
NOVA YORK - Todos os bancos com
crédito a receber do Brasil em 1983 se
reúnem hoje, na sede do Citibank,
nesta cidade, para discutir a minuta
do contrato para o reescalonamento
destes compromissos, no total de
USS 4 bilhões.

Móveis exporta mais
Empresas fazem pool para enfrentar a crise

Para enfrentar a crise econômica,
empresários fabricantes de móveis do
Rio de Janeiro estão organizando um
pool de exportação, com o objetivo de
baratear os custos de promoção e
propaganda e superar, com a conquista do mercado externo, uma retração
interna de vendas que nos últimos
meses já levou quatro das principais
empresas do setor à concordata.
A idéia, já encampada pela Associaçáo dos Fabricantes de Móveis do
Brasil, tomou como exemplo a ação
dos fabricantes de calçado da cidade
paulista de Franca que, depois de
reunidos em associação semelhante,
colocaram o Brasil na posição de um
dos maiores exportadores mundiais
do produto. No setor de móveis existe
no País um total de 14 mil fábricas,
responsáveis pela manutenção de 14
mil empregos diretos.
Vice-presidente das Organizações
Reunidas Oca, fundadas por seu pai,
Giulite Coutinho, o empresário Osmar Coutinho explica que a indústria
brasileira de móveis já desenvolveu

um design bem aceito no mercado
internacional e que por isto chegou o
momento de criar esquemas próprios
para comercializar sua produção no
exterior, instituindo canais próprios
de distribuição. Este esforço, desenvolvido em conjunto, pode significar
um sensível barateamento de custos,
possibilitando a empresas de portes
pequeno e médio o acesso ao mercado
internacional.
A partir desses objetivos estratégicos, esclarece ainda Osmar Coutinho,
.o Brasil vem participando já há algum tempo de todas as feiras especializadas que se realizam no exterior,
para firmar sua imagem como interessado na exportação de móveis.
Agora mesmo a direção da Associação Brasileira de Fabricantes de Móveis, encontra-se em Colônia, participando de uma mostra de móveis, com
o interesse especial de que a Alemãnha é o maior mercado importador de
móveis de todo o mundo. Outro mercado potencial que está sendo investigado pelos empresários do setor é o

mundo árabe. A exploração dessas
oportunidades e de outras, com uma
boa dose de agressividade comercial
poderá permitir que o Brasil se recupere da queda nas exportações de
móveis, que entre 1981 e 1982 se
reduziram de US$ 33 milhões para
US$ 28 milhões.'
No plano do mercado interno, bastante afetado pela recessão econômica, a válvula de escape tem sido as
linhas de móveis de madeira clara,
destinadas ao público jovem que
compra seus primeiros utensílios domestiços. Outra potencialidade que
vem sendo explorada pelos empresarios, ainda segundo o vice-presidente
da Oca, é a de móveis para escritório,
cujas vendas acompanham o crescimento do setor de serviços, que normalmente usa móveis de boa qualidade. Finalmente, o empresário fala de
um mercado nascente, que é a fabricação de móveis para acomodar equipamentos de computação, segmento
econômico que, apesar de todas as
dificuldades, vem crescendo muito no
Brasil.

Figueiredo destaca
avanço tecnológico

Brumado,
primeira grande
obra de 83

Motor a álcool dado como exemplo

No próximo dia 27, o ministro Mário Andreazza, do Interior, vai inaugurar a primeira grande obra neste
ano no Nordeste, ao entregar à população do Sudoeste da Bahia a Barragem do Brumado, na região dos municípios de Rio de Contas e Livramento. A' obra vai beneficiar cerca de
8.700 hectares de terras áridas, irradiando o uso racional da água e do
solo para fins de produção agrícola,
agropecuária e agroindustrial.
Com a sua construção iniciada há
mais de 20 anos, a obra foi um dos
grandes desafios vencidos pelo Ministério do Interior, através do DNOCS Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - que vai possibilitar
a instalação de uma organização econõmica moderna,
Com uma altura máxima de 60
metros e extensão pelo coroamento
de 1 metro e 115cms, a Barragem do
Brumado permitirá a acumulação de
105 milhões de metros cúbicos de
água e uma liberação anual da ordem
de 44,7 milhões de metros cúbicos.

Ao responder, ontem, no programa
O Povo e o Presidente, a pergunta de
um telespectador sobre por que o
Brasil usa tanta tecnologia estrangeira, quando o brasileiro é muito inteligente, o Presidente João Figueiredo
disse que, pelo contrário, nosso País
pode se orgulhar hoje de sua tecnologia altamente sofisticada, principalmente no campo dos motores ã álcool
e da hidrelétrica.
Outro ouvinte quis saber de Figueiredo porque o Leão - do Imposto de
Renda - apenou a classe assalariada
em 1982, inclusive atrasando as suas
restituições, e se não seria viável
isentar os contribuintes deste desconto, nos meses de novembro e dezembro, além do referente ao 13tf salário.
Resposta do Presidente:
- Parte da sugestão
já está em
vigor, pois não há mais Imposto de
Renda, na fonte, sobre o 13' salário.
Já é conhecido o esforço do Governo

federal para tornar o sistema fiscal o
mais justo possível. Não há dúvida de
que os impostos devem recair, principalmente, sobre as classes de melhores rendas, poupando as classes assalariadas. Essa é a diretriz fundamental de todos os países capitalistas e do
regime democrático.
A outra pergunta, sobre se já que
existem subsídios para os consumidores de feijão porque não existe o
mesmo tratamento para a aquisição
de sementes deste produto para os
agricultores, Figueiredo disse:
- Náo existe um mercado internacional para o feijão como existe para
outros produtos. O Brasil é um dos
poucos países onde se consome feijão
habitualmente como alimento básico.
Nossa produção tem de atender o
mercado interno, com ou sem a ajuda
do clima. Como o gênero é altamente
perecível, resolvemos que o subsídio
devia partir para o barateamento.

ABU DABI - A Arábia Saudita e outros seis países
membros da Organização
dos Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) realizarão,
diá 23, em Genebra, uma
reunião extraordinária para propor uma possível redução do preço base do petróleo, anunciou ontem o
ministro de assuntos petrolíferos do Iraque, Oassem
Ahmed Taqi.
O ministro iraquiano
anunciou também que os
membros da OPEP, como o
Irã e a Líbia, que eslão
vendendo petróleo abaixo
do preço estabelecido pelo
cartel de 13 países, terão,
na reunião da semana que
vem, a "última oportunidade" de se reintegrar plenamente no consenso da organização e cumprir sua
política de produção e de
preços.
Taqi disse que essa importante reunião foi convocada a pedido da Arábia
Saudita, Emirados Árabes
Unidos, Kuwait, Nigéria,
Indonésia, Qatar e Iraque,
para tentar pela última vez,
estabelecer as cotas de produção para cada país.
As declarações do ministro, divulgadas pela agência de notícias do Kuwait,
colidem com afirmações
anteriores de outros ministros do petróleo do Golfo,
para quem a reunião de
emergência seria apenas
para discutir as cotas de
produção, não estando prevista qualquer discussão
sobre os preços.

Camilo Penna
vai à Europa
BRASÍLIA-O ministro Camilo Penna, da Indústria e
do Comércio, viaja amanhã
para a Europa, a fim de
manter contatos com dirigentes do GATT - Acordo
Geral de Tarifas e Comercio, e da CEE - Comunidade Econômica Européia.
A viagem visa principalmente o aumento das exportações do açúcar brasileiro para os países membros da CEE, o fim das
barreiras protecionistas
contra os produtos siderúrgicos brasileiros, o aumento das exportações brasileiras de produtos manufaturados para os países europeus e a difusão da inicialiva brasileira de misturar
álcool anidro a gasolina.'

Pesca entra
em debate
Com o objetivo de dinamizar ainda mais a alividades pesqueira, o Ministério
da Agricultura realiza em
Brasília, dias 19 e 20, um
seminário subordinado ao
tema central "Aspectos
Fundamentais da Teoria
Econômica Aplicada à Ad;
ministração de Recursos
Pesqueiros".
O seminário será todo
orientado por Frederick
Smith, professor de economia da Oregon University,
dos Estados Unidos, que
desenvolverá seis temas básicos, versando sobre produção, propriedade comerciai, riscos e incertezas da
atividade pesqueira, a administração na atividade,o
papel da pesca na oferta
mundial de alimentos, mar
territorial e comércio internacional de pesca.
A promoção ê da Secretaria Geral do Ministério da
Agricultura^ da Sudepe Superintendência de Desenvolvimento da Pesca f
'Embrapa
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropçcuária - e da Associação dé
Engenheiros de Pesca dò
Distrito Federal. Estarão
participando dos debate;-,
representantes da Cpdevasf
- Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sãò
Francisco - BNCC, BancO
Nacional de Crédito Cooperativo. Cobal, Companhia
Brasileira de Alimentos,
Ceplac, Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira: Epamig, Empresa de Pesquisa Agropecuária dq Estado de Minas Gerais; Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio de Janeiro, Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte, 1TAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos, de São Paulo IPEA - Instituto de Planelamento da Economia Agrícola; DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e Eletrobrás.
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Proposta de Gromiko na Alemanha
Cada SS-20 retirado será um foguete a menos instalado pela OTAN
Begln repeliu
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União Soviética, o veterano Andrei Gromiko, de nfl fl fl
73 anos de idade, chegou à Alemanha Ocidental
para uma visita de três dias, nos quais debaterá £KMflPIfl
WWy
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com seu colega Dietrich Genscher todas as ques'-' •- ^>* F*
9 B.a*a» - < m
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toes políticas importantes, especialmente a segurança européia. O desembarque de Gromiko foi
precedido por uma declaração de Hans-Jochen
Vogel, candidato social-democrata (Oposição) ao
Governo alemão, na qual ele, de retorno de uma
visita a Moscou, disse que a União Soviética está
'^jf
^
disposta a retirar uma parte de seus mísseis
flfl
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estratégicos até 80" de longitude de seu territdrio.
*flfl
-»-__^Z_Y?m
^.
:!--^^__J_____\
W
Gromiko, ao desembarcar, disse, apenas: tenho a
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esperança de que o intercambio.de opiniões será
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benéfico, e que prestará a maior atenção à. 3Pfl'"^¦i^^%__M
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questão essencial dos nossos tempos, que é evitar
a perigosa corrida dos armamentos nucleares e
reforçar a paz no continente.
MAIS FOGUETES
xXm^JÊ
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O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Genscher, ao receber Gromiko disse que
o Governo alemão atribui considerável importância à visita de Gromiko, que certamente contribuirá para o melhor entendimento entre as duas
partes, mas o chanceler Helmut Kohl declarou
À$3m\ ^afe^^B
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depois que em suas conversações com Gromiko
arillB
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explicará sua determinação de começar no final
__________§
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deste ano a instalação na Alemanha dos mísseis
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norte-americanos Crulse e Pershing II, de alcance
intermediário, caso Moscou não retire seus misseis SS-20 apontados para a Europa Ocidental, e
'Quantos mais foguetes a União Sovié'¦'¦
? t&fir ____'^.,'
prometeu:
tiva retirar, tantos menos a Aliança terá de
Gromiko (ò esquerda), veterano
instalar". Aposição de Kohl vem sendo duramennegociador soviético, chega à Alemanha para
te criticada pela imprensa soviética.
neaociar a retirada dos SS-20

iü 11

acordo de
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JERUSALÉM O ministro do Turismo de
Israel, Abraham Sharir, declarou, em Paris,
que alguns meses antes das
tropas israelenses invadirem o Líbano a
OLP propôs um acordo de não-agressão ao
Governo Begin, mas este alegando que a
oferta não incluia as operações, principalmente no exterior, dos grupos palestinos
radicais - os mais violentos - rejeitou o
oferecimento. A declaração provocou uma
tormenta política em Tel Aviv. O líder
trabalhista, Moshe Shabal, pediu a presença do ministro Sharir para explicar melhor
a sua informação.
ATAQUE A COMBOIO MILITAR
Um comboio militar israelense formado
por 20 veículos foi atacado na região de
Abu al Assouad, ao norte da cidade de Tiro.
Foram observados vários impactos de foguetes antitanques e disparos de armas
automáticas, mas o comboio seguiu a viagem e chegou a Saida. A região foi bloqueada por soldados isralenses.
MARINES FICAM
Porta-voz da Casa Branca, Larry Speakes, disse em Washington que o Presidente
Reagan está decidido a deixar no Líbano os
fuzileiros navais norte-americanos da Força de Paz, apesar da situação náo estar
isenta de perigo.

Pedaços do satélite
nuclear chegam à
Terra este mês
MOSCOU - O diretor do Instituto Técnico
de Moscou, Oleg Belotsekovsky, assegurou
que os destroços do satélite nuclear Cosmos 1.402 serão desintegrados na atmosfera
sem oferecer perigo, e reconheceu que fracassaram as tentativas dos especialistas
soviéticos de colocar o satélite inutilizado
em uma órbita mais elevada, a 800 km da
Terra,' onde ficaria por três séculos, e por
tal motivo ele foi dividido em três partes,
para facilitar a sua destruição pelo atrito
quando reentrasse na atmosfera. Oleg informou, ainda, que o reator do satélite,
lançado no dia 30 de agosto do ano passado,
contém, uma certa quantidade de urânio
235 dentro de uma cápsula de berilo. Acrescentou que seguindo o comando de terra, o
reator foi desativado no dia 28 de setembro,
quando o satélite foi dividido. Uma das
partes caiu no dia 20 do mês passado. A
segunda cairá nos fins deste mês,
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Exército sandinista
defende-se vigiando a
fronteira de Honduras

Antl-sandínista
oferece paz,
mas quer voltar

JWÉXICO - Em um documento divulgado
nesta cidade, a Força Democrática Nicaragüense, que a partir de Honduras e Costa
Rica vem fustigando as tropas sandinistas
na Nicarágua, prometeu o fim imediato das
hostilidades se Manágua conceder anistia
geral e atender a 12 exigências, como a
imediata revogação da lei de emergência
(Estado de Sítio), repatriaçâo de todos os
cidadãos com garantias de seus direitos, fim
imediato da perseguição religiosa, revogação das leis que atentam contra os direitos
humanos, fim das instituições de repressão,
liberdade de imprensa e realização de eleições livres.
As forças de segurança da Costa Rica
encontraram e desmontaram perto da fronteira com a Nicarágua vários acampamentos guerrilheiros usados por rebeldes antisandinistas. Foram apreendidas várias' armas. Os guerrilheiros partem tanto da Costa Rica como de Honduras para seus ataques contra a Nicarágua e o Exército sandinistas exerce severa vigilância n„ fonteira
com esses países, mas não tem conseguido
evitar os ataques principalmente a partir de
Honduras, que se processam com a ajuda
oficial do Governo de Washington através
da CIA, que para isso dispõe de uma verba
de US$ 19 milhões.

fli
'«fll

W 1
fl

Bfll
m ^%W¦ ¦''^

a

fl

FflZ PHILCO
flCffiBMOTOL
lll philco

llII «0Cw||H

Uruguai nega
pouso aos
aviões ingleses
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TV PHILCO B-152 20" (51 cm).
Preto/branco.Controles deslizantes.Gabinete de alto luxo.
110/220 volts.

TV PHILCO PC-1601 16" (41 cm).
Tecnologia Philco-Hitachi. Em cores. Seletor digital
eletrônico de canais. Tricontrol - ajuste simultâneo
de cor, brilho e contraste.Tecla VTR - tecla exclusiva,
permite ligação de vldeo-cassete PAL-M. 110/220 volts.
A vista 131.445, ou em 24x13.100, = 314.400,

Lech Walesa
volta hoje
, ao estaleiro
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Boeing caiu
em Ancara:
46 mortos

A embaixadora da Grã-Bretanha no Uruguai, Patrícia Hutchinson, rumou inespéradamente para Londres, sem que fosse dada
qualquer explicação para o seu embarque,
mas acredita-se que sua viagem esteja relacionada com o pedido britânico de que os
seus aviões que viajam para as Malvinas
possam fazer uma escala técnica em solo
uruguaio. Círculos diplomáticos de Montevidéu afirmam que o Governo uruguaio
negou a permissão, provocando a ida de
Patrícia a Londres.
THATCHER ABSOLVIDA
A Comissão de Inquérito que estudou os
antecedentes da Guerra das Malvinas, divulgará amanhã as conclusões de seu trabalho, mas uma fonte ligada ao grupo
assegura que a primeira-ministra Margaret
Thatcher foi inocentada de qualquer culpa
de
1.500
operários
Cerca
Greve no Chile.
não ter previsto o ataque argentino,
por
que trabalham na construção da maior mas a Comissão Conjunta de Inteligência
hidrelétrica chilena, em Colbun-Machicura, foi criticada por não ter previsto o ataque.
entraram em greve depois que fracassaram
as negociações com a empresa francochilena responsável pela obra. O gerente da
empresa, Jean Charles David, negou-se a
receber um comunicado que lhe foi levado
por uma delegação dos trabalhadores, alegando que os delegados, já demitidos, nada
representavam. Os operários querem um
VARSÓVIA - Lech Walesa, dirigente do
aumento salarial.
Sindicato Solidariedade, na clandestinidaExilados voltam. O Governo chileno di- de, voltará hoje aos Estaleiros Lênin, de
vulgou uma relação com os nomes de 79 Gdansk, mas as possibilidades de que lhe
políticos autorizados a retornar ao país. permitam voltar ao serviço são mínimas.
Esta é a segunda lista de exilados autoriza- Dois meses depois de libertado, Walesa
'/dos
tentou ocupar sua vaga na sexta-feira pas"ide a regressar. O numero de exilados varia sada,
mas não lhe permitiram entrar no
40 a 70 mil.
estaleiro sob a alegação de que seus docuTentou vender o neto. A Polícia de mentos profissionais estavam caducos. WaNápoles prendeu uma avó acusada de ten- lesa foi à missa ontem e ouviu o sermão do
tar vender o neto de dois meses no mercado padre Josef Tishner, um amigo do Papa
negro de bebês. A avó foi identificada como João Paulo II, que afirmou que à cada crise
Anna dei Sole, de 50 anos. Sua irmã, Rosa, a Polônia ganha alguma coisa'e aludindo à
foi presa por cumplicidade. Ela disse aos situação"o disse: deixamos de ficar assustamoinho da Polônia continua funpoliciais que o pai da criança é um delin- dos e
quente e que o garoto tinha que receber cionando". A saída, Walesa foi aplaudido
cuidados de uma boa familia.
por umas 500 pessoas.
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Quarenta e seis pessoas morreram e vinte
outras ficaram feridas em um desastre
ocorrido quando um Boeing 727 da Linhas
Aéreas Turcas caiu no Aeroporto Internacional de Ancara, a 36 quilômetros da
capital turca.'
O aeroporto, atingido por uma tempestade de neve e pela espessa neblina, foi
fechado ao tráfego internacional e a rota
Forças extraterrestres desviaram o carro. que conduz ao terminal aéreo foi proibida.
Um motorista que não quis se identificar
As autoridades dos dois principais hospirevelou que estranhas forças extraterrestres forçaram-no a mudar o rumo de sua j tais de Ancara, para onde foram transporviagem, e dirigir seu carro para uma cidade j tados os corpos das vítimas e os feridos,
completamente fora de seu roteiro. Ele lançaram um apelo solicitando doadores de
atravessava a cidade de Villaguay, na pro- sangue.
víncia de Entre Rios, quando sentiu que.
contra sua vontade o carro tomou o rumo
de Concórdia, onde parou, já muito longe
do local onde sentiu a estranha sensação. O
caso foi registrado pela Polícia.
Sendero Luminoso. A Polícia peruana
informou a morte de 15 guerrilheiros per- j
tencentes do Grupo Sendero Luminoso,
durante um ataque ao povoado de Pariabamba, na região de Ayacucho. A Polícia
disse que os guerrilheiros tentaram ocupar
o povoado, mas a guarnição resistiu e eles
fugiram abandonando seus mortos. Por outro lado, em Huamanguilla, província de
Huamta, os guerrilheiros ocuparam o povoado, hastearam uma bandeira vermelha,
e fizeram um comício para os moradores
reunidos na praça central, convocando o
povo para a luta armada. O Governo peruano acusou o refugiado chileno Luis Hernnan Liverona de violar o Estatuto dos
Refugiados, e o expulsou para o Equador.
Liverona é dirigente do Partido Comunista
do Chile, na clandestinidade.
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TV PHILCO B-265/2M 12" (31 cm).
Preto/branco. Base giratória. 110/220 volts ou ligado em bateria de
12 volts. A vista 51.595, ou em 25x5.300, = 132.500,
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TV PHILCO B-269M 17" (44 cm).
Preto/branco. Baixo consumo de energia elétrica.
Controles lineares. 110/220 volts.
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PONfO FRIO

A MELHOR FEIJOADA DO RIO

ALÉM DAS MELHORES
COSTELA CHISPE ORELHA LOMBO TOUCINHO
PROMOÇÕES, NA SENDAS
DEFUMADO - CARNE SECA COXÃO - TOUCINHO
A SACOLA É DE GRAÇA.
PAULISTA Cr$X BAIXARAM Ci$
5Q p/kg
FARINHA DE MESA SENDAS Cr$X BAIXOU Cr$ -|Q p/kg
FEIJÃO PRETO NEGUINHO (pcte. 1 kg) Cr$X BAIXOU br$ 1O
FESTIVAL DE LARANJA E COUVE IO>
ESTAS E OUTRAS OFERTAS VOCÊ PODE VER NA PORTA DE TODAS AS FILIAIS SENDAS. ENTRE E ECONOMIZE

S

\

¦¦

:*

L4.M

i *tPV~r*-T.**n-'^r*' W'1**'*,*****»*—**(*'<•

m.

.tUV-tft-HrM-finV-i^-^KUA

„^ ,,,> ww. ,,f.

8 ULTIMA HORA

< .,*

Ex-diretor do DASP critica modelo vigente

Maria José Pedroso
¦-_-_-----------_--__-_-_-

,- Depois da divulgação dos percentuais de reajustes salarial dos servidores civis, para 1983, os líderes de
plasse voltaram a se articular no sentido de obter melhores condições de
vencimentos. A promessa do ministro
osé Carlos Freire; diretor do DASP,
e;que até 1982 o estatuto do funcioalismo entraria em vigor, não saiu.
'rustrou
dezenas de funcionários de
todos os níveis e eles esperam sensibilizar as oposições, que prometeram
defender a classe e se prepararam
para assumir.
Siqueira | Para o professor Belmiro
ex-diretor do DASP -, são quatro os
problemas principais do funcionalispio civil: o novo Estatuto, o Plano de
Cargos e Vencimentos, o 139 salário e
os aumentos anuais.
! O novo estatuto, que está em banho-maria desde o início administração Carlos Freire, permanece em pauta desde 1967. São muitos os projetos
sobre o tema e o Ultimo foi produzido
pela Fundação Getülio Vargas,
j No entender de Belmiro Siqueira
não há necessidade de um novo Estatuto. O que existe desde 1952 só precisaria ser consolidado. "O novo não
saiu até hoje porque inadvesrtidamente anunciaram que acabaria com
aCLT no Serviço Publico, onde existem três regimes diferentes: o estatutário, o celetista e o avulso ou o sem
vínculo empregatício permanente".
; Há um caos no serviço publico e
ainda não se chegou a um modelo
adequado para gestão de recursos
humanos e Siqueira acha que tudo
isso acontece desde 1936: "as improvisações são uma constante e a parte
interessada é sempre afastada do pro!cesso decisório".
! José Carlos Freire, quando comple.tou um ano de gestão à frente do
das suas atividades
;DASP, no balanço
disse que "dos 80 itens reivindicados
pela Confederação dos Servidores,
pelo menos 50 estavam atendidos; e
mais uma vez defendeu a necessidade
de se manter um sd tipo de servidor
(ou CLT ou estatuário), a profisionaNização dentro de um sistema ünico e
até o 139 para o estatutário, enquanto
b estatuto não era aprovado".
| Até hoje o estatuto não saiu, nem
>as melhorias pretendidas pela Confederação, na sua totalidade. O profes;sor Belmiro Siqueira volta a falar:
;"está para aparecer o GoVeno federal
;ou estadual que, realmente, queira
jresolver o problema'do regime jurídico do funcionalismo, dando-lhe um
iestatuto que seja digno do nome e no,
;qual sua participação tenha sido de
;tal forma que ele, funcionalismo, se
'sua
^sinta co-autor das normas que regem
vida funcional e com as quais sua
'comunhão
e aceitação são plenas".
Enquanto não se define a posição
.do servidor, o Plano de Cargos e
vigor poderia servir
jVèncimentos em "fazem-se
«dé alento. Mas,
planos em •
igabinetes", diz Belmiro. "Sd estão
,'satisfeitos com ele os que consegui•ram acumulações, bicos e outros exípedíentes para faturar completamente",•'
são formulados com
j,.; Os Planos
jcritérios seletivos e programas de *
[treinamento; os ocupantes de cargo \
só* serão enquadrados à vista de conjdiçòes rígidas. Mas,' de saída, sem
ídimensionamento de forças de traba{lho realmente necessárias, fazem-se
apenas e tão-somente mudanças de
íriomes ou denominações de categoirias funcionais e de vencimentos,
continuando o servidor no mesmo
lugar, fazendo o que há muito vem
fazendo, sem nenhuma busca de mais
produtividade e menor desperdício".
Por falta de um estatuto, todas as
j ações irregulares são praticadas.
"alguns SeEsJguhdo Belmiro Siqueira,
tados, para dizer que são equitativos,
só pagam 90% do vencimento que o
efetivo ou o estatutário correspon• dente recebe. Ora, isso é uma burla.
! Engana-se o trabalhista e o estatutá. rio". A seu ver, o 139 salário não foi
I concedido pelo Governo simplesmente porque este não quis.
• Belmiro Siqueira apoia a
greve do.
funcionários no Rio Grande do Sul,
diante de todas as irregularidades
comprovadas. "O funcionalismo, tratado com inuustiça no que respeita a '¦'
vencimentos, patenteia o que a Lei de
Bronze de La Salle prevê: baixa produtividade, insatisfação, atritos, redução dos índices de saüde, bem-estar
precaríssimo ou mal-estar generalizado. Enfim, greves.
Os problemas da classe são fartamente divulgados e conhecidos. Resta
saber se os candidatos oposicionistas,
que pregaram em seus comícios a
necessidade de um basta nisso, vâo
Cumprir as promessas.

Polonês rejeita
estátua que não
tem nada do Papa
CURITIBA - A comunidade polonesa
de Curitiba^ está iniciando um movimento de arrecadação cie fundos para
adquirir uma nova estátua do Papa
para colocá-la no Bosque João Paulo
II. O motivo: a estátua original, criadá pela escultora paulista Maria Helena Chaturny, continua despertando
comentários negativos e houve até
imagem parecida a
quem achasse a"ente
uma espécie de
mau".
A estátua de Maria Helena, feita de
um bloco de bronze que pesa mais de
800 quilos, não é, na verdae, o que os
poloneses poderiam esperar como homenagem ideal ao Papa, As mãos são
feitas de poliéster, segundo a escultora para dar a imagem do "semeador
de luz". O rosto, de expressão bastante dura, tem os olhos de acrílico,
iguais aos usados em prótese. E a
túnica confere ao Papa uma indisfarçável corcunda.
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de janeiro de 1983
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Os quatro problemas
críticos do servidor
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Roberto Chobo, ò esquerdo,
considera a proposta do'Governo uma
profunda falta de respeito

Reajuste é verdadeiro confisco
- O reajuste que o Governo propôs
para o funcionalismo federal é um
verdadeiro confisco, uma vergonha,
que ninguém pode agüentar calado. O
que houve é uma profunda falta de
respeito, que não pode mais continuar a existir no Brasil. Por isso,
somos-a favor da sindicalização do
funcionário publico, do reajuste trimestral e do 13° salário. ¦
As palavras do presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro,
Roberto Chabo, espelham os temas
em debate no Ultimo fim de semana,
entre diversas associações do funcionalismo pUblico. A assembléia decidiu, entre outras propostas, organizar
o ato pUblico para amanhã no Rio,
enviar representantes às manifestações de São Paulo e Santa Catarina e
lutar para unificar o movimento no
País.
Segundo o presidente da Associação Nacional de Docentes do Ensino

Superior", Aluisio Pinguelli, "o reajuste salarial foi vergonhoso, abaixo da
inflação e se constituindo num verdadeiro desconto semestral do funcionário publico". Ele também acredita
qüe somente com a unificação do
movimento, em todo o País, a situação possa melhorar.
Enquanto esperam - e organizam o ato publico de amanhã os representantes do funcionalismo federal se
reUnem para, pelo menos, apoiar a
resolução dos servidores do Rio Grande do Sul, que pediram 147% de aumento. Segundo os representantes
dos diversos grupos que se reuniram
no SinMed, as principais decisões sairão no dia 22, em Salvador, quando
será realizado o Congresso dos Funcionários Püblicos do Brasil. Neste
dia - garantem - deve ser redigido um
documento, unificando a forma de
luta em todo o País.

Reversão do aposentado inválido
BRASÍLIA (Sucursal) - O funcionário
aposentado por invalidez, com proventos proporcionais, quando julgado
apto para o serviço por inspeção de
saüde, poderá reverter à atividade
para cargo integrante do Plano de
Classificação de Cargos, independentemente da existência de vagas, para
cargos equivalentes ao ocupado na
data da aposentadoria, desde que não
conte tempo suficiente para a aposentadoria voluntária, incluído o tempo

da inatividade. Este, o esclarecimento
dado pela Secretaria de Pessoal do
DASP, ao responder consulta feita
pelo IBGE. Desejava esta Fundação
saber sobre a aplicação da Lei n9
7.016, de 23 de agosto de 1982, relativãmente a servidor aposentado do
quadro do pessoal, já extinto, da antiga autarquia IBGE e que desejava
voltar a atividade e ter exercício ém
outro órgão do' serviço publico da
União.

Cerne vai usar plantas
da flora brasileira
Grupo especial já iniciou a seleção

BRASÍLIA - Maracujá, cidreira, erva- verno, e até o dia 1 de fevereiro estará
doce, romã, erva-de-santa-Maria, pronto o relatório do grupo.
confrei, jatobá, boldo, goiabeira, caSegundo o professor Francisco José
rambola e quebra-pedra estão entre de Abreu Matos,
da Universidade Feas cerca de 40 plantas medicinais deral do Ceará, considerado um dos
encontradas na flora brasileira - es- maiores conhecedores de plantas mepecialmente na Amazônia, Nordeste e dicinais e um dos membros da comisCentro-Oeste, que foram seleciona- são, são as seguintes as categorias
das por um grupo de especialistas, terapêuticas que terão os
princípios
como em condições de fornecer mate- ativos de seus remédios extraídos
das
rias-primas necessárias para a fabri- plantas medicinais: calmantes, diurécação de vários remédios básicos da ticos, anti-hipertensivos, antiparasiCentral de Medicamentos - Cerne.
tários, expectorantes, béquico ou anDesta relação preliminar, a comis- titussíficos (calmantes da tosse),
são encarregada do assunto integrada bronco dilatadores, cicatrizantes e
por oito pesquisadores selecionará no antissépticos, antidiabéticos e laxanmínimo cinco e no máximo 10 espé- tes.
cies a serem pesquisadas em tempo . O professor cearense relacionou,
recorde, com total prioridade e apoio inclusive, algumas dessas plantas
dos órgãos governamentais, a fim de com os grupos terapêuticos distintos.
que dentro de dois anos, em média, A senil brasileira, por exemplo, serve
possam estar produzindo remédios como laxante; quebra-pedra (diurétipara integrar a Relação Nacional de co); embaüba e carambola (antiMedicamentos Essenciais - Rename - hipertensivos); goiabeira (antidiurétida Cerne, para o tratamento de oito co); confrei e arueira
(cicatrizantes);
categorias terapêuticas.
boldo do reino ou malva do reino e
. Na próxima reunião da comissão, jatobá (contra tosse); maracujá, ervamarcada para os dias 24 e 25, serão •cidreira e erva-doce (calmantes); e
definidas as plantas medicinais que mastruço ou erva-de-santa maria e
merecerão atenção especial do Go- romã (antiparasitários).

Especialistas querem
uma nova ortografia
Revolução na forma de escrever
PORTO ALEGRE - Uma nova e revo- proposta do CES é de que a cada som
lucionária publicação começará a cir- corresponda um só grafema.
Ou seja,
cular entre professores de todos os cada som será representado por uma
níveis em todo o País, e possivelmente Única escrita. Assim, todas aquelas
entre alguns portugueses, a partir palavras anteriormente citadas seria
deste ano. O Centro de Estudos Sinta- grafadas uniformemente, assim: "nagramaticais (CES), um nücleo que simento", ausíliú, esedente" ou disireüne na Universidade do Vale do Rio dênsia". O "sc" desaparecia, por ser,
dos Sinos (Unisinos, da Grande Porto no entender dos integrantes do
CES,
Alegre) especialistas em língua portu- desnecessário, complicador e impediguesa que pretendem uma reforma tivo de um bom domínio da língua
geral na forma de escrever e de ensi- escrita, especialmente pelos recémnar o português, resolveu levar seu alfabetizados. O "x" de "auxílio" seria
projeto adiante, divulgando suas * usado somente para representar um
idéias através de um folheto periódico som - o de "x" mesmo. Como em
com ampla circulação entre todos os "xarope". Ou, pela nova ortografia,
interessados na matéria. Mas não só em "xá" (chá), "caxecol", "xeque"
isto: o folheto será redigido já de (cheque), "xão". (chão).
acordo com o projeto da nova ortoO "xc", portanto, desapareceria, pegrafia.
los mesmos motivos que eliminariam o
Que projeto é este? O professor "sc". E, como cada som teria sua
Evaido Hechler, da Unisinos, explica letra, não haveria por
manter o
forma "s" duplo. Nos casos emque
que a intenção é simplificar a "nasciele
que hoje
"z"
de escrever. Se hoje se grafa
tem o som de
(na palavra "caso",
"auxilio",
"excedente"
mento",
ou por exemplo), seria substituído por
"dissidência" letra. Assim como o "x" de
palavras que têm os esta
mesmos sons, mas escritas de formas "exemplo": "cazo", "ezemplo", "Bratão diferentes, por que não facilitar as zil", "mez", "paralizasâo" (e não "pacoisas, racionalizando a escrita? A ralisação") ou "meza".

Mudança no INAMPS
é com o presidente
Beltrão diz que só Aloisio Sales resolve
"As
"o

BRASÍLIA substituições nas superintendências do INAMPS em alguns Estados
é uma questão que será tratada pelo presidente do órgão, Aloisio Salles", afirmou
ontem em Brasília, o ministro da Previdência Social e da Desburocratização, Hélio
Beltrão, que chegou sábado à Capital Fede«rai, acompanhado de sua' mulher, Maria
Beltrão. E acrescentou que o presidente do
órgão, tem a competência para designar os
superintendentes:
- O problema é basicamente do dr. Aloísio Salles, somente ele poderá explicar o
assunto - afirmou Hélio Beltrão, que hoje
reassume suas atividades nas duas Pastas
que comanda.
Com relação à liberação dos credenciamentos nas áreas médica e hospitalar, a ser
efetuada diretamente pelos superintendentes regionais, o ministro explicou que essa
medida poderá ser iniciada ainda no primeiro semestre deste ano, após a conclusão de
estudos existentes na área do INAMPS, os
quais apontarão a existência e necessidade
de leitos no País. Acrescentou que os técnicos da área estão fazendo um levantamento
geral, município por município, das necessidades efetivas de cada tipo de atendimento,
dentro dos parâmetros já estabelecidos.
O ministro disse que, na área da Previdência Social, "temos vários programas em

curso", observando .que
plano do Conselho Consultivo de Administração da SaUde
Previdenciária - Conasp tem que ser terminado; na área do INPS, acelerar e facilitar a
concessão dos benefícios; no IAPAS, nós
temos programas de um aperfeiçoamento
constante, no controle da arrecadação,
além da simplificação do relacionamento
com os empregadores; na Central de Medicamentos - Cerne, temos um programa
importantíssimo de intensificação; na LBA
e Funabem, temos programas em curso, e
esse trabalho irá continuar".
Na área de desburocratização, Hélio Beltrão disse que, de acordo com os levantamentos do Ministério, este conta com 24
projetos concluídos, sendo que o grosso
está relacionado com projetos de lei, dependendo de aprovação do Legislativo.
Sobre sua propalada substituição no Ministério da Previdência Social pelo senador
Jarbas Passarinho, disse que teria "muita
honra" em ser substituído por ele. Ressaltou que esse assunto não passa de especula"quem escala o time é Presidente
o
ção e
João Figueiredo; eu sigo as instruções.
Agora, estou programado para 83, estamos
realizando diversas atividades e ainda temos que completar alguns programas iniciados em 1982".

Museu de Belas Artes
com novas atrações
Aumentado o acervo para 10.500 peças

O Museu Nacional de Belas-Artes, como
todos os seus congêneres do mundo inteiro,
exibe apenas um décimo de seu acervo, que
reUne 10.500 peças. A coleção do MNBA
conta com o maior conjunto, em todo o
País, de pintura brasileira do Século XIX,
com obras de Victor Meireles, Pedro Américo, Rodolfo Bernardelli, Almeida JUnior,
Eliseu Visconti, Amoedo, Belmiro de Almeida, Weingaertner e outros.
Outros conjuntos expressivos do MNBA
são a coleção Boudin (20 telas do pintor
francês pré-impressionista Eugene Boudin,
cujo valor aproximado é de US$ 2 milhões);
a coleção italiana dos Séculos XVI e XVII
(pintura renascentista, barroca); e oito telas (paisagens) do pintor holandês Franz
Post (Século XVII), que esteve em Pernambuco, com Maurício de Nassau (valor total
de cerca de US$ 800 mii).
O Museu Nacional de Belas-Artes, fundado em 1937, faz parte, atualmente, da Fundação Nacional Pró-Memória do MEC.
Mas, historicamente seu nascimento ocor-.
reu quando da chegada do dom João VI ao
Brasil. Começou com um pequeno volume
de 54 obras trazidas por Lebretron, como
parte do material didático da missão artística francesa (1816). A esse material foram
acrescidas peças da coleção de dom João
VI, constituindo-se, então, a pinacoteca da
Real Academia de Belas-Artes. Foi em 1908
que o museu ganhou seu endereço definitivo, em prédio projetado por Morales de Los
Rios. À construção original anexaram-se,
em 1923, as galerias internas e o segundo
pavimento, onde se realizam as exposições
de artistas estrangeiros.
A idéia de um museu independente da
Escola de Belas-Artes foi concretizada por
lei, em 13 de janeiro de 1937.
Alcídio Mafra de Souza, diretor do

MNBA, conta que, ultimamente, tem mudado muito o perfil dos visitantes - no ano
passado perto de 300 mil pessoas puderam
admirar as exposições do museu.
Na Feira da Providência (realizada em,
outubro) passaram, pela borboleta, nada
menos de 192.351 pessoas, para apreciar as
oito telas ali expostas (trabalhos de Victor
Meirelles, Visconti, Portinari e Almeida JUnior).
O Museu Nacional de Belas-Artes, ano
passado, recebeu algumas obras valiosas,
entre as quais se salienta um Lasar Segall,
oferecido pelo Museu Lasar Segall, e um
Abelardo Zaluar, que o próprio artista fez
questão de doar.
No momento, o MNBA promove uma
exposição itinerante, Introdução ao Conhecimento da Gravura em Metal, organizada
por Carlos Martins. Depois de amanhã a
mostra será aberta em Brasília, na Sala
Oswaldo Goeldi, da Funarte; São Paulo,
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre estão
marcadas, respectivamente, para os meses
de abril, maio e junho
PROGRAMAÇÃO
O professor Alcídio Mafra de Souza
adiantou parte da programação do MNBA
para 1983:
- Em fevereiro, daremos início à série de
exposições, abrindo com a mostra em homenagem a Teodoro de Bono, uma das
maiores expressões da pintura paranaense.
Em abril, teremos a exposição sobre arte
indígena e, a seguir, outra da arte fotográfica de Clarival do Prado Valadares, mais
uma retrospectiva de Fayga Ostrower e
uma exposição sobre estudos preparatórios
para os quadros do MNBA, encerrando com
uma exposição de arte européia do Século
XIX, de nosso acervo.

Em 12 dias tudo bem
com o Barão de Teffé
Agora, atravessará um estreito perigoso

O navio polar Barflo de Teffé, que completou 12 dias de permanência na Antártida, deve atravessar nos três próximos dias o
Estreito de Grake, uma passagem de 480
milhas temidas por suas tempestades, que
separa a Terra do Fogo e a Península
Antártida, área de atuação da primeira
etapa da expedição brasileira. A chegada ao
porto chileno de Punta Arenas, situado no
Estreito de Magalhães, foi antecipada em
um ou dois dias para não coincidir com o
fim de semana. A data exata para o navio
aportar naquela cidade vai depender das
condições de tempo que serão encontradas
no estreito.
Até agora, o clima antártico tem se mostrado extremamente favorável à expedição
brasileira. Surpreso, o primeiro-tenente chileno Patrício Molina, navegador acostumado às águas geladas da Antártida e convidado a viajar no Barão de Teffé observa
que jamais viu um tempo semelhante como
o registrado durante os 26 dias já transcor-

ridos da expedição. Embora até sexta-feira
o tempo tenha se mantido encoberto, o
vento mais forte enfrentado pelo navio
atingiu a 50 nós, o equivalente a 90 Km/h.
Em Punta Arenas, o navio brasileiro permanecerá quatro dias para reabastecimento e descanso da tripulação, antes de iniciar
a segunda jornada da expedição, que inclui
uma visita à base alemã de Georgvon Neumeyer, no Mar de Weddell. Ainda no porto
chileno, o navio deverá encontrar o navio
oceanográfico da USP, W. Besnard, que
também se reabastecerá e trocará sua equipe de cientistas. Um avião da FAB, que
trará 13 novos integrantes para o Bernard e
quatro para o Barão de Teffé, pousará na
cidade no dia 23, partindo em direção a São
Paulo e Rio de Janeiro três dias depois.
O Barão de Teffé fundeou no início da
noite de sexta-feira na Ilha Greenwich, no
Arquipélago das Shetland do Sul, para uma
Ultima escala antes de rumar para Punta
Arenas.

INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA CURSO
DE JORNALISMO

Para estudiosos, jornalistas ou nâo, que
poderão recolher nos ensinamentos da comunicação de massa condições indispensáveis à melhor compreensão dos problemas
da interação social do mundo moderno,
acham-se abertas as matrículas do Curso
de Jornalismo, da Escola de Comunicação
Assis Chateaubriand, Turma Silva Jardim.
Com personalidade jurídica, utilidade püblica, sem mensalidade, intensivo, com nove meses de duração, uma aula por semana,
às terças-feiras, às 19 horas, o curso funciona desde 1960 è é dirigido pelo jornalista e
escritor João Austregésilo de Athayde.
O temário, já pronto, conta com a participação de 42 professores do maior gabarito,
entre eles Austregésilo de Athayde, presidente da Academia Brasileira de Letras:
Liberdade de Imprensa; Segadas Viana, exministro do Trabalho: O Repórter, Alma do
Jornal; senador Nelson Carneiro: Os Direitos da Mulher; marechal Augusto Maggessi, provedor da Santa Casa: Territórios
Federais; Abgar Renault, ex-ministro da
Educação: Universidade e Cultura; professor Hélio Tys: A Crônica e o Jornalismo;
professor Pessoa de Moraes: Comunicação,
Tecnologia e Destino Humano; deputado J.
G. de AraUjo Jorge: Jornalismo e Poesia;
professor Quirino Campofiorito: As Artes
Plásticas; diplomata José Constâncio Aus-

tregésilo de Athayde: Jornalismo e Diplomacia; professor Augusto Rodrigues: A Caricatura e a Imprensa; deputado Rubem
Medina: Pacto Social; advogada e professora Celuta Ramalho: A Mulher na Sociedade
Moderna; professora Leda Barreto: Transformações Sociais; diplomata Augusto Estelita Lins: A Lingüística; cientista Deusdedith AraUjo, diretor do Pinei: Os Tóxicos e
seus Males; professora Myrthes Wendzel:
Educação, Fator Primordial da Nação; promotor Leôncio Aguiar Vasconcellos: Violéncia; professor Sérgio Nogueira Lopes:
Distribuição de Renda; padre Bruno Trojnbeta: O Matrimônio e a Igreja; Yvair Nogueira Itagiba Filho: Metodologia Cientffica; Austregésilo de Athayde: Os Direitos
Humanos; jornalista João Austregésilo de
Athayde: A Reportagem; professor-general
Humberto Peregrino: Literatura de Cordel;
jornalista Miranda Jordão: O Jornal Moderno; professor Cfáudio Itagiba: Filosofia e
Jornalismo; escritor Pedro Calmon: Literatura e Jornalismo; professor Samuel de
Paula: Geografia Humana; professor Vicente Barreto: Jornalismo e Cultura; radialista
Gontijo Teodoro: Telejomalismo; professor
Ary Viseu: O Radiojornalismo, e muitos
outros.
As matrículas deverão ser-feitas na Rua
das Marrecas, 40, sala 309, diariamente,
entre 10 e 20 horas.

HORA
FINAL
Dominada
rebelião na
penitenciária
CURITIBA - Com cães
amestrados, bombas de gás
e metralhadoras, __perto de
300 soldados da Polícia Militar tomaram, ontem ã tarde, a Penitenciária Centra!
do Paraná - localizada em
Piraquara, próximo a Curitiba - então "inteiramente
em poder dos detentos", segundo o diretor da casa,
Adalberto Arns, que é primo do cardeal de São Paulo, d. Paulo Evaristo Arns.
Na véspera, houve uma
tentativa de fuga, envolvendo cerca de 30 condena-'
dos, dos quais 10 escaparam mas foram recapturados, um deles a 100 quilometros de Curitiba, numa
cidade do litoral. Foram
descobertos cinco túneis
novos e apreendidos vários
estoques.
A direção do presídio não
permitiu que os jornalistas
entrassem, alegando questoes de segurança, à noite,
o diretor Adalberto Arns
informou que dois dos que
tentaram escapar na noite
anterior haviam sido feridos, um deles a bala, "mas
sem gravidade". Disse ter
obtido informações de que
'os
presos estavam ensaian.do nova rebelião - repetindo o que havia acontecido
dia 20 de dezembro - a
partir de seqüestras dos visitantes.
Adalberto Arns informou
também que os chamados
líderes dos detentos foram
todos recolhidos ao setor
de segurança máxima, onde ficarão "até que a situação se acalme, pois se arvoravam em donos disso
aqui".
- Enfim, retomamos essa
desgraça - exultava o diretor, comentando a ação da
PM e garantindo que, se a
operação de ontem não fosse deflagrada, teria havido
um "quebra-quebra" igual
ao do dia 20 de dezembro,
quando várias dependéncias do presídio foram praticarriéntè destruídas. Disse
que a ação da PM foi necessária porque a penitenciaria que dirige era "a vergonha das vergonhas".
Há menos de uma sema*
na no cargo, Adalberto
Arns substitui o antigo diretor, Saulo Martins, que
conseguiu controlar a revolta do més passado com a
mediação da imprensa. O
novo diretor tem repetido
que, naquela ocasião, não
houve energia necessária
para controlar os detentos.
E, sistematicamente, tem
prometido
que a PM intervirá "sempre que for necessário". E garantiu que, se
nãu puder fazer o que pretende, "principalmente disciplinar a cadeia", pedirá
demissão do cargo.

-NACIONAL—I
Mário Quintana internado. O poeta gaücho Mário
Quintana, com 76 anos de
idade, continua no apartamento 564 do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto
Alegre, onde se internou
sexta-feira, para se submeter a exames que determinem as causas do que seu
médico, Leo Weiss, chama
de "distúrbios vagos" - um
mal-estar, explicou. Quintana sofreu uma queda há
aproximadamente duas semanas e está com uma costela fraturada, mas Weiss
assegura que esta náo foi a
causa do intemamento. A
costela, situada na parte
frontal superior ao tórax;
ainda que fraturada, não
provoca dores, e o poeta
náo foi sequer enfaixado,
por ser desnecessário. O
médico nào quis dar detalhes dos "distürbios vagos"
de Quintana.

-ESPORTE¦ Brasil na Copa Davis. O
Brasil eliminou, ontem à
noite, o Peru da Copa Davis, quando o tenista Carlos
Kirmayr derrotou, por
3 a 0, o peruano Pablb Arraya e conquistou para seu
pais o terceiro dos cinco
pontos em disputa, assim
como direito a jogar com a
Colômbia na próxima rodada eliminatória pela Zona
Americana desse torneio.
Em uma vibrante partida
de três horas e 30 minutos,
o brasileiro ganhou por 8/6,
7/5 e 6/4.

^TEMPO
O Rio e Niterói terão hoje o tempo nublado sujeito
a chuvas esparsas, temperatura estável no início do
período, com ligeiro declínio a seguir, e ventos fracos
a moderados.
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de janeiro de 1983

ULTIMA HORA 9

Terror na enfermaria - prisão
Bandidos tentam escapar do HGV e tomam
como refém

Médicos e internos do Hospital Getülio
Vargas, na Penha, viveram na madrugada
de ontem duas horas de tensão e expectativa quando dois presos, os assaltantes José
Carlos Elias, o Cartão, e José Carlos Ribeiro
de Araujo, que estavam acautelados na
enfermaria-prisão, tentaram uma fuga, Eles
dominaram os PMs Nelson e Sobrinho, dos
quais tomaram as armas, pegaram como
refém a paciente Maria Helena Silva Antunes e somente depois de duas horas a
libertaram.
A tentativa de fuga mobilizou mais de 20
soldados do 16tf BPM, entre eles um sargento campeão de tiro, e guarnições do Corpo
de Bombeiros. O atendimento de emergéncia ficou paralisado durante esse período e
as vítimas que ali chegavam eram removidas para o Hospital Souza Aguiar,
ARMAS
A enfermaria-prisão número 11 funciona
no 2» andar do HGV, ao lado da enfermaria
das mulheres. As janelas são dotadas de
grades de ferro, mas a porta fica aberta
para que o PM de plantão possa vigiar os
presos. Ali estavam internados o assaltante
de bancos José Carlos Elias, o Carlão, preso
da 54» DP, em Belford Roxo, José Carlos
^Ribeiro de Araujo e José Porfílio dos Santos, vindos da 40» DP, em Rocha Miranda, e
Daniel Barros Soares, da 22» DP, na Penha.
Cerca de 3h30m o PM Sobrinho estava de
guarda e seu companheiro, o PM Nelson,
descansava. Carlão dominou o PM Sobrinho, enquanto José Carlos Araujo tomavalhe a arma. A seguir, ambos renderam
Nelson e se preparavam para fugir com os
revólveres dos policiais quando Sobrinho
pulou a janela é dirigiu-se à sala do detetive
de plantão avisando-o da' tentativa de fuga.
Imediatamente o alarma foi dado pela centrai Maré Zero, da PM, e em poucos minutos o prédio foi cercado. José Carlos Araujo
conseguiu alcançar o pátio do hospital,
onde trocou tiros com o soldado Gomes,
entregando-se somente depois de ter esgotado a munição.
Carlão, impossibilitado de se locomover
rapidamente por estar com a perna esquerda engessada em conseqüência de um tiro
que levou em março do ano passado, quando matou o detetive César Augusto Dias, da
54» DP, durante tiroteio em Belford Roxo,

paciente

percebeu que seria difícil fugir e permane- %
ceu na enfermaria tomando como refém a õ
paciente Maria Helena Silva Antunes. O £
bandido ameaçou matar a mulher, os dois
outros presos e se suicidar em seguida caso
não fossem atendidas duas reivindicações:
a presença de seu advogado, Jamil Farias, e
um contato com o diretor da Penitenciária
Milton Dias Moreira, para onde queria ser
transferido.
O clima no hospital era de tensão e
expectativa entre os médicos e pacientes, os
quais aguardavam o desfecho do cerco
policial que se organizava. A toda hora
ouvia-se pelos alto-falantes apelos para que
os médicos permanecessem nas respectivas
enfermarias, pois muitos doentes tiveram
crises nervosas depois de tomar conhecimento do que ocorria.
O tenente Peçanha,' que comandava a
operação, determinou que fosse feito um
contato com o advogado do assaltante,
wm flfl
enquanto mandava buscar no batalhão o
^L.
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sargento Bartolomeu Dias Fortes Filho,
exímio atirador, para que, com um fuzil,
tentasse atingir Carlão e libertar a refém. O
tiroteio, entretanto, foi impedido pelo comandante do batalhão, que determinou a
utilização de franco-atiradores somente desi B
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RENDEU-SE
Às 5h30m chegou o advogado Jamil. Este
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dirigiu-se até a enfermaria onde Carlão
mantinha a mulher como refém e em pouco
Carlão, amparado por PMs, manteve
mais de cinco minutos de conversa convena sua refém à mira de um revólver e fez exigências. Seu
ceu-o a lhe dar a arma, soltar Maria Helena
parceiro João
esgotou o revólver e se entregou
e se entregar. Os presos e Maria foram
conduzidos até a 27» DP, sendo os dois
primeiros ali autuados.
Maria Helena, em seu depoimento, disse
que mora no apartamento 208 do bloco 14
do conjunto 76 da Rua Vicente Caneco, em
Vicente de Carvalho, e estava internada
desde terça-feira no HGV para retirar um
cisto da virilha esquerda. Ela é casada, mãe
Jóias avaliadas
Cr$ 30 milhões
de uma menina de 7 anos e revelou que não foram furtadas da em
Repúdio total ao mau policial
mansão localizada
sentiu medo em nenhum momento por ser na Rua Dona Zulmira,
Mara105,
Clima
no
de profunda revolta marcou
Irani, não era de briga, só fazia
religiosa. Rezou todo o tempo pedindo a cana,
propriedade da professora Edna ontem, no Cemitério de Inhaúma, amizades. Um cara bacana, que torciDeus que nada de mal acontecesse. Sua Machado
de Almeida,
36 anos. quadra 42, sepultura 36.036, o enterro a
Flamengo e tocava repinique
certeza em sair sem ferimentos foi baseada' Apesar das autoridades de
da 19» Dele- do trabalhador Irani José Domingos, na pelo
Escola de Samba Unidos do Cabunas palavras do assaltante de que nenhum
na
Tijuca,
terem
assassinado
a
friamente, sábado último, çu. Foi maldade o que fizeram com
prendido
mal lhe iria acontecer, apesar de este ter gacia,
empregada doméstica Maria Cândido com três tiros,
soldado da Polícia ele - disse o primo José Carlos Campassado 2 horas com a arma apontada para Marinho, de 26 anos, acusada de la- Militar Adaias pelo
Moreira, já preso inco- pos.
sua cabeça.
dra, as jóias não apareceram.
municável no 3» BPM, no Méier. O
A professora Edna Machado de Al- homicídio foi praticado pelo militar,
CHORO
meida disse que está achando estra- que estava aparentemente drogado,
Estava
nha a atitude dos policiais, principal- num ônibus da linha 673, Parada de
esperando meu filho na
mente depois que, segundo ela, ouviu Lucas-Méier.
minha casa. Comeram ele. Agora, Iraum detetive usando boina dizer:
Irani, que trabalhava há quatro ni, nunca mais - dizia, inconformada,
"Desta vez vou comprar
uma fazen- anos como auxiliar de serviços gerais no cemitério, sua mãe Nélia Silva
da". Maria Cândido está incomunicá- da firma Comércio de Couros e Ma- Campos, amparada pelas filhas Apavel. Nem mesmo a vítima consegue deiras Ltda., na Rua Arquias Cordei- recida Campos de Souza e Regina
falar com ela a fim de saber onde se ro, 522-B, deixou o serviço e se dirigia Conceição de Souza. Q cunhado, Jorencontram as jóias.
para a casa de sua mãe, Nélia Silva ge Albino de Souza, prometeu que
Maria Cândido começou a traba- Campos, na Rua Fernandes da Cu- ainda hoje a família contratará
um
vazio a uns 150 metros do local do crime. lhar como doméstica na mansão no nha, 1.439, Vigário Geral, onde toda a advogado para acompanhar o caso na
Tudo indica execução praticada por poli- início da semana passada. No sábado família, já o esperava para um chur- 23' Delegacia Policial, no Méier:
Não queremos vingança. Quereciais, por um detalhe: é hábito arriar a calça último, por volta das 16 horas, a rasco e uma festinha em comemorada vítima para que ela não possa correr na professora Edna Machado estava to- ção ao I5 aniversário de seu filho mos justiça. Mataram um homem de
mando banho quando a empregada André Luís.
bem - desabafou o cunhado que, à
hora da execução.
anunciou-lhe que iria embora. Ao sair
No ônibus, o soldado Adaias Morei- beira do túmulo, desmaiou e foi medido banheiro, Edna percebeu que Ma- ra, sentado displicentemente, impedia cado no Hospital Salgado Filho, no
BELFORD
ria Cândido ainda estava no segundo com os pés a passagem de outros Méier.
Bené, um amigo, desesperado, gripavimento do prédio. Ela perguntou o passageiros. A vítima o olhou com
Francisco de Assis ficou espantado ao que
a serviçal havia
reprimenda e foi o bastante para que tava: "esses marginais da Polícia, madeparar na manhã de ontem, no terreno de recebendo uma resposta ido alinãofazer,
che- passasse a ser desacatada: "que foi, taram meu amigo. Coitadinho do meu
sua casa, na Rua Petrópolis, 1, Bairro Nova gou a entender. Somente que
horas
depois
Negão? Está olhando por que?" Irani Irani". Uma das irmãs, beijando o
Xangri-Lá, em Belford Roxo, com o corpo é
notou a falta das jóias, guarda- respondeu ao soldado que estava can- rosto do morto, desesperou-se: "vai,
de um homem branco, de 60 anos presumi- dasquenum estôjo
sado e não queria encrencas. Pagou a meu irmão, vai em paz. Você era legal
veis, dé calça e camisa branca. A vítima inferior de um que ficava na parte
no
guarda-roupa,
passagem e sentou-se atrás do moto- com todo mundo". O ex-diretor de
apresentava dez facadas e mais de oito tiros quarto dela. Edna,
reside
rista.sem fazer qualquer comentário. Bateria da Unidos de Cabuçu, Argee tudo leva a crer que tenha sido desovado dois filhos menores, que ajuda com
aos O soldado-PM, que deixou cair três miro da Silveira, o Neném, emocionaali durante a madrugada já que Francisco componentes de umapediu
RP da Polícia tubos de remédios à base de dipirona, do lembrava:
não ouviu nenhum disparo. Ele comunicou
Ele foi meu aluno. Garoto bom.
Militar, os quais prenderam a empre- foi ao encontro de Irani e, depois de
o fato ao inspetor Egidio da 54» DP, Belford gada
na
Praça
Foi
tudo
Saens
muita maldade e covardia.
novamente,
perambulando
ofendendo-o
provocá-lo
Roxo, o qual fez remover o cadáver para o Pena.
Irani, casado há dois anos com
com palavrões, sacou da arma e fez
IML.
Para Edna, os policiais da 19' Dele- vários disparos. Três atingiram e ma- Nelly Ferreira Domingos, residia com
gacia informaram que Maria Cândido taram o trabalhador. Outro tiro atin- a mulher e o fiihinho na Rua Araújo
NOVA IGUAÇU
havia confessado a autoria do furto, giu a passageira Francisca Ferreira Leitão, 1.093, no Engenho Novo. Um
mas nenhum deles lhe disse onde Lina, nape.na 'üreita.
dos mais revoltados era seu padrinho,
O corpo de um homem branco, de 30 anos estavam as jóias, o que ela está
Revoltado co,., o crime, o tenente- Almir Alves Feitosa.
Esse soldado só podia estar drocoronel Elmo Dias determinou a imepresumíveis, foi encontrado na manhã de achando estranho.
ontem num matagal da Estrada de AdriaSeis milhões de cruzeiros, em jóias diata identificação do soldado gado. Como ele fez um crime desses?
nópolis, próximo a Estação de Furnas, em foram roubados, anteontem a tarde, assassino, logo localizado e preso. Matar o rapaz sem motivo, sentado.
Nova Iguaçu. A vítima estava de calça azul, do apartamento 903 do prédio 28 da Autuado no quartel, ele alegou que Foi muita covardia.
camisa de malha e meias pretas; apresenta- Rua Aires Saldanha, em Copacabana, tinha sido destratado pela vítima, fato
Hoje, em nota oficial, o Comando
va 10 perfurações produzidas por arma de quando os proprietários, o comercian
desmentido por todas as testemu- da Polícia Militar deverá se manifesfogo e tinha mãos e o pescoço amarrados te sírio Haidar Dawoud itfaidar e a nhas. O soldado criminoso poderá ser tar sobre o destino de seu soldado
com cabo de aço envolto em náilon. As mulher, Jamile, estavam ausentes. O excluído da corporação nos próximos assassino, que recebeu o repúdio até
autoridades da 52» DP, Nova Iguaçu, regis- ladrão aproveitou a ausência do por- dias.
mesmo dos colegas de batalhão.
traram o fato e fizeram remover o cadáver teiro Antônio Manoel do Nascimento
para o IML.
para entrar no prédio e abrir a porta
do apartamento, utilizando uma chave mixa.
BONSUCESSO
A descoberta do roubo só foi feita
o comerciante Haidar retorquando
Policiais da 21a Delegacia, em Bonsucesso, estão tentando identificar quem assassi- nou sozinho ao apartamento, por volnou, ontem, com diversos tiros, o servente ta das 5h30m da madrugada de ondo Ministério da Educação Luís César da tem. Na 12' DP ele contou que ao
Silva, de 28 anos, que residia na Rua Larga, tentar abrir a porta da casa notou que
89, Favela Parque União, naquele bairro. O esta não estava trancada. Entrou no
crime aconteceu perto da casa dele e, quarto e viu a gaveta da cômoda
apesar dos esforços do cabo Sartori e solda- aberta e as roupas jogadas no chão.
do J. Carlos, do 22» Batalhão da Polícia Imediatamente procurou pelas jóias
que ali ficavam guardadas e não as
Militar, nenhuma testemunha foi arrolada.
encontrou. Procurou embaixo do colchão, onde são guardadas as outras
jóias e também nada achou. Desceu
então e conversou com o vigia Nelson, de plantão na portaria durante a
madrugada, e este disse que às
22h30m de sábado havia sido alertado
pela argentina Suzana, que sairá a
levar os cães à praia, para o fato da
Nélia dá o beijo de
adeus no filho Irani, um rapaz que foi vífimo
porta do apartamento estar entreaberta.
da covardia de um soldado
O espanhol Carlos Alberto Ortegas Troncoso, de 43 anos, foi preso'em flagrante,
d resta o
•'¦¦•¦
madrugada de ontem, minutos após ter
l l« illlllHWMUI
atingido com seis tiros o argentino Jorge
n\
Antônio Couto, de 28 anos, que o assaltara,
tomando-lhe a carteira com US$ 1.200. O
fato aconteceu na esquina da Rua Ronald
de Carvalho com Avenida Atlântica, Copaque você está precisando.
cabana, em frente à Boite Holliday. Jorge
//_
Antônio foi socorrido pelas irmãs Jaqueline
.*"//_/
Até Cr$ 145.500,00
e Elizabeth, dançarinas daquele estabelecimento, que o levaram para o Hospital
Na hora. sem burocracia.
iNâo exigimos seguro nem avalista)
Miguel Couto, onde foi internado em estado grave. Jaqueline contou ao inspetor
C3ÉDTJX.A. S.A.
Fenone, da 12» DP, em Copacabana, que no
intervalo de um show, chegou à porta da
Centro: Rua Atvaro Alvim 57»?20B747
boate, onde observou uma aglomeração ao
Pua Gonçalves Dias. 65 • 221-5512
Rua da Assembléia. 41 • 242 6466
redor de um corpo. Imediatamente recoRua Miguel Couto I • 35! 9999
colocado atrás do blindex ou em
Rua oa Ouitanaa 99 •265-1960
nheceu o argentino como um dos freqüenCopacabana: Av Copacabana 80?s<i» 255 6577
Tltuca: Rua Conüe Oc Gonfim. 180 A . 208 6818
tadores da Boite Holliday. Chamou sua
marquise,
valoriza o ponto comercial
«éter: Rua Dias oa Cru/ 255 ¦ loia i • 289 4944
irmã, parou um táxi e levou o ferido para o
Madureira: Trav Aimerindd Freitas 41 B • 190-2444
e desperta atenção à distância,
EH 00 Portela 99I/MUJ42 ttOW Poio ii.
HMC, onde antes de chegar, ele lhe entreC. Grand* Av cesâno Oe Meio. 3876 C • JM 7170
**t«rot: Rua Cel Gomei Machado 143 • 719BS44
rápida substituição de mensagem,
gou a carteira com os US$ 1.200. Preso pelo
cabo Renê Ferreira, dó 19» BPM, que co- 1 m X 1 m.
dinâmico
mandava a RP 54-0826, o espanhol Carlos
Alberto contou que havia chegado ao Rio
no sábado e, em frente à boate, foi empurLeia o Monitor Mercantil
vendas- (021) 265-7204
rado contra um carro,'ocasião em que sua
carteira foi tomada pelo ladrão.

Um roubo
muito estranho
na mansão

Revolta no enterro do
operário morto por PM

Mortes misteriosas são
desafio para a Polícia
Sete pessoas assassinadas sem uma pista

Em apenas 24 horas sete pessoas foram
assassinadas de sábado para domingo e em
nenhum dos casos as autoridades conseguiram identificar os assassinos. O fato mais
chocante ocorreu ,em Itaguai, onde um
casal de velhos foi vítima de crime bárbaro.
Nos seis crimes os matadores agiram em
diversos pontos da cidade, a saber:

ITAGUAI
O feirante Geraldo de Oliveira, de 74
anos, e sua mulher Judite Andrade de
Oliveira, de 64, morreram massacrados a
tiros e facadas no sítio onde moravam, na
Estrada do Dique, 208, em Itaguai, área
agrícola do INCRA. Os corpos, já em adiantado estado de putrefação, foram encontrados na manhã de ontem por policiais da 50'
DP, em Itaguai. O detetive Damião que
para lá se dirigiu, comprovou o latrocínio
porque toda a casa estava revirada. Judite
foi assassinada no quarto e o marido na
ante-sala.
No mesmo município o pedreiro Almir
Brandão, de 35 anos, foi assassinado durante a madrugada de ontem com três tiros no
peito, e seu corpo encontrado na manhã de
ontem às margens do Rio Ponte Preta, no
Bairrd Ponte Preta. As autoridades da 50»
DP, local, suspeitam que Almir foi vítima de
assaltantes pois em seu poder foram encontrados apenas seus documentos.

PACIÊNCIA
Com um tiro no lado esquerdo do peito,
foi encontrado morto ontem de manhã, na
Estrada de Paciência, próximo a uma lixeira.um homem preto, de 40 anos presumiveis. A vítima apresentava uma cicatriz de
queimadura no pescoço e tinhas as calças
arriadas até os joelhos. O inspetor Mauri,
da 36" DP, Santa Cruz, acredita que o
rçorto seja um dos cinco homens que na
madrugada de ontem roubaram na Avenida
Cesário de Melo, em Campo Grande, o
caminhão VO-5145, carregado com material
de construção. O veículo foi abandonado

Maconha
escondida escapa
dablit?
Mais de 150 quilos de maconha foram
encontrados abandonados, ontem de manhã, na Prainha, no Recreio dos Bande-rantes, sendo recolhidos pelos integrantes do
Patamo 52/0092, do 18" BPM, comandados
pelo cabo Dinanci. A maconha prensada em
cerca de 30 tabletes, pesando cada um de
dois a cinco quilos, e mais seis sacos plásticos, pronta para uso, estava escondida nas
pedras que dividem as duas pistas da Avenida Estado da Guanabara, em frente à
Prainha.
BLITZ
O inspetor Marcos, da 16* DP, na Barra
da Tijuca, mandou o tóxico para exames e
pesagem no Instituto de Criminalística. As
autoridades têm duas versões para o fato: a
primeira delas é de que a erva foi transportada de barco até aquele local e estava ali à
espera do comprador, sendo, porém, encdntrada pela Polícia. A outra versão é a de que
o tóxico teria sido escondido ali sábado de
madrugada pelos traficantes, que agem na
Barra da Tijuca, para se livrarem de flagrante, já que durante toda a madrugada o
delegado João Kepler Fontenelle, da 16'
DP, realizou blitz em conjunto com a Delegacia de Entorpecentes, Delegacia de Roubos e Furtos e a PM.
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Espanhol
assaltado atirou
no ladrão
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MIEGISTRCM
Ettuprador
executado
na sinuca
Um homem pardo, baixo,
magro, com cerca de 25
anos.trajandosomente calça earmado com um revól-'
ver calibre 38, assassinou
com vários tiros, ontem à'
tarde, o estuprador Lúfó
Carlos da Silva, o Curió,
morador no Morro de Sâo
José, na Praça Seca. O crime ocorreu no Café e Bllhar Recreio, no Largo do
Cáftipinho, 29, de propriedade de AJvarilo José Ribeiro, que estava ausente. O
empregado do bilhar, Antônio Anacleto Pinto, contou
ao inspetor Nascimento.da
28» DP, que todas as mesas
de sinuca estavam ocupadas e Curid jogava numa
delas quando o assassino
chegou de arma na mão,
passando a caçar a vítima
até conseguir assassiná-la
com vários tiros. Curid
morreu sob a última mesa
de sinuca, tendo o criminoso fugido, não sem antes
avisar aos empregados do
café: "olha, náo precisa se
assustar que náo é nada
com vocês. Meu negócio
era com ele". O fato ocorreu às 13h30m e acredita o
inspetor Nascimento que o
crime foi praticado por vingança, suspeitando-se que
Curid tenha estuprado algum parente do assassino.
¦ Vários tiros. Luís Artur
Ribeiro.de 23 anos, foi assassinado com vários tiros
na madrugada de ontem,
por três indivíduos, em
frente à residência, na Rua
Álvaro de Miranda, 90, em
Inhaúma. Neuza Rodrigues, companheira da vítima, informou ao inspetor
Baesso, da 24» DP, Encantado, que Luís estava em
casa quando os assassinos
o chamaram ao portão. Ao
sair foi sumariamente executado, tendo os criminosos fugido em seguida, sem
que pudesse identificar algum deles devido à escuridão.
Muitas pauladas. O ajudante de caminhão Geraldo
Rocha de Oliveira, de 29
anos, foi encontrado morto
na manhã de ontem, na
Rua Afonso da Silveira Filho, em Jardim Clarisse, em
Jacarepaguá. A vítima, trajando short verde e camiseta branca, foi assassinada a
pauladas. O inspetor Oliveira, da 32J DP, em Jacarepaguá, esteve no local e deteve Aldecir Caldeira e João
Batista Jerônimo que estiveram em companhia de
Geraldo até poucos minutos antes dele ser morto.
Aldecir e João Batista negaram o crime, mas náo
souberam dizer quem fofo
autor. Eles são os principais suspeitos.
Morto no carro. As autoridades da 62'' DP, Imbariê.
estáo investigando um misterioso acidente de trânsito
ocorrido na madrugada de
ontem, no quilômetro 139
da Rodovia Rio-Petrópolis.
Carlos Roberto Ferreira, de
31 anos, foi encontrado
morto dentro de seu Volks,
QT-0639, cuja tampa da
mala, pára-lamas e tampa
do motor, indicavam que o
veículo fora colhido pela
traseira e possivelmente
colidiu com outro, havendo
um princípio de incêndio
no motor. O inspetor Erh
compareceu ao local e convocou o perito Cleber. que
só pode determinar ter o
carro sido arrastado por
uns 20 metros.
Duas facadas. Um menor, de 17 anos presumiveis, branco e nu, foi encontrado morto com duas
facadas no pescoço, no final da noite de sábado, rie
Ladeira Santo Antônio, que
dá acesso ao Mosteiro de
Santo Antônio, no Largo da
Carioca. As autoridades da
3* DP, no Centro da cidade,
que investigam o crime,
conseguiram apurar entre
os freqüentadores do local
que o menor era homossexual, mas ninguém soube
identificá-lo.
Mistério. O balconista do
Supermercado Disco, na
Penha, Anézio de Souza, de
31 anos, foi assassinado na
madrugada de ontem com
quatro tiros e seu corpo
encontrado pela manha na
esquina da Estrada da Guanta com Rua Ambaí, em
Nova Iguaçu. O inspetor
Moisés, da 52» DP, em Nova
Iguaçu, compareceu ao local e ouviu a companheira
da vítima, Sandra Maria,
tendo esta informado que
Anézio saiu na noite de sábado para ir a um samba.
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10 ULTIMA HORA

Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de janeiro de 1983^

MONGERAL

PALA
lOPOVOl
Estranho
atendimento
Sou moradora de" Guapi! mirim por pura necessidade. Meu marido é supervijsor de uma metalúrgica e
ifoi transferido para cá com
ia família. Posso até asseguIrar que temos uma vida
jestável, não dependemos
tanto do ambulatório da:qui, como dependem estes
pobres miseráveis. Por isso
estou escrevendo para fazer uma denuncia do que
aconteceu comigo em. dezembro passado. Eu estava
com um tumor no ouvido,
sem saber. Fui procurar o
médico no ambulatório,
pois não conseguia dormir
nem andar, de tanta dor.
Fui amparada pelo meu enteado de 18 anos e por uma
amiga. Quando chegamos
lá, a enfermeira que faz a
ficha estava conversando e
não quis nos atender, e o
médico estava tomando banho. Isto às 10 horas da
noite. Voltei para casa pior
do que estava, mas voltei
ao ambulatório no dia seguinte, às llh30m. E a encarregada do plantão não
queria me atender, porque
o médico estava descansando. Tive que invadir a sala
do médico e gritar que iria
denunciá-lo. Quando fui
atendida, finalmente, ele,
para me castigar, receitou
remédio para gripe e usou o
estetoscópio para ouvir as
batidas do meu coração. E
diagnosticoutudo errado,
quanto ao que eu estava
sentindo. Ainda tentei falar
com ele sobre o caso, mas
ele não quis me ouvir. No
outro dia, procurei o meu
médico, que me disse que
isso é caso para ser levado
ao conhecimento das autoridades responsáveis pelo
ambulatório do INAMPS,
para que saibam o que está
se passando aqui em Guapimirim.
Ina Nelma Alves Lima Guapimirim

Perigo
de vida
Na Alameda São Boaventura, altura do n5 468, via
de acesso principal ao sair
da Ponte Costa e Silva, há
uma rampa que dá acesso à
travessia de carros, sèparando as duas pistas Niterdi-Rio e vice-versa. Não
existe sinalização orientando os veículos, e isto resulta em batidas constantes.
Diversos acidentes com vitimas têm ocorrido, por
culpa exclusiva das autoridades. Elas serão responsaveis por qualquer ocorrência com vítima fatal, porque os moradores daquela
artéria, bem como os da
Travessa Alice, estão cansados de pedir providências
ao Detran.
Arídio Garcia da Rosa Filho - Niterói.

Árbitros
gordinhos

| Tenho acompanhado diariamente em UH a situação
dos árbitros gordinhos e
gostaria de parabenizá-los
pela seriedade que os mesmos vêm demonstrando no
trabalho, fazendo regime
rigoroso, a fim de se manterem com boa postura e bom
desempenho diante de suas
atribuições. Como exemplo
cito o nome do ilustre árbitro Pedro Carlos Bregalda
do Carmo, que reduziu seu
peso em aproximadamente
10 quilos, fazendo desta
forma nos lembrarmos do
velho- provérbio britânico
"the right man in the right
place", hoje colocado em
prática pela CBF.
Sebastião Pires - Rio

Carmem da Silva Santos
- Méier
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Município: ascensão
lá tem regulamento

Cs servidores municipais poderão inscrever-se até 3
de fevereiro próximo no concurso para transferência
funcional a dezenas de categorias, nos termos da deliberaçáo A/CCC n» 19/82 da Comissão de Classificação de
Cargos da Secretaria de Educação. Há mais de 2 mil vagas
para 60 categorias, com desdobramento em várias especialidades - a maioria delas se destina aos professores com
formação universitária ou com o curso de estudos adicionais, que poderão candidatar-se a professor lou professor
III
A deliberação, cujos dispositivos ainda não foram
divulgados entre a grande maioria dos servidores municipais, inclui, em anexo, quadro com a distribuição de vagas
por categoria funcional, referência de remuneração e
modelos de requerimento referentes à transferência para
professor Ie III Como-se trata de matéria de interesse de
todo o funcionalismo do Município, passamos a transcrever a íntegra das novas normas:
"Art. 1« - À transferência de
que trata o artigo 12,
inciso III da Lei n« 95, de 14 de março de 1979, sd
concorrerão os funcionários que tenham completado o
interstício de 1.095 dias de efetivo exercício no cargo até
30 de junho de 1982.
§. 1»- Não estão sujeitos ao interstício os funcionários
cujos cargos foram transpostos para o Plano de Classificação de Cargos aprovado pela Lei 95, de 14 de março de
1979.
§ 2« - Cs servidores incluídos no Flano de Classificação de Cargos e Pianos de Vencimentos do Município do
Rio de Janeiro, por transformação em cargos dos empregos correspondentes, em face do disposto nas leis n<s 100,
de 27 de abril de 1979, 148, de 19 de dezembro de 1979, e
150, de 14 de março de 1980 não estão beneficiados pela
isenção prevista no parágrafo anterior.
Art. 29 - A transferência far-se-á para as categorias
funcionais relacionadas no anexo I e dentro das vagas
nele indicadas.
Art. 39 - A habilitação exigida para a transferência é a
relacionada no anexo Ildesta deliberação.
Parágrafo dnico - Para atender à habilitação exigida
serão apenas considerados os cursos concluídos até 30 de
junho de 1982.
Art. 49 - Cs funcionários que satisfaçam as condições
previstas na presente deliberação terão o prazo improrrogável de 30 dias, contados a partir do primeiro dia lítil
imediato ao da publicação desta deliberação, para solicitar
os benefícios da transferência.
§ 19 _ Na hipótese de o beneficio ser solicitado pela
primeira vez, deverá o funcionário requerer na forma do
modelo constante do anexo III, dando entrada na secretaria em que estiver lotado, acompanhado dos comprovantes de habilitação, originai ou cópia reprográfica.
§ 29 - Quando já houver requerido pela deliberação
A/CCC n915/81, deverá somente preencher o formulário
constante do anexo IV desta deliberação, nos protocolos
de suas secretarias de origem e juntar, se for o caso, a
habilitação agora exigida.
Art. 5* - O vencimento do prazo estabelecido no
artigo 49 quando incidir em sábado, domingo, ponto
facultativo ou feriado fica prorrogado para o primeiro dia
iftil seguinte.
Art. 69 - Cb funcionários lotados na Secretaria Muni cipal de Fazenda deverão proceder na forma estabelecida
no parágrafo l°do artigo 49.
Art. 79 - No caso específico de transferência para a
categoria funcional de professor I, a habilitação exigida,
de acordo com o ofício n 9 2.365/81 DEMEC, éo certificado
de registro de professor expedido pelo MEC ou a autorização para lecionar expedida pela Secretaria de Estado de
Educação e Cultura.
Art. 89 - Em se tratando de funcionários que detenham duas matrículas, poderão solicitar os benefícios da
transferência em cada uma delas, desde que façam dois
requerimentos em separado, anexando a cada um deles a
habilitação exigida.
Art. 99 - No caso do funcionário que pretenda
solicitar a • transferência para mais de uma categoria
funcional, deverá requerer separadamente, anexando a
documentação necessária em cada requerimento.
Art. 10 - Não caberá nenhum recurso ao funcionário
que requerer transferência para mais de uma categoria
funcional, quando as provas se realizarem no mesmo dia e
horário.
Parágrafo dnico - Nesta hipótese, o funcionário
deverá fazer a devida opção no Departamento de Desenvolvimento- de Recursos Humanos, no prazo que será
determinado por aquele órgão, nas instruções reguladoras
do concurso interno.
Art 11 - Os processos serão instruídos pelos órgãos
de pessoal de cada secretaria e do gabinete do prefeito,
com o comprovante de habilitação exigida, o levantamento dos tempos de serviço em dias, no cargo, no Município,
no Estado e no serviço publico, e com a indicação do
Índice natalicio.
Parágrafo dnico - Cs processos que não satisfaçam ao
estabelecido nesta deliberação serão instruídos e remetidos à Divisão de Oassificação de Cargos com o motivo
denegatório do benefício solicitado.
Art 12 - Os processos a que se refere o artigo 11 e
seu parágrafo dnico da presente deliberação serão encaminhados à Divisão de Oassificação de Cargos pelos
órgãos de pessoal de cada secretaria e do gabinete do
prefeito, em 10 dias após o dia imediato da expiração do
prazo para solicitação do beneficio.
Art 13 - A Divisão de Oassificação dè Cargos
apreciará os processos, examinando a habilitação apresentada e demais requisitos estabelecidos por esta deliberação e os encaminhará à Comissão de Oassificação de
Cargos.
Parágrafo dnico - Na existência de qualquer duvida
em relação à instrução dos processos, a Divisão de
Oassificação de Cargos fará a devolução ao órgão de
pessoal, a fim de que a mesma seja dirimida.
Art. 14 - A Comissão de Oassificação de Cargos fará
a devida apreciação, relatando os processos e remetendoos ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, quando estiverem revestidos das exigências
legais, para que os candidatos sejam submetidos a concurso interno de provas ou de provas e títulos, de acordo com
o estabelecido no art. 3°do Decreto n93.093, de 5 de iunho
de 1981."
Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

Estoque
perigoso
Leitora deste conceituado jornal, venho solicitar a
publicação de uma reclamação, chamando a atenção das autoridades (ainda
quero acreditar nelas), para
o seguinte problema: na
Rua Lopes da Cruz, 142,
Méier, há um prédio de estacionamento de automoveis. Até aqui nada de mais.
Todavia, observei as seguintes irregularidades: a)
não tem sinal funcionando
para entrada e saída de carros; b) estoque de inflamaveis, inclusive gasolina, para lavagem e lubrificação
de carros; c) os carros estacionados e guardados ficam
as 24 horas com as chaves,
um convite aos assaltantes;
e d) fica perto de edifício
residencial, logo uma explosão poderá causar sérias
conseqüências. O estoque
de gasolina fica escondido
no escritório.

COLUNA
DO SERVIDOR

j$É

A confiança é
feita no tempo.

Em 147 anos de existência, o Mongeral fez
mais do que amparar e proteger milhares de
< famílias brasileiras. Fez muito mais. Pagou mais
benefícios de aposentadoria, pensão e pecúlio
do que qualquer outra entidade de previdência privada. Transformou a previdência supletiva em um
instrumento imprescindível ao bem-estar social.
Mongeral. 147 anos de segurança,. Confiança feita
notempo.

MONGERAL
FUNDADO EM 1835

RIO DE JANEIRO-RJ Rua da Outanda, 62
retrata Aranha. 327- 5.° andar Teh.: 242-0057 e 242-2871
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Empresas dão calote
nos seus empregados
Maus pagadores estão na área metalúrgica
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Monrevi vai
levar à DRT as denúncias
contra escolas

Escolas terão
se explicar
que
Irregularidades denunciadas à DRT
O presidente do Sindicato dos Professores do Municipio do Rio de Janeiro, José Monrevi Ribeiro, informou que
as irregularidades que vêm sendo cometidas por quase
uma centena de escolas da rede particular serão discutidas
hoje às 11 horas, em mesa-redonda na Delegacia Regional
do Trabalho.
As escolas não estão pagando o salário corretamente,
deixam de depositar o FGTS, não assinam carteira de
trabalho, além de obrigarem os professores a jornadas
excessivas de trabalho entre outras irregularidades.
Esses problemas se acentuam devido à ineficiência
da fiscalização do Ministério do Trabalho. Por isso fazemos questão de que o responsável pelo setor de fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho esteja presente
nessa reunião - disse o dirigente nacional.
ILHA DA FANTASIA
Monrevi revelou que um exemplo do abuso patronal é
o Jardim-Escola Ilha da Fantasia, que não pagou os
salários de novembro, dezembro e, também, o 13s salário:
^ - O professor normalmente tem dois ou três empregos
e vai esperando receber; quando cai na realidade está com
três quatro meses e até onze de salários atrasados, pois
fica na esperança de que um dia o colégio pague tudo. Se
da escola, dificilmente receberá por não ter corhprovánte
de que lecionou naquele estabelecimento.
Ele denunciou que vários colégios estão obrigando os
professores a trabalhar como se autônomos fossem, livrando-se assim, dos encargos sociais:
O professor paga o ISS, deposita o FGTS e ainda
paga o INPS;.portanto, seu salário é cada vez mais baixo,
vez que esses colégios não chegam a pagar o mfnimo
estabelecido no acordo. Isso acontece porque o mercado
de trabalho está restrito. Para evitar o desemprego, o
professor é obrigado a se sujeitar a imposições absurdas
dos patrões, que contam com a complacência da
fiscalização.

CONTRAMESTRES
JA TÊM NOVA DIRETORIA
NO SINDICATO
Serafim da Cruz venceu as eleições (para renovação
da diretoria, conselho fiscal e delegados representantes
junto à Federação) do Sindicato dos Mestres e Contramestres das Industrias de Fia'çáo e Tecelagem do Rio,
derrotando a chapa dois encabeçada por José Francisco
da Silva. A posse deverá ocorrer até o dia 10 de março.
Ele informou que a primeira meta a ser atingida é a
contratação de um empréstimo para a construção de um
conjunto residencial, em área cedida pela companhia
Nova América, em Del Castilho, cujas unidades serão
destinadas aos associados de menor renda.
Outra meta é a ampliação dos serviços médicos que
atualmente não atendem às necessidades dos associados e
seus familiares.

Costureiras de
volta à fábrica
Sindicato está dando cobertura

As costureiras da Helô Confecções voltarão hoje ao
trabalho, depois de uma série de problemas em que se viu
envolvida a fábrica, quando de sua localização em Campo
Grande (Rua Campo Grande, 1.280) resultando em queixa
na delegacia policial daquele bairro.
O dono da empresa, Edson Rodrigues, deu férias
coletiva antes do Natal mas não pagou novembro, dezembro e o 13'salário às costureiras que voltaram ao trabalho
no dia marcado sem encontrar as máquinas. O arquivo do
departamento pessoal foi queimado, segundo também
constataram.
Orientadas pelo sindicato, elas procuraram a delegacia para registrar a queixa e ficaram aguardando o
desenrolar dos acontecimentos. Agora o empresário, através de anuncio publicado, está convocando-as para a
reabertura da fábrica que funcionará na Rua das Amendoeiras, 255, Vila Cosmos.
João Jeremias César, dirigente do sindicato, pediu às
70 costureiras que se reiinam hoje pela manhã na
Estação de Campo Grande e, depois, se dirijam em grupo
para o novo endereço, a fim de evitar outros problemas.

DESENHISTA
ESPERA DO TRT SOLUÇÃO
SALARIAL
A questão salarial dos desenhistas, que têm data-base
retroativa a 17 de dezembro, deverá ser definida pelo
Tribunal Regional do Trabalho em fevereiro, segundo o
dirigente da categoria, Geraldo Pereira de Souza. Nas
negociações com os patrões não houve possibilidade de
acordo e o sindicato foi obrigado a ajuizar o dissídio,
garantindo a data-base e os reajustes do mês.
Da pauta constam o adicional de produtividade de
10% para quem ganha até três mínimos regionais, 7,5% de
três a 10 mínimos e 5% acima de 10 mínimos regionais;
garantia de emprego e salários por 60 dias à gestante
depois da licença do INPS no período ptís-parto; salário
profissional de três mínimos regionais para desenhista
técnico-projetista, dois e meio para desennista e dois para
copistas; obrigatoriedade da assinatura dos trabalhos; e
fornecimento do material utilizado, entre outras vantagens.
Geraldo Pereira de Souza disse que as empresas que
não pagaram o 139 salário, com aplicação dos percentuais
de dezembro, serão acionadas na Justiça do Trabalho.
Para tanto, os prejudicados deverão procurar o departamento jurídico do sindicato (Rua Estácio de Sá, 67,
Estácio), a fim de solucionar a questão.
- De acordo com nossa data-base, os companheiros
que ganhavam até três salários mínimos regionais tiveram
reajuste automático de 44,55%; de três a 10 mínimos, 40,5%
e o fixo de Cr$ 2.863,51; de 10 a 15 mínimos, 32,4% e o fixo
de Cr$ 21.953,59; de 15 a 20 mínimos, 20,25% e o fixo de
Cr$ 64.906,67; e, acima de 20 mínimos, o fixo de
Cr$ 160.356,67 -explicou Geraldo Pereira.
OFÍCIO A FIGUEIREDO
O dirigente informou que o sindicato encaminhou
ofício ao Presidente Joáo Figueiredo, relatando o inconformismo dos trabalhadores com a mudança da política
salarial, sobretudo a retirada da produtividade e dos 10%
acima do INPC para quem ganha até três salários minimos regionais.

O departamento jurídico do Sindicato
dos Metalúrgicos divulgou um listão com
os nomes das empresas que não cumprem
os compromissos para com seus emprega
dos. Entre eles, o pagamento de novembro
de 82, 13» salário, FGTS, adicional de insalubridade, férias e o recolhimento da contribuição do INPS.
O diretor do sindicato , Martinho Batista
da Silva, disse que, apesar de as reclamações virem se avolumando, há vários casos
de infrações que ainda não foram denunciados simplesmente porque os trabalhadores
temem perder o emprego, a exemplo daque
les que não recebem seus salários firmados
"--"--¦
" - no ano
'
em
acordo com os patrões
passado
Até contracheques eles negam ao pessoal
observou Martinho.
INFRATORAS
Estas são algumas das empresas infratoras que constam do listão: Metalúrgicas 3
M (Rua Dr. Manoel Reis, 269, Centenário
Caxias); Mecânica Yamoto; A.B.C. Válvu

Ias; Shell Mording (Estrada São Lourenço
Capivari, Caxias); CC. Metalúrgica (Rodovia Washington Luís, Três Marias, Caxias)
Imaço (Estrada da Chacrinha, Vila São
Lute); Marobrás (Rod. Washington Luís,
Km 104, Caxias); SantoAmaro (Rua Getdlio
de Moura, S.J. de Meriti); Metal Scala (Rua
dos Cravos, 10, Parque Araruama, Caxias);
Mida Metais Não Ferrosos (Rua Santa Isabel, 8, Jardim Gramacho); Rio Inox Aço
Fundição Ltda (Estrada São Lourenço, 485,
Caxias); Auto-Mecdnica Mculrmão (Rod
W. Luís, Km 105); Metal Novo Horizonte
(Rua Monte Azul, 56, Jardim Gramacho,
Caxias); Geraluz (Av. Comendador Teles,
Vila Sâo José, São J. de Meriti); Ebrás
(Jardim Gramacho); Bombas Bernet (Av.
Pitágoras, 881, Capivari) e Disul (Rua
Bernardes Vasceoncelos, 149, Vila Maria
Helena, Caxias). Nesta ultima, os metalür
gicos fizeram greve na quarta-feira e hoje
deverão paralisar novamente, caso não recebam o salário atrasado.

Contribuição
sindical, solução
de independência

Biscoiteiros
discutem salário
quarta-feira

Mais do que nunca a manutenção do
sindicalismo brasileiro livre vai depender
dp pagamento, pelos trabalhadores autônomos e profissionais liberais, da contribuição sindical de 1983, afirmou Carlos Falkenberg, presidente da Confederação Nacional das Profissiões Liberais.
Ele falou de sua apreensão e de todos os
sindicalistas brasileiros, que não poderão
cumprir os programas assistenciais de suas
entidades se os trabalhadores deixarem de
pagar em dia a contribuição sindical, este
ano.,
- É necessário alertar a classe trabalhadora para as multas e correções que incidem sobre atraso do pagamento da contribuição sindical. O benefício do pagamento
isento só prevalece até 28 de fevereiro. A
contribuição sindical, paga por todos, vai
permitir aos sindicatos a necessária liberdade para continuarem seu trabalho em favor
dos trabalhadores, independente das bênçáos e favores que acabam cerceando a
defesa dos legítimos interesses dos mais
fracos, exatamente os que mais dependem
de seus sindicatos - afirma Carlos Falkenberb.
O dirigente está apreensivo com as empresas que mantêm em seus quadros empregados de profissões liberais, as quais
fazem o recolhimento da contribuição sem
obedecer a lei.

A questão salarial dos trabalhadores nas
industrias alimentícias e de biscoitos será
discutida quarta-feira, às 14 horas, na audiência de conciliação entre José Rodrigues, dirigente da categoria, e os representantes patronais.
Os biscoiteiros tém data-base retroativa a
1 deste mês e reivindicam adicional de
produtividade de 4% para quem ganha até
três mínimos regionais, 2% de três a 10
mínimos e 1% acima desta faixa, entre
outras vantagens. Para a gestante eles querem a garantia de emprego por 60 dias
depois da licença do INPS no período pósparto e, para os estudantes, abono de faltas
em dias de provas escolares com horários
coincidentes com a jornada de trabalho.
José Rodrigues disse que as negociações
estão bem adiantadas e há possibilidade do
acordo ser assinado com as vantagens pretendidas e mais o piso de ingresso na
categoria, no valor de CrS 25 mil.
GARANTIDO
Os trabalhadores, por força da data-base,
já têm garantido para quem ganha até três
mínimos regionais o reajuste de 41,36%; de
três a 10 mínimos, 37,6% e o fixo de
Cr$ 2.658,47; de 10 a 15 mínimos, 30,08% e o
fixo de Cr$ 20.381,60; de 15 a 20 mínimos,
18,8% e o fixo de Cr$ 60.258,66; e, acima de
20 mínimos regionais, o fixo de
CrS 148.874,34.

PROFISSIONAIS
DE ENFERMAGEM TÊM
ACORDO ASSINADO
Foi assinado o acordo salarial dos profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas,
massagistas e empregados em hospitais,
clínicas e estabelecimentos afins do interior
do Estado do Rio e do Espírito Santo,
garantindo estabilidade no emprego por 90
dias para os acidentados no trabalho que
retornem às suas atividades.
O presidente da federação da categoria,
Juraey Martins, informou que o adicional
de produtividade foi fixado em 4%, as horas
extras terão 25% sobre a hora normal e
adicional de insalubridade variará de 10%,
20% e 40%, conforme o local de trabalho.
Para a gestante ficou assegurada a estabilidade por 90 dias depois da licença do

INPS no período pós-parto. Os estudantes
terão direito ao abono de faltas em dias de
provas escolares, com horários coincidentes com a jornada de trabalho, desde que
avisem 72 horas antes à empresa.
As empresas deverão dar uniformes e
lanches para o pessoal da noite. No ato do
pagamento, os empregados receberão envelopes timbrados, discriminando ganhos e
descontos.
A jornada de trabalho, quando escalonada, deverá obedecer o critério de 12 x 36 e
os que tiverem cinco anos de casa terão
direito ao adicional por tempo de serviço,
pago mensalmente na base de CrS 500.

Firma fantasma com
vigilante sem preparo
População do Rio vem correndo sério risco

Amaro Tavares, presidente em exercício
da Associação Profissional de Vigilantes,
denunciou ontem que a população corre
sério perigo com as firmas fantasmas que
vém surgindo, empregando vigilantes despreparados para o exercício da profissão.
Ele explicou que as empresas contratam
diretamente o vigilante, que exerce a função armado, fardado e sem nenhuma noção, ao contrário do pessoal que é treinado
na Academia de Polícia. Quando acontece
qualquer coisa, os empregadores saem do
caso e o incauto, sem qualquer proteção
jurídica, acaba sendo prejudicado.
- Já aconteceram vários casos em que
estão envolvidos esses vigilantes. Quando o
caso chega à delegacia descobre-se que era
um falso Vigilante, mas, como sempre, a

corda arrebenta para o lado do mais fraco.Isso pode ser evitado se a DRT realizar
uma fiscalização rigorosa -disse Amaro.
Na Ultima reunião dos vigilantes, Amaro
foi escolhido para presidir o Grupo de
Empregados em Empresas de Vigilância Grev - que tem como principal objetivo
mobilizar o pessoal para as futuras campanhas, escolhendo representantes, no minimo de três por empresa, que serão responsáveis pela mobilização. José da Silva e
José Laércio de Almeida foram escolhidos,
respectivamente, tesoureiro e secretário.
Amaro concluiu dizendo que algumas
empresas, entre elas a Sesvi, estão cobrando o uniforme, descumprindo o acordo
firmado no ano passado.

-MOVIMENTOVldreiros

Cimento

Sapateiros

O presidente do Sindicato dos Vidreiros, João Gomes, espera para os próximos dias o julgamento do
dissídio coletivo pelo Tribunal Regional do Trabalho.
Todas as vantagens que forem conquistadas terão retroatividade a 1 de novembro, data-base da categoria.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Industrias de Cimento, Cal
e Gesso de São Gonçaio,
Claudienir Bastos, disse
que continuará lutando para aumentar o adicional de
insalubridade conquistado
por seus companheiros da
Companhia Portland de Cimento Mauá. Eles conseguiram-10%, enquanto trabalhadores de outras empresas conquistaram 30%.
O dirigente lembrou que a
lei faculta o escalonamento
do adicional, de acordo
com o grau de insalubridade, podendo o mesmo ser
concedido nas bases de 10,
20 e até 40%.

O presidente do Sindica-,
to dos Sapateiros, Nilton
Teles, informou que o açor-,
do da categoria, já assinado, vem sendo cumprido'
pelas empresas. Agora só
falta a homologação do do-*
cumento, para tornar-se legal, pelo Tribunal Regional
do Trabalho. Entre as van--.
tagens conquistadas pelos
sapateiros figuram: o pisode CrS 35.352 e o prêmio de
Cr$ 1.500 pago no dia dos
padroeiros da categoria,
São Crispin e Sâo Crispi
niano, comemorado a 25 deoutubro.

Representantes
Paulo Rodrigues Alves lidera a chapa Única que
concorrerá às próximas
eleições (para renovação da
diretoria, conselho fiscal e
delegados representantes
junto à Federação) do Sindicato dos Representantes
Comerciais.

Operários Navais
O Sindicato dos Operarios Navais do Estado do
Rio abriu inscrições para os
interessados em participar
dos cursos de ginástica feminina e masculina, de judõ e caraté. Maiores informações na sede da entidade
(Rua Benjamin Constant,
385, Barreto, Niterói).

Marítimos
As diversas lideranças da
área marítima esperam para o dia 28 deste més a
resposta do ministro da
Marinha, Maximiano da
Fonseca, sobre a alteração
na nova Regulamentação
do Tráfego Marítimo, que,
segundo alguns dirigentes,
irá acarretar desemprego
em vários setores.

Culinários

O Sindicato Nacional dos
Taifeiros, Culinários e Panificadores Marítimos esta
articulando campanha salarial, visando os reajustes
de 1 de fevereiro. Os trabalhadores têm assegurados,
para quem ganha até ires
mínimos regionais, 39.93%;
de três a dez mihimos 36,3%
e o fixo de CrS 2.566,55; de
dez a 15 mínimos 29.04% e o
fixo de Cr$ 19.676.92; de 15;
a 20 mínimos 18,15% e o
fixo de Cr$ 58.175,25, e acima de 20 mínimos o fixo de
CrS 143.727.09.
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-^—TURFE
Dona Jaine venceu bem
a prova de potrancas

Dona Jaine, uma filha de Notus, foi a
ganhadora da prova de potrancas da nova
geração, habilmente dirigida por Eriton
Ferreira. A dupla ficou com Dorothy
Round, enquanto Easel, que não teve um
percurso favorável, apareceu nos metros
derradeiros para terminar na terceira posicão, agarrada com a segunda colocada.
Puente La Reine e Helen Jacobs, nesta
ordem, completaram o placar.
Em São Paulo, Derek levantou o grande
prêmio Piratininga, conduzido por Albenzió
iBarroso. No segundo posto terminou Clackson, enquanto Eécio, representante do
turfe carioca, finalizava na quinta posição.
Tremendo, defensor do Haras Santa Ana do
'Rio
Grande, que teve a condução de J.M.
Silva, nada produziu.
I» páreo -1-) Apressado (G. F. Almeida) 2-)
Great Joke (M. C. Porto) V (3) 2,00; D (24)
6,10; P (3) 1,40 e (7) 1,90. Tempo: 95s4/5. A
seguir: Tutaky, Kadafi e Duduto. Não correram Hurdler e Emanuel. Dupla. exata:
13,30
2» páreo - 1-) Alef (E. R. Ferreira) 2o)
Dubom (F. Silva) V (5) 8,20; D (34) 27,40; P
(5) 4,50 e (3) 2,00. Tempo: 90s. A seguir:
Fananytó, Yabadabadoo e Affezione.
3? páreo - Io) Norberto (E. R. Ferreira) 21-)
Vicio (G. F. Almeida) V (7) 2,20; D (24) 3,40;
P (7) 1,30 e (2) 1,70. Tempo: 102sl/5. A
seguir: Canrobert, Horreo e Asilado. Não
fcorreu Que Suefio.
jl» páreo - 1-) Carneiro (M. Andrade) 2»)
Zaffer (J. Pinto) V (3) 1,50; D (24) 2,40; P (3),

1,20 e (8) 1,40. Tempo: 87s4/5. A seguir:
Takesk, Berrante e Devonshire. Náo correu
Orelhano. Dupla exata: 6,00
51- páreo -19.) Dona Jáine (E. R. Ferreira) 2-)
Dorothy Round (F. Pereira) V (1) 3,00; D
(13) 3,90; P (1) 1,60 e (4) 1,50. Tempo:
63s4/5. A seguir: Easel, Puente La Reine e
Helen Jacobss.
6» páreo - l9) Ox-Blue (J. B. Fonseca) 2»)
Jongoville ü. Malta) V (4) 8,90; D (24) 6,10;
P (4) 4,90 e (6) 2,40. Tempo: 81s3/5. A
Boy e Feb. Não correu:
seguir: Ballito, Folly
'
Faden e Frade.
T> páreo - 1-) Alpine Sky (A. Oliveira) 2')
Quattrocento (G. F. Almeida) V (1) 2,10; D
(14) 1,70; P (1) 1,30 e (7) 1,30. Tempo: 82. A
seguir: Consulat General, Cartat D'Or e
Moreh. Dupla exata: 6,10.
8» páreo -1") Ducky Na tive (J. Ricardo) 2-)
Quadrimotor (J. Portilho) V (1) 2,50; D (12)
2,30; P (1) 1,60 e (3) 3,10. A seguir: Cyrille,
Em Kifalá e Lemo:
9» páreo - 1°) Tia Claudia (F. Pereira) 2°)
Elianizia (M. Andrade) V (1) 3,80; D (12)
1,80; P (1) 1,20 e (3) 1,10. Tempo: 82s2/5. A
seguir: Dulegreen, Tuytrilla e Burguesia.
Não correram Tuaca e Gqld Winner. Elianizia foi desclassificada do primeiro posto.
10» páreo"- 1°) Koréa (E. R. Ferreira) 29)
Gigi Bonbon (G. F. Almeida) V (2) 3,10; D
(11) 2,00; P (2) 1,20 (1) 1,10. Tempo: 83s4/5.
A seguir: Barduega, Gebara e Miss Araras.
Não correram Hey Jude e Blessed Kali.
Dupla exata: 4,40. Movimento de apostas:
Cr$ 67.356.920,00

NIETZSCHE CONTINUA COMO FORÇA
l9 páreo - Vai de Blue, na última, largou em
cima
'Agora,de liei e acabou esmorecendo no final.
as coisas estão mais fáceis para seu
lado e confiamos em sua vitória. Bagdad
Sin, que atravessa excelente fase de treinaniento, e Vini Vidi Vinci, que voltou ganhando com autoridade, são os principais
adversários.
2» páreo - Lupita é uma égua de boas
Qualidades que pode ir longe nas pistas.
jVolta bem preparada e deve conquistar
mais um triunfo. Bala, que a secundou no
Ultimo encontro, continua em forma, sendo
a' rival mais perigosa.
39 páreo - Facada correu bem ao estrear na
Gávea, adiantando um pouco após a carreira. Ficou como força e deve ganhar em
previsão normal. Mal Afiada, de novo em
sua turma, pode surpreender a favorita
4$ páreo - Good Lawyer foi muito-prejuditado na ultima e, mesmo assim, chegou
agarrado com os vencedores. Agora, o páreo está mais fraco e acreditamos que leve
à melhor. Connors anda chegando ali por
perto, sendo perigoso nesta viajada.
&« páreo - Hebu vem de boa atuação,
mostrando progressos acentuados em sua
forma. Agora, num percurso maior, o filho
de Heatheu pode atropelar com/sucesso, no
i*ue acreditamos. Felt ganhou bem e contihua com possibilidades.
- Lezard está mais firme do que
J5* páreo
e vem de uma derrota ingrata. E a
orça do páreo e vai ser difícil perder.
Íiunca
Humboldt é o rival mais perigoso, porém
está retornando de longa ausência e pode
jfaltar um pouco na hora decisiva.
T9 páreo - Nietzsche reapareceu num como-

do triunfo e só fez melhorar daí para cá, o
que mostrou no bom trabalho que realizou
na milha em 107s. Continua mandando na
turma, devendo repetir o feito. Midnight
Star vem de corridas satisfatórias, sendo o
principal adversário do favorito.
89 páreo - Héchtia, após uma série de
colocações, descansou um pouco e volta
pronta para vencer, encontrando a turma
desfalcada. Taka Linda, que sempre chega
ali por perto, e Great Desire, outra que tem
colocações na companhia, aparecem num
plano secundário.
99 páreo - Lierlly chegou ao melhor da
forma e a carreira agora está mais favoravel. Vamos com ele, deixando El Visco, que
está em fase de evolução, como adversário
mais perigoso.

FAÇAM O JOGO
BARBADA: T>\
BOA DE UH: 4- 2
MELHOR DUPLA: 69 12
ACaDE VENCEDOR: 49 2 - 79 1 -8- 1
AC.DE DUPLAS: 49 23 - 59 12 - 6912

PALPITES UH
1« - V. de Blue - Vini> V Vinci - Bagdad Sin
29-Lupita-Bala-Aitak
3» _ Facada - Mal Afiada - Saragata
49 - Good Lawyer - Connors - Tio Mário
5«-Hebu-Felt-Jotalhão
69 - Lezard - Humboldt - Ocarion
79 - Nietzsche - Midnight Star - Lagos
89 - Héchtia - Taka Linda - Great Desire
9'-' - Lierlly - El Visco - English Sir
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-1? PÁREO - Xs 19H.45 - 1.200 metros PRÊMIO : Cr$ 210.000,0076s4
lí( 8)Bem Ksar
1.2 NP
55 44, J. Ricardo
1 • 1 VINI VIDI VICI
1?( 6)Trade Wlnd CPsl.2NL
78s
57! 61 J.M. Silva
2- 2 MIKHAIL
2?( 7)Eremlta
1.0 GM
58s
55 llF.rerelrá rv
3- 3 TUYUTINA
19( 6)Satnt James
1.0 AU
62b2
58 5|j. Pinto
4 BAGDAD SIN
81b4
1.3 NP
u9( 3)Ucl
57 21 W.Gonçalves
4- 6 VALDEBLUE
75b4
1.2NM
19( 6)John Bee
55 3 |R. Marques
6 FRETTOLOSO
PRÊMIO Cr$ 210.000,0029 PÁREO->s 20H.15 - 1. 300 metros 82s2
1. 3NL
19( 8)Bala
J. Ricardo
58
1 ¦ 1 LUPITA
B3sl
1.3 NP
59( 7_Crlpt*
P. Pereira F9
58
2 EiaWiSklddy
88s3
69( 7)Noble Mark RS 1.4 £L
J. Malta
57
2. 3 AITAK
39(
78s3
aP
1.2
NU
Dream
9)Great
Fonseca
J.B.
53
:
4 BALA
3
77s4
1.2
29(
8)Reia
ap.
NP
Forte
Santos
E.
57
3- 6 SAMUROA
77b4
1.2 NP
u9( 6)Reia_. Forte
J. Pinto
57
I
6 MISSDIXIE
69e2
CJ 1.1NL
u9( 9)Lady Feita)
M.C.Porto
58
4-7 FAYBELLA
83s3
79( 8)Blbesca-Típlca E 1.0 NP
W.Gonçalves
57
I
8 PRIMA D'0R
"As
até CrS 370.000,0020H.40 - 1.300 metros
39 PÁREO
69s3
1.1 NU
39( 7)Ohlotown
M. Ferreira aP.4
FACADA
29( 7)Angolaiu_
76s4
1.2 NP
E.Barbosa ap.4
SARAGATA
19( 7)Paroara
64s
1.0 NU
C.Xavier
BARPRIMA
79( B.Angolana
1.0 NP
F. Silva
63sl
MAL AFIADA
ap4
79(
B.Mlss
1.3
AL
Bruleur
G.Gulr-v-ães
82a4
6 CALISPERA
1.2 NP
49( 7)Angolana
76s4
J.MachCdo
BAGANA
6 3s 4
1.0 NP
69( 7)Goebles
E. Santos ap, 3
EAUD-ARQENt
-49 PÁREO ¦ Xa 21H.05 - 1.300 metros • PRÊMIO : Cr$ 180.000,0059( 7)Prlnclpe Negro 1. 3 NP 82s3
J. Ricardo
55
1 - 1 CINDERELO
49( 6)Bagdad Stn 1,0 AU 62s2
G.F. Almeida
55
2-2 GOOD LAWYER
"
F9
u9( 5)EggSheU 1.9 NU 121s4
F. Pereira
57
ACOMA
i
55
J. Pinto
49( 8)Sopron 1.3 NP 82a3
3- 3 (-ONNORS
55
J. Esteves
4 ACESTIC
u9( 8)Sopron 1.3 NP 82b3
58
49( 7)Prlnclpe Negro 1.3 NP 82s3
J.M.SUva
4-6 TIO MARIO
E.Barbosa ap.
19( 7)Ohiotown 1.1 AM 68sl
55
6 DINHASO
-59 PÁREO - Xa 21H. 35 - 1.300 metros - PRÊMIO : Cr* 325.000,00
90b 3
1.4 AU
19(10)E1 Imperador
J. Ricardo
58
FELT
75s
1.2 NP
69(10)Notarlo
J. Aurélio
56
NEIPY
61a4
29( 7)Rolland Petit
1.0 NM
L. Alves JR
56
3IMEMORAVEL
751
39(10)Notarlo
1.2 NP
R. Silva JR
58
4 HEBU
1.4 AP
89a 3
49(lDGállo
J. Pinto
56
B 0UB8IAN0
1.3 NP
39( 9K31obln
82a2
P.C. Pereira
56
8 JOE FITZ
7)Anjou
59(
96b
1.5 AM
F. Pereira F9
56
BÁRODIN
19(10)Damerlno
1.2
NP
77a2
G.F, Almeida
56
TUBIM
29( 7)Ewig
79s3
1.3 AL
J.M. Süva
56
8 JOTALHAO
"69 PÁREO As 22H.05 -1. 200 metros - PRÊMIO : Cr$ 210.000,0029(10)Clemenceu
1.3 NP
83s
57 5 J. Ricardo
LEZARD
74b
1.2 NL
19( 9)11 Rufflno
58
F. Pereira F9
HUMBOLDT
69(12)Cllfar
1.3NM
83sl
55
E.R. Ferreira
HER0I FLETE
39( 5)Slmpátlco
1.0 NP
62a4
55
T.B. Pereira
JABARI
19( 8)Hurdler
1.3 AP
84a
58
F. Silva
B CRITICO
89(10)Calbor
80s
K3NL
OCARION
58
A. Ramos
109(12)Chlnon
1.4GL
84s3
55
A.P.Souza
LUAN
PRÊMIO : CrS 180.000,00
79 PÁREO - As 22H. 35-1.600 metros 1.3 NP
19( 5)Kambary
82s2
58 5 J. Ricardo
NIETZSCHE
6 2b 3
1.0 NP
49( 8)BeaujolalB
55 4 F. Pereira F9
BUSILIS
1.6
103B2
8)Effendt
NU
59(
57 8 G.F.Almeida
JsQQS
103a2
1.6
8)Effendl
E.
Marinho
NU
69(
56
1
VAMANDU
58 2 A.Souza
1.6 AL 101a3
4V( 8)Rocard
B IMBO
57 7 M.C.Porto
1.3 NP
82s3
79( 8)Sopron
6QARBET
56 3 J. Machado
1.6 NU 103s2
29( 8)Effendl
Midnijht Star
57
8
97b
J.M.SUva"
1.5 AU
19( 9)Bot-Hot
FAREC
89 PÁREO ->s 23H.O0 - 1.000 metros - PRÊMIO : CrS 210.000,00"
29(12)Lady Day 1.0 NP
F. Pereira F9
HÉCHTIA 58
62s2
u9( 9)Pampa Glrl-Af- 1.0 NP
R. Silva JR
63b4
GREAT CHAN80N 58
39( 9)PamPa Glrl-Af- 1.0 NP
G.Gulrparães ap4
63b4
il- SUTILEZA
49(ll)La(ty Stone 1.0 NU
F. Araújo JR
63b3
GREAT DESIRE
99(ll)Laday Stone 1.0 NU
B TÊNIS NET
C.A. Mata
83s3
19( BJEdlnar 1.0 AU
8IZEIDAKIDD
E. Santos ap. 3
64b2
7 TAKA LINDA
49( B)CravioU 1.1 NU
70s2
M. Monteiro ap. 2
8JESSEGIRL
59( 8)Cravlola 1.1 NU
70s2
J. Freire ap.2
" LAURINHA
79( 8)Cravlola 1.1 NU
70b2
H. Cunha F9
PRÊMIO CrS 325.000,0099 PÁREO As 23H.30 - 1.300 metros
Machado
1
56
A.
ap.
29(10)Arabat
1 LIERLLY
1.4 AP
89s4
79(10)Tublm
A. P.Souza
2EXMOOR
77s2
1.2 AM
39(10)Felt
3CISMADOR
1.4 AU
90a3
J.M.SUva
u9(10)Arabat
4 IVO
89b4
G.F.SUva
1.4 AP
59(10)Tublm
77s2
1.2 AM
B ENGLI8HSIR
J. Ricardo
u9(
9)Joe
8 CIANURETO
Fltz
1.0 AP
62b3
A.Souza
89(10)Tublm
DORATO
77b2
I.BrasUlense aP3
1.2 AM
49(
7)çTulck
EL
VISCO
M.Andrade
Fllght
1.0
61b
NP
!«*:•
OUERRIER
C.Xavier
ESTREANTE
39( 7)Global
10 APOLOMEC
G.F. Almeida
7581
1.2 AL

3 O

15
o
cide

1,90
9,60
20,00
2,70
2,70
1,60
12,00
9,10
2,50
4,60
1,80
13,10
8,10
'a -38.50

4,10
2,40
28,00
5,50
34.50
2,70
2,40
1,80
3,30
3,50
15,60
5,10
22,40
2,00
9,50
1,80
5,30
2,30
20,20
4,60
9,20
5,10
3,50
1,00
14,70
2,00
38,90
7,70
29,80
5,60
2,40
5,00
46,60
4,50
2,30
14,;
1.8b
6,50
15,80
15,80
3,10
50,10
6,50
36,50
3,50
70,90
54,60
14,50
14,10

Gil Moniz Vianna
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és
%;
3%
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1,50
1,50
2,20
1,50
2,30
2,00
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JOCKEY CLUB BRASILEIRO
CONCURSO ACUMULADO
PARA HOJE

Cns 3.274.012.00
V

Atlântica e Pirelli
novo show
prometem
Campeão sai hoje à noite no Ibirapuera
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O bloqueio da Pirelli foi fundamental na
sensacional vitória de 3 sets a 2 contra a Atlântica, que'
lutou muito mas foi derrotada pelo cansaço

Gol de Jairo garante
vitória dos cariocas
A Seleção do Rio de Janeiro, ao
derrotar a do Paraná por 1 a 0 ontem,
à tarde, em Vila Isabel, colocou-se em
situação privilegiada para alcançar a
classificação para a semifinal do V
Campeonato Brasileiro de Juniores. O
gol foi marcado por Jairo, aos 19
minutos do primeiro tempo. Agora, o
Rio de Janeiro enfrentará o Acre,
quarta-feira, em Rio Branco, podendo
garantir-se como primeiro do Grupo
G até com o empate, passando a
depender, porém, da Ultima partida
da chave entre Paraná e Acre, em
Curitiba.
A vitória da equipe do Rio foi
bastante difícil, num jogo feio e excessivamente violento. A Seleção Carioca teve dois jogadores expulsos
por agressão a adversário. No primeiro tempo, Pituca revidou com violência uma falta de Jeferson e foi excluído. No segundo, Jairo atingiu Batata
deslealmente. Pela brutalidade empregada na disputa dos lances, se o
árbitro fosse rigoroso a partida não
teria chegado ao fim.
Do jogo mesmo, além da violência,

podem ser destacadas apenas três
jogadas, diante da fraqueza, que dominou os dois times: o gol do Rio de
Janeiro, que resultou de uma falta
sofrida pelo centroavante Jairo e cobrada pelo lateral-esquerdo Norberto,
que fez o cruzamento da esquerda
para o próprio Jairo', em forte cabeçada, acertar o canto esquerdo do goleiro Nilson; aos 17 minutos do segundo
tempo, o meio-campo Élcio, do Paraná, quase empata numa bonita virada
que saiu à direita do gol dos cariocas;
e aos 4r minutos, em excelente cabecada do ponta Miguelzinho, que bateu na trave.

Storíno reclama
jogo violento do
time paranaense

Paulo Henrique
cresceu no fim
e foi o melhor

TIMES
Rio - Ricardo; Ratinha, Maurão,
Souza e Norberto; Manicera, Mamão
(Alencar) e Pituca; Helinho (Miguelzinho), Jairo e Paulo Henrique. Paraná - Nilson; Luciano, Élton, Souza e
Evandro; Batata, Jeferson (Fernando
César) e Élcio; Pedrinho, Alcântara e
Laço (Britinho). Juiz - Alvimar Gaspar dos' Reis. Renda - Cr$ 94.800,00.
Publico-316 pagantes.

Storino exigirá dos seus jogadores
uma vitória contra a seleção acreana
porque receia que se houver empate
quarta-feira, o Paraná será desclassificado e poderá perder a última partida do Grupo G para eliminar o Rio de
Janeiro.
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Um fator foi determinante e fundamental para a vitória do time da
Pirelli: o perfeito bloqueio, onde
Amauri voltou a se destacar e provar,
definitivamente, que é o grande bloqueador dò vôlei brasileiro. As atuações do levantador William (que
atuou fora de suas reais condições,
pois se recuperava de um princípio de
desidratação) e de Xandó no ataque este, indiscutivelmente o principal
destaque da partida - também foram
importantíssimas e decisivas na vitória da Pirelli.
Na Atlântica, apesar da insistência
de Bernard, não surtiu o efeito dese"Jornada
jado o seu famoso saque
nas Estrelas", pois a recepção do time
paulista estava atenta e eficiente.
TIMES
Os times hoje devem atuar assim:
Pirelli - Xandó, Montanaro, i\mauri,
Jaú William e Ronaldo. Atlântica
Boavlsta - Bernardinho, Léo, Renan,
Suíço, Marcus Vinicius e Bernard.

Jorge Mendonça

Ricardo - Assistiu ao jogo, sem
trabalho. Ratinha - Preocupado apenas com a violência, abusou dos lances bruscos. Maurâo - Não vem jogando bem no time do Fluminense e
está um pouco pior na Seleção. Souza
- Melhor que seu companheiro de
zaga. Norberto - o melhor da defesa.
Procurou jogar apenas futebol. Manicera - Boa proteção à zaga e alguns
lances de habilidade quando, esporadicamente, foi à frente. Mamão - Nãq
repetiu as boas atuações do Vasco.
Apático. Pituca - Estava bem, foi
expulso por revidar agressão.
Helinho - Perdido e complicado, foi
substituído por Miguelzinho, que
deu mais movimentação ao ataque.
Jairo - Bom jogador, mas desleal,
Caçou adversários até ser expulso
justamente. PauloHenrique - O melhor do time. Mal, no primeiro tempo,
recuperou-se no fim, quando deu cansaco na defesa adversária.
- De um time que veio ao Rio para
empatar e fez uso da violência para
garantir um resultado que lhe favoreceria, só três jogadores tentaram jogar no Paraná: o zagueiro Souza, o
lateral-esquerdo Evandro e o meiocampo Élcio.

Para enfrentar o Acre, quarta-feira
em Rio Branco, Storino faz um treino
hoje, à tarde, no campo do América,
em Vila Isabel, quando escolherá os
substitutos de Pituca e Jairo. Para o
meio-campo, o treinador está entre
Bigu e Alencar. O centroavante deverá ser Dedei. A viagem para o Acre
será amanhã, pela manhã.

SAO PAULO - Menos de 48 horas
após o emocionante e sensacional
jogo de sábado no ginásio do Ibirapuera, os times da Pirelli e da Atlântica Boav.sta voltam a quadra hoje à
noite, às 21 horas, para a grande
decisio do Campeonato Brasileiro de
Vôlei masculino interelubés. Com a
dramática vitória por 3 a 2 (parciais
de 10/15, 15/12, 12/15, 18/16 e 15/13)
a Pirelli reabilitou-se da derrota sofrida no Maracanãzinho, por 3 a 0, na
primeira partida da série decisiva e
forçou a decisão do título numa "negra que promete ser mais empolgante e sensacional ainda.
O jogo de anteontem foi considerado èomo histórico por quantos o assistiram, ao vivo ou pela televisão, e
teve duração de mais de quatro horas
- sd terminou nos primeiros minutos
de ontem -, o que prova o grande
equilíbrio com que foi disputado pelas
duas equipes. E toda a emoção, suspense e empolgaçáo da quadra foram
repassadas para o numeroso público
aue lotou completamente o ginásio
do Ibirapuera, o que deve repetir-se
logo mais à noite.
BLOQUEIO

1 a 0 sobre o Paraná em jogo violento

Irritado com a violência da seleção
paranaense, o técnico José Antônio
Storino admitiu, que o seu time, marcadò com dureza, descontrolou-se,
"entrando no
jogo do adversário". Os
jogadores cariocas, na opinião do
treinador, não souberam sair da marcação imposta pela equipe do Paraná
e não tiveram tranqüilidade para tocar a bola. Apesar disso, a atuação foi
satisfatória e ele achou que o resultado poderia ser mais amplo, não fossem as duas expulsões, que prejudicaram a seleção do Rio.

Guarani dá
Jorge Mendonça
por - Juninho

Animados pela boa reCAMPINAS
percussão que teve entre os torcedores a venda do atacante Careca para
o São Paulo, o presidente Antônio
Tavares e seus companheiros de diretoria váo tentar fazer um grande
investimento visando reforçar o setor
defensivo da equipe. E o nome visado
deverá ser o do zagueiro central Juninho (por quem Cláudio Duarte tem
grande admiração), que está sem contrato na Ponte Preta. Em face do
interesse da Ponte Preta por Jorge
Mendonça, o presidente Antônio Tavares tem esperança de efetuar uma
troca por Juninho, podendo ainda
voltar a importância de CrS 20 ou 30
milhões. Mas isso deverá ser assunto
a ser discutido nos próximos dias,
pois a diretoria do Guarani está decidida a reforçar a sua equipe para a
Taça de Prata. Luis Muller e Everton
já acertaram as bases salariais e hoje
devem começar a participar dos treinamentos com seus novos companheiros. Quanto a Careca, o jogador
deve responder hoje ao São Paulo,
para decidir se aceita ou não a proposta salarial que lhe foi oferecida. Os
dirigentes estão certos de que náo
haverá problemas, mas o próprio Careca quer conversar primeiro com o
presidente Douglas Dalora, para depois se declarar atleta do São Paulo.
PONTE PRETA
Depois de ter contratado Mário
Sérgio, a Ponte Preta vai partir para
as novas aquisições. Hoje, devem chegar a Campinas os ponteiro Edinho e
Nene, que pertencem ao Sáo José e
que foram emprestados pelo período
de quatro meses.

Loteria sem
zebras vai dar
prêmio baixo
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Acócio. c/o Vasco, é o goleiro moij
vofado pelos gaúchos e está garantido entre os
titulares para o jogo de amanhã

Seleção do povo é
diferente da Copa

JF

- quatro cupons congressos grátis
tendo as escalações dos leitores valia
uma entrada para a partida.
Após vários dias de votação, as
equipes ficaram assim constituídas:
Seleção Brasileira - Acácio; Leandro,
Oscar, Luisinho e Vladimir; Cerezo,
Sócrates e Falcão; Zico, Roberto e
Éder - este, contundido, será substituído por Mário Sérgio, o segundo
mais votado. Seleção Gaücha - Leão;
Edevaldo, De Leon, Mauro Galvão e
Casemiro; Batista, Cléo e Ruben Paz;
Renato, Geraldão e Silvinho. Carpeginai será o técnico da Seleção Brasileira, enquanto a gaúcha será dirigida
por Valdir Espinosa, Daltro Menezes
e Ernesto Guedes.
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Acácio, Vladimir e Roberto são titulares
PORTO ALEGRE - Na Seleção Brasileira eleita pelo povo gaúcho para
enfrentar amanhã uma seleção do Rio
Grande do Sul - também constituída
segundo o consenso popular -, três
jogadores contrariam a formaçãobase escolhida por Telê Santana para
disputar a Copa do Mundo da Espanha. No gol, Acácio recebeu mais
votos que Valdir Peres; na lateral
esquerda, Vladimir aparece no lugar
de Júnior; e no comando de ataque
Roberto superou Serginho.
O amistoso, em homenagem aos 20
anos da TV Gaúcha, será transmitido
ao vivo pela TV Globo, a partir das
21h30m, e é promovido pelo jornal
Zero Hora, que distribuiu 21 mil in-
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Sem nenhuma surpresa nos 13 jogos, o teste 632 da Loteria Esportiva
será dividido por muitos apostadores
com 13 pontos. O prêmio para os
acertadores é de Cr$ 471.824.640,00, já
descontado o Imposto de Renda. Os
empates do Atlético de Bilbao com o
Valladolid, pelo campeonato espanhol
e do Juventus com o Sampdoria (ambos lal), podem ser considerados
como normais.

Folcoo

Falcão decide
para o Roma,
mat é expulso
ROMA - O Roma venceu o
Cagliari por 1 a 0, ontem,
na primeira jornada da segunda rodada do campeonato italiano de futebol,
primeira divisão, aumen
tando a vantagem na tabe
la de classificação sobre o
Verona e o Internacional
de Milão - segundo e terceiros colocados, respectivãmente - que em partida
disputada ont,em entre si,
empataram por lal.
Na partida Roma x Cagliari, em que o líder do
campeonato quebrou a hegemonia de sete partidas
invictas do adversário, o
brasileiro Falcão - que aoi
3 minutos do segundo tempo marcou o gol que definiu o jogo - foi o único
jogador a ter boa atuação
mas que, levado pelo seu
desejo de vencer, cometeu
uma falta violenta contra o
zagueiro Bogoni e foi expulso pelo árbitro quando
faltavam três minutos para
o apito final.
O Roma, sem dúvida, mereceu a vitória, que poderia
ser mais ampla se não fosse
o espetacular desempenho
do goleiro do Cagliari, que
realizou sensacionais defesas aos chutes de Falcão e
do capitão da equipe de
Roma, Di Bartolomei.
Em Milào, o Verona veneeu a partida com um gol
de Mário Guidetti (8 minutos do primeiro tempo) ao
aproveitar um descuido de
Sacchetti mas o Inter, depois de mais de uma hora
de esforços, igualou o marcador com Giuseppe Bergomi (80 minutos de jogo)
com um chute longo.
Em Turim, o Juventus local dominou totalmente o
Sampdoria, apesar do resultado de 1 a 1. A equipe
da casa, que contou com a
volta de Paolo Rossi, marcou seu gol quando faltavam apenas cinco minutos
para terminar a partida,
com Roberto Bettega que
completou uma jogada de
Antônio Cabrini.
A classificação fica sendo
a seguinte: Roma, 24 pontos; Verona, 22; Inter, 20;
Juventus, 19; Fiorentina,
Udinese e Sampdoria, 17;
Torino, 16; Cesena e Gênova, 15; Pisa, Avellino e Cagliari, 14; Ascoli, 13; Nápoles e Catanzaro, 9.
Benfica goleia. O Benfica conseguiu uma fácil vitória sobre o Espinho, ao
goleá-lo por 4 a 0, em Lisboa. e com esse resultado
manteve-se líder isolado do
campeonato português,
após a realização da décima sexta rodada. Com a
vitória de 2 a 0 sobre o
Portimonense em casa, o
Porto continua na vice-,
liderança, com 25 pontos
ganhos.
Os resultados da rodada
foram os seguintes: Salgueiros 1 x Vitória de Setúbal 0; Estoril 1 x Boavista 0; Rio Ave 4 x Alcobaça
1; Vitória de Guimarães 1
x Braga 0; Amora 0 x
Varzim 0 e Marítimo 1 x
Sporting 1.
Classificação - Com os
resultados da décima sexta
rodada do campeonato português, a classificação por
pontos ganhos passou a ser
a seguinte: lç) Benfica, 29;
2V) Porto, 25; 3Ç) Sporting,
22; 49) Vitória de Guimarães, 19; 5») Rio Ave, 18; 6»)
Estoril e Varzim, 17; 8»)
Braga, 16; 91-) Espinho, 14;
10-) Portimonense, Setúbal
e Salgueiros, com 13 pontos
ganhos; 13-) Boavista,
Amora e Marítimo, 11; e
16-) Alcobaça, 7.
Real é líder. O Real Madri isolou-se na liderança
do campeonato espanhol,
com 31 pontos ganhos, ao
derrotar o Zaragoza por 1 a
0, em jogo realizado no Estádio Santiago Bernabeu,
em Madri. Ao empatar em
seu campo com o Valladolid, em 1 a 1, o Atlético de
Bilbao perdeu a oportunidade de se igualar ao Real
Madri e ficou assim como
vice-líder, com 29 pontos
ganhos.
Os outros resultados da
rodada do final de semana
do campeonato espanhol
foram os seguintes: Osasufia 0 x Real Sociedad 1;
Santander 2 x Gijon 1. Satamanca 2 x Málaga 1; Betis 1 X Espanhol 0j Celta 0
x Atlético de Madri 4: e
Barcelona J x Sevilha 0.
A classificação (por pontos ganhos) do campeonato
espanhol é a seguinte, após
os jogos de ontem: !*¦') Real
Madri, 31: T) Atlético de
Bilbao, 30: 3*-') Barcelona,
28; 4V) Zaragoza e Atlético
de Madri, 25; 6o) Sevilha e
Gijon, 23; 8») Real Sociedad, 21; 9*-') Espanhol, 20 e
em 10g) Saíamanca, com 19
pontos ganhos.
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Briga pelo poder na CBF
Giulite tem maioria das 26 federações contra Hoffmeister
¦ ..¦ j.

SÉRGIO NORONHA
0 espetáculo
vai começar
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Em meio a acusações de corrupção
suborno, Giulite Coutinho, atual presidentee
e candidato à reeleição briga contra
candidato daOposiçáo, Rubens Hoffmeistero
pelo poder na CBF. Hoje, a partir das 14 .
noras, sairá o presidente que irá comandar "
o futebol brasileiro nos próximos três anos
Se ninguém mudar de opinião na "boca da
urna", o vencedor será Giulite Coutinho
que ficará com 16 dos 26 votos do Colégio
Eleitoral, formado por todos os presidentes
de federações. Já o gaúcho Hoffmeister
confia (e muito) no seu maior cabo eleitoral, o presidente da FIFA, João Havelange
que só na última quarta-feira entrou abertamente na campanha do seu "afilhado".
As eleições de hoje serão as mais concorridas dos últimos anos, desde que o próprio
João Havelange deixou a extinta campanha
do muito dinheiro, e dentro de um clima
tenso e nada cordial. De um lado, Rubens
Hoffmeister acusando Giulite Coutinho de
ter investido Cr$ 2.1 bilhões na preparação
da seleção "já que não conseguiu conquistar o mundial na Espanha". E mais: Hoffmeister diz que Giulite movimenta outros
Cr$ 3 bilhões no mercado de capitais, quando deveria ajudar as federações e os clubes.
Irritado, o atual presidente desmente e
lembra que a CBF movimentou um bom
dinheiro com a distribuição de cerca de
Cr$ 700 milhões, feita no final do ano, para
federações e clubes que deram jogadores à
seleçáo ou disputaram a Taça de Outo.
"Corrupção
eleitoral", acusou Hoffmeister.
"Cumprimento
da lei esportiva", rebateu
Giulite.

O circo está armado. Os 26 senhores predestiMM
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nados a apontar o mandatário do futebol brasileiro nos próximos três anos já se preparam para
encenar o espetáculo, com início às 14 horas - em
primeira convocação - ou no máximo às 15. Náo
haverá público ou espectadores. Trata-se de um
show privado, montado para o deleite pessoal dos
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duração - às 16 horas, no máximo, já estará
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sentam apenas o resultado de longas conversas de
bastidores, negociações e armações, conjunto de
atividades que formam o processo eleitoral do
futebol brasileiro.
1^^
Pelo menos não haverá problemas na apuração e nem será preciso a ajuda dos complexos e
nem sempre confiáveis computadores. Aliás, qualquer observador atento poderia antecipar, com
razoável exatidão, o resultado do pleito. Os
prtíprios candidatos já realizaram otimistas projeSegundo
Giulite Coutinho, sua vitória será
ções.
de 18 ou 19 votos contra 8 ou 7; Rubens HoffmeisPLATAFORMAS
ter, por sua vez, acredita que ganhará por 15 a 11.
Rubens Hoffmeister distribuiu seu curriObviamente, um dos dois cálculos está erraculum com o "slogan" "uma carreira de
do, ou mesmo ambos. Pecaram, em suas estimativitórias" e, ironizando Giulite, lembrou
que
vas - anunciadas há algumas semanas -, por não
não havia colocado ali seus laços de amizaHoffmeister se apoia no slogan "uma carreira de vitórias"
haver considerado o caráter bastante mutável das
des com o general Figueiredo e o ministropara se eleger, enquanto o candidato da situação, Giulite Coutinho tem
chefe do Gabinete Civil Leitão de Abreu, a
posições assumidas em cada momento pelos presi'
como meta principal do triênio fazer a Copa-86 no Brasil
dentes de federações, que formam o colégio
quem deu títulos e honrariais da federação
eleitoral da CBF. Como num circo, aqui também
gaúcha de futebol. Dizem
no Hotel Glória
que foi montado um "esquema de Brasília"
se registram verdadeiros espetáculos de malabapatrocinado por Leitão de Abreu.
rismo e alguhs passes de mágica.
Giulite, ao contrário, não distribuiu nada
A diferença está na indumentária dos artistas,
disso e mostrou uma plataforma para os
que, ao invés de malhas, usam terno e gravata
próximos três anos à frente da CBF. Giulite
Porém, equilibram-se magistralmente até o modiz que "as realizações estão aí" e que o
mento de pular na rede para o lado
futuro será lutar pelo mundial de futebol de
melhor
convier. Algumas pressões e atrativos, que
86 no Brasil e um campeonato nacional
é verdade,
ainda melhor.
ajudam a amaciar a queda, sempre bem
planejada
Na assembléia-geral de hoje à tarde, na
e calculada. As vezes do fundo da cartola surgem
CBF, o sistema de votação é bastante simtrunfos inesperados, o apoio de nomes importánpies, embora náo se espere uma reunião
tes ou a força de pressões decisivas.
tranqüila nem discursos discretos. Os 26
E, desta forma, configura-Se o novo
membros do Colégio Eleitoral chegarão à
presiden'. .
faO + Q ontem
Atltftm em
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O Vasco fez aa festa
te da CBF, escolhido por 26 instáveis dirigentes
TeresópoIsso explica a goleada que começou aos
CBF e irão para o auditório do segundo
lis, ao aplicar a goleada de 10 a 0, sobre a 37 do
para comandar os rumos do maior esporte popuandar, luxuoso e confortável, para assinar o
tempo,
num
de
primeiro
Ernani.
gol
"livro de
fraqufcsima Seleção de Teresópolis. O jogo, Aos 40, Dudu aumentou
lar do Brasil, que envolve a paixão de milhões de
e, um minuto após,
presença". O presidente Giulite
se
é
assim
ser
considerado,
que
serviu
pode
torcedores. Mas aí apenas se inicia um novo
Roberto fez o terceiro. No segundo tempo o
Coutinho dará como aberta a assembléiaa
amostragem
de
um
novo Vasco. Vasco deu continuidade à chuva de
para
espetáculo, num palco muito mais amplo e com
geral e o secretário lera a ordem do dia. A
gols.
Jogadores como Orlando Fumaça, Elói, Lu- Paulo César fez o
assembléia será no nono andar e ficará à
logo
aos
dois
quarto
previsão de três anos de duração. Afinal, o show
percfnio e, principalmente, Almir agrada- minutos. Roberto, aos 5, fez o
espera do resultado do pleito. Rubens Hofnão pode parar.
coquinto,
ram e mostraram que vieram para somar. brando falta. O sexto foi também
fmeister ficará num dos apartamentos que
de RoberRoberto foi o artilheiro com cinco gols. to, desta vez cobrando
Luiz Augusto Erthal
alugou no Hotel Glória, segundo informaO sétimo e o
Ernani, Dudu, Paulo César, Gilberto e Mar- oitavo também foram pênalti.
de Roberto, sendo
ções de sua assessòria.
(Interino)
quinhos completaram o marcador.
o ultimo de calcanhar. Depois desse gol
que
O jogo-treino foi tão fácil que no segundo Roberto deixou o campo e
Empate beneficia o
ninguém entrou
tempo o técnico Antônio Lopes fez nove em seu lugar. Gilberto, aos
31,
e
Marquicandidato mais velho
alterações, deixando em campo apenas o nhos, aos 35, completaram
o largo placar.
zagueiro Orlando Fumaça e Roberto DinaSegundo os estatutos da CBF, o eleitor
rto, o ídolo, fez S
mite. A Seleçáo de Teresópolis não deu
será chamado nominalmente, entrará na
TIMES
sequer um chute ao gol do Vasco e muito
cabine indevassável, dará seu voto e retormais produtivo, em termos de treinamento,
Vasco - Acácio (Mazaropi, depois OrlanLopes ainda tem
nará à mesa diretora dos trabalhos para
teria sido um coletivo normal entre titula- do); Galvão (Roberto Teixeira), Orlando
numa urna lacrada. O voto é
dúvida no meio-campo depositá-lo
res e reservas.
Fumaça, Celso (Chagas) e Pedrinho (Gilsecreto.
Titã x Baltasar depende de acerto
berto); Serginho
AMADORES
Dudu (Marqui^
Para ganhar as eleições, o candidato
e ponta esquerda
Os jogadores de Teresópolis são amado- nhos) e Ernani (Oliveira),
(Elói); Pedrinho GaUcho
O vice-presidente de futebol do Grêmio, Alberto res, não
de maioria absoluta - metade mais
precisa
treinam
reúnem-se
e
O
apenas
técnico Antônio Lopes gostou da movi- um, o
aos (Paulo César), Roberto e Lupercfnio (Albalia, chega hoje ao Rio para acertar com os dirigentes do domingos
significa 14 votos. Se,
que
acaso,
Flamengo a troca - por empréstimo de um ano - de Titã exemplo, para jogar. O goleiro Peru, por mir). Seleção de Teresópolis - Peru (João mentação da equipe, notadamente dos jo- houver empate na apuração, seráporconsideé
tecelão;
Mane
Rita
trabalha
novos,
Carlos);
na
mas
náo
Gessi
escondeu
gadores
Baltasar.
seu
desarado eleito o candidato mais velho,
O negócio já havia sido ajustado pelos dois
(Gicélio), Fernando, José
por
Cedae; Fernando é soldado do Corpo de Carlos e Mane Rita;
clubes em contatos telefônicos mantidos na semana
Sued, Alberto e Mauri- pontamento com a debilidade técnica do seja, Giulite Coutinho, mineiro de Barão ou
Bombeiros;
pasAlberto
é
da
Telerj;
adversário.
e Pelengo, nho (Carioca); Luis Fernando (Serjão), ChiPara a estréia na Taça de Ouro, Cocais, 58 anos de idade. Hoffmeister, de
sada, mas falta decidir se os jogadores terão seus
passes perfuradorda Loteria Esportiva.
gaúdomingo, contra o Ferroviário, em Fortale- cho de Palmeira
co e Pelengo.
fixados e, neste caso, quanto valerá cada um.
das Missões, tem 10 anos a
za, Lopes ainda tem duvidas no meio- menos.
No entanto, a transação ainda pode ser desfeita, pois
campo e ponta esquerda.
Baltasar, ao conversar com o vice de futebol do Flamengo
- Valeu pela movimentação da equipe, da Terminada a apuração, o novo presidente
Paulo Dantas, sábado, exigiu salários mensais de Cr$ 3,8
CBF será imediatamente proclamado.
apesar do adversário ter sido muito fraco. Isso,
milhões -pretensões que não foram aceitas pelo Flamenpelos cálculos, deve ocorrer por volta
Gostei muito do Fumaça, um jogador de das quatro
go. Segundo o presidente Du;:shee de Abranches, o clube
e meia.
impulsão,
do
Elói, um craque já
tem 10 craques de seleção f não será por mais um que
grande
consagrado,
do Lupercfnio, um ponta muito
perderemos os outros".
arisco e, principalmente do Almir, um jogaTíta também já conversou com os dirigentes do
dor de grande potencial técnico. Até sextaGrêmio, e, mesmo que a troca seja desfeita, ele não
feira definirei o time para a estréia na Taça
permanecerá no Flamengo.
de Ouro. No meio-campo o ünico garantido
é o Serginho. Na ponta esquerda vou definir entre Lupercfnio e Almir, Essas são as
VENDA DE AMAURI
ünicas dúvidas.
Hoje é o último dia de prazo para os
PARA O MILIONÁRIOS
JOGO
clubes (Santos, Palmeiras e Portuguesa)
Depois de amanhã, o Vasco faz novo
contratar os jogadores Perique
PARA 41 FEIRA
jogo-treino, desta vez contra o Friburguen- valdoquiserem
n FICOU
e
Mendonça,
flcou
do Botafogo. A decisão
para quarta-feira a decisão sobre venda de
se, uma equipe bem superior tecnicamente foi adotada
ontem, durante reunião do
P£ra,° Milkmários, da Colômbia, por Cr$ 60
Seleção
à
de
Teresópolis.
Z£*"
Na
sexta-feira,
a
milhões. Os colombianos ainda têm preferência
Zé Mário com os dirigentes Luís
equipe faz o coletivo-apronto ainda na treinador
por Nunes
Fernando Maia e Theodoro Sodré. Se hoje
e tentarão amanhã uma redução no
do passe do
cidade
preço
serrana,
voltando
ao Rio à noite. não aparecer nenhum dirigente daqueles
centroavante. Se não obtiverem êxito no novo contato
Sábado pela manhã segue para Fortaleza.
clubes
com a diretoria do Flamengo é que voltarão
para fechar negócio, o
a conversar
. Dudu confirmou ontem ter recebido vá- Botafogopaulistas
com o Fluminense.
considerará definitivamente enrios
telefonemas
de
jornalistas gaúchos lhe
Entretanto o presidente Silvio Kelly não sé mostra
as negociações. Zé Mário disse
informando do interesse do Grêmio na cerradas
mais interessado na transação já
não
ficar mais nessa situação de
que
pode
o dinheiro que
que
compra de seu passe. O jogador aguarda expectativa e incerteza
complementou a troca de Gilcimar
sobre os dois jogaDuflio, com o
por
com
ansiedade
e
apesar
de
ter
renovado
dores, prejudicial ao time, principalmente.
América, deu para atualizar parte dos salários dos
contrato
há
jogadotempo
vê
com muita
pouco
res e o técnico Cláudio Garcia colocou Amauri nos
Ontem, no primeiro coletivo do ano, em
seus
simpatia uma possível transferência para o Teresópolis,
houve empate em 2 a 2, entre
planos para a Taça de Ouro. Delei por Mrandinha
futebol de Porto Alegre. O caso Lupercfnio titulares e reservas,
contudo, amda é um negdcio que pode ser fechado
gols de Mendonça e
esta
ainda
nâo
está
concretizado.
Ivan,
vendido,
Jogadores
semana. O atacante do Botafogo ocuparia o comando
do Teresópolis ati que
Alemão e Edson (2). O time titular treinou
do
acertou
seu
ingresso
no
Náutico,
já
mas com Paulo Sérgio; Perivaldo, Abel, Gaúcho
mostraram muita disposição, mas só não
ataque, com Amauri passando à ponta-de-lança
Renato Sá de uma hora para outra resolveu e Vagner;
conseguiram acertar mesmo foi na bola
Alemão e Josimar (Jerson), Genio ir mais para Recife.
raldo, Mendonça, Té e César.

Jogo-treino do Vasco
foi brincadeira: 10 a 0
Roberto fez 5 na seleção de Teresópolis

Fia e Grêmio
acertam troca

Botafogo fixa
prazo até hoje
para suas vendas

¦

FUTEBOL FEMININO
JA COMEÇOU 0 1* GRANDE TORNEIO DE
VERÃO, NAS AREIAS DE COPACABANA
Emoção e beleza nas
areias de Copacabana
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Sábado último, dia 15 de janeiro, As 15 horas,
em frente à Rua Constante Ramos, Poito 4,
Copacabana, foi aberto o I Torneio de Futebpl Feminino de Praia, do qual participam
diversas equipes.
Oobjelivo do torneio é de unir o
das
férias de verão às atividades Bslca prazer
e recreatium
maior
propiciando
aproveitamento
do
ya,
lazer.
Esto torneio conla com a presença do sr.
João Ellis Filho - Diretor-Têcnlco da Federaçâo C arioca de Futebol do RJ - e lem o apoio
da Secretaria Municipal de Fazenda, da 5'
Região Administrativa, do Corpo Marftimo
deSalvamento(Salvamar) edo 19«BPM.
A Comissão Organizadora dispõe de uma
equipe medica chefiada pelo dr. Pedro Paulo
Caramez-Membro da CBF eFERJ-parao
pronto atendimento no transcurso dos jogos.
As equipes finalistas, bem como as atletas
que mais se_destacarem, ganharão troféus e
medalhas, entregues no encerramento do

torneio, num oferecimento das lojas SPORT
A abertura do torneio contou com milhares
de espectadores, dispostos no calçadâo e na
areia, que presenciaram um espetáculo
dioso, abrilhantado pelas lindas atletasgrande
nossas praias.
O campo do Posto 4 foi palco de muita
emoção, durante a realização das partidas,
quandd as menina» demonstraram o quanto
entendem da redonda, muitas delas nâo deixando nada a desejar ante nossos craques
masculinos
Ao finai da rodada, o NEW STAR havia
deixado um placar de 3 X 0 sobre o HARMONIA, enquanto o TICIANO
o
LEME por um escore de 4X1. perdia para
Este campeonato ainda nos reserva muita
emoção, além de praaer estético. As próximas rodadas acontecerão nos dias 20,23 e 30
de janeiro; e 6 e 12 de fevereiro, respectivamenle.
Para a festa de premiaçào é esperado um
verdadeiro carnaval. Vamos conferir.
T1CIANO.

DIA

ESTA É A TABELA:
H

15/1

JOGO
New Star x Harmonia
Ticiano x Leme

16/1

Constant x Apoio
Flamenguinho x Imperial
Hayr x Olímpico

20/1

New Star x Leme
Ticiano x Olímpico
Hayr x Imperial

23/1

Flamenguinho x Apoio
Constant x Harmonia
New Star x Olímpico

30/1

Ticiano x Imperial
Hayr x Apoio

Flamenguinho x Harmonia
Constant x Leme

6/2
12/2

15
16
17

3» CHAVE I x 3» CHAVE 2
2» CHAVE 1 X 2» CHAVE 2
1» CHAVE 1 X 1° CHAVE 2
'
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UH REVISTA
Há 10 anos, "Seu Sete da Lira"

B^MP»*v*:

^^^1

Rio de Janeiro,
segunda-feira, 17
de janeiro de 1983
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Dona
Cacilda
de Assis,
o"Seu Sete"

A volta por cima
Estrada do Lameirão,
em Santíssimo, à altura
do n'-' 470, sai a Rua
Magnesita onde, quase
no final, está a Gira do
DA Seu Sete. Um portão de
ferro praticamente arrebentado,
corroído pela ferrugem e fora dos
gonzos, dá acesso ao terreno. Lá
embaixo, numa espécie de socavão ao qual se tem acesso por
uma estradinha esburacada, está
um enorme pavilhão onde, menos
de dez anos atrás e especialmente
aos sábados, dona Cacilda de Assis, o Seu Sete da Lira, hoje com
63 anos, chegou a ser visitada por
mais de 30 mil pessoas.
Personagem da cidade, notório
e controvertido, com aparecimento praticamente djário no rádio,
jornais e televisão, Seu Sete da
Lira e/ou dona Cacilda de Assis
hoje estão esquecidos. Fechada no
retiro em que se constituiu sua
própria casa, rodeada por muros
altos e isolada por um denso bosque, ela se decidiu a não atender a
ninguém fora das horas do culto e
"nunca mais" dará entrevistas à
Imprensa. Depois de alguma insistência, quando serviu de intermediário entre ela e o repórter, seu
filho Evanir, decidiu: permitirá ser
vista e aceitará expor seus novos
planos no próximo dia 23 de janeiro, domingo, quando será feita a
saída da camarinha, no Ronco da
Cabocla Jurema, de novas sacerdotisas, ou iaôs, iniciadas no rito
de umbanda, ponto de partida para uma ressurreição não somente
das atividades de dona Cacilda de
Assis, mas de Seu Sete da Lira.
- Diga a ele que estou forte
como antes - transmitiu ela ao
repórter, através de seu filho Eva-

REFÚGIO
Há quase dez anos, quando decidiu isolar-se do mundo, fugindo
'interà Imprensa, com medo de
pretações erradas sobre seu culto"
fugindo de pese, principalmente,
se "aproveitavam de sua
soas
que
^simplicidade e de sua boa fé",
dona Cacilda de Assis se constituía no centro de uma discussão
;na qual estavam envolvidos não
somente os princípios e finalida'des
dos cultos afro-brasileiros, como a própria utilidade dessa fé.
Y Misto de candomblé, quimbanila e umbanda, num rito trançado

°
*|

que fugia às normas gerais em uso
no Rio, quando os cultos obedeciam a regras mais ou menos definidas, com tendências claras para
a magia negra, embora praticassem a magia branca, ou viceversa, ela começou por uma variação notável. Dentro de seu imenso
terreno, um sítio de muitos hectares, entre a estação de Santíssimo
e a Avenida Brasil, foi construído
um templo branco, grande, espacoso e enfeitado, destinado à umbanda pura: o róncó da Cabocla
Jurema. Ali as sessões eram mais
ou menos restritas, destinadas aos
adeptos da umbanda,. da magia
branca.
Alguns metros abaixo, fora do
bosque e depois da cachoeira, foi
construído um imenso galpão,
praticamente aberto, onde funcionava a Gira de Seu Sete. Com bar
e uma espécie de parque de diversoes anexo, onde eram vendidos
desde velas a produtos diversos
ligados ou não ao culto, o centro
exercia a verdadeira atração do
lugar, não somente pela diversidade do culto, mais liberal e mais
misterioso, como pela beleza a
folclórica. Ali havia não só uma
aproximação com Iemanjá, a maravilhosa deusa das águas, expressão feminina dos Orixás, mas também o culto de Exu, o poderoso
Deus do bem e do mal, das profundezas e da salvação, dos caminhos
escuros e das estradas luminosas,
conforme a maneira de tratá-lo
melhor, pela qual seja invocado.
Com o retiro de dona Cacilda
e/ou Seu Sete da Lira, o abandono
de
tomou conta de tudo, a mãe
"amor
santo trabalhando mais por
à crença e obrigações com os
santos" e, nas giras dos sábados, a
freqüência não atinge quinhentas
pessoas, sendo que mais de um
quinto são filhos de santo, homens
ou mulheres, remanescentes daquele tempo de glória, e os outros
são fiéis que insistem em não
abandonar o terreiro, poucos jovens, alguns curiosos e, de vez em
quando, alguém da Zona Sul que
vem recordar os velhos tempos.

Texto de JOSÉ EDSON GOMES

to, sé incorporarão ao grupo de
novos adeptos fiéis e decididos a
reativar o culto de umbanfia. A
saída está prevista para as 20 horas e os filhos de santo, todos
jovens, ou muito jovens, seráo os
novos guias ou auxiliares de Seu
Sete nessa ressurreição bastante
desejada.
Apesar disso, não será um espetáculo para turistas ou feito para
visitantes curiosos, cóhio seria de
esperar-se. Será uma festa restrita, embora de portões abertos,
pois a casa de umbanda e a Gira
de Seu Sete estarão franqueados
àqueles que desejarem ver a reabertura dos trabahos, feitos com a
iniciação dos iaôs. Só que, desta
vez, as pessoas terão que enfrentar a Estrada do Lameirão mais
estreitada pelo mato e a Rua Magnesita inteiramente esburacada,
devido ao descaso e ao menor
movimento de trânsito. E, também, dona Cacilda de Assis como
mais tímida e
uma sacerdotisa "fazer
o jogo de
menos decidida a
espertalhões que - segundo seu
filho Evanir - fizeram muito mal
aos ritos, prejudicando a maior
babalorixá jamais nascida no Brasil".
A famosa babalorixá estabelece absoluta separarão entre o local fechado, rodeado por bosques
e de acesso permitido somente
nos dias de culto, dedicado a Cabocla Jurema, e a Gira, situada em
área praticamente aberta. Segundo Onofre de Moura, morador em
Senador Camará e que já foi freqüentador do terreiro, 57 anos,
contador formado, a diferença é
inclusive cultural:
Este fator cultural talvez nem
passe pela cabeça do Seu Sete,
mas na Gira está aSgo muito próximo do candomblé de pura origem afro, rústico e rude, primitivo. Na tenda da Cabocla Jurema
está toda a beleza do ritual, o
verdadeiro sincretismo. Ali está
mais o Brasil e menos a África.
Estão o catolicismo, okardecismo,
a magia branca e seus mistérios
A SAÍDA
insondáveis, belíssimos.
- No próximo dia 23, porém, na
Cabocla Jurema não seria
entidade do candomblé?
situada
uma
Jurema,
da
Cabocla
tenda
Também. O candomblé é a
no meio do denso bosque, haverá
a saída da camarinha, quando no- origem, afinal, mas ela está na
vas sacerdotisas, ou filhas de san- linha de Oxóssi, dentro da umban-

°ipecfa do Portão
dá noçõo doidos
de obanJ

O

da, na Legião chefiada por seu
nome.

OS MISTÉRIOS
Quem escolhe as pessoas para
serem iniciadas no rito da umbanda não é a mãe ou o pai-de-santo.
E sim o próprio Orixá. O culto dos
orixás, as entidades supremas dos
cultos afros, e os cuidados com as
casas de santos estão entregues a
sacerdotisas (babás) conhecidas
como filhas de santo no culto
nagô, vodunsis no gegê e cavalos
no candomblé de caboclo.
O andamento da iniciação tem
fases diversas. Na primeira delas,
a mâe olha o santo do iniciado
através do jogo de búzios, mesmo
que esse iniciado já tenha uma
compreensão anterior, já tenha
bolado para o santo. Depois, como
passo seguinte, o iniciado começa
a juntar dinheiro para as despesas
de seu santo, que sáo altas. São
obrigados a sair às ruas com um
alguidar de pipocas e pedir ajuda.
A partir do momento em que a
mãe de santo tem a revelação
através dos búzios a quem o iniciando deve se devotar, eles passam a ser verdadeiros escravos
"dos
orixás, suas vidas perdendo
qualquer finalidade particular. A
partir daí, seu próprio casamento
ou aceitação de emprego podem
estar decididos pelo Orixá. .
Entre suas obrigações, a partir
daí, estão homenageá-lo no seu
dia de semana, abster-se de relações sexuais naquele dia e não
comer as comidas proibidas por
seu santo. Devem preparar as roupas de sua entidade e passar a
morar nos locais sagrados da umbanda, ou do candomblé - os roncós ou pegis -, abandonando a
família, seu trabalho, as atividades
paralelas, inclusive os amores terrenos, para fazer parte, numa integração total, dos deveres e preceitosda magia.

BÚZIOS
O ritual do jogo dos búzios é
sagrado, misterioso como tudo o
que rodeia a umbanda, segundo
seus adeptos. Na mesa, preparada
para o jogo, deve haver uma toalha branca, alvíssima. Um copo
dágua, uma vela, peneira de palha
(urupema), só usada no ritual de

aliar de Santo Anfonio-no sincref«mo, Tranca Rua das Almas

Angola; um prato com cebola (lubaça) cortada em fatias, só usada
nos candombléis de caboclo, que é
o ritual nagô submetido a forte
influência americana, através da
tradição e crenças indígenas. .
A escolha dos materiais para o
jogo depende dos babalorixás.
Enquanto uns preferem ataré (pimenta da costa), obi (nós de cola)
e orobô (semente de origem africana), outros escolhem a esteira
de Ifá (entidade intermediária entre os orixás) que, lançada ao
chão, responde às perguntas.
Normalmente sáo lançados 16
búzios, dependendo da entidade
que fala. Exemplos: Etaogundá,
quando a fala é de Ogum e Ejionilá, quando a combinação é de
Oxalá; Oxé, são as falas de Iemanjá e de Ogum, enquanto que as
manifestações de Exu são Okaron,
Quanrin e Odi, simbologias, no
geral, só compreendidas e interpretadas pelos mestres do culto.
Lançados os búzios são estudadas as caídas (as posições em que
as peças se dispõem) no conjunto.
Depois é feita a verificação, isto é,
que e quantos lados caem para
baixo ou para cima. Cada conjuntò é chamado de Odu, que também é uma figuração que se relaciona com as histórias dos orixás,
seus entrelaçamentos, o que dificulta muito a interpretação. Isto,
naturalmente, além de fazer com
que o lançador de búzios, não
sendo muito atento ou estando
por demais submetido a influências externas, possa cometer erros.

RITUAL NAGÔ
A iniciação das filhas de santo,
que ocorrerá no próximo dia 23 de
fevereiro, domingo, dia de todos
os orixás, no ronco da Cabocla
Jurema, no terreiro de dona Cacilda de Assis, é cerimônia praticamente fundamentai nos candomblés e na umbanda. Jurema é uma
entidade importantíssima na linha
de umbanda e a palavra também
significa mata, local profundo e
misterioso onde moram todos os
caboclos de Oxóssi. Seria um refúgio de deuses, com todos os mistérios e eflúvios mágicos que isto
possa implicar.
A opinião geral das iniciandas é
que dentro das camarinhas de
santo, sob a influência dos orixás,
não podendo falar com ninguém,

num isolamento praticamente to
tal, embora escolhido, tudo acontece de maneira mágica, de intensa alegria mística.
- Ali eu falava com os deuses
revelou Wandete de Andrade,
uma das últimas filhas de santo
iniciadas. - Os deuses que são
meus anjos da guarda e meus
protetores estavam próximos. No
dia em que fui dar o nome de meu
Orixá, levantei-me muito cedo, ali
pelas três horas, pois não conseguia dormir, minha noite inteira
tendo sido agotada. Mas não havia angústia e nem medo e sim
uma alegria muito forte, uma sensação de euforia e compromisso.
O santo de cada iaó tem característica rigidamente pessoal. No
dia exato da iniciação, as antigas
filhas de santo usam roupas bran
cas, bem lavadas e engomadas
sem o mínimo vestígio de manchás, depois de terem deixado fora
do santé as roupas usadas, toma
do banho de erVas perfumadas ao
ar livre, para que as vibrações da
natureza atuem sobre seus corpos.
O passo seguinte seria aprender
os cantos e o toque dos atabaques,
para identificá-los posteriormente
No orunkó (dia em que os Orixás
das iniciadas dizem seus nomes ou
diginas) é realizada uma festa pública, durante a qual as iaôs dançam sob a influência dos seus
orixás, possuídas e em transe, gritando seus nomes. Daí em diante,
também, elas lhe farão ofertas de
alimentos: para Omulu, às
segundas-feiras; Nana Boruquê e
Oxumaré às terças; Xangô e lansã, quartas; Oxóssi e Ogum às
quintas; Oxalá as sextas, sendo
reservado os sábados para sacrifícios e comidas para Iemanjá e
Oxum. O domingo é dia dedicado
a todos os orixás ou todos os
santos.
No dia seguinte à saída da ca
marinha, bastará às iaôs ouvir o
alabé para seu Orixá para
identificá-lo e a partir daí suas
vidas e a vida dos seus santos
estarão entrelaçadas, ela sendo
sua escrava devotada pelo resto
dos dias e ele seu senhor.
No dia 23 de janeiro, domingo, a
saída da camarinha significará
também o reinicio das atividades
de um terreiro que, injustamente,
é provável, estava quase esquecido.
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2 UH REVISTA

Estréia hoje no Petit Galerie

Exposição mostra como vivia o carioca no início do século vinte

No palco, Édipo
segundo Grisolli
São muitas, na aparência, as contradições da
peça E Quem Governa o
Rei?, de Paulo Afonso ¦
Grisolli e Maurício Abud,
que estréia hoje no Espaço Petit Galerie, na Rua
Barão da Torre, 220, em
Ipanema. O próprio Grisolli, responsável pela direção, definiu-a como
uma obra de demolição,
o que aparentemente é
contraditório. O slogan
surgiu durante os ensaios:
*'A complexidade das
paixões e o vigor da sensualidade e a viylência
tornam essas contradições viáveis", afirma Grisolli. "Mais que um empreendimento comercial
de cultura, nossa revisão
da tragédia de Édipo é
um desafio cultural e
sensorial. Em lugar de

O Rio Antigo esperapor você

propor uma tese, a peça
expõe uma sucessão de
relações que se armam e
se desarmam, na tentativa de conduzir* à reflexão
sobre o poder e sua natureza nefasta, tanto para
quem é poderoso como
para quem obedece ao
poder".
No elenco de E Quem
Governa o Rei? estão
Luís Armando Queiroz,
Ivã Cândido, José Mayer,
Ângela Vasconcelos,
Cássia Kiss e Vicente
Barcelos. O trabalho de
corpo é responsabilidade
de Stephane Dosse, que
durante muito tempo
pertenceu, ao grupo de
dança de Béjart. A cenografia e os figurinos são.
de Raul Neves. Marcos
Faya é o diretorassistente e o som é de
Antônio Jardim.
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Agora suas férias vâo ficar mais divertidas!
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Vestuário, móveis,
automóveis e até
uma Mafia-Fumaça.
Tudo num clima do
início do Século,
quando a vida
era mais calma e
mais romântica.
Isso pode ser
visto no
Bàrrashopping,
até o dia 29.
Trata-se de uma
exposição sobre
o Rio Antigo,
roteirizada,
criada e
coordenada pela
museóloga
íioseane Novaes
e pesquisa
de Maria
AUce Marques.
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com
as modernas instalaCONTRASTANDO
ções do Barrashopping e de suas lojas no mais
alto rigor da moda atual o
publico esbarra desde a entrada com objetos, pessoas
caracterizadas, fotos, máquinas, coreto,réplicas do 14 Bis
e do Demoiselle e tudo que
caracteriza a moda e o estilo
de época do início do século.
À entrada principal já se pode ver uma antiga estação de
trem com uma verdadeira
Maria Fumaça, cedida pela
RFFSA, e um chefe de estação sempre atento à sinalização para avisar a chegada da
locomotiva.
Os visitantes terão a oportunidade de ver desde as caracterfeticas da cidade em
seu dia-a-dia como pode ser
comprovado na reprodução
de um cartaz com os "Mandamentos para o bom uso do
bonde" escrito por Machado
de Assis, até uma sala decorada no estilo Art-Nouveau.
PESQUISA HISTÓRICA
Maria Alice Marques baseou sua pesquisa na reforma urbana havida durante o
Governo Pereira Passos, que
modificou o caráter da cida-
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4 MILHÕES DE PESSOAS JA ASSISTIRAM!
Não deixe você também de ver este
grande sucesso do nosso cinema!

RENATO ARAGÃO

Dedé Santana - Zacarias - Mussum
e grande elenco
um filme de J.B. Tanto
Música SIVUCA
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de, dando desenvolvimento
ao turismo, pois "embora bonita. a cidade do Rio de Janeiro vivia alheia ao turismo
pela presença constante de
epidemias e pestes, não combatidas na época." Explica
Maria Alice.
- Procurei mostrar os hábitos da mulher dona de casa, a decoração da casa numa família de classe privilegiada onde sempre se procurava importar e copiar a moda da Europa como é o caso
da decoração que fizemos
em estilo Art-Nouveau, dando ênfase ao uso das flores e
objetos decorativos de uma
maneira bem misturada em
formas sinuosas, mostrando
bastante movimento.
Através de murais procuramos mostrar a urbanização, as grandes avenidas como a Central, hoje Rio Branco e, a altura máxima dos
prédios que eram de seis andares. Mostramos a evolução
do cinema desde os filmes
mudos e as principais casas
de espetáculos como o Cine.ma Pathé, Paraízo do Rio,
íris,Rio Branco, Odeon e Lavradio.
Há muito tempo a musedloga Roseane Novaes já ti-
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As casos do início do século, principalmente das melhores famílias, 'tinham coisas só importadas

Mônica, Cebolinha, Magali, Cascào,
Franjinha, Anjinho e Bidu. Eles vão
deixar o cinema de pernas pro ar!
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Um filme de Maurício de Sousa
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Na esfação do trem, o cheie da estação fica sempre
atento à chegada de uma perfeita Maria Fumaça

nha a intensão de mostrar
hábitos, arquitetura, maquinaria e o momento cultural
do Rio no início do século.
Criei o projeto e em
Junho, trouxe à aprovação
do Departamento de Promoções do Bàrrashopping.
Aprovada a idéia pela geréncia de marketing, reuni uma
equipe de trabalho com o
figurinista Luís Brasil, um
grupo de cenógrafos, Sérgio
Moraes como programador
visual, J. Góes e R. F. Rocha
responsáveis pela parte fotográfica, além de Maria Alice
na pesquisa histórica.
"Minha
principal preocupação, diz Roseane, foi de
abrir mais um espaço para
que o museu se aproximasse
mais das pessoas com maior
dinamismo.
Pensei em despertar o
interesse das pessoas através
de figuras vivas caracterizadas e por isto contratamos 10
atores que ficam vivenciando os diversos setores da exposição interpretando os diversos papéis com o comportamento típico da época, como o chefe da estação que é
vivenciado por Cion de Campos, a dona da casa através
da atriz Edelma Moreno, não
faltando a presença do motorista da família, Domingos
Sá Fioli.
A exposição está dividida
numa mostragem da arquitetura, urbanização da cidade,
costumes e invenções da
época.
Procuramos dar ao Barrashopping, durante este período, um verdadeiro clima
de Rio Antigo através de müsicas da época chorinho e
maxixe - e também, através
de shows que acontecem às
sextas-feiras às 21h30m com
os Conjuntos Galo Preto,
Samba Como Antigamente e
Arthur Moreira Lima, com
repertório de Ernesto Nazareth.

Show popular com Timóteo e Alcione

Crioulo Sorriso Nota 10
ganha homenagem
A Boca Maldita e o
Grupo Unidos por Acaso
promovem hoje, às 21
horas, no Clube Olímpico - Rua Pompeu Loureiro, em Copacabana um show em benefício
da família do sambista
Geraldo de Castro Mendes, o Crioulo Sorriso
Nota 10, assassinado no
primeiro dia do ano. O
show contará com as
presenças, já confirmadas, de Alcione, Agnaldo
Timóteo, Marcos Moran,
Elza Soares, Lecy Brandão, Tom e Dito, Paulinho Soares, Darcy da
Mangueira, Djalminha
do São Carlos, Ana Rosely, Tony Tornado, Luiza, Rico Medeiros e
Wagner Montes, entre
outros.
O ingresso individual
custará Cr$ 1 mil e pode
ser encontrado no próprio Oiímpico, no bar Cabral 1.500, no Bate-Boca
(Avenida Prado Júnior,
16) e na banca de jornais
do Antônio, na esquina
da Avenida Nossa Senhora de Copacabana
com Prado Júnior. Os or-

ganizadores pedem o
comparecimento maciço, pois a renda será utilizada na compra de um
apartamento para dona
Aurelina Maria de Azevedo, mãe do Nota 10. O
show é denominado
Abaixo a Violência.
COMO FOI
Geraldo morreu na
madrugada de 1 deste
mês. Segundo testemunhas do crime, ele quase
fora atropelado, na esquina da Rua Bolivar
com Barata Ribeiro, pelo
carro em que o agente
federal Júlio César de Almeida viajava. Geraldo,
depois de quase atropelado, passou a discutir
com o motorista. Júlio
César saltou do carro e a
discussão se acirrou. Geraldo jogou uma latinha
de cerveja no policial
que lhe deu dois tiros,
em resposta. Júlio César
errou o primeiro, acertando o segundo na cabeca.
BANDA DA BOCA
A Banda da Boca também prestará sua home-

nagem ao Crioulo Nota
10, quando de seu desfile
de quinta-feira - 20 de
janeiro -, uma vez que
Geraldo era um de seus
integrantes e principal
destaque. A Banda da
Boca, sem deixar de ser
uma banda, traz no seu
corpo características de
bloco, onde a presença
de alegorias e temas selecionados emprestam
ao folião que dela participa uma alternativa visuai.
Em seu primeiro aniversário de fundação, a
Banda da Boca Maldita
deverá contar com a participação de aproximadamente 5 mil pessoas:
ala de patinação, bateria
de 40 pessoas, 15 músicos de sopro, destaques
da Mangueira, ala das
baianas da Verde e Rosa,
palhaços, saltimbancos e
pernas-de-pau, entre outrás atrações. A concentração será às 14 horas
de quinta-feira e o desfile
propriamente dito comecará às 15 horas e percorrerá diversas ruas de
Copacabana.
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No coreto, típico de cidades, antigas, atrizes
mostram como era a indumentária do Rio Antigo

hoje
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de jpneiro de 1983
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Quando eu era otimista,
eu vivia ansioso e angustiado
porque sempre tinha que
arranjar algum alimento para
meu otimismo: e eu sempre
fui péssimo em ficção
científica. Hoje, que sou
pessimista, vivo em constante
equilíbrio com o meio, e
por isso muito mais tranqüilo.
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Muita gente
não tem vocação
pra ser um
ser humano.
E seria muito
mais útil ao
mundo se fosse
uma porta,
um camelo
ou uma letra
de tango.
Nâo é verdade que
as multinacionais
não têm pátria.
Elas têm. E muitas.

Encontrei o Vittorio Tamburini caminhando
apressado pela Rua do Passeio. Ele está muito
contente com o sucesso de publico que o filme
Annie vem alcançando pela cidade. Sua atençãd
agora está voltada para o grande lançamento da
Colúmbia Pictures no final do próximo mês de
março: Gandhi. Um filme fantástico. O Vittorio me
disse: "é um dos filmes mais bonitos que eu já vi."
Um outro homem charmoso caminhando pela
Rio Branco: Eduardo Neves. Ele está contente
com o sucesso do vôo para Nova York aos .
sábados pela manhã. Ele me disse: "ntís, Ia na
Varig, estamos muito satisfeitos com o sucesso".
O Carlos Alberto Torres avisou: "agora sd viajo
durante o dia. Achei dtimo". O Neves merece
aplausos.
O comentário que anda de boca em boca por
Cabo Frio e Búzios: "o Renato Pacote está
pensando em abrir um cursinho sd para meninas
adolescentes. Elas podem fazer até a preparação
para o vestibular. A idade mínima exigida: 15
anos. A idade máxima: 18. Quem tiver 19 não
entra. Já é idosa demais". O Renato é muito
exigente. Eu posso?
Mila Moreira passando uns dias em São Paulo.
Ela está aguardando a chamada para o novo
programa que vai fazer na Bandeirantes logo após
o carnaval. O Clodovil está muito contente por
sua amiga Mila ter sido contratada.
Falei na Mila, lembrei: ela esteve se despedindo
do bom Boni. Ele lhe disse: "uma coisa eu quero
que você saiba, Mila: você será sempre recebida
na nossa casa de braços abertos".
O gentleman Geraldo Queiroz passando uns
dias por esses lados. Deixou São Paulo e veio
curtir um pouco do sol de verão.
Moema Jaffet anda bonita demais. A ginástica
da Jane Fonda está lhe fazendo um bem imenso.
Fábio Sabag foi passar o fim de semana em São
Paulo. Decidiu ir de trem. Mas quando chegou na
Central o mesmo tinha acabado de sair. Fábio não
pensou duas vezes: alugou um jatinho. Gente fina
é outra coisa.
Cada dia que passa o Sérgio Cavalcanti está
mais decidido a fazer uma tarde carnavalesca em
seu New Jirau para um grupo de senhoras bem
casadas. O que está sendo difícil é arranjar um
grupo de rapazes discretos e ajuizados para serem
convidados. O Arthurzinho Bezerra de Mello já
se prontificou a começar a procurar rapazes. O
Sérgio foi bem claro: '-pode deixar que eu mesmo
resolvo os meus problemas".

nciivis

No melhor Show de sua carreira
no Golden Room do Copacabana Palace
Estréia 12de Janeiro-lng.tél.: 256-8590
257-1818 Ramais 479 e 597
Preço a partir de 2.999,00 a 4.999,00
Ajude o Juquinha a pagar sua parte ao FMI
Apoio cultural

PONÍOFRIO

ACABE
COM SUA
BARRIGA EM
> APENAS
SEMANA

Na política brasileira,
falseia-se até a
mentira. A verdade, então,
nem se fala...
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Brasil,
te
quem previu**«•«-*
te
quem
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MaMpu-M, meto c
contortíveJ, a MKA
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acahe com a barri9a. Pode e devem
usada normalmente durante o
dia todo debaixo
tto roupa, pote nio e notada!
O fecho de vetao e -raduévti: assim, a medUa que voe* tor perdendo a barrt-ft é só
Ir comprimindo ale atcançar a sMueta de«•leda.
Nio tem qualquer co-n-tr-Hndfcaçto. tecomendada pelai metana autoridades mtdtcm do mundo.
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Uma coisa passageira

absoluto.
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Beatriz SegaJl é
considerada a atriz
global mais chata de
toda a equipe da
novela Sol de
de Verão.
JL\ _________________________________
Ela reclama e trata
aos berros todos os
funcionários menores.
f^^^^^^^^^^^^^^^fl
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reclamar com a
direção." Mas coisa
tal coisa
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_£ direção."
ela não ousa. Quando
Christiana Malta fez aniversário ontem. Mas ela nõo
quis saber de festejar, foi com o seu
os poderosos
Clóvis Paes de Carvalho passar o fim de semana em Recife. Voltou exausta. Quando chegou
perguntam para a
em casa, já passava das oito, o Fantástico já linha começado. O telefone começou a tocar.
Beatriz como vão as
Amigos querendo sair para jantar. Ela apenas agradeceu a lembrança e avisou: "ho/e estou
coisas, ela sempre
exausta. A comemoração do meu aniversário fica adiada
responde: "vai tudo
para a próxima semana." Meu
abraço. Foto: Rogério Ehrlich
muito bem." Ela só
ousa berrar com os
••••••••••••••••••••••••••••••••
funcionários menores.
Querem saber o
apelido que foi dado
para a Beatriz? Eu
conto: Bolha
Assassina Não me
Jf
Estava trabalhando no jornal. mem de cor. Mas a verdade a Eli.s, Jf perguntem a razão.
Da portaria informaram que tinha a inesquecível, já dizia há muito jf Ainda não sei. Mas
um rapaz querendo falar comigo tempo: black is beautiful". Fiquei Jf juro que vou
urgente. Mandei subir. Apareceu sem resposta. O homem mais pa- Jf descobrir. Me
em minha frente um homem ne- recia uma Veruska na passarela. >f aguardem.
"eu sei cantar, re- >f
gro, devia ter quase dois metros Ele continuou:
de altura, muito magro e com um presentar, dançar, sapatear e en- Jf
Uma massagista das
olho imenso. Ele foi chegando e cantar. Já fui transformista. Mas é Jf
Jf
melhores
na cidade:
me estendendo a mão (os braços uma arte que não quero saber Jf
estavam repletos de pulseiras) e mais. Preciso, necessito ser um Jf Marcella. Ela fez
exibiu um sorriso de dentes perfei- ator de peso. Poder colocar para >f aniversário no dia de
tos: "meu nome é Jurandir. Sou fora todo o talento que tenho Jf ontem. Ofereceu um
ao tucupi para os
ator. Vim falar consigo sobre uma guardado..." Eu consegui falar: >f pato
amigos.
Muitas de
"vou
Jf
falar
com
o
Aguinaltentar
o
senhor deu sobre
notícia que
suas
clientes
não
"Aguinal*
Otelo. Um texto que o Aguinal- do". Fui para o telefone:
aparecer
Jf
puderam
do!
Loy.
Tenho
aqui
na
minha
Jã
lembro
de
Não
me
do...
quê?
pois estão viajando,
sei! Achei! Aguinaldo Silva está frente um jovem negro que se Jf
Jf
mas não deixaram de
de
candidata
ao
Otelo.
Não
Eu
sou
um
bom
ator.
escrevendo.
papel
*
mandar
Acho que tenho o tipo ideal para sei lhe dizer se ele tem talento. jf Marlene presentinho:
Rodrigues
ser o protagonista. O papel é exce- Mas se você mexeu um pouco na Jf dos Santos,
Valéria
lente?" O homem falava quase história, se fez o Otelo odiando a Jf
Terezinha
sem respirar. Cada palavra era Desdemona e enlouquecido pelo Jf Braga,
Pittigliani e mais e
acompanhada de um gesto e um lago, tenho certeza de que o rapaz * mais...
Os que
barulho enorme de suas muitas vai servir". O Aguinaldo riu sem Jf apareceram
para
jf
pulseiras. Assim que ele deu chan- parar. O Jurandir continuou a fa- jf provar a comidinha
ce, num momento em que tentou zer caras e bocas. Ele me disse:
feita: Humberto e
recuperar o fôlego, entrei: "não "se náo me chamarem para o jf
Jf
sei lhe informar nada a respeito. Otelo, eu faço qualquer coisa Ia * Madeleine Saade.Ruth
Almeida Prado,
Apenas noticiei que o Aguinaldo adorar ser a Aia da Desdemona. Jf de
Vera Gimenez e
está em busca de um Otelo". Ele Crioulo acaba sempre fazendo
pa- Jf outras. Um abraço
continuou: "eu sei... Eu li. Li tampara
bém que o senhor dizia que não pel de criado". Ele foi embora. Jf especial
tinha nenhum... Eu sou um gran- Mas prometeu que vai voltar, vai Jr Marcella.
de ator. Só ainda não tive chance. tentar marcar um encontro com o Jf
No Brasil é muito difícil alguém Aguinaldo Silva. Só posso desejar *
Hoje é o dia do
-Poferecer um papel para um ho- que o Jurandir tenha boa sorte.
almoço de adesões...
••••*•*•••••••••••••*•••••••••***••*••*•* Almoço coisa
nenhuma, me
enganei: chá. Chá de
adesões pelo
aniversário da Lucy
Sá Peixoto. Tudo vai
acontecer no Don
Peppone. Maurea
Pantoja estará
recebendo as amigas
da boa Lucy. Como
será a roupa que a
aniversariante vai
usar? Será que ela vai
aparecer usando a
linha sarongue?
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Teresa Lamarca e Belci Klabin em um recente jantar
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Fizemos um trato:
nem ela deixa
de se meter
na minha vida,

nem eu deixo
de me meter
na vida dela.
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O Leopoldo Modesto Leal foi visto no
Country Club. Uma jovem agarrou-se
com a mãe e comentou: "mãe, mãe,
espia! Olha o cabelo do Leopoldo. Ele
não usa peruca? O cabelo cresceu." A
mãe tratou de puxar a filha para um
canto: "deixa de ser chata, menina O
Leopoldo apenas está usando uma penica nova E um modelo com um pouco
mais de cabelo." A menina riu sem
parar.

••••*•**••*••••••••*
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Um nome não pode
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Bgi
da famosa aWU
«zer^
de
ioca.
Ela acaba
Bibi ^.^Jfoeça que ela vai
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f
Piaf
Gosto da Bibi.

Uma palavra náo
podee não deve ser
pronunciada na
presença dp Ricardo
Amaral: Mafia. Ele
fica tendo crise de
alergia.
O Nelsinho Baptista
foi visto papeando no
Country Club com a
Qisinha Gonçalves.
Só que foi impossível
saber o assunto sobre
o que conversavam. O
tom era o mais discreto
possivel. Não deu para
escutar qualquer
trecho. Mas devo
afirmar que a Elisinha
náo deixou de dizer
suas palavras
preferidas: "condes,
duquesas e princesas."
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de Janeiro de 1983
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Celso C. Fontes

A horae a vez dos
carros a álcool
Cresce a credibilidade nas vantagens de aquisição é desfrute do carro
a álcool, à medida que o público
comprador se convence da ridícula e
sórdita campanha elaborada nos laboratórios antiálcool de conhecidos
setores, contra o carro sem gasolina.
Da grotesta sugestão de ser reduzida a produção dos carros a álcool ao
"descuido" da adulteração do novo
combustível, com sérios prejuízos para quem já possuía um carro desse
tipo, fatos de autoria e até publicamente confessados pela Petrobrás,
acrescidos de outros artifícios todos
com o intuito claro de levar ao descrédito a salvadora alternativa energética, vista como incômodo concorrente, o álcool para fins automotivos
vai se firmando como objeto de salva-,
ção nacional, dada a sua força e"
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chegando mais no pedaço, sacando
.nele sorriso maroto, & lourfssima Dayüè
le Lourenço, que para a alegria dos seus
aqueradores, está nos palcos da vida dan• seu recado na peca juvenil Tem Borrasna Ribalta, de Sérgio Fonta, no Teatro
i Praia, com apresentações aos sábados e
imingos às 17 e 16 horas, respectivamen-

em ValenfIp é Ailton de Jesus, nascido
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leu seu recado náteèrpèhtJna apelidada
Luz dei Fuego e, brevemente, pintará
teláil/no filme Pjro^ dos N6ve, que tc
roteiro do maninho José Louzeiro.
escultura tem suas lindas pernocas no
Ruro. Sarava, tormento!

mm

Quem é
quem no
sereno
na
transação
musical
joinha

SplutadosPseus

|^>'-

S^op
empregos pintar^ o

do caie
m.P aconteceu a inauguração
coreto
permaneno
Sce, eTse fntrujou
Aüton de Jesus
cendo até hoje. No mais 12 às
horas,
das
comanda d^riamente
^4
Imprensa.
um programa na Radio

PAPALLEONE - A partir das 11 da
manhã, almoço e jantar sacando
cozinha italiana com massas e pizzas de fabricação própria descola•das em forno de barro, além
do
serviço a la carte. Anexo: Leone's
Bar, com música ambiente de terça
a quinta-feira atê uma da matina.
De sexta a domingo, música ao vivo
para dançar, com Ubirajàra e seu
bandoneon e uma atração cantante
especial. Ar refrigerado. Travessa
Almerinda Freitas, 42. Reservas pelo tel.:359-0277. Madureira,
CHIKOS-BAR - Música ao vivo
com Luizinho Eça (piano), Ricardo
Santos (baixo), Torquato Mariano
(guitarra), Paulo Roberto (pianoX
Paulo Russo (baixo), as cantoras
Leny Andrade e Julie Janeiro e o
discotecário Márcio Barbudo. Anexo ao Castelo da Lagoa. A partir
das 11 horas da manhã. Av. Epitácio P/ssoa, 1.560. Lagoa Tels.: 2670113 ou 287-3514.
SWING-BAR - Música para dançar,
com serviço de bar sob a direç ão de
Camilo Suarez. As 23 horas, show
apelidado de "Secretárias em Erotismo", com grande elenco feminino dirigido por Jorge Pedro. As
duas da manhã, "Festival de StripTease". Abre as 16 horas. Rua Gustavo Sampaio, 840. Leme. Tel.: 5421143.
14 BIS - Cozinha brasileira e internacional pontificando o "buffet"
e frio' ao preço fixo de
?uente
r* 1.800 por pessoa Serviço completo de bar. Abre para almoço e
jantar com Carlinhos ao piano. Aos
domingos, almoço da família com
brindes para a garotada Aeroporto
SüPtos Dumont. Tel.: 262-6511

HOLLIDAY- A partir das21 horas, WVE GAÚCHE - Restaurante c«
música para dançar, descolando culinária francesa Dentre as ini
dois grandes shows: a partir da meras especialidades, o maitre Miimeia-noite, "De Repente a Coisa ton sugereCrevettes aux Rive GauEntra", com recado especial de Edy che, com camarão
graúdo, abacaxi,
Star; às três da matina "Copacaba- champignon e caviar.
No bar, Arisna Sex Show". Direção de Yang. tides dá show de coquetéis, relemSupervisão de Manolo e Manolinho. brando as noitadas do saudoso SaAv. Atlântica 1.424 - Copacabana cha's. Na cozinha o "cher' Antônio
Tel.: 542-4347.
Gomes. Supervisão geral do maitre
Carlos Mello. Av. Epitácio Pessoa
MICHELANGELO - Música ao viv - V484. Lagoa Tel.: 247-9993.
para dançar, a partir das 21 horas,,
com a banda do maestro Eduardo ERÓTIKA - Abre ãs 21 horas, apre'
Prates e as cantoras Leila Rocha e sentando três ahows a
da
partir
"CopacaÁurea Martins. Três ambientes di- meia-noite,
pinta
ferentes com varandão ajardinado bana Muito quando
Erótika", liderado por
e salão nobre refrigerado. Anexo: César Montenegro. No final da maDa Vinci-Bar. Funciona para almo- dragada o recado "Ele Bem no
ço e jantar. Largo de São Conrado, Meio Delas". "Strip-Tease" e comi20. Tels.:322-3133 ou 322-4197.
cidade Direção de Yang. Supervisão de A Ibino Suarez. Atraç ão espeOBA-OBA - A partir das 21 horas, ciai: gogô-girls dançando nos queimúsica para dançar e show a partir jos de hora em hora Av. Prado
das 22 horas apelidado de "Fandan- Júnior, 63-A. Copacabana Tel.: 2754899.
go", criação de Oswaldo Sargentelli
e apresentação de Iracema com as
famosas multas que não estão no CARINHOSO - Música ao vivo com
mapa. Couvert artístico de os conjuntos de Dora e Celinho do
Cr$ 3.060 por pessoa com direito a Trompete a partir das 21 horas.
dois drinques. Reservas pelos tela: Amplo restaurante sacando cozi239-2497. Rua Visconde de Pirajá, nha brasileira e internacional, com
destaaue para o 'Filé Carinhoso".
499. Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 22. Ipanema TeL: 287-0302.
CASINO ROYALE -A partir das 20
horas, serviço de bar e restaurante
"Barbarella
com discoteca Pistas de boliche, BARBARELLA - Show
elenco feminino e
maquininhas com jogos variados e 83" com grande
"Strip-Tease"
e gogóãs quintas-feiras: tarde dançante a comediantes,
partir das 16 horas. Aos dorrtingos, girls dançando nos queijos. Coreoe direção de Adriano Lobato,
almoço da família com "buffet
upervisão do Careca Boy. Abre ãs
froid" variado na base de CrJ 800 frafia
22
horas
com música para dançar e
por cabeça com criança pagando a
metade. Estrada do Joa, 2.370. Bar- shows desde uma da matina Como
atração, no final da madrugada o
ra da Tijuca Tel.: 399-3211.
"Estrela
Matutina". Av. Princesa
Isabel, 263. TeL: 275-7349. Leme.
RINCÃO GAÜCHO - Todas as noites, jantar dançante com dois con- BATACLAN - Totalmente redecc
juntos e os cantantes Geysa Reis, rada apresentando todas as noites
Cy Manifold e Tião Júnior. Às sex- três grandes espetáculos "Very Setas e sábados, show especial com a xy" com "strip-tease", muito erotisdupla Tom & Dito. De quinta a mo e lindas gogo-glrls bailando nos
sábado pinta couvert de acordo queijos. A partir das 21 horas, músicom a atração. Abre para almoço e ca para dançar, com shows às 23
jantar. Ar-refrigerado. Aos domin- horas e as três da matina Direção
gos, no almoço, show com Carequi- de Vitorio eCarlos Quintanilha Av.
nha Rua Marquês de Valença 83. N. S. dè Copacabana 73. Tel.: 275Tels.: 248-3663 ou 264-6659. Tijuca
7248. Copacabana

Patrulheiro é presença rara na estrada
São oportunas, esclarecedoras, e
por isso mesmo válidas, as mensagens
de advertência do DNER aos motoristas que pretendem fazer uso das rodovias federais, nos períodos onde há
grande concentração de veículos em
circulação.
Merece reparo, porém, o exagero
na citação do contingente de patrulheiros e no número de viaturas
anunciadas como sendo utilizados
nas famosas "Operações".

Uma simples viagem pela BR-040
ou mesmo pela Via Dutra - para citar
apenas duas estradas federais - mostra como o DNER é pródigo, tão
somente na promessa de oferecer segurança aos usuários das nossas principais rodovias. É comum, em pleno
período das prometidas e fantasiosas
operações fazer-se o trajeto Rio-Juiz
de Fora ou Rio-São Paulo, sem ser
notada a presença de um único patrulheiro em serviço. Daí...

Novo Pick-Up Chevrolet duas cores
i

da matina. Aliás, a retreta
das três horas da manhã,
com uma pá de mulatas de
fazer sacristão pensar besO garotão Washington teira, é da melhor qualidaRodrigues, náo confundir de. • Quem viu o Águia
com o Apolinho da Rádio Branca pelai? • A bonéNacional, depois de curtir quíssima Jane Di Castro fotemporada no Convés, co- nou pro Royzinho aflita namo garçom, é o mattre do quela de intimar este escriprimeiro andar do badalado ba para a estréia do seu
restaurante Mediterrâneo, show, apelidado de Travesna Prudente de Moraes. ti S.A., hoje, às 21h30m. Na
Washington teve como jogada pinta também a esmestre o internacional Pa- cultural boneca Eloína. •
lomanes; um dos 10 melho- Os Orixás não jogam, mas
res do sereno verde e ama- fiscalizam, até porque abrirelo. • O todç bom Zezi- go de boêmio é a marquise
nho, rubro-negro da pesa- da calçada. • A cantante
da, é uma tranqüilidade no Alice, uma das melhores do
comando noturno do Ama- sereno carioca, estreou
relinho do Grajaú. Pra com palmas e aclamações
Café Nice, canariando
quem não sabe, Zezinho foi no
um dos baluartes, durante na banda do maestro Ely
muitos anos, do Amareli- Arcoverde, que ataca das
nho da Cinelândia. É legal 18 às 23 horas. • A pequedescolar papo com o cara. nina Titã, uma grande can• Noite dessas, a interna- tora da noite, oriunda de
cional Eliana Pittman, com São Paulo, que esteve curmamãe Ofélia à tiracolo, tindo temporada no Café
curtia o recado brasfssimo Nice, está dando seu recado
de Jamelão no Café Nice. no Carinhoso. • O Homem
La Pittman vem de tempo- do Sapato Branco tá sabenrada vitoriosa no Golden do que a boate Céu Moreno
Room do Copacabana Pala- está trabalhando até às sete
ce. • Tem muitos coretos da matina, com o Cantante
noturnos pelai descolando Luizinho Lou incrementanuísque fajuto que dá aquela do os shows das Zebrinhas.
dor de cabeça no dia seguinte, de deixar o curiboca
com vontade de se suicidar.
A fiscalização precisa fazer
um levantamento dessas
águas loucas que estão nas
*~*
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prateleiras e nos .almoxarifados. Todo cuidado é pouco. • Na Barbarella, o máninho de fé Careca Boy está rindo na maior por causa
Eloína e Jane agitam
do sucesso do show de uma
Teatro da Praia
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CAFÉ UN DEUX TROIS - Compf.
xo com três ambientes diferentes,
com música ao vivo a cargo do
conjunto de Jean Zanone e os cantantes Miltinho, Raquel e Roberto
Sam. Degustação de quejos e vinhos e restaurante sacando cozinha
brasileira e internacional. Av. Bartolomeu Mitre, 123. Leblon. Tels.:
239-5789 e239-0189.

inconstetável viabilidade técnica e
econômica.
Váo se extinguindo, embora com
grande atraso, as dúvidas em torno
das vantagens enormes contidas na
aquisição e uso do carro a álcool, a
ponto de levar a Petrobrás a se dizer
pioneira no processo de comercializaçâo do álcool para uso nos automóveis, como se fosse possível sua não
participação na distribuição de um
combustível, que, embora nada tenha
a ver com petróleo e seus derivados,
está a seu cargo.
Felizmente, e contra tantas tentativas frustradas urdidas nos gabinetes
fechados de seus teimosos detratores,
aí está o vitorioso carro a álcool,
aceitando e vencendo os desafios, e
ao findar o exercício de 1982, já na
invejável posição de responsável pela
participação de cerca de 35 por cento
nas vendas internas dos automóveis,

CAFÉ NICE - A partir do meio-dia'
música ao vivo de Alcir Pires Vermelho, acompanhando almoço de
gabarito internacional A partir das
19 horas, música com a banda de
Ely Arcoverde e os cantores Jacy
da Portela e Loalva com esticada •
atê às23 horas. Daí pra frente, pinta
o conjunto de Dudu do sax com os
cantantes Victor H ugo, Cristina Tita e Jamelão. Serviço de bar e
restaurante. Av. Rio Branco, 277 Subsolo. Tel.: 262-0679. Centro..
LE COIN - Abre para almoço e
jantar, diariamente, oferecendo
pratos caseiros no almoço: Lombinho à Mineira, (segunda), Rabada
com Polenta e Agrião (terça), Bife
Role com Inhoque (quarta), Carne
Assada com Molho Ferrugem
(quinta), Dobradinha a Lombeira
(sexta), Feijoada Completa (sábadoX Cozido Especial e Frango ao
Molho Pardo (domingo). No jantar,
serviço a la carter. Especialidade:
Paella à Valência Av. Ataulfo de
Paiva 658. Tel.: 294-2599. Leblon.
.AMARELINHO DO GRAJAÚ Abre para almoço e jantar, diáriamente, sacando pratos caseiros nc
almoço: Feijão Tropeiro (segunda),
Rabada com Agrião e Polenta (terça). Carne Assada com Molho Ferrugem (quarta). Virado a Paulista
(quinta). Bacalhau a Portuguesa
(sexta). Feijoada Completa (sábado) e Galinha ao Molho Pardo (domingo) No jantar, serviço a la carter. Chopinho claro e escuro. Rua
Barão de Mesquita 916. Tel.: 2383028. Grajaú.
CHINA TOWN - Especializado en»
cozinha chinesa abrindo para almoço e jantar. O "Chef' Chou Han
Pin responde pelo cardápio, sugerindo "Barbatana de Tubarão" com,
três tipos de carnes desfiadas, Frango Frito com molho de soja Carne
de Porco doce-azedo, Carne com
molho de ostra Peixe Cozido com
molho apimentado, Sopa de Milho
com ovo e macarrão frito chop
suey. Atendimento do maitre Nonato. Piano-bar. anexo com música ao
vivo. Av. N. S. de Copacabana 435<
Tel.: 257-6652. Copacabana
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Disponíveis em duas opções de chassis: curto
para cargas concentradas e
longo para cargas volumosas, apresentado em duas cores e três combínoções
diferentes, além do esmerado acabamento e mais conforto,
já estão à venda os
novos pick-ups Chevrolet 83 (foto). Equipados com motores diesel, a álcool ou
a
gasolina, os novos veículos são dotados de freios hidráulicos a disco ventilado na
dianteira e a tambor auto-reguláveis, na traseira, transmissão de
quatro marchas
sincronizadas, com alavanca de mudanças no assoalho, lavador de
pára-brisa,
trava na coluna de direção, limpador do
pára-brisa com duas velocidades,
tampa do tanque de combustível com chave, calotas e
pára-choques cromados.
De interior mais luxuoso, para os novos pick-ups da GMB são oferecidos como
opcionais, temporizador do limpador do pára-brisa, ventilação no feio, auxiliar a
vácuo para freios e direqão hidráulica.

Vistoria do carro: eis a questão
reunião dos diretores estaduais à

Da
vistoria, neste pode estar embutido
de Departamentos de Trânsito (De- um novo artifício
tão a gosto do
tran), recentemente realizada em Detran/Rio,
ser facilmente transBrasília, nada de de definitivo - pelo formável em por
instrumento de especumenos aqui no Estado do Rio - foi lação, senão em
puro e simples objeto
anunciado sobre o falado carimbo na de aberta corrupção.
TRU, em substituição â extinta piaA ameaça de uma "fiscalização riqueta.
em torno da nova exigência
gorosa"
A se confirmar essa atribuição a ainda não definitivamente
clara, pode
cargo dos bancos autorizados, me- revelar a disposição do
ferido
diante a apresentação dos documen- em seus interesses comDetran,
extinção da
tos do carro, incluindo o que se refere plaqueta. Daí...

com 234.016 unidades representando
um aumento de 70,4 por cento em
relação ao resultado obtido em 1981,
Esses números demonstram claramente que o carro a álcool veio para
ficar, e de sua extraordinária forra
multiplicadora refletirão grandes bènefícios distribuídos a todos os segmentos da sociedade, queiram ou não
os empedernidos setores antiálcool.
Contudo, importam ainda, algumas
medidas, que, adotadas, certamente
fortalecerão o promissor mercado de
carros a álcool, com destaque especial
para o esdrúxulo atrelamento do preço do álcool hidratado - produto inteiramente nacional - à cotação da
gasolina extraída do oneroso petróleo, quase totalmente importando a
duras penas.
"Carro a álcool: você ainda vai ter
um"...

ADITIVO
Ao alcançar o total de 169.355 veí
culos vendidos em 1982, a Generaí
Motors do Brasil foi a promotora de
automóveis que mais aumentou sua
participação no mercado interno bra
sileiro naquele período: 26 por cento
contra o total de 19 por cento obtido
pelo setor como um todo. As vendas
da GMB no ano passado foram superiores às de 1981 em cerca de 35 mil
unidades. • Com exportações no valor de 280 milhões de ddlares conseguldos no último exercício, o grupo
Ford-Phijco cumpriu integralmente
seu compromisso com o Befiex no
total de US$ 1,8 bilhão no periodol973/I982. Esse montante corresponde ao embarque de veículos, tratores, motores, peças e componentes
eletrônicos automotivos destinados
aos mercados mais de 50 pafees. Para
um novo compromisso com o Befiex
no valor de USS 3 bilhões para o
periodo de 1983/1989, a Ford espera
elevar para US$ 320 milhões suas
vendas externas, neste ano. • Pelo
que se viu durante o ano passado,
tendo prosseguido logo no primeiro
dia útil deste ano, a indústria automobilística continuará ignorando o
apelo do Governo no sentido de ser
evitada a prática do carte, procedimento que contraria as leis vigentes.
Liberdade total para aumentar preços
dos veículos não significa determinarem em conjunto o mesmo percentual
de reajuste, na mesma data. • Após
vários anos prestando serviços ao
Consórcio União, Nelson Coelho
transferiu-se para a Abolição Veículos, onde vem se esforçando na busca
de melhores vendas, também, naquele
importante concessionário Volkswagen. • Ao contrário do que ocorreu
com as vendas de automóveis e comerciais leves, apresentando ligeira
reação em 1982, o mercado de camiphões sofreu uma brutal queda no
seu movimento global. Em conseqüência, a Mercedes-Benz, a mais
atingida, por ser a maior produtora de
veículos de carga, com uma produção
de mais de quatro meses estocada,
sem comprador, viu-se forçada a demitir certa de 2.900 empregados das
mais variadas categorias.

SEIS DA MANHÃ
ANTÔNIO CARLOS
EXPLODE COM 0 SOL
_lÉgv
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VERÃO
SUPER RÁDIO TUPI
Irradiando
Calor Humano

O sol começa a brilhar
Carlos
comanda um verdadeiro show de
otimismo. Com a participação de
João Saldanha, Ronaldo
Castro, Luiz Viana, e do povo
que para tem o microfone
aberto reivindicar.
Show do Antônio Carlos,
de seis às nove da manhã.
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Teatro. Começa
hoje no Auditório
Murilo Miranda dò
Inacen (Avenida Rio
Branco, 179, 8o) o
Seminário de Teatro
Aqui e Agora. Hoje,
às 19 horas, falará o
diretor e ator* Fernando Peixoto sobre
o Teatro na Cultura
Brasileira, uma visão
panorâmica das
principais mudanças
econômicas, politicas e sociais ocorridas no Brasil e seus
reflexos.
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Os marrons de Dona lida

Música. O violonista Gustavo Wolf
faz show hoje, às
21h30m, no Restaurante Barbas (Rua
Álvaro Ramos, 408,
Botafogo). Ingressos
a Cr$ 500. .
Na boate Sótão
(Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1.241, Galeria
Alaska), será lançado o LP Sótão - O
Som. Horário: das 22
às 24 horas.
Carnaval. Joãozinho Trinta e a Escola de Samba BeijaFlor, de Nilópolis, fa-*
zem show hoje às 22
horas na Concha
Verde da Urca. Ingressos a Cr$ 2,2 mil,
com a passagem do
bondinho incluída.
Já estão à venda
na sede da Riotur
(Rua São José, 90,
IO9) os ingressos para o VIII Baile da
Cidade, a realizar-se
no sábado de camavai, no Canecão. Ingressos a Cr$ 22 mil
(individual), Cr$ 200
mil(mesa para quatro pessoas), Cr$ 800
mil (camarote para
12 pessoas) e Cr$ 1,5
milhão (camarote
para 20 pessoas).
Curso. Prossegue
na Micromaq (Rua
Sete de Setembro,
92, loja 106, Centro)
o curso de Introdução ao Computador
para crianças de 9 a
15 anos. Horário:
8h30m.
No Centro Gultural Cândido Mendes
realiza-se, às 14 horas, a quarta aula do
curso Platão e a
Apologia ao Deus do
Amor,.do professor
Gustavo Alberto
Corrêa Pinto. O tema de hoje é O Dis-.
curso de Erixímaco e
a Noção do Amor
Cósmico.
¦ Vestibular. Terminam quinta-feira as
inscrições para o
vestibular integrado
das Faculdades de
Serviço Social do
Rio de Janeiro, Estudos Sociais Regina
Çoeli e de Turismo
Embaixador Paschoal Carlos Magno.
0 calendário das
provas é o seguinte:dia 22, às 15 horas
IRedação; dia 23, às
;15 horas - Estudos
:$ociais; dia 24, às 20
;horas - Língua Portuguesa, Literatura
Brasileira e Inglês ou'
Francês; e dia 25, às
20 horas, Ciências
Físicas, Químicas,
Biológicas e Matemáticas. Esse vestibular oferece um total de 450 vagas assim distribuídas:
Serviço Social - 100
de' manhã e 50 à noite; Estudos Sociais 60, de manhã, e 120,
à noite; e Turismo 100 vagas à noite.

do mundo, Essa receita,
como um segredo, ela
guarda a sete chaves. E,
na época das castanhas,
a põe em prática, com
admirável perícia.
Chegou dezembro, e,
como sempre, ela começou a se preparar para
fazer os marrons. Primeiro passo: comprar as castanhas, claro. Mas vocês
acham que qualquer castanha serve? Nada disso!
Pro sucesso da receita, é
preciso que elas sejam
escolhidas a dedo: as
mais gordinhas, mais
tenrinhas, mais especiais. •
E lá foi d. lida à Colombo, onde imaginou
que encontraria o tipo de
castanha ideal. Foi à loja
de Copacabana e, com o
maior cuidado, escolheu
dois quilos, que já estavam no prato da balança
quando apareceu o gerente.
- O quê? Escolheu castanha?! Um absurdo!
Não permito.
D. lida tentou argumentar; explicou pra que
precisava delas, disse

vale escrever sobre o Natal?
AINDA
Eu sei que estamos todos cheios de
preocupações mais sérias - afinal, não é todo
dia que temos que enfrentar o começo de um
1983 feito esse qué está
pintando. Mas é que eu
soube de uma história de
Natal tão lindinha, daquelas que eu achava
que não se faziam mais:
feito antigamente.
Então, se posso escrever sobre o Natal, preciso, primeiro, apresentar
vocês à minha amiga d.
lida, protagonista da história que teria feito a
delícia de Dickens. D. IIda é uma simpática vovó
de 85 anos de idade,
charmosa, engraçada,
com uma memória incrívei em que armazenou
as histórias mais interessantes. Uma velhinha
miudinha, bonita, encantadora.
Pois d. lida, que passou vários anos de sua
vida na Europa, trouxe,
da França, a receita dos
melhores marrons glacés

mm

que pagava mais. Tudo
em vão. O gerente tirou
o prato da balança e jogou as castanhas de volta na cesta. Incrível
grosseria!
E d. lida voltou triste
pra Jacarepaguá, onde
mora numa casa muito
antiga e bonita. Decidiu
que não faria marrons
este ano, e pronto! Mas,
no dia seguinte, começou a pensar nas pessoas
a quem teria que presentear e decidiu fazer
mais uma tentativa. Pra
onde uma velhinha desapontada com a Colombo
poderia ir em busca de
castanhas? Acertaram:
pra Casa Lidador.
Lá, foi tratada com todo o carinho que merece.
Os vendedores, gentilíssimos, trouxeram uma
cadeira pra que se sentasse em frente à caixa
de castanhas e escolhesse em paz as que achava
melhores. Muito solícitosvchegaram a ajudá-la
na escolha - e d. lida
ficou táo satisfeita com o
atendimento, que prometeu aos rapazes um
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Marisa ainda é melhor
nos clássicos
O numero seguinte refaz o equilíbrio, que é sua marca registrada,
entre os graves e os agudos, entre o
tenso e o apenas soprado, entre o
forte e o pianíssimo. Trata-se do
belo Certas Canções, de Tunay e
Milton Nascimento, recentemente
gravado pelo ultimo. E como ela
canta bem!
Repertório verdadeiramente,
eclético. Vai de Bororó a Paul Simon, passando por Roberto, Gonzaguinha, Vital Lima, Ivan Lins e o
mais. Tentemos por parte. Enquanto se mantém no terreno das canções, Marisa é impagável. Mas realmente não faz sentido cantar o
final feliz (a música chama-se Fiaga) de Rita Lee. Ella canta rock táo
bem quanto o Blitz cantaria A Noite do Meu Bem. E o pior é que, em
seguida, vem um rock de sua própria autoria. Marisa, Marisa.
Também não faz sentido a bobagem As Baleias, de Roberto e Erasmo, pocket ecologia. Ainda mais
que, em seguida, vem a melhor
parte do show, com Vandré, Ivan,
Bororó, Antônio Maria, Ismael Neto
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Notícia muito boa por carta qu
te-efone. Se está aguardando •
chamada para emprego ou para
um posto mais elevado, pode
contar com o sucesso. É um
período feliz e você receberá o
que merece. Cor verde. N9 88

fig

Novas esperanças no amor e até
convite que parecia impossível.
Sua vida vai passar por grandes
momentos. O que não acontecer
agora, acontecerá nos próximos
dias. Se está na solidão, ficará
por pouco tempo. Cor violeta.
N968
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Notícia diferente relacionada
com mudança de emprego. Terá
uma surpresa e no final será
beneficiado. Uma pessoa que
saiu de sua vida pode aparecer
como se nada tivesse acontecido. Uma intriga será desfeita.
Cor Havana. N9 14

SAC.I IARIO
22

3

Converse com pessoa da família
e explique uma situação. O dia
está meio confuso, e alguém pode deturpar suas palavras. Antes de fazer uma crítica, pense
muito bem porque pode arranjar uma inimizade. Cor azul. N9
90
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Gaste poueo porque pode apareeer um negócio de última hora. Você, que tem jeito para
ganhar dinheiro, terá que agir
na hora certa e com decisão. Se
está na solidão, pode conhecer
alguém muito atraente. Cor
marrom. N9 55

AQUÁRIO
1 U\

21 «n 2J'7

12

CAPRICÓRNIO

20 li

CÂNCER

11 ;i 21

É um período de progresso finaneeiro e por isso nada deve
ser feito sem.pensar. Surgirão
várias oportunidades e também
algumas pessoas que tentarão
tirar proveito. Não empreste dinheiro. Cor cinza. N9 71

GÊMEOS

Sucesso depois do dia 21, quando o Sol entrar em Aquário.
Hoje, pode fazer planos, mas
evite tomar decisões. Acontecerá alguma coisa que fará mudar
sua opinião com relação a algo
que * parece certo. Cor grená. N9
62
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Guarde algum dinheiro porque
vai aparecer uma boa oportunidade nos próximos dias. Uma
transação comercial promete
ótimo resultado. No amor,
aguarde uma notícia que será o
início da felicidade. Cor branca.
N973

A saúde rneíhorà e o estado de
espírito também. O resto virá
em conseqüência. O romance
pode ser fonte de grandes alegriàs, especialmente se você já
passou dos 21 anos. Om trabalho extra será a grande solução.
Cor gelo. N9 93

ESCORPIÃO

PEIXES

m

BI

-^ÊÊÊÊÊÁ- ^_H

MM

Wm

W

_¦

MW

W m

I

_^_l

I
_H

"-N ;'
Mansa
Marisa Gafa

Show de Marisa Gata Mansa, acompanha- Rocha, luz de Demerval Coelho, Sérgio Roda por rtuy Pereira (violão e cra viola), Rena- cha e D. Guimarães, ambientado cênica de
to Machado (órgão e guitarra), Marcelo
Iri-'' de Freitas, Sérgio Rocha e Sívio MoMariano (baixo), Marcos André (bateria) e
Zeca Pereira (percussão). Direção musical raes Rego. Direção geral de Sérgio Rocha.
de Ruy Pereira, roteiro de Marisa e Sérgio Produção independente.

NUMEROLOGIA
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HORÓSCOPO

Por acaso ficará conhecendo alguém que despertará algo muito especial. É possível que até
mesmo a vida profissional mude
de aspecto. Não esqueça de pagar uma promessa: alguém está
à sua espera. Cor lilás. Í«J918

me atenderam!
D. lida preparou mais
marrons, foi levá-los pessoalmente à loja, pra
evitar desvios de percur
so:
Puxa, mas a senhora
trouxe mesmo os marrons! Quando a senhora
disse que ia mandar, nós
nem acreditamos.
Meu filho, eu sou do
tempo do Ronca, em que
a palavra das pessoas
ainda tinha valor. Eu tenho uma palavra só!
Resultado: acabaram
todos muito amigos, os
vendedores deram cinco
quilos de castanhas pra
d. lida, de presente, felizes com os marrons giacés deliciosos. O gerente
da loja quis contratá-la
pra preparar marrons todo ano, na época de Natal - nunca viu nada tão
bem feito! Mas d. lida é
mesmo uma pessoa especiai!
Eu não tenho a menor condição de preparar
esses marrons em grande quantidade. E se tivesse, ia preparar para os
pobres, não para os ricos.

^^^**B

IWW^'-

e, claro, um segmento dedicado a
Dolores Duran, as parcerias de
Tom e Carlinhos Lyra.
Há também o indefectível Sangrando, tiro certeiro de Gonzaguinha, a musica mais interpretada
por 10 entre 10 cantores brasileiros.
Está no estilo dela, Marisa vai bem
e, claro, depois Viagem que nunca é
demais em sua voz.
Os instrumentistas são da família,
marido, cunhado e filho, com auxílio de dois convidados. Há tropeços,
principalmente harmônicos. Família que toca unida nem sempre faz
o som mais unido. Em Bridge Over
Troubled Waters a Gata Mansa supera estes tropeços e mais os seus
próprios, de um inglês pouco sólido,
e interpreta soberbamente.
Parece-me que o saldo não é o
melhor de Marisa. E o cenário,
perdoem-me os autores, de cordas
desfiadas e vidrilhos, parece o interior de uma caixa acüstica. A iluminação é eficiente e o som, no pequeno teatro, bem distribuído Muita emoção, uma grande ca..tora
mas um show apenas médio.
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SHOW/Mauro Dias

ser descontraído,
este Marisa, Marisa! Lá pelas
¦ tantas a cantora explica seu
PRETENDE
apodo Gata Mansa, atribuindo-o a
um jornalista de cujo nome não se
lembra e que se refere à sua maneira de falar como quem sussurra
Revela ter sido descoberta por João
Gilberto e confessa antigo namorico com o papa da bossa-nova.
Mas eram exatas 27, as pessoas
na platéia do Teatro do Planetário,
naquela quinta-feira chuvosa. A
maioria delas, ao que parece, amigas e conhecidas da cantora, que já
deviam saber de cor as histórias.
Não houve clima, portanto, para
outras inconfidências. Segue o
show.
A pretendida descontração corre
ainda por conta do repertório, bem
diferente dos que Marisa apresenta
normalmente. Coisa Feita, o excelente samba de João Bosco e Aldir
Blanc, abre o espetáculo, com a
cantora inacreditavelmente insegura, cantando, ao que parece, num
tom muito mais agudo do que seria
o natural.

pratinho de marrons.
Dito e feito, assim que ficaram prontos, ela pediu ao seu motorista que
entregasse um pacotinho
aos vendedores da Lidador. Passaram-se os dias,
e d. lida começou a estranhar a ausência de
qualquer manifestação.
Ligou pra Lidador, pra
saber o que tinha acontecido.
Receberam os marrons?
Marrons? Que marrons?
Mistério: os marrons
não tinham aparecido.
Bancando os Sherloques,
os vendedores acabaram
descobrindo o que aconteceu. O gerente da loja
recebeu o pacote, não sabia pra quem era, comeu
todos os marrons glacés.
Encantadíssimo. Quando
soube que d. lida estava
no telefone, correu a
cumprimentá-la:
Minha senhora, os
melhores marrons que já
comi! Gostei muitíssimo!
Pois gostou errado,
náo eram pro senhor!
Eram prós rapazes que

23 lllii 21 II

Fuja de ambientes confusos
porque pode surgir uma discussáo inútil. O período é favorável, mas mesmo assim é bom
não abusar. Um romance que
parece ser perfeito pode mudar
de aspecto, mas você vai sair
ganhando. Cor lilás. N9 89
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Fique alerta porque terá que
fazer um sacrifício em nome de
uma amizade. Isso pode ser
agora ou nos próximos dias.
Você tem bom coração e será
útil a uma pessoa amiga. No
trabalho, evite conversar fora
de hora. Cor violeta. N9 28

Fidalgo
Macaé • RJ
Número de personalidade: 9,
generosidade.
Número de destino: 6, ternura.
Traços positivos: benevolente, cordial, percepção ampla,
agradável, comunicativo.
Traços negativos: reticente,
detalhista, exigente.
Vida profissional: educação
artística, sociologia, comércio.
Vida emocionai: seja mais
ponderável nas questões amorosas. Não se preocupe com o
futuro.
Bom relacionamento com os
números: 6, 9, 2,8.

Nica
Manaus • AM
Número de personalidade: 8,
riqueza.
Número de destino: I, autoridade.
Traços positivos: inclinações
intelectuais, olhar penetrante,
amigo, romântico, franco, leal,
paternalista.
Traços negativos: exigente,
orgulhoso, relutante no perdão,
náo gosta de ser criticado.
Vida profissional: filosofia,
sociologia, comércio.
Vida emocional: seja mais tolerável nas questões de amor.
Bom relacionamento com os
números: 1. 9,3,2.

Número de destino: 9, generosidade.
Traços positivos: cauteloso,
ordeiro, paternalista, sensível,
encantador.
Traços negativos: instabilidade emocional, sem temperança,
crítico, mutável, detalhista.
Vida profissional: magistério,
artes, trabalhos em seguros.
Vida emocional: seja mais
ponderável nas questões de
amor, náo faça julgamentos
precipitados.
Bom relacionamento com os
números: 2,1,8,6.

Traços negativos: negligente,!
orgulhoso, sem tato.
Vida profissional: sociologia,'
matemática, justiça.
Vida emocional: seja mais pa
ciente nas questões de amor.
Não se precipite nos seus julgamentos.
Bom relacionamento com os
números: 3, 1, 9, 2.

Marco
Paquetá • RJ
Número de personalidade: 8,
riqueza.
Número de destino: 7, mistério.
Marciano
Traços positivos: dedicado,
Juiz de Fora • MG
prático, entusiasmado, compassivo, perseverante, leal.
Número de personalidade: 8,
Traços negativos: exigente,
riqueza.
ciumento incoerente.
Número de destino: 1, autoriVida profissional: sociologia,
dade.
arqueologia, artes plásticas.
Traços positivos: versátil,
Vida emocional: seja mais
questionador, trabalhador,
em se «ratando de
adaptável, afável, agradável, ponderável
amor.
idealista.
Bom relacionamento «.om os
Traços negativos: exigente,
números: 4. 2, 9, 8.
incoerente, nervoso.
Vida profissional: assistência "Nome
social, sociologia, comércio.
completo
Vida emocional: policie suas
Bairro
palavras.
Bom relacionamento com os Cidade
Estado
números: 4,2,9,6.
Data donascimenio
Bandoleiro
Nilópolis • RJ

Pseudônimo para resposta
OBS.: O professor Kaldy Veloso so->

definirá o perfil do«s leitores
Número de personalidade: 6, menteremeterem
esle cupâo devidaqir*
ternura
mente preenchido para: ULTIMA
Número de destino: 8, rique- HORA - Seção Numerologia - Rua
Celestino
za.
Fquador, 702- Santo Cristo- Rio de
Salvador • BA
Traços positivos: queda para Janeiro -Cr P 20210.
as artes, amante da natureza,
As respostas serão dadas gratuiNúmero de personalidade: 8, esperançoso, comunicativo. lamente
na ordem de chegada da^
perceptivo, altruísta.
riqueza.
cartas.
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pra você!
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1 - TYLAO ADAUTO
CARLOTTO, Rua Amarai, 40/206^ Andarai. 2SEBASTIÃO DOS A.
OLIVEIRA, Rua Henrique de Melo, 129, Osvaldo Cruz. 3 - GASTÃO
DE LEMOS SILVA, Rua
São Cristóvão, 516/lj.
N, Sâo Cristóvão. 4 WILSON DA SILVA
NUNES, Rua Mimoso
do Sul, 100/202, Guadalupe. 5 - MARIA DA
APARECIDA DOS
SANTOS, Rua Farani,
3/304, Botafogo. 6 MÁRIO EDUARDO
MARUJO, Rua Agrário
Menezes, 599, Vaz Lobo. 7 - JAIRO DE ALMEIDA, Rua Afonso
Terra, 738, Pavuna. 8 NEIRA ALEIXO, Rua
Jacarei, 144/05, Pilares.
9 - LUIZ ALBERTO DE
JESUS SAMPAIO, Rua
Filomena Nunes,
451/201, Olaria. 10 VÁL.TER DE OLIVEIRA REIS, Rua Nossa
Senhora do Amor Divino, 91, Nova Iguaçu. 11
- OSWALDO G. OLIVEIRA, Rua Soldado
Vasco, 26/102. 12 PAULO LOPES MONTE, Rua Gravataí,
68/201, Jacaré. 13 JUAREZ MOREIRA
ANTUNES, Av. Proj. do
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ROGÉRIO,

•

parabéns
pra você!

Ò
a ele
Irineu e Cristina desejam
O desenho é de ROGÉRIO
maninha
SAN- muitas felicidades. A
NASCIMENTO DOS
b
um
completa
hoje
TOS, que
amiga Michele manda
tia
a
com
estuda
Ele
anos.
grande beijo,
Marília Os papais orgulhosos
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Canal, 482, Ilha do Governador. 14 - MANOEL COSTA MENDES, Rua Joinvile, 36,
Nova Iguaçu. 15 - SÉRGIO AZEVEDO JÚNIOR, Rua do Livramento, 150/302, Saüde.
16 - ADEMIR DA SILVA, Estrada de Jacarépaguá, 3.145, Jacarepaguá. 17 - GEREMIAS
DE SOUZA LEITE, Av.
Rep. do Chile, 100/4°
andar, Centro. 18 - MARÍLIA REIS DE SÁ,
Rua Assis Carneiro,
598/102, Piedade. 19 JORGE IVAN ALVES,
Rua Eliana, 885, São
Gonçalo. 20 - HILTON
DA SILVEIRA DIAS,
Rua São Leonardo, 178,
Irajá.
Estes leitores devem
apanhar seis livros de
bolso de aventuras, suspense e mistério, de 2§ a
69 feira, no horário comercial, na Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tijuca, cortesia da Editora Monterrey. (Recorte
esta página de ULTIMA
HORA e leve junto).
Caso não possa comparecer pessoalmente,
envie um portador devidamente autorizado.
OK? Parabéns!
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HORIZONTAIS
1 - Ondas impetuosas. 7 - Caráter do que
é conforme a certa tradição literária ou
artística. 17 - Fazer anotações. 18-0
mesmo que choupo. 19 - Dividir ao meio,
mear. 20 - Nome de mulher. 21 - Recorre.
22 - Andem. 23 - Parágrafo. 24 - Composição dramática. 25 - Buscam. 26 - A
primeira sílaba de BOLO. 27 - Extremidades. 28 - Nome de homem. 29 - Tirar a
vida. 30 - Radical (abrev.). 31 - Algumas.
32 - Indivíduo que trabalha na construção
de uma estrada. 33 - Regressar. 34 - Atos
de velar um morto. 38 - Lírio. 39 - Seco. 40
- Término. 41 - Misturar, agirar. 42 Autores (abrev.). 43 - Pago uma dívida
(ant.). 44 - Boiam. 45 - Fios delgados que
crescem na pele de certos animais. 46 - As
consoantes de CAFÉ. 47 - Juntei. 48 Esconder, ocultar. 49 - Leitos. 50 - Carro,
em inglês. 51 - Fixava, firmava (fig.). 52 Banco Interamericano de Desenvolvimento. 53 - Calosidades. 54 - Multidão agitada
(fig). 55 - íntimo. 56 - Cruéis. 57 - Senhor,
em inglês. 58 - (?) Cardoso, ator. 59 Castro Alves, poeta. 60 - Aberturas. 61 Dispositivo que permite determinar a
posição e a distância de um obstáculo pela
reflexão de ondas radielétricas. 62 - Rebanho. 63 - Tecido muito leve (pi.). 64 Tingir. 65 - Poste, estaca. 66 - Aquelas,
que, através de compromissos pessoais
mútuos, fez a promessa de casamento. 68

Bobas 69 - Balcão de janela. 70 -.
Aperfeiçoaram. 71 - (?) Duran, cantora.
VERTICAIS
1 - Misturava. 2 - Conformação do corpo
3 - Fatias cortadas em forma de roda. 4 Bons. 5 - Casa, moradia. 6 - Aragem. 7 Indivíduo que pertence à classe eclesiástica ou que tem ordens sacras. 8 - Apelido
de Lamartine Babo. 9 - Gosta muito de. 10
, - Desacompanhado. 11 - Copiaram. 12 (?) Costa Filho, cantor. 13 - Da mesma
forma. 14 - A palavra esperada no casamento. 15 - Maranhão (sigla). 16 - Que
está conforme a uma doutrina definida
(pi.). 18 - Alcunha. 21 - Qualquer bebida
servida antes das refeições. 22 - Andar de
patins. 25 - Buracos. 26 - Notícias sem
fundamento. 30 - Relembrar. 32 - Árvore
cuja madeira é própria para construção.
35 - Cabeça de gado. 36 - Morrer. 37 Padecidas. 39 - Cidade de São Paulo. 40 Fracassadas. 43 - Nome de homem. 44 Obscurecido pelas nuvens. 45 - Descoradas. 46 - Amor a Deus e ao próximo. 47 Antes de Cristo. 49 - Uniram pelo casamento. 50 - Relativo a'cavalo. 54 - Que
tem magia. 56 - Passam no ralador. 60 Sobrevivi. 61 - Faz girar. 63 - Primeira
sílaba de firma. 64 - Coloração. 65 - As
três primeiras letras da
PALA. 67
- Ordem de Pagamento.palavra
68 - Basta!69 Sozinho.
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que eu lhe diga averpape, caro leitor-, eu
/deixe
U)
n£? sou louco.' eles,os loucos deputo, est/Soalém J%
FORAM
MANICÔMIO.
DOS
\
MUROS
ELES QUE ME
DESTE
\
5
/ INTERNARAM AQUI... EU SOU APENAS UMA PESSOA CSUE60STA DE \
CONTAR
HISTÓRIAS, HISTÓRIAS QUE JÁ ACONTECE RAM, OUTRAS J
\
) QUE PODEM ACONTECER, A usumas que JAN\AIS ACONTECERÃO,
)

i C0M0 A G!UE TENH0 Pralhe contar agora...
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de janeiro de 1983
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Lançamentos

AS PROSTITUTAS DA SS - (Nazi Love Camp 27) Direíjáo de William Hamkins. Com Sirpa Lane,
Giancarlo Sisti e Isabella Russo. Filme pornnerdtico.
Vitória (Rua Senador Damas, 45) - 13h - I4h4f)m I6h20m-I8h- 19h40m e 2llí20m. (18anos).

Continuações
AS AVENTURAS DA TURMA DA MÔNICA. Roleiro de Maurício de Souza e Reinaldo Waisman.
Palácio II (Rua do Passeio, 38) - Copacabana (Av.
N.S. de Copacabana, 801) - Barra I (Av. das Américas, 4.666) - Ópera II (Praia de Botafogo) - Paissandu (Rua Senador Vergueiro) - América (Rua Conde
de Bonfim) - 13h30m - lôhlOm - 16h50m - 18h30m 20hl0m e 21hã0m e Astor (Av. Ministro Edgar
Romero) - 14h20m - 16h - I7h40m - 19h20m e 21h.
(livre).
SONHOS ERÓTICOS NUMA NOITE DE VERÃO (A
Midsummer Night!s Sex Comedy). De Woody Allen.
Com Mia Farrow, José Ferrer, Julie Hagerty, Tony
Roberts e Marv'- Steenburgen. Veneza (Av. Pasteur.
184) - 13h30m
15hl5m - 17h - 18h45m - 20h30m e
22hl5m. Comodoro (Rua Haddock Lobo, I4õ) UKIOm
16h - 17h50m - 19h40m e 21h30m.' (14
anos).
E. T. O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA
NA TERRA - (E. T. - The Extraterrestrial in his
Adventureon Earth). Direção de Steven Spielberg.
Com Henrv Thomas. Dee Wallage è Peter Côyoie.
Metro Boa Vista (Rua do Passeio, 52) - Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 266) Largo do Machado I (Largo do Machado, 29) 12h45m - lâtí .- Í7hl5m - 19h30m e 21h45m Baronesa (Rua Cândido de Benicio, 1.757) e Largo do
Machado II (Largo do Machado, 29) - 14hlõm 16h30m - I9h45m e 21h. Odeon (Praça Mahatma
Gandi), Rian (Av. Atlântica, 2.964) Leblon I (Rua
Ataulfo de Paiva), Barra III (Av. das Américas,
4.666), Carioca (Rua Conde de Bonfim), Madureira 1
(Rua Dagmarda Fonseca, 54) e Ramos (Rua Lèopóldina Rego, 52) - 14h30m - 16hõ()m - I9hl()m e
2lh30m e Art-Méier (Rua Arquias Cordeiro) - I4h 16li20ni-18h40me2lh (livre).
ANNIE - (Annie). Direção de .lohn Huston Cnin
Aileen Quinn, Albert Finnev e Carol Rurnett. Pathé
(Praça Floriano, 45) - 12h -'I4h20nt - lfih-IOm - 19h è
21h20m. ParatÍKlos (Rua Arquias Cordeiro; 350) 14h20m - 16h4nm - I9h e 21h20m. Arl Copacabana
(Av. Copacabana, 360), Art Tijuca (Rua Conde de
Bonfim) e Art Madureira (Shopping Ceniér de Madiireira) - 12h20m - I4h40m - 17h - 19h20m e 21IÍ40Í1V,
Bruni Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371) I4h40m - 17h - 19h20m e 21!i4l)ni. (livn¦). Rio Sul
(Shopping Center da Gávea) - I4h - lli ..fllm - I9h é
21h30m. e Studio Ilha (Rua Sargento João Lopes
826) - 14h - 16h20m - 18h40m e 21h. (livre).
O CÃO E A RAPOSA - (The Fox and The Hound).
Direção de Art Stevens. Ted Bernan è Richard Rich.
Desenho animado de longa-metragem da produtora
de Wall Òifiriey. Scala (Praia de Botafogo, 316) e
Bruni Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370) - MhlOm -¦
16h - 17li50m - I9h40m e 2lh30m e Bruni Méier (Av.
Amaro Cavalcanti, 105) - 14h30m - KihlOm - I7h50m
19h30me21hl0m. (livre).
OS TRAPALHÕES NA SERRA PELADA - Direção
de J.B. Tanko. Com Renato Aragão, Dedé Saniana,
Mussum e Zacarias. Palácio 1 (Rua do Passeio, 38) Imperator (Rua Dias dú Cruz, 170) - Madureira II
(Rua Dagmar da Fonseca, 74) e Olaria (Rua Uranos)
13h40m - I5h30m - I7h20m - 19hl0m e 21h. Leblon
II (Rua Ataulfo de Paiva, 391) - Barra II (Av. das
Américas, 4.666), Ópera I (Praia de Botafogo, 340) Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 801) e Tijuca Palace II
(Rua Conde de Bonfim) - I4hl0m - 16h - 17h50m19h40m e 2lh30m e Palácio (Campo Grande) - 15h
16h50m - 18h40m e 20h30m. (livre).

MAMÃE FAZ 100 ANOS - (Mama Cumple 100 Anos)

De Carlos Saura. Com Geraldiriè Chaplin e Amam
Muno/.. Cinema 1 (Rua'Prado Júnior, 281)- I4h - I6h
18h-20he22h.(18anos).

SCANNERS - SUA MENTE PODE DESTRUIR Bangu Auto-Cine (Rua Francisco Real, 975) - 20h e
22h. De & feira a domingo: 19h30m - 2Ih30m e
22h30m.(l8anos),
BRUCE LEE, O DRAGÃO CHINÊS e A FÁBRICA
DE CAMISINHAS - íris (Rua da Carioca, 49) - lOh 14h-18he22h.(18anos).
JUBILEU DE OURO DO MOCKEY MOUSE - Studio
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102) - I4h »15h40m- e 17h20m. (livre).
OS VAGABUNDOS TRAPALHÕES - Studio Catete
(Rua do Catete, 228) - 14h - 15h40m - 17h20m - 19h 20h40m e 22h20m. (livre).
AS LOUCAS AVENTURAS DE RABBI JACOB Leblon II (Rua Ataulfo de Paiva) - I4h - 16h - I8h 20h e 22h. (livre).
TRÊS IRMÃOS - Lido I (Praia do Flamengo) 14h30m - 16h50m - 19hl0m e 21h.30m. (14 anos).
QUE FIGURA, MEU PAI - Jóia (Av. Copacabana) 15h-Hl7hl0tn-19h20me21h30m.(l4anos).
CONEXÃO EM HONG KONG e UMA VIRGEM
RAPTADA E VIOLENTADA - Orly (Rua Álvaro
Alvim) - lOh - 13h20m - 16h40m e 20h. 5' feira,
sábado e domingo a partir das 13M20m. (18 anos).
PROCURO UMA CAMA e SHAO LIN O TIGRE DO
KUNG-FU - Botafogo (Rua Voluntários da Pálria) 13h30m - 16h35m e 19h40m. (18anos).
O FANTÁSTICO GOLPE DO KUNG-FU e A FÚRIA
DO DRAGÃO - Rex (Rua Álvaro Alvim) - 12h 15h45m - 19h30m. 51 feira, sábado e domingo a partir
das 13h50m.
«

Niterói
CINEMA 1 - ANNIE - (livre) - 14h - 16h30m - I9h e
21h30m.
ICARAI - A Guerra do Fogo - (|8 anos) - I5h 17hl0m-19h20me21h30m.
.
NITERÓI - E. T. O EXTRATERRESTRE EM SUA
AVENTURA NA TERRA - (livre) - 14h30m 16h40m-18h50me21h.

CENTRAL - OS TRAPALHÕES NA SERRA PELADA - (livre) - I3h40m - 15h30m - I7h20m - 19h lOm e
21.
CENTER - AS AVENTURAS DA TURMA DA MONICA - (livre) - I3h.30m - lôhlOm - 16h50m I8h30m-20hl0me2lh50m.
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Zona Sul
TRAIÇÕES - De Harold Pinter. Tradução de Sônia
Samaja. Direção de Josafá Santos. Com Paulo Autran, Karin Rodrigues, Odilon Wagner e Arnaldo
Dias. Teatro dos Quatro - Rua Marquês de São
Vicente, 52. Tel. 274-9895. Horário: 2;l e 3* feira- 17 e
21h30m. de4'a6:ifeiraasl7h.
BAR BRASIL - Texto e direção de Pedro Rodrigues,
Sidney Cruz e João Du Boné. Com Carlos Veras,
Cremilda, Félix e François Dupont. Teatro Cacilda
Becker. Rua do Catete, 338. Horário: de 2° a 4J feira
as 21 h. Ingressos: Cr$ 400.
O PEQUENO PRÍNCIPE - Direção de Christian
Plezent. Adaptação de Micheline Bourgoin. Com
Rogério Fróes, Fábio Vila Verde, Fernando Reski e
Suzane Carvalho. Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa
Isabel, 440. Tel: 275-6695. Horário: 2? feira: 18h30m e
21h.de 4a a 6a feira às 18h30m. Sábado: 16h e 18h.
Domingo: CrS 1.000.
A PRAÇA - Direção e texto de Hugo Saneies. Com
Ana Paula, Regina Romáo e Stela Regina. Tealro
Seriãc, Rua Pompeu Loureiro, 45. Tel.: 256-2641.
Horário: 2' e 3' feira ãs 21h. Ingressos: CrS 700 e
CrS 500.

Teatro/Revista
TRAVESTI SA - De José Fernando Bastos e Veroska. Direção de Robenson Freire. Com Jane Di
Castro, Eloina, Guildá, Fugizü, Veruska/e Mana
Leopoldina. Teatro da Praia. Rua Francisco Sá, X8.
Tel: 267-7749. Horário: 2. e 3' feira á.s 212h30m. 5'
feira a domingo á meia-noite. Ingressos: CrS 1.000.
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VITOR OU VITORIA? -(Victur/Victory) - De Blake
Echvards. Com Julie Andrews, James Garner, Robert
Prestou, Lelv Warren, Alex Kara e .lohn RhusDavies. Tijuca Palace II (Rua Conde de Bonfim) e
Caruso (Av. Copacabana, 1.362) - I4h - 16h30m I9he21h30m. (livre).
ASSASSINATO NUM DIA DE SOL - (Ever Umler,
The Sun) - Direção de Guy Hamilton, Com Peter
Uslinov, Jane Birkin e Colin Blakelv. Coral (Praia de
- Homenagem à Escola de
Botafogo) - I4h30ril - IfihõOm - 19hl0m e 21h30m. NOITADA DE SAMBA
Samba Império Serrano. Teatro de Arena. Rua Si(14 anos).
queira Campos 143. Tel.: 235-2119. Única apresenaFAZENDO AMOR - (Making Love) - Direção de • ção
às 21 h. Ingressos: Cr$ 1.500 e Cr$800.
Arthur Hiller. Com Michael Ontkean, Kate Jackson e
Harrv Hamlin. Lido II (Praia do Flamengo) - Uh.iOni CHICO ANÍSIO - Apresentação do humorista. Salão
Nobre do Velho Galeáo. Estrada do Galeão. Tel:
I6h'50m - 19hl0m e 2lh30m (18 anos).
398-4457 e 398-5415. Horário: de 4' feira a sábado às
20h30m.
Reapresentações
CARNAVAL MADNESS - Comédia musical com
PORKVS - Drive-ln (Lagoa) - 20h e 22h.
Gracindo Jr., Dina Miranda e Lúcia Helena. Hotel
CAÇADORES DA ARCA PERDIDA - Ricamar (Av
Nacional. Av. Niemeyer, 769. Horário: de 3-' a 6Jfeira
N.S. de Copacabana) - 15h30m - 17hl5m - I9h30m e e domingo às 22h. Sábado à meia-noite Ingressos:
21h45m.
Cr$3.000.
LA BOUM, NO TEMPO DOS NAMORADOS - CineFORA DE SI - Musical com o Grupo Mala. Direção
ma III (Rua Conde de Bonfim, 229) - 13h - lôhlOm - de Graça Motta. Teatro Clara Nunes - Rua Marques
17h20m
19h30m e 2lh40m e Bruni Copacabana de São Vicente, 52. Horário: 2 •' feira às 21 h 3 ' a 6 ¦'
(Rua Barata Ribeiro, 502) - 14h - 16h30m - I9h e feira às 17h30m. Ingressos: CrS700.
21h30m.(14anos).
WONDER BOYS - De Cláudia Celeste. Direção de
A GUERRA DO FOGO - Roxy (Av. Copacabana,
Ronaldo Reis. Com Cláudio Marcos Torres, Luciane
345) e Tijuca Palace I (Rua Conde de Bonfim) - lôh - Badra, Pedrinho,
Rogério e outros. Café-Concerto
17hl0ni-19h20me21li30m.(18unos).
Katacombe. Av. N.S. de Copacabana, 1.241. Tel.:
MENINA BONITA Studio Copacabana (Rua Raul 267-2735. Horário: de 3'* feira a domingo lh30m.
Pompéia, 102) - 20h e 22h. (18 anos).
Ingressos: CrS 600.
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Fábio Villa Verde e Rogério Fróes em O Peque no Príncipe
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Em Os Músicos, apresentação
de Hermeto Paschoal,
Conjunto Época de Ouro
e Maurício Einhorn

I2h00m 12hl5m12h30m 12h45m 13h00m-

Telecurso 1 «Grau
Telecurso 2'Grau
TVE Notícias
Curumim
Era Uma Vez - Macaco
Simão Rifa um Leão
13hl5m - Sítio do Picapau Amarelo
- A C have do Tamanho
13h45m - Patati-Patatá - A Criança
e o Museu
14h05m - Telerromance - Música ao
Longe
14h50m - Jornal da Feira
15h00m- Ginástica
15h30m- Cineviagem - Filmes de
animação
16h00m- Bambalalão - Programa
Infantil
17h00m - Catavento - Programa
Infanto- Juvenil
¦GLOBO

x,

,

O6h30m - Telecurso 2> Grau
06h45m -Telecurso 1"Grau
07h00m - Bom Dia, Brasil
07h30m - Bom Dia, Rio
08h00m - TV Mulher
1 lhOOm - Globo Cor Especial
12h45m - Globo Esporte
13h00m-Hoje
13h40m - Vale a Pena Ver de Novo
- Plumas & Paetês
14h30m- Filme
I6h30m- Sessão Aventura - O Incrível Hulk
17h35m - Caso Verdade - A Ultima
Gota
18hl0m - Paraíso
18h5ãm Final Feliz
19h48m RJ TV
20h00m Jornal Nacional
20h30m Sol de Verão
2lh30m Magnum

7

A dica entre
os filmes seriados
é a história do
detetive Magnum

Entre os desenhos
animados, a
sugestão é a
Corrida Maluca

08h20m - Encontro com a Vida
08h30m - Tele-Escola
09h00m - Igreja da Graça
09h30m - O Reino Selvagem
lOhOOm - Hong Kong Fu
10h25m -Space Ghost
lOhâOm - \ Corrida Maluca
IlhlSm ¦ Laboratório Submarino
1 ih40m - Cozinhando com Arte
I lhõOm - Encontro com a Paz
I Ihôôm • Record nos Esportes
12h00m - Record em Noticias
I3h00m - Á Moda da Casa
I3h lôm,- 0 Reino Selvagem
I3h45m - Os Apuros de Penélope
I4hl0m -Space Ghost
RECORD

j,
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BANDEIRANTES

18h30m - Enciclopédia Britânica Documentário
19h00m - Grandes Mestres da Pintura - Veronese
19hl0m - Ê Fácil - Flashes Educacionais
19hl5m - Assim Está Escrito - ProSobre Literatura
elecursol°Grau
frama
19h45m Telecurso2'Grau
20h05m - Mundo Indomado - Os
Pigmeus
21h00m- Esporte Hoje
21 hl5m-1983-Notícias
22h00m - Os Músicos
23h00m - Orquestra Sinfônica
OOhOOm - TVE Notícias - Flash jornalístico*
OOhlOm- Encerramento - Conversa
de Fim de Noite

srumos

07h00m
;07h30m
08li(X)ni
0Hli30m
09h00m
09h30m

I4h35m
l.íhOOm
I5h25m
15h50m
I6hl5m
I6h30m

-

Hong Kong Fu
A Patoui do Zorro
Hardy Boys
Laboratório Submarino
Super Robin Hood
A Corrida Maluca

17h00m -Pinòquio

I7h30m -Os Locomotivos
IShOOm - Space Stars
I8h.30m - A Feiticeira

19h00m - Sessão

Aventura

-

Os

Monroes
20h00m - Bret Mavt-rick
2lh(X)m- Filme
23hO()m • Noites Cariocas

Thais de Andrade e
Fausto Rocha no elenco
de Sombras do Passado,
de Marissa Garrido

- Ginástica
• Bozo
¦ Pernalonga e Seus Amigos
- Pantera Cor-de-Rosa
¦ Ligeirinho e Seus Amigos
- Lassíe Socorro

I2h00m TomeJerrv
l2h.30m-Pica.Pau
l.lhOOm -O Povo na TV
I8h30m - Noticentro
I9h00m - Sombras do Passado
I9h30m - Os Ricos Também Choram

lOhOOm • Loonev Tunes
lOh.-iOni * Papa Léguas
ílhOOm-Popeye
1 Ih.iOin ¦ \ Turma do Pica-'Pau

20h00rn-O Espantalho

2lh00m - Show Sem Limite
OOhOOm - Pioneiros

o/ mm üo dia
Milton Moraes está no
elenco de Final Feliz

22h30m - Séries Brasileiras
dos da Falange
23h25m -Jornal da Globo
23hô5m Filme

Bandi

Leonard Nimoy está
no elenco do
seriado de ficção
Jornada nas Estrelas

08ti20m - Encontro com a Vida KihOOm
08h35m - Ginástica
17h00m
09h00m - Festival de Desenhos 17h30m
lühOOm - Viagem ao Fundo do Mar
1 lhOOm - Rín-Tín-Tin l8h(X)m
I Hi30m - O Gordo e o Magro
12hl)0m - Lucv Total
I8h30m
12h30m-Agente 86
I9h30m
-Quem
•
I3h00m
é Voeé?
19h40m
13h30m - A Maravilhosa Cozinha
20hl0m

Jornada nas Estrelas
A Sorie é Sua - Olho Vivo
A Sorie
Sua - Familio.
nária
A Sorie
Sua - Tic-Tac

Milhões
Campeão

Edição Local
Jornal Bandeirantes
Jornada nas Estadas
de Ofélia
2lh00m Boa Noite Brasil
I4h00m Festival de Desenhos 23hl0m Jornal da Noite
IShOOm • O Gordo e o Magro 23h30m Programa Ferreira Nello
lõh.lOni-Rin-Tin-Tm

TV Globo
14h30m - ARTISTAS E
MODELOS - (Artist and Modeis) - EUA 1955, direção de
Frank Tashlin. Com Jerry
Lewis, Dean Martin, Shirley
¦MacLaine, Dorothy Malone,
Eva Gabor, Anita Ekberg.
Um desenhista se utiliza
dos sonhos amalucados de
um amigo (Lewis) para fazer
suas histórias em quadrinhos.
23h55m - CAMINHANDO
SOBRE O FOGO - (Waiking
Throug the Fire) - EUA,
1979, direção de Robert Day.
Com Bess Armstrong, Tom
Mason, Richard Masur, J. D.
Cannon, Swoosie Kurtz e
Bonnie Bedelia.
A jovem Laurel Lee (armstrong), grávida de seu terceiro filho, descobre que está
com câncer. Ela se recusa a
fazer o tratamento através

de radiação, que poderá afetar o feto, e abomina a possibilidade de um aborto. Quando a criança nasce, forte e
saudável, Laurel inicia um
sério tratamento para combater a doença, ao mesmo
tempo que seu casamento
com Richard (Mason) chega
ao fim.
TV Studios
21h00m - HERÓIS DE
BARRO - (They Carne to
Corduras) - (EUA 1959, direção de Robert Rossen.
Com Gary Cooper, Rita Hayworth, Van Heflin e Tab
Hunter.
Major covarde é designado para levar 5 heróis para a
cidade de Cordura. Durante
a viagem revela-se o verdadeiro caráter dos personagens. O filme pergunta: será
que o heroísmo não é uma
questão de circunstâncias?

ASEMANANATVI
Elis Regina, um ano depois
Regina. Um ano
depois de sua morte, três
ELIS
redes de televisão se
dedicam à homenagem à nossa
maior cantora, segundo os
críticos e grande parte do
público. As homenagens
começam no dia 19 (dia da
morte da cantora) e terminam
na sexta-feira. Na quarta-feira,
exibem seus programas a TVE
- programa produzido pela
Cultura, de São Paulo - e a
Bandeirantes. Na sexta-feira é a
vez da Globo, que intitulou-o
Agora, Eu Sou Uma Estrela.
O primeiro programa a irão
ar é o da Bandeirantes. Aliás, a
emissora promete 24 horas de
homenagem a Elis. A partir das
8 da manhã até meia-noite,
serão apresentados 20 breaks
de três a cinco minutos de
duração, com vinhetas
especiais, mostrando Elis
cantando, falando e gente
falando sobre ela. Será,
segundo a divulgação, uma
quebra na"que
programação
normal,
neste dia estará
acompanhando o ritmo de
Elis".
Para a realização do especial,
que vai ao ar às 20 horas, foram
utilizadas imagens de arquivos,
gravações de depoimentos de
gente do povo, programas de
rádio, produtores, do
musicólogo Roberto Menescal
e de artistas como Sueli Costa,
Abel Silva, Djavan, Gilberto Gil
e Milton Nascimento. Rio, Belo
Horizonte e São Paulo são
palco do especial, onde foram
gravadas inúmeras cenas. Para
a tomada final do programa,
foram interditadas duas
importantes ruas de Sâo Paulo
(Colônia e Groelândia), durante
toda uma madrugada.
O especial da TVE - 22 horas
-, uma produção da Rádio

Tom Jobim e do pianista César
Camargo Mariano, um do.s
pontos altos de sua carreira.
SEXTA-SUPER
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Televisão Cultura de São Paulo,
é um misto dos programas Jogo
da Verdade (gravado em 4 de
janeiro de 82), provavelmente o
último depoimento feito por
Elis antes de morrer, e Vox
Populi, onde ela fala de sua vida
e de sua carreira. Também no
programa cenas gravadas por
Fernando Faro, ainda em preto
e branco, para a famosa série
MPB Especial e Elis ao lado de

A Globo só exibirá sua
homenagem na sexta-feira, no
programa Sexta Super.
Segundo Nilton Travesco,
diretor geral do programa, um
roteiro pela própria Elis. "Um
especial na primeira pessoa, em
tempo presente". Náo é uma
retrospectiva, existindo
princípio, meio e fim, mas não
uma ordem cronológica. O
texto final dá um novo
tratamento á.s opiniões da
cantora que, no especial, serão
reveladas através da voz da
atriz Irene Ravache que,
mesmo nâo sendo grande
amiga da cantora, era uma de
suasadmiradoras.
Os três programas
apresentarão um grande
número de músicas que Elis
interpretou: O Primeiro Jornal
(Sueli Costa e Abel Silva),
Caxangá (Milton Nascimento e
Fernando Brandt), Se Eu
Quisesse Falar com Deus
(Gilberto Gil), Alô, Alô,
Marciano (Rita Lee), Aquarela
do Brasil (An Barroso). Nas
Asas da Panair (Milton
Nascimento), Um Compositor
me Disse (Gilberto Gil). Ilusão
à Toa (.lohnny Alf), Essa
Mulher (Joyce e Ana Terra),
Aos Nossos Filhos (Ivan Lins e
Vitor Martins), Aprendendo a
Jogar (Guilherme Arantes),
Querelas do Brasil (Aldir Blanc
e Maurício Tapajós), Modinha
(Tom e Vinícius), O Bêbado e a
Equilibrista (Joào Bosco e Aldir
Blanc), O Que foi Feito Devera
(Milton e Fernando Brandt),
Redescobrir (Gonzaguinha) e
Atrás da Porta (Chico e Francis
Hime).

SELEÇÃO
¦ O cinema brasileiro já
tem a sua história. E eia
será contada pela TVE,
em 20 capítulos, que serão exibidos a partir de
março. Essa produção
dirigida
Sônia
por
Garcia, aborda desde
o primeiro surto de produção nacional, passando pelos ciclos regionais,
o neo-realismo, o cinema
novo, até a participação
das mulheres. A Emissora oficial não diz, entretanto, se o programa é
comprado a particulares,
produzido pelo Centro
Brasileiro de Televisão
Educativa do MEC, ou
se, simplesmente, é uma
produção da TV Cultura
paulista e que será repetido aqui.
Não é por acaso que a
Globo lidera a audiência
em todo o País. Além de
criar programas específicos, trata de aproveitar
as boas idéias de suas
concorrentes. Isto é o
que deve ocorrer com o
trio Dercy Gonçalves,
Rubem de Falco e Yoná
Magalhães, próximos objetivos contratáveis da
emissora, que deram boa
audiência à Bandeirantes, na novela Cavalo
Amarelo.
Por contingências do
esporte, o programa imperdível de hoje é a
transmissão, de Sao Paulo, do terceiro e decisivo
jogo do campeonato brasileiro interelubes de vôlei masculino, entre a Pirelli (paulista) e a Atlântica Boavista (carioca).
No sábado, a Record cedeu as imagens à TVE
Acredita-se que isto se
i repita hoje.
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Jorna

Milton Gonçalves dirige e
apresenta o Caso Verdade
A Última Gota, de Eloy
Santos, às 17h35m, na TV Globo
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de todas
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Haroldo de Andrade continua
sendo o nome mais cobiçado do
rádio,'especialmente agora que ficam cada vez mais insistentes os
comentários de que está mesmo
decidido a sair da Rádio Bándeirantes, o que só não fez ainda porque a
multa rescisória de seu contrato é
muito alta. Mas sabe-se que Haroldo, considerado o melhor comunicador do rádio brasileiro, entrou
também nos planos da Rádio Nacional, com a qual, garante-se, já
esteve até conversando.
¦"

¦
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Autor,
uma dúvida

Mulher bem
informada

Embora Gilberto Braga esteja
sendo dado como o autor da novela
que substituirá Sol de Verão, a
Globo pode mudar de idéia: desde
ontem, Benedito Rui Barbosa, o
autor de Paraíso, entrou nos planos
da emissora para escrever a nova
novela, ou melhor: para disputar a
vaga com Gilberto Braga. Se a
Globo optar por Benedito Rui Barbosa, ele deixará imediatamente
Paraíso que poderá ser concluída
por Teixeira Filho.

A partir de hoje, o programa Ela,
apresentado por Helô Pinheiro e
transmitido todas as tardes pela
Rede Bandeirantes, ganha um novo
quadro: Ela e o Cotidiano. Cândida
Botelho estreando em televisão
será a apresentadora do novo
quadro que irá ao ar todas às
segundas-feiras e que dará
informações (tipo agenda) sobre
artes plásticas, teatro, cinema, e
literatura.

—
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Audiência
certa
Mt

Sandra Bréa

Eles & eu
Sandra Bréa
Quanta gente gostaria de ter ao colo a Sandra Bréa?
Eterante uma tarde, ela esteve no meu colo quase meia
hora. Ébem verdade que ela teria uns seis anos de idade...
Meu primo Jardel vivia um grande caso amoroso com a
maravilhosa Aurora mãe de Sandra, figura irretocável.
Quando leio que Sandra Bréa quer casar de véu e grinalda
confirmo uma certeza. Ela contínua aquela menina romántica que no meu colo disse que gostaria de ser
bailarina... Sandra é movida a sonhos num speed que nem
o Nelson Piquet seria capaz de acompanhar. Daí os muitos
esbarros numa carreira que oscilou e acabou por ser
triunfante. Como toda criança, ei-*- cometeu travessuras e
não aceitava os castigos. Fez tudo para ser símbolo sexual
(num desses anos a pesquisa colocou-a no podium das
deusas de carne) e, indignada, acusava a sociedade de
vê-la apenas por esse prisma. Certa vez, num de nossos
trabalhos realizados em conjunto na televisão, também
como repórter da Manchete, procurei torcer os fatos.
Ouvir apenas o que ela dizia e nem sempre sentia. A
emenda saiu muito pior que o soneto. Minha matéria foi
publicada literalmente, mas as fotos que ilustravam uma
entrevista tipo não sou um símbolo sexual eram audaciosfesimas. Como explicar pára a Sandra que eu, além de
não ser o paginador, nem comparecia à redação da
revista? Escrevi o que captava e - como jamais foi
alterado qualquer texto meu -jamais tive queixas quanto
a diagramação do meu trabalho. Sandra ficou zangada
comigo durante aquele dia que para ela significava uns
seis meses. As informações mais recentes mantém às
tônicas da infantilidade e da instabilidade emocional. Li e dou fé - que ela teria três residências "fixas". No Rio
Grande do Sul, onde exercerá as funções de esposa; em S.
ffculo, onde exercerá.as funções de estrela; e outra no
Rio, para matar as saudades maternas... Sandra quer viver
outro conto de fadas. É bem verdade que o cavalo dos
príncipes antigos foi substituído pelas centenas que se
escondem sob o capo luzidio de uma Mercedes Benz. Os
castelos -pelos planos narrados -serão vividos no ar, nas
asas metálicas dos aviões de carreira. Mas tenho certeza
de que Sandra estará vivendo este sonho intensamente.
Como sdi e acontecer com os românticos. l^Eo sei se serão
felizes para sempre. Mas o sempre de Sandra é agora. Li
também que vocé iria casar de véu e grinalda. Se assim
acontecer, não haverá noiva mais lindamente audaciosa.
Capa de revista, sem diivida.
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Aldine Muller é,praticamente, a nova contratada da
Rede Bandeirantes para seu elenco de novelas. A
ex-atriz de pornochanchadas - agora ela tem
recusado todos os convites do gênero -estava
também nos planos da Globo, mas uma conversa,
esta semana, com a direção da Bandeirantes
deixou-a entusiasmada. Outra atriz nos planos da
Bandeirantes é Lady Francisco, que me garante vai
conversar esta semana com a direção da emissora. A
Bandeirantes tem novos planos para suas novelas,
um dos quais o de fixar um novo horário vespertino,
apresentando uma novela inédita às 13 horas.

Primeira varada do ano parte
da CBS. Por uma nota escura,
Baby Consuelo e Pepeu Gomes
deixaram a WEA. Agora, vestem a
mesma camisa de Roberto Carlos.
para a Som Livre. • Uma
coisa é certa: Maité Proença continuará no novo Giobo de Ouro. Agora, tamanho família. • O cantor
Bebeto resolveu "se acariocar": mandou descolar um
casarão na Barra. • Quem
está muito na jogada para
realizar um especial é Maria Bethánia. Se o Roberto
Carlos será convidado de
honra? Mas claro, cráudio!
• Estranhas coincidências:
no dia 19, Nara aniversaria.
- Faz também um ano que
Bis Regina morreu. É dificil conviver com essa perda. • Vá antes que vocé
perca uma voz linda cantando coisas lindas! Marisa,
Marisa "até o dia 30 no
Planetário da Gávea. •
Igualmente linda a trilha
sonora de Evita. Ouvi-a e
dou fé. Cláudia está cantando o impossível. • Rita
Lee - em relativo conflito
afetivo - devidamente hidratadá, continua brilhando. Marcos Lázaro, seu empresário garante que ela fará toda a excursão ao Norte.

Bares & bastidores
Uma das pessoas mais difíceis é Chico Anísio. Dizem
que eu também sou. Sinceramente, não gostei de passar
pelo calo do Miéle. Respondi ao Chico com gentileza e ele
devolveu-a num quadro realizado no Fantástico. Estivemos juntos na casa do Boni. Cumprimentei o amigo com
cortesia. Be assim não o entendeu, "escuta, Buzar, o
Bôscoli está zangado comigo?" Não Chico, juro que não.
Esse preâmbulo foi para explicar uma nota que dei mal-informado que fui -sobre o Painho. Atribuí ao Aires
Vinagre a criação do tipo. Aires escreve-me um bilhete
que. transmito na integra: "Querido Boscoli: Ê... Rata! Da
maior simpatia a sua notinha de 11 de janeiro na UH. Sá 2
reparos: não sou o pai do Painho. o pai dele é justamente
o Chico, sujeito aliás conhecido como de prole alentada.
Segundo: não estou criando tipos novos. Estou escreven•do os novos tipos criados
pelo Chico. Trocando em
mitidos: meu caminhão não tem essa areia toda! Receba
um beijo no pâncreas deste teu mais recente parceiro dos
musicais da vida: Aires Vinagre."

.J ..—r;?....¦:¦¦.*,-.«

Se a Bandeirantes vier
realmente a contratar
todos os nomes que continua anunciando, formará um superelenco de
novelas: o mais novo
ator nos planos da emissora é Jucá de Oliveira.
Há inclusive quem garanta que as negociações
devem ser concluídas esta semana.

Especial
mesmo
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ey (i/\Lfou n
você
[-me Neguinho,
dá
licença
de
J|
_^Jentrar um bocadinho?
Ora, Bio, que pergunta. Entra, você é de casa.
Muito obrigado, neguinho. Graças a Deus
eu ainda escuto uma coisa assim, de vez em
quando. Essas coisinhas
é que me dão força pra
agüentar as brabezas da
vida.
Que que está havendo, Bio? Você está esquisito...
Tou é arretado, neguinho.
-E por quê? Ou é alguma coisa particular?
É, não, neguinho; é
geral.
O que é que está te
deixando assim?
Eu não gosto de nada
errado, neguinho. Pra
mim, a coisa tem que ser
pão-pão-queijo-queijo.
Pois bem. Tivemos eleições lá há pouco, nao sei
se você soube.
-Não, não sabia.

/hmmo
Não passa de uma deslavada mentira,
dita por pessoa que vive fora da verdade
dos bastidores de TV, que o presidente da
Rede Bandeirantes, João Saad, rasgara o
milionário contrato da estrelíssima Sandra
Bréa. Cruzes! La Bréa levou um baita susto
e a emissora outro, pois seu contrato é pra
valer e sua estréia será até março. Portanto,
para esta lingüinha despeitada que vive
sendo banida das emissoras de televisão, o
meu tradicionalíssimo: xô, xõ, xó e xô.
Caminhando forte o projeto do Boni para
que a noite de segunda-feira na programaçáo de 83 da poderosa Globo, tenha um
programa que reunirá Chico Anísio, Jfl
Soares, Agildo Ribeiro.Miéle e Fulvio Stefanini. Ué! Será que o poderoso tio Boni ainda
não fòi informado que o Miéli já está de
contrato assinado com a TV Bandeirantes?
E o Fulvio? O que fará no meio destes
talentosos do humor? Eu, hein! Os globais
andam mesmo boiando na realidade. Vai
ver que é o total fracasso do Sol de Verão,
que esquentou a cabecita deles todos. Quá,
quá, quá e quá. Lupicínio, pegue o turíbulo
correndo e vá na Globo dar uma boa
defumada, pois a bruxa anda solta por lá.

FOFOCA

Lista
grande
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Mais Baby e Pepeu: depois de marchas e contramarchas, deverão liderar o
programa Caravana do Delírio. • Marco Heleno armou um almoço para Tõnia
Carrero e Paulo Autran.
Saudável reencontro. Paulo, aliás, gravou um disco Üdeon/EMI - dizendo ou
falando poesias e prosas:
Vinícius, Sabino e naturalmente Drummond. • Sílvia
Massari é a grande surpresa da típera-rock Evita. Bn
apenas uma cena, ela canta
e representa maravilhosamente. • Lamentável, apelativo e de muito baixo nível o que certa revista cometeu contra Bis Regina.
"Eu sempre tive medo de
ser idolo." Não era à toa. •
O novo especial de Gal
Costa - Legey pilotando não terá qualquer afinidade
com o que estava sendo
criado para a estrela. He
fará um grande concerto.
Assim como Simone. • T».
nho informações de que o
toque valeu: estão falando
na contratação de Cláudia

Madame Nalini, a astróloga que vinha dando
uma boa audiência na
Super Rádio Tupi e que
acabou sendo motivo de*
uma quase crise interna,
resolveu levar suas previsões para outra emissora: contratada na última quinta-feira, ela será,
a partir da manhã de hoje, segunda-feira, atração do programa de Carlos Bianchini, que também conta com o reforço
das fofocas artísticas de
Waltinho Magalhães, ou
seja, a Gladys Cipriano
aqui de UH.

*

c

Cauby Peixoto vai ser
breve, muito breve, especiai da Rede Bándeirantes. A contratação de
Cauby, que cumpre temporada de sucesso na
boate Beco de São Paulo,
foi acertada semana passada e o próprio cantor
se encarregará de escrever o roteiro do show
que terá Fernando Faro
como diretor.
•••

Dupla
romântica
Fábio Jr. decidiu, enfim, voltar às novelas e
já tem presença confirmada no elenco da história que Gilberto Braga
esta escrevendo para
substituir Sol de Verão.
Fábio fará o chamado
galã jovem da novela,
formando par romântico
com Glória Pires. Corno
na vida real.

Marilia Gabriela
Ti-li-ti fortíssimo de que a arrepiadíssima
Marilia Gabriela, quando voltar de suas
férias no Egito, já estará fora do TV Mulher
e no seu lugar fica a insossa Esther Góes.
Infelizmente, ela não tem roda na sua
baiana pra estar com essa bote toda na
Globo. • Já que falei no TV Mulher, a dra.
Creuza Lacerda do quadro Direitos da Mulher, só se veste com roupas desenhadas
pelo talentoso Nei Galvão. Vem daí a sapeca andar por aí afora a fazer 300 caras e
bocas por segundo. Quá, quá, quá e quá.
Estas televisivas só faltam colocar uma
baita melancia no pescoço para aparecer. •
Enquanto isto, o Berto Filho, apresentador
do jornalismo global, nãq sai da Boutique
Culinária, da açucarada Myrthes Paranhos,
empanturrando-sede doces e outras guiuseimas. Cruzes! Os bríncões da Myrthes
devem balançar de felicidade diante desta
comilança toda. • Marisa Raja Gabaglia já
está escrevendo um Caso Verdade que se
chamará Feliz Aniversário Mulher de 40.
Esta foi uma grande jogada global colocando a talentosa Marisa pra escrever. • Táo
cedo a poderosa Globo náo colocará em
novelas a desgrenhada Christiani expolitizada Torloni, pois o festival de miados
dados por elazinha na falecida Elas por Elas
encheu o telespectador até o ano 2000. • E
o ano de 83 para a fabulosa Madame Nalini
tem sido repleto de gldrias. Primeiro seu
pedido de demissão da Super Rádio Tupi,
seguida da sua estréia, hoje, na Rádio
Bandeirantes, no movimentadissimo programa do Carlos Bianchini; e, por ultimo,
um convite, já com conversação com o
poderoso Zevi Ghivelder, para ser a astrrjloga da TV Manchete. • Hoje, o talentoso José Jorge, da Rádio Tamoio, fará a
entrega do II Troféu Torre aos grandes do
rádio. Dentre eles: Daisy Lucidi (Rádio
Nacional), José Mangia (Rádio Bándeirantes), Paulo Giovanni (Rádio Globo) e Hebe
Camargo (Rádio Capital-SP). A noite será
no Hotel Ihter-Continental. Como? Se a
radiofônica vai receber este prêmio? Quá,
quá, quá e quá. Nunca!

Gladys Cipriano
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m 0 TIETÊ DO AGBESTE
Leu no jornal, não?
Não viu nem ao menos a
cobertura maravilhosa
do "Caatinga Jornal"?
-Não.
Uma coisa de arrepiar. O povo na rua, propaganda em todo canto.
Tinha rua que você achava, num quarteirão só,
5,6 retratos de Mijurínico.
Mijurínico era candidato?
Pela oposição. Pela
situação a candidata era
Vaginevúlvica.
Mas e aí? Quem
ganhou?
Ainda não se sabe."
Diacho! Não gosto nem

de falar que me dano ainda mais.
Ora. Falando, talvez
seja até melhor. Você desabafa.
Teve a eleição, não
sabe? Tudo muito bem...
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o povo foi lá no dia, todo
mundo botou seu votozinho... cumpriu-se o dever
nívico.
-Ótimo.
- Aí, no dia seguinte, o
quê se faz?
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Apuração.
Vejo que você entende do assunto, neguinho.
Pois bem. Um voto pra
Mijurínico, um pra Vaginevúlvica... um pra cá,
outro pra lá.., No fim da
apuração, o maior galho.
Porquê?
Quem estava fazendo
a apuração João Proconsúltico, cabra de nossa
confiança, inclusive com
admissão feita. Mas, logo
na hora de uma apuração
tão importante... essa miséria desmoralizante.
Fraude?
Não vamos dizer que
foi fraude, neguinho,
porque pra mim foi infeiicidade. O que eu sei é
que na hora de contar os
votos, faltou cuspe na
boca de Proconsúltico,
pra ele molhar os dedos
e, por isso, ele, na hora
de contar os votos da
oposição, passava dois de
cada vez. Você não sabe
o que é isso, neguinho,
porque aqui essas coisas
não acontecem,
ecem, né?
né?
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