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as perdas acumuladas.
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A lição
de Getúlio
DOIS 

Brasis, pelo menos, po
dem ser objetivamente demar-

cados à luz da História. Um é o

Brasil pré-Getúlio Vargas, que,
mesmo depois da proclamação da
República, ainda conservava as es-
truturas do Império, de natureza
semicolonia!. Outro é o Brasil pós-
Getúlio, em que o País se lança à

conquista da sua autonomia indus-
trial e o trabalhador emerge como

parceiro social legitimado.

7\ TESTA transição, afetada por
l \ facciosas comoções infernas e

fortes pressões externas, o estadis-
ta Getúlio Vargas, de que hoje se

comemora o centenário de nasci-
mento, afirmou-se em toda a sua

grandeza. Na 
"era de massas"

que estava despontando, ele intuiu

que o País carecia de mudanças

profundas e agiu radicalmente pa-
ra realizá-las.. De nação agrária,
importadora de manufaturas e ex-

porfadora de matérias-primas, o
Brasil passaria a queimar etapas

para se inserir no mundo moderno.

T TOIJA Redonda ficaria como
W símbolo desse projeto que vi-

sava, fundamentalmente, a eman-
cipação nacional. Mas, do mesmo

passo, havia que satisfazer 
"as

justas aspirações das massas obrei-
ras". De cima para baixo? A ques-
tão é polêmica. A verdade é que
Gefúlio Vargas se empenhou em
dar ao trabalhador brasileiro uma
[egislação exfremamenfe avançada

para a época e o contexto. Garan-
tiu os direitos e o trabalho. E a

ordem.

ESTE 
foi um dos muitos e lumi-

nosos ensinamentos que a

prática gefulisfa nos legou: ordem
e trabalho. Mais atual do que
nunca. Tão afual como o próprio
Gefúlio.

CUSTODIO COIMBRA
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Dercy traumatizada com. a morte da amiga.

Cooper de duas
mulheres na Lagos

termina em
assalto e morte

A insegurança no Rio está ultrapassando os limites do
suportável, enquanto as autoridades recolocam criminosos no circuito

da violência que aterroriza os cidadãos. Ontem à tarde, duas
senhoras faziam cooper na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa

Rodrigo de Freitas, quando, subitamente, se viram abordadas
por dois assaltantes. Ameaçada pela longa lâmina de um canivete,

uma delas, Dercy Luiz Schliemann, entregou o cordão
de ouro; a outra, Lídia Bureau da Câmara Canto, apavorou-se e

correu, sendo atropelada ali mesmo por um carro em disparada. Lídia,
38 anos, morreu pouco depois no Hospital Miguel Couto,

enquanto o motorista que a atropelou desaparecia a toda a velocidade.
Ninguém mais está com a vida a salvo, nesta cidade

em que o policiamento afrouxa e os assaltantes proliferam,
certos da cada vez maior impunidade. Pág. 9.

Petrobrás
nada deve à
Venezuela

A Petrobrás informou ontem que os
seus pagamentos à Venezuela, pelo
fornecimento de petróleo, 

"estão em
dia". E que o cronograma de embar-
que programado para 83 está sendo
"cumprido normalmente". Agências
internacionais haviam divulgado, à
tarde, que a Venezuela suspendera
os embarques, devido a "problemas

surgidos nos pagamentos". Página 8.

Ameaçados
150 mil

empregos
Dos 300 mil trabalhadores atual-
mente a serviço da construção ei-
vil no Rio, 150 mil poderão perder o
emprego até outubro próximo,
quando acabam os grandes contra-
tos O plano de obras encomendado
pelo governador Leonel Brizola foi
entregue ontem e custará Cr$ 12
bilhões mensais. Mas Estado e Mu-
nicípió só podem arcar com 15%. P. 8.

do covarde
40 mortos na embaixada.
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José Carlos Araújo, radialista. DaisyLúcidi, deputada estadual. Francisco Pinto, operário.

Até hoie Getúüo Vargas continua marcando a vida cotidiana dos
brasileiros. Para o bem ou para o mal? Foi a pergunta que UH fez ontem a pessoas

de todas as condições sociais. E as respostas foram positivas: da
Previdência Social ao descanso semanal obrigatório todos acham que devem parte

do seu bem-estar a Getúüo. Página 3 e UH Revista. 
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Um corpo esfacelado, diante da embaixada.

Atentado covarde. Foi assim que p ^f#^fSd^^U 
°

atentado a bomba que destruiu ontem, em grande parte, a
aemEàtada 

dos Estados Unidos em Beirut. Quarentó igj»^

mais de cem feridos é o balanço provisório. A bomba expiooiu

Tante a hora do almoço, quando os refeitónos da embaixada

estavam lotados. As vítimas, na maioria, sao americanas. P. 10.
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O mergulho
dos candidatos

. A recomendação do Presidente Figueiredo desa-
conselhando a abertura agora do debate em torno de
sua sucessão, se não está sendo confrontada, vai
sendo seguramente ladeada pelos candidatos poten
ciais. Os pequenos esquemas sobre os quais st
assentam, forjados meses atrás, não foram desmon
tados. Há, contudo, mudanças significativas ru
comportamento de cada aspirante, em particular os

que até aqui mais se expuseram - como é o caso do
deputado Paulo Maluf, do ministro Mário Andreaz-
za, do senador Marco Maciel e do Vice-Presidente
Aureliano Chaves.

Em função do recado presidencial, em quem,
reconhecem inegável poder de produzir fatos, todos
deixaram a tona. Mergulharam. Continuam, porém,
batendo pernas em busca da margem, da convenção
em que o PDS escolherá o futuro Presidente da
República. Maluf trabalha pessoalmente e por inter-

postas pessoas, principalmente no Nordeste, e seus
batedores vão da Bahia ao Piauí, oferecendo o

futuro radiante. A julgar pelo que informam colabo-
radares de Maluf, os resultados tém sido auspiciosos.
Mas esses informantes constatam que os caminhos

que percorrem já foram percorridos por Andreazza e
Marco Maciel. Ambos estão bem, no Nordeste.

Evitam-se as grandes reuniões e a abordagem
clara da questão sucessória e isso confere às articu-
lações o sabor de operação subterrânea. Por isso,
não é possível perceber se tem consistência nem se as
conversas produzem compromissos firmes. Igual-
mente não se pode ter segurança de que estão isentas
de resultados opostos aos imaginados. Afinal, como
acontece em qualquer leilão, nem sempre prevalece o

primeiro lance. Os seguintes inflacionam.

Esse risco existe, a julgar por reações de
delegados-eleitores de Estados do Centro-Sul conta-
tados nas últimas semanas por emissários de candi-
datos. E a razão decorre da singela constatação de

que deputados estaduais e federais do PDS estão
acuados por governadores do PMDB e do PDT (no
caso do Rio) e pela própria incapacidade do Planai-
to de lhes atender as reivindicações. São eleitores
disponíveis, mas apresentam pré-condições.

QUADRO POLÍTICO
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A conversa
necessária

com Darcy
Lançado candidato à Pre-

sidéncia da República pelo
PDT e pelo filho do ex-
Presidente Goulart, João
Vicente, em São Borja, o-
governador Leonel Brizola
admite examinar a idéia.
Mas antes de formalizá-la
terá de conversar muito.

Darcy Ribeiro só aceitou
disputar a vice-govemança
do Rio depois de obter de
Brizola o compromisso de
que ambos cumpririam o
mandato até o último dia.
Qualquer acidente nesse
percurso teria de ser disçu^
tido entre os dois. A candi-
datura à Presidência é um
desses acidentes.
Teotônio entrega
amanhã Plano

a Ulysses
Amanhã, em Maceió,

após ser homenageado "pe-
lo clero, nobreza e povo",
no dizer de um dos organi-
zadores da festa, o ex-
senador Teotônio Vilela en-
trega ao presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães,
um envelope fechado. Den-
tro, o Plano de Emergência,
com o qual o partido quer-
se apresentar ao Pais.

Quem mais comemorou a visita ontem do governa-
dor Leonel Brizola ao governador Jair Soares, no
Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, foi o senador
Pedro Simon, do PMDB e candidato derrotado a
governador. Acha que, agora, ninguém mais pode ter
dúvida de que são mais profundos e fortes os laços que
prendem o governador fluminense ao Palácio do Pia-
nalto, a partir do Palácio Piratini. O PMDB gaúcho vai
explorar o mote.

Em um churrasco domingo em restaurante da
Parada Modelo, a caminho de Friburgo, o secretário de
Minas e Energia, José Maurício, recebeu memorial
assinado por favelados do Jacarezinho, do Morro do
Urubu, do Morro do Rato e do Morro Fernao Cardim,
em que Caubi Nunes Rodrigues Júnior é indicado para
dirigir a 12» Região Administrativa, que cobre o Méier e
parte do Engenho de Dentro. Maurício é morador do
Méier tendo endereço na Rua Vilela Tavares. A suges-
tão será levada hoje a Brizola pelo secretário, a ser
recebido em audiência.

Os problemas do setor editorial e livreiro serão temas
de almoços informais freqüentes promovidos pe a pre-
sidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros
Regina Bilac Zingoni. O primeiro desses almoços será
no próximo dia 28, no Jóquei Clube, tendo como
convidado o presidente do Banerj, Marcelo Alencar.
Para almoços futuros, serão convidados os presidentes
da CEF, Gil Macieira, e do Banespa, Luiz Carlos
Bresser Pereira.
¦ Por ter sido escolhido orador do PMDB na sessão em
aue a Câmara reverenciará hoje, em Brasília, o cente-
nário de nascimento do ex-Presidente Getúlio Vargas,
o deputado Jorge Leite não participará das comemora-
ções na Assembléia. E durante a sessão será votado
projeto de Leite (apresentado quando era deputado
estadual) determinando que a Assembléia fluminense
comemore, todos os anos, a data de nascimento de
Vargas.

Depois de ausência de 10 anos, o ex-prefeito Moreira
Franco presidente do PDS fluminense, viaja na próxi-
ma semana para o Piauí, sua terra natal. Antes, passara
por Brasília.

Foi acidente - e não sabotagem, como alguns
pedetistas chegaram a suspeitar - a causa do colapso
das comunicações entre Sáo Borja e o resto do Pais
domingo. O defeito foi na repetidora de Guará e na
antena de São Francisco de Assis, segundo in orma o

presidente da Companhia Riograndense de Telecomu-
nicações, Jaime de Marco.

Os novos
nos quadros

do Banerj
O filho do ministro Cor-

deiro Guerra, do Supremo
Tribunal Federal, foi no-
meado pelo governador
Brizola para integrar os
quadros do BD-Rio e o ex-
conselheiro do Tribunal de
Contas do Rio, Danilo Nu-
nes, foi incorporado tam-
bém ao sistema Banerj.

O ex-deputado federal
Augusto De Gregório, se-
cretário das Finanças no
Governo trabalhista de Ro-
berto da Silveira, foi no-
meado para a Assessoria do
Banerj.

Sinais
inquietam
PMDB

Tanto quanto a direção
partidária, os líderes do
PMDB na Câmara, Freitas
Nobre, e no Senado, Hum
berto Lucena, recebem cia
ros sinais de que a Presi-
déncia da República vai en-
grossar o jogo parlamentar
na votação do decreto-lei
que altera a política sala-
rial. O decreto deve entrar
na ordem do dia da Câmara
em junho e está sob fogo
cruzado das oposiçôes e de
parte da bancada governis-
ta.

As indicações são no sen-
tido de que, ouvido o minis-
tro Delfim Netto, Figueire-
do se convenceu de que,
sem o decreto, as negocia-
ções financeiras internacio-
nais serão inviabilizadas.
As pressões do Planalto
tendem a crescer. Nobre e
Lucena admitem que o rea-
juste semestral venha a fi-
car ameaçado.

Conflito
inevitável
Adirson de Barros

Economias em confronto
Adonias Filho

UM 

desempregado norte-americano
recebe mensalmente, como seguro
desemprego, 140 mil cruzeiros. Essa

cobertura, mais social que financeira, escla-
reee por que pôde ser anulada a ameaça
inflacionária sem que se temesse o desem-
prego como um mal infinitamente maior
que a própria inflação. Assegurada a segu-
rança econômica do cidadão desempregado
- sem temê-lo, pois, como um agente da
agitação -, não foi difícil ao Governo Rea-
gan recuperar, em prazo curto, a estabilida-
de econômica do país. No momento, com o.
rusto de vida em baixa acentuada, sobretu-
do no setor de alimentos, os EUA demons-
tram o que valem a mentalidade capitalista
neoconservadora e o mercado aberto.
George Shultz, no recente pronunciamento
que fez sobre a economia internacional, ao
tempo em que analisava verticalmente a
instabilidade que caracteriza os países em
desenvolvimento altamente endividados -
bem o caso do Brasil-, pôde desfazer a tese
de que "quando o mundo todo está doido, é
loucura ser sensato".

A sensatez ianque, responsável pela orga-
nização formal de uma economia incensu-
rável que hoje responde por 25% do Produ-
to Nacional Bruto mundial, tem a chave do
seu êxito principalmente no comércio e na
agricultura. Shultz assegura que entre cin-
co empregos nos EUA um depende de certa
forma do comércio' e que 40% da terra de
cultivo são trabalhados para a produção de
exportação. E, porque não há realmente o
que temer internamente é que se propõe, à
sombra do Governo Reagan, revitalizar o
sistema financeiro internacional, preservar
e estender os benefícios do comércio aber-
to, melhorar o sistema monetário e garantir
a estabilidade política no mundo em desen-
volvimento. E isso significa que o norte-
americano comum - sem que o Governo
Reagan sacrificasse um só dos pontos do
planejamento, inclusive o oneroso mas
necessário programa militar com exemplo
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Filas na Polônia.

A falência do mercado socialista.

da instalação dos mísseis nucleares na Eu-
ropa Ocidental ou o da assistência financei-
ra aos países da América Central e do
Caribe - deve estar satisfeito com a privile-
giada situação dos EUA. E, se não ignora a
crescente crise econômica que asfixia o
mundo comunista, certamente se pergunta-
rá por que, em termos econômicos, vão tão
mal a União Soviética e as nações socialis-
tas. A 'situação econômica dos EUA, por
outro lado, e fosse possível contornar a
censura de ferro para chegar ao conheci-
mento do povo russo, talvez bastasse para
que o cidadão soviético se decidisse pelo
regime capitalista.

confrontação logo se dará pela con-
figuração dos dois regimes. Um, o. - i;..re (

elo
melhor sociedade democrática. O outro
A norte-americano, tão livre e aberto
que 

"dele se clirá seja o

pação norte-americana, no quadro da eco-
nomia internacional, comprova isso tran-
qüilamente.

Não é por outro motivo, aliás, que a
União Soviética, percebendo a impossibili-
dade do confronto com os EUA, cada vez
mais tranca as portas e reforça os cadeados
da jaula totalitária. O Financial Times re-
gistrou o ano passado que o Governo sovie-
tico finalmente se deu por satisfeito com a
nova estrutura que levantou nos 71 quilo-
metros de fronteira entre as duas Alemã-
nhas A rede de segurança, em Untersuhl,
por exemplo, inclui um muro de 3,3 metros
de altura, uma faixa de controle de 6 metros
de largura, um fosso para impedir a passa-
gem de veículos e uma cerca de metal com
3 2 metros de altura. A iluminação à noite é
tão perfeita que lembra um sol tropical.

permaneça anestesiado sob o massacre da
propaganda interna e das informações ofi-
ciosas, é o fracasso econômico que mostra a
realidade. A economia, como se sabe, sem-
pre acaba valendo mais que todas as medi-
das ideológicas e policiais de segurança.

E por isso mesmo a revista Economist, de
Londres, pôde mostrar, em relação aos
EUA, a situação difícil da União Soviética.
Os 215 milhões de russos começam a com-
preender que "são o povo branco mais
pobre da terra" e que poderá ser fatal ao
.mundo comunista a crise econômica que
começa a destruí-lo. Acrescente-se que, ain-
da o ano passado, esfacelou-se mais uma
vez a esperança soviética de uma produção
mínima de cereais. Isso, sem esquecermos
que não há potência militar sem alimentos
na retaguarda. Não é por mais nada que, e
pudesse saber da situação econômica dos
EUA o mundo capitalista seria o sonho do
cidadão soviético. Uma pobre maneira,
aliás, de fugir ao pesadelo dos racionamen-
tos, do câmbio negro e das filas.

1) O antagonismo entre a Política Militar e a
Política Externa do País está caracterizado nos
últimos lances conduzidos pelos estados-maiores
das Forças Armadas e pelo Conselho de Segurança
Nacional: a inesperada viagem do ministro Danilo
Venturini ao Suriname e a decisão em curso de
comprar o míssil antinavio de Israel, fato que aliás
já mereceu o protesto da organização terrorista
OLP em Brasília e o vago lamento do porta-voz da
diplomacia terceiromundista brasileira.

2) Sabe-se que a Política Militar brasileira tem
sua base ideológica na doutrina de segurança
ocidental e anti-soviética, enquanto a Política Ex-
terna em vigor toma rumo oposto, isto e, distancia-
se do campo ocidental para, a pretexto de ser
"independente", estimular, por via oblíqua, o ex-

pansionismo marxista no Terceiro Mundo.

3) O choque entre essas duas Políticas já existe
e se agravará à medida que o Pais tiver de
adotar posição em casos concretos, como devera ser
a decisão do Presidente Reagan em deter o proces-
so de sovietização do Caribe, invocando o Tiar
para destruir a base cubano-soviética na Nicará-
gua, e restabelecendo, nesse infeliz país um gover-
no democrático em substituição à atual ditadura
submetida ao controle de Havana e Moscou.

4) Além do mais o Brasil está numa posição de
alta vulnerabilidade econômica e dependente cada
vez mais, do sistema financeiro ocidental e do
apoio de Washington. Isso não sensibiliza, contu-
do a diplomacia esquerdista que domina a ex-
Casa de Rio Branco, tanto que a Política Externa
só contempla os países inviáveis do Terceiro Mun-
do e os do Leste europeu, enquanto bloqueia as
nossas relações econômicas com Israel e África do
Sul, a pretexto de não desagradar aos árabes (na
verdade á OLP) quanto ao primeiro; e do "apar-

theid", quanto ao segundo.
5) Se os ministros da área econômica não têm

força suficiente para dobrar a Política Externa aos
reais interesses econômicos do Pais, a verdade é
que as Forças Armadas, responsáveis, pela segu-
rança nacional e pela defesa externa do País,
tendem a desdenhar das recomendações da diplo-
macia formal do Itamarati no tocante aos assuntos

predominantes de defesa e de segurança.

6) O fato é que os militares dos estados-
maiores há muito tempo criticam com severidade os],

I rumos esquerdizantes da nossa política externa,
principalmente a partir das ações diplomáticas cio
Itamarati no Governo passado, quando o Pais foi
engajado no clube dos falidos do Terceiro Mundo,
ou na Ideologia da Miséria, como diz o jornalista e |
ensaísta francês Jean-François Revel. Desde então
o Brasil tem-se distanciado de seus interesses
políticos e econômicos, que estão no mundo ociden-
tal liderado pelos Estados Unidos e não no compti-
cado Terceiro Mundo, massa de manobra da Hus-
sia soviética.

7) Essa Politica Externa ideológica e contrária
ao interesse nacional terá seu Dia D na Nicarágua.
O Governo brasileiro será consultado pelo Governo
americano sobre a inevitável ação militar contra as
bases russas na Nicarágua. E terá de tomar uma
decisão. Se depender das Forças Armadas e da
Política Militar, estaremos com os Estados Unidos
e a democracia. Se depender da Política Externa e
da religiosidade marxista que a influencia, o Pais
estará ao lado dos agressores cubanos e russos.

O

DOIS PONTOS

modelo para

russo tão opressor e fechado, que o Gulag e
os campos de concentração respondem pela
rebeldia dos cidadãos. Vis-à-vis, pois na
comparação que se estabeleça entre os dois,
os fatos se encarregam de demonstrar que a
superioridade dos EUA não se traduz ape-
nas pelo lado das instituições políticas. Na
órbita econômica - e é o que se verifica -
aquela superioridade ainda é maior. A colo-

T UDO isso, porém, não consegue
ilhar os russos e os satélites na
desinformação e na ignorância do

quTacontece dentro e fora do seu império.
Inútil tem sido o esforço para torpedear
com ruídos - o jamming - a sintonização de
rádios de ondas curtas estrangeiras que
noticiam, em russo, por exemplo, a situação
operária na Polônia. E tudo porque, se
barreiras são erguidas para que o povo

confronto entre os dois sistemas
econômicos, afinal, pode ter conclu-

^- "são no questionamento mesmo da
democracia. E isso porque, como Friederich
Hayek, um Prêmio Nobel de Economia, já
observou, os métodos socialistas de estati-
zação, semelhantes aos fascistas, não têm
como vingar fora do totalitarismo. O exem-
pio mais recente nós o temos no socialismo
francês de Mitterrand.

Milton Friedman demonstrou, por sua
vez, que "uma sociedade socialista não
pode ser também democrática", por não ser
possível a liberdade política sem o mercado
livre. A verificação de Irving Kristol, no
caso, é incontestável: "jamais se viu, em
toda a história humana, uma sociedade
politicamente liberta que não se baseasse
num sistema economicamente livre".

Não há outro exemplo moderno, maior e
melhor, fora dos Estados llnidos.

As lições da crise
João Pinheiro Neto

A 

dívida social do. País, que é imensa,
não pode ser resgatada de um só
golpe, declarou o Presidente João

Figueiredo em mais um incisivo e oportuno
pronunciamento pela TV. Anunciou a aph-
cação de Cr$ 250 bilhões do Finsocial para
investimentos "no fornecimento de alimen-
tação, casa, escola e assistência médica
para os brasileiros";

O Presidente da República situou muito
bem o problema quando afirma que não se'
pode resgatar uma gigantesca dívida social
de um só golpe. Isso implicaria aquilo que
Galbraith chama de "soluções traumáticas
que sempre terminam no caos ou na ditadu-
ra, ou melhor, no caos seguido da opressão,
não importa se da direita ou esquerda, à
vítima tanto perturba o trabuco do dr. Fidel
Castro como o do sargento Batista. O
importante é que as transformações se
façam em ordem, com disciplina, com pro-
gramas objetivos, com planejamento ade-
quado, sem as longas catilin árias incendia-
rias que despertam no coração dos aflitos a
esperança vã que brota no cérebro contur-
bado do demagogo.

Quando aqui nos referimos a falência do
modelo econômico brasileiro, calcado na
obsessão pelas exportações prioritárias,
com o desprezo pelo mercado interno, não
estávamos preocupados especificamente
em visar A, B ou C. Apenas procuramos,
chamar a atenção do leitor para o fato de
que os responsáveis pela orientação de
nossa política financeira e econômica, nas
últimas três décadas, sâo exatamente os
meamos. Apoderaram-se - talvez com a
melhor das intenções-da chefia econômica

do Brasil, no Governo Café Filho, capita-
neados pelo mestre Eugênio Gudin. Pensam
exatamente do mesmo modo. Apenas quan-
do um deles está fora do mundo direto
começa a fazer picuinhas no titular do dia
e acaba recomendando ao amigo do peito o
choque final no monstro inflacionário, que
seria eletrocutado em 5 segundos, e com ele
todos nós.

Enfim, o que importa é mudar a política e
não os homens. Para fazer o que está sendo.
feito, o ministro Delfim Netto é o melhor de
todos. Experiente, dinâmico, mais objetivo
do que os outros, inteligência mais clara,
tudo bem.

A!CONTECE que estornos no buraco,
com o País realmente acomodado às

- _ dimensões do abismo tradicional.
Então é preciso mudar. Urgentemente. A
decisão é Política com P maiúsculo mesmo,
e só o Presidente Figueiredo pode assumi-
la. Tem autoridade e credibilidade para isso.
E tem mais, o ministro Delfim sabe muito
bem que está tudo errado, não é doido de
deliberadamente estar cavando a sepultura
da Nação. Se o Presidente da República lhe
der cobertura para uma guinada de 180
graus na política econômica atual, ele topa.

Evidentemente, o problema é grave e
comporta uma série de implicações sociais,
políticas e até psicológicas. O que não é
possível é continuar tentando exportar a
qualquer preço. Dados já citados por nós da
Carta Mensal da Confederação Nacional do
Comércio revelam que em um período de
mais de meio século - 1928 - até hoje, o
Brasil perdeu posição percentual no merca-

do internacional com suas vendas passando
de 1,32% para 1,09% em 1980. Segundo
informações ainda não divulgadas, de 1980
para cá a nossa posição no mercado inter-
nacional não chega mais nem a 1%. Somen-
te no período imediatamente posterior à
Segunda Guerra Mundial, com o mundo
arrasado e faminto, conseguimos atingir a
casa dos 2,28% de participação no comércio
mundial.

Ébom explicar: no mais extraordinário
desempenho de sua história, as exportações
brasileiras não conseguiram ocupar miserá-
veis 3% no cenário das vendas mundiais. E
daí a queda permanente. Mesmo o extraor-
dinário esforço de industrialização do Bra-
sil no Governo do Presidente JK pouco
significou em termos de exportação. Mais
uma decepção. Em 1953, nossa posição no
quadro mundial já começava a baixar, em
termos de exportação, 1,88%.

Assim não dá. E agora estamos nós de
pires na mão mendigando a ajuda dos EUA,
já que nenhum banqueiro do mundo nos
empresta mais um centavo de dólar sem o
aval direto do Presidente Reagan. E como a
nossa dívida externa é impossível de ser
paga, e os Estados Unidos não querem o
risco de uma insolvência. ruidosa neste
continente de 8 milhões e meio de quilôme-
tros quadrados, vamos no cabresto do FMI,
cameirinhos mansos em busca da ração do
dia.

V OLTAR-SE imediatamente para o
mercado interno na base dos últi-
mos pronunciamentos do Presidente

Figueiredo. Deixa lá o burocrata teimoso
empacotar o frango catarinense para a
Arábia Saudita. Deixa ele se distrair Mas,
aqui dentro, sob a liderança do Presidente
da República, iniciar a higienizaçao da
sociedade brasileira. Taxar violentamente a
terra ociosa, aprisionar definitivamente o
juro extorsivo, policiar com rigor o lucro
dos bancos, liberar os sindicatos para o
exercício de uma atividade sindical autênti-
ca, estimular a pequena e média empresas,
em especial as de consumo popular - ali-
mentação e vestuário -, interromper as
obras suntuárias e as mordomias abusivas,
conter a agiotagem institucionalizada,
prestigiando a poupança autêntica, que não
navega nas águas da aventura. Apenas isso,
e alguma outra providência complementar
reporia o País no rumo do progresso.

Não se trata de nenhuma proposto aluei-
nada, nem radical. É o capitalismo mesmo
que queremos reformar, nos moldes do que
foi feito nos EUA pelo saudoso Presidente
Roosevelt. Não se trata de um socialismo de
"mintchura", nem vermelho, nem moreno,
nem amarelo. Instituições livres, empresa
privada, direito de propriedade assegurado
a todos e não a meia dúzia, terra racional-
mente aproveitada, sem o latifúndio ocioso
nem o minifúndio inviável Que ninguém se
iluda com o nosso capitalismo de fundo cie
quintal, com renda concentrada, inflação
de mais de 100%, juros de 500% e desempre-
eo novos salvadores da Pátria se apresen-
tarão para a defesa da propriedade, da
ordem e das famílias. E voltaremos a assis-
tir ao mesmo filme.

O ministro da Fazenda lança sobre os bancos e
financeiras a responsabilidade pelas altas taxas do open-
market e exime o Governo da responsabilidade sobre a
elevação constante dos juros. • Para S. Exa o Governo
sempre tem razão. • Ora, foi o Governo que lançou nada
menos do que CrS 800 bilhões de ORTNs no mercado,
com o propósito de arrecadar dinheiro para financiar o
déficit público que o próprio Governo não tem compe-
tência para reduzir. • Qualquer estudante do 1? ano de
Economia sabe que tal providência do Governo gera a
alta de juros no open. E, a seguir, alta geral de juros no
sistema bancário. • O Brasil não está pagando os juros
da dívida externa e, desta forma, não cumpre o acordo
assinado com os bancos credores em Nova York. Isso
significa a total falta de caixa do País. E desmoraliza as
autoridades econômicas. • O economista Paulo Noguei-
ra Bãptista Jr. acha que o Brasil não terá como pagar os
uros da dívida. Confirma, assim, a informação desta

coluna de que teremos de pedir a moratória numero dois:
a dos juros. • Pois a primeira moratória está em vigor
desde 1 de janeiro: a das amortizações • Quando o
Brasil emprestou mais US$500 milhões a Polônia, para
resgate em dólares ou em mercadorias, conforme denun-
ciei nesta coluna, os saldos acumulados de 979 a 1981 da
conta polonesa eram de USS 1,256.918 bilhão. • Com
mais USS 500 milhões estamos com credito de mais de
USS 1,700 bilhão dos poloneses! • A posição da divida da
Polônia está publicada no Boletim Mensal do Banco
Centra" separata, de novembro/82, página 19. • Reper-
cute intensamente nos altos círculos empresariais e
militares a informação desta coluna sobre o possível
escândalo do novo empréstimo à Polônia inadimplente,
de USS 500 milhões e com a fraude na nota promissória
emitida na ocasião, com a introdução da palavra clea- ,
rine que dá à Polônia o direito de pagar o empréstimo em |
mercadorias e não em dólares. • Aliás, essa nota
promissória fraudada já circula nos meios empresariais
• Veremos se haverá apuração das responsabilidades
por esse crime de lesa-pâtria. • Aparentemente alheio as
Tg uras financeiras do País e à ameaça de moratóna
total o presidente do Banco Central, Carlos Geraldo
Langoni (o homem dos USS 100 bilhões), assistia a um
desfile de modas na elegante noite de domingo da boate
Hippopotamus. • Afinal, ninguém é de ferro. •
Referindo-se a noticiário da Imprensa sobre juros e novo
empréstimo para o Brasil, o ministro Galvêas afirmou
que as fontes dos jornalistas "não sao reveladas , •
Vê-se aue S Exa. não tem conhecimento da função do
jornalista e da missão da Imprensa. • Ao jornalista nao
se ob ga nem na Justiça, a revelar suas fontes de
informação. • Ao contrário: o jornalista tem o dever de
proteger a fonte. Quando nos referimos a uma alta fonte
de banco americano, por exemplo, estamos dando a
informação limpa, firme, exata e ao mesmo" tempo
protegendo a fonte. • Se a autoridade acha que a
informação publicada carece de fundamento, cabe-lhe
apresentar provas que a desmintam. Nunca, porém, deve

autoridade preocupar-se com a fonte. Porque, neste
intenção da autoridade seria outra. De caráter
• As autoridades econômicas dizem que o

,.,«.,,,u não pensa em moratória. Logo, pensa. •As
autoridades econômicas dizem que o Brasil nao pedira
mais empréstimos no exterior. Logo. pedira. • As autori-
dades econômicas dizem que o balanço de pagamentos
fechará. Logo, não fechará. • Confirmada informação
desta coluna: dívida pública deste ano chegara aos
CrS 17 trilhões. • E então o Governo emitirá mais
ORTNs. Logo, os juros subirão. • As autoridades econo-
micas dizem que juros de 496% é agiotagem. Quem disse
o contrário? • Mas, que fique claro: ag'013?61?/5.1'"1"1;!"
da e patrocinada exclusivamente pelas aut°nd3d" ™?"
netárias. • Confirmado furo desta coluna: Petrobrás
quebrada. Uma pena. Conseguiu-se o mP°^j^^f
entrevista competente no Canal Livre: Ibrahim Sued.
Deu banho nos entrevistadores.

a
caso, a
pessoal.
Governo
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100 ANOS DE GETULIO
País lembra vida que Vargas deixoupela historia

Para comemorar hoje o centenário
do nascimento de Getúlio Vargas,
vários eventos culturais estão progra-
mados. A Fundação Getúlio Vargas,
através do Centro de Pesquisa e Do-
cumentacão de História Con têmpora-
Selo Brasil (ÇPDOC) inaugurará,
às 18 horas, no Museu de Arte Moder-
na uma exposição de 107 fotografias
sobre os momentos mais representan-
vos da trajetória política do estadista.
Também serão lançados sete livros,
todos de pesquisadores do CPDUC,
englobando desde um catálogo com
todas as fotos da mostra até um
estudo sobre as referências a Vargas
na música popular brasileira durante
o denominado Estado Novo
f1937/1945)

HaveVá ainda, no MAM, apresenta-
cão de filmes da época, incluindo os
cinejornais produzidos pelo Departa-
mento de Imprensa e Propaganda
(DIP) A partir das 19 horas, cinco
filmes mostram, entre outros fatos, a
repercussão da morte de Vargas ou a
comemoração do aniversário do Pre-
sidente. Os famosos discursos de Ge-
túlio serão reproduzidos através de
gravadores. Outro evento programa-
do pela FGV é a homenagem à memo-
ria de'Vargas junto ao seu busto a
partir de 9h30m, na Praia de Botato-
S°Fora do programa do CPDOC, as
comemorações terão início mais cedo.
À meia-noite de ontem foi iniciada,
nor populares, uma vigília em home-
nagem a Vargas, junto a seu busto na
Cinelândia. As 11 horas, terá lugar
uma missa solene em memória do
Presidente Vargas, na igreja da Can-
delária, numa promoção da Sociedade
Sul Rio-Grandense. A Assembléia Le-
gislativa abrirá, a partir das 20 horas,
üma sessão extraordinária solene pa-
ra homenagear Getúlio e o governa-
dor Leonel Brizola estará presente.

DECRETO
O prefeito Jamil Haddad assinou

ontem decreto determinando que em.
todos os impressos do município seja
inserida a frase 1983 - Ano do Cente-
nário do Presidente Getúlio Vargas. O
prefeito disse também que está sendo
estudada a possibilidade do lança-
mento de selo comemorativo ao cen-
tenário de nascimento do Presidente.

Hoje, Jamil Haddad estará partia-
pando do ato cívico às 18h nas esca-
darias da Câmara Municipal e na
abertura da ata diante do busto de
Getúlio Vargas, na Cinelândia, para
arrecadação de fundos para a cons-
trução do Memorial. Depois estará na
Assembléia Legislativa onde haverá
sessão solene.

Também no Estado, o governado,
Leonel Brizola decretou o uso da
expressão 1983 - Ano do Centenário
de Getúlio Vargas - nos impressos e
documentos oficiais.

HOMENAGEM DOCEC
Em sessão presidida pelo seu vice-

presidente, professor Roberto Bandei-
ra Aciolli, representando também a
secretária estadual de Educação, Ya-
ra Vargas, e o presidente do Conse-
lho vice-governador e secretário es-
tadúal de Cultura Darcy Ribeiro, o
Conselho Estadual de Cultura home-
naeeou ontem o centenário de nasci-
mento do ex-Presidente Getúlio Var-
eas A reunião, que é realizada nor-
malmente às segundas-feiras, foi on-
tem integralmente dedicada à memó-
ria do ex-Presidente.

A sessão foi aberta por Roberto
Aciolli, que traçou um perfil de Getu
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Água, sabão e boa
vontade aíudaram a deixar

limpo o busto de Getúlio

lio Vargas, terminando por afirmar
que "em Getúlio entrosam-se o gran-
de homem e o grande personagem.
Ele foi o brasileiro por excelência"..
Falando em seguida, o conselheiro
Antônio Carlos Villaça exaltou Var-
gas por ter sido ele quem, "como
nenhum outro Presidente, lutou pela
função social da arte, especialmente
da literatura".

ESTADISTA DO POVO
A secretária municipal de Educa-

ção professora Maria leda Linhares,
proferiu ontem uma conferência na
Academia Brasileira de Letras, home-
nageando o centenário de nascimento
de ex-Presidente Getúlio Vargas. Du-
rante 40 minutos a professora falou
sobre o Governo de Getúlio e a sua
'contribuição para o desenvolvimento
do País. Ao encerrar o discurso disse:
"Getúlio Vargas foi o primeiro esta-
dista na História do Brasil que falou
para o povo e não para as elites.
Levava a cada palavra uma mensa-
gem de fé e confiança. Embora tenha
se tentado durante muito tempo obs-
curecer a sua presença, ele continua
vivo em cada luta que travamos para
o crescimento do Brasil".

Fizeram.parte da mesa entre outros
o presidente da Academia Brasileira
de Letras, Austregésilo de Athayde, o
vice-governador Darcy Ribeiro, o se-
cretário de Planejamento, Samir Had-
dad Após o discurso da secretária de
Educação, Darcy Ribeiro ressaltou a
importância de Getúlio Vargas para o
povo brasileiro.

FATOS INÉDITOS
Na sessão solene de hoje à noite na

Assembléia Legislativa, quando será
comemorado o centenário de nasci-
mento de Getúlio Vargas, o líder do
PDT, deputado José Gomes Talarico,
promete," em seu discurso de cinco
laudas, mostrar fatos inéditos que
transcorreram no período de 1937 a
1945 Ao lado do político calculista e
cordial, Talarico, um trabalhista his-
tórico, vai mostrar, também, numero-
sos exemplos que atestam o apoio que

Vargas sempre deu aos estudantes. 1
-Getúlio Vargas deixou a marca do

seu carisma. Foi, por isso, o mais
discutido líder político da nossa histó-
ria É quanto a esse aspecto que nao
posso deixar de mostrar o interesse
que Vargas demonstrou pela classe
trabalhadora e pelos universitários.
Basta dizer que, em 1933, ele reconhe-
ceu os diretórios e centros acadêmi-
cos assegurando a essas entidades
matrículas do le ano, além da con ces-
são de 20 passagens para cada escola
superior destinadas a incentivar o
intercâmbio cultural -disse Talarico.

- Assim é que, em pleno Estado
Novo - disse Talarico - o Presidente
Vargas atendeu às reivindicações dos
universitários, reconhecendo a Casa
do Estudante do Brasil e patrocinan-
do os congressos nacionais, sempre
com o apoio do Ministério da Educa-
ção. Foi, sem dúvida, o Presidente dos
estudantes.

O líder do PDS, deputado Francisco
Lomelino, vai enumerar os grandes
feitos de Getúlio Vargas no período
de 30 a 45 e de 50 a 1954. Lomelino var
procurar mostrar, também, a preocu-
pação de Vargas com o desenvolvi-
mento da agricultura e o amparo que
ele sempre deu ao homem do campo,
através da Comissão Nacional de Pro-
dução Agrária.

- Getúlio Vargas não descansou
enquanto não deu, ao povo humilde e
sofredor, a segurança econômica e
uma participação maior nos beneti-
cios da riqueza comum. Vargas asse-
gurou ao País o que ele mais carece:
energia, estradas, transportes, produ-
ção, industrialização e prosperidade
econômica - disse Francisco Lomeli-
n°' 

FLORES PARA VARGAS
"Nunca antes dele, tão grande

quanto ele. Nunca depois dele, al-
guém maior que ele". Uma coroa de
flores com estes dizeres foi colocada
ontem à tarde no busto de Getulio
Vargas na Cinelândia. Ao lado um
coração formado por rosas verme-
lhas Dezenas de pessoas de todas as
idades aguardavam desde as 19 horas
de ontem o início da Vigília, pelo
centenário de nascimento de Getulio
Vargas, ao lado do seu busto.

Cerca de 30 componentes da ala
feminina do antigo PTB estavam des-
de a manhã de ontem na Cinelândia.
Ailce Chaves, presidente do movi-
mento, explicou que participa todos
os anos da vigília: "homens iguais a
Getúlio Vargas só aparecem de século
em século. Eu vivi o Brasil de Getúlio
e assisti à sua luta pelo povo, pelos
humildes, pelos trabalhadores. Ficarei
aqui até amanhã de manhã e ficarei
enquanto for viva".

Um senhor de 69 anos, Athaydes de
Jesus, distribuía na Cinelândia uma
poesia que escreveu em homenagem
a Vargas. Athaydes disse que quando
estava com 16 anos participou ao lado

' de Getúlio da Revolução de 1930: "ele

fez mais por mim do que o meu
próprio pai. Fui considerado o "mas-
cote da Revolução de 1930. Se estudei
foi graças a este grande homem. E
hoje os meus filhos, netos e bisnetos
participarão também da vigília ao
homem que lutou para o engrandeci-
mento do Brasil em todos os setores .
E citou um trecho da sua poesia:"todo o povo desta nação tem certe-
za/ que a sua alma está entristecida /
ao ver o trabalhador na pobreza / e a
sua nação infeliz e falida"

Eduardo BorsatoArmando Viana Eduaroo Borsaro

O Presidente, na memória do povo.
.:¦>.. _. .,_ .-„.„-.„•..,, „mfp«nr nos Sua contribuição maior
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Paulo Gomes dos Santos Marco Aurélio Coelho da Rosa

A importância de Getúlio Vargas
no panorama político ou sua figura,
humana de extraordinário destaque
atingem praticamente todos os indiyi-
duos, qualquer que seja a sua ativida-
de ou o nível econômico. Para ura
motorista de táxi e para um carpintei-
ro aposentado, sua contribuição mais
importante pode ter sido a Previdên-
cia Social. Para uma política atuante
e para uma atriz, destacam-se como
benefícios diretos o voto feminino e o
descanso semanal obrigatório, en-
quanto que um pós-graduado em En-
genharia Econômica das Faculdades
Estacio fle Sá, um advogado e uma
dona-de-casa opinam quanto a seu
carisma, suficiente para ainda eleger
pessoas que levem seu sobrenome ou
levantem sua bandeira de reformas
populares. Um escritor define os
acontecimentos que culminaram com
sua morte como um panorama de
intenso valor histórico e emocional,
suficiente para originar toda uma sa-
ga romanesca, enquanto que um ra-
dialista de grande popularidade des-
taça sua legenda e empatia como
suficientes para motivarem gerações
seguidas, o que justifica a opinião de
duas estudantes universitárias. Para
elas, Getúlio "está tão presente na
nossa geração que parece vivo Me-
lhor, está muito mais vivo que alguns
políticos que se julgam importantes e
com poder de liderança". As opiniões
sobre o grande estadista são quase
sempre emocionais como as de um
pintor que, de certo modo, o conhe-
ceu bem ("ele alterou a ordem social
do País e deu esperanças ao povo") e
a de um professor que, embora de
modo indireto, atribui a ele seu suces-
so profissional, quando diz: "os cur-
sos noturnos e a limitação das horas
de trabalho deram oportunidade ele-
tiva de ascensão social e cultural a
muita gente". .

Armando Vianna, 86 anos, pintor,
residente no Estacio e autor do qua-
dro oficial de Getúlio Vargas, hoje no
Museu da República:

Falar sobre a importância social ou
política de Getúlio Vargas já se tor-
nou lugar comum, mas a verdade e
incontestável: ele alterou a ordem
social do País e deu esperanças ao
povo. Ele atuou sobre várias frentes e
modificou muito. '

Vanda Lacerda, atriz: ,
O que ele fez por mim especilica-

mente, é o que fez pela classe e eu
gostaria de destacar o descanso sema-
nal obrigatório. Antes dessa regula-
mentação, os atores trabalhavam em
duas sessões diárias, quatro dias por
semana e em três sessões às quintas,
sábados e domingos.

Edvaldo Cafezeiro, professor nos
cursos de pós-graduação na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, 50
anpara 

falar no que ele fez por mim
eu preciso falar nos cursos noturnos e
na limitação das horas de trabalho
que deram oportunidades efetivas de
ascensão social e cultural a muita
eente Ele possibilitou a um filho de
lavrador do interior da Bahia, meu
caso, atingir o último nível da carrei-
ra universitária.

Herminia Nunes do Nascimento, 45
anos, dona-de-casa, classe media, dois
filhos, residente na Pavuna:

Para destacar a importância de
Vargas bastaria que fossem citadas
pescas que levam seu nomee que

' continuam recebendo votação ex-
pressiva. Quanto ao que ele fez por
mim, como mulher ou dona-de-casa,
poderia citar somente o que fez pelo
País, o que é coisa demais.

Marco Aurélio Coelho da Rosa, 43
anos, motorista de táxi, com ponto na
Rua Fialho, Glória, e residente no
Flamengo:

O que ele fez por mim, fez pela
classe trabalhadora: criação da Previ-
dência Social. Ouvi de meus pais e de
pessoas mais velhas, e eu mesmo
posso avaliar o que era a vida de um
trabalhador antes da chegada da Pre-
vidência e de outras leis benéficas
criadas por Getúlio.

Eduardo Borsato, 46 anos, advoga-,
do, autor de peças teatrais premiadas,
entre elas: Histórias e Aventuras Mil
de um Arcanjo Varonil e Os Mistérios
do Amor. Atualmente uma de suas
peças, É Duro, Irmão, vem sendo
encenada pelo Teatro Arthur Azeve-
do, em Campo Grande:

O que Getúlio fez por mim? Bem,
eu não sei se poderia falar como
advogado, mas como autor de peças
eu diria: a criação do Serviço Nacio-
nal de Teatro, hoje Cenacem O de-
creto de criação (ntf 92, de 21 de abril
de 1937) foi assinado com uma caneta
de ouro, doada pela classe.

Daisy Lucidi, atriz, radialista, depu-
tada estadual, vice-lider do PDS na
Assembléia Legislativa:

O que Getúlio fez por mim? Como
mulher, de um modo geral como poli-
tica eu afirmaria ter sido a institui-
ção do voto feminino. As conquistas
advindas para o povo no tempo de
Getúlio e que se devem a ele direta ou
indiretamente, beneficiam a todos,
sem que seja preciso destacar nenhu-
ma delas.

Francelino Alves Pinto, 73 anos,
carpinteiro aposentado, residente a
Rua Santos Rodrigues, Estacio

Sua contribuição maior foi a cria;
cão da Previdência Social. Hoje,
quando aos 73 anos me beneficio
dessa medida, não hesito em dizer
que esta foi sua maior contribuição.
Para o País em geral eu poderia dizer
que foi a coragem de andar no meio
do povo de peito aberto, cabeça ergui-
da recebendo os aplausos que mere-
cia' e isto significa: quem faz o que é
justo e verdadeiro não precisa temer.

Assis Brasil, romancista, 50 anos.
Escritor de projeção nacional, Assis
Brasil é autor de 27 livros, entre
romances, ensaios e livros didáticos:

O que fez por mim, fez pelo povo.
Entretanto, os acontecimentos que
culminaram com sua morte formam
um panorama de intenso valor histo-
rico e emocional, suficientes para ge-
rar toda uma saga romanesca onde a
ficção nem precisaria atuar como pa-
no de fundo.

José Carlos Araújo, radialista, 43
anos:

Por mim fez muito, fazendo por
algumas gerações do povo brasileiro.
Carteira de trabalho, férias, proteção
à família, descanso semanal remune-
rado tudo aquilo que já foi bastante
divulgado. Sua empatia, seu carisma
sem limites, motivam multidões ate
hoje deixando claro ter sido um líder
completo, insuperável até agora. O
maior exemplo que poderia ter deixa-
do aos governantes ou políticos em

. geral é a preocupação com o homem.
Paulo Gomes dos Santos, 24 anos,

pós-graduação em Engenharia Eco-
nõmica nas Faculdades Estacio de Sa:

Por mim, claro que tudo o que ele
fez foi de modo indireto, mas nada
que possa ser descartado. Por exem-
pio: iniciou todo o processo de cria-
cão e desenvolvimento dos sindicatos.
Iniciou o processo de desenvolvimen-
to industrial, que depois foi ampliado
por Juscelino. Implantou todo um
esquema de reformas sociais.

Maria de Fátima Coelho Passo e
Érika Muller Belchior, universitária,
estudantes de Fonoaudiologia:

Não saberia dizer agora o que ele
fez por mim, mas uma coisa é certa,
ele mexeu com o povo, soube motivar
multidões. Ainda hoje se ve em foto-
grafias ele sorrindo no estádio do
Vasco da Gama, nas concentrações
com trabalhadores (Maria de Fati-
ma). Acho que ele está muito mais
vivo que alguns políticos que se ju1-
gam importantes e com poder de
liderança. Apesar de eu ter nascido
bem depois da morte dele, acho-o
bastante presente e forte. Leio tudo o
que se vem falando dele nesse cente-
nário e acho ótimo (Érika).

Jáder vai a Figueiredo
anistia ao Pará

Governador quer apenas tratamento normal
,_  í.otomon.n ooconit. nnp pvnôs as dificuldades

—I. 1

BELÉM - Jader Barbalho será o quin
to governador da oposição a ser rece-
bido pelo Presidente da República: o
encontro será amanhã, às 17 horas. O
governador do Pará hão pedirá ne-
nhum tipo de ajuda especial do Go-
verno federal, mas apenas a volta de
relações marcadas pela reciprocidade.
Com base em levantamento conclui-
do pela sua Secretaria de Planeja-
mento, Barbalho mostrará ao Presi-
dente João Figueiredo que a contri-
buição do Estado à Nação tem sido
extremamente positiva, tanto através
de um superávit na balança comer-
ciai, de US$ 400 milhões, quanto pela
quase inexistência de dívida externa
(a do Pará restringe-se a US$ 21
milhões).

Mas Barbalho, que politicamente se
tem mostrado afinado com a linha
moderada do governador de Minas
Gerais Tancredo Neves, acha que o

Pará pode receber um tratamento
melhor da parte do Governo federal.
Por causa do rompimento Governo
federal com o seu antecessor, o coro-
nei Alacid Nunes, que abandonou o
PDS e passou a apoiar o PMDB, o
Governo do Estado ficou praticamen-
te à margem dos recursos da União,
aplicados diretamente através dos ór-
gãos regionais ou simplesmente cor-
tados.

RECEPTIVIDADE

O governador íris Rezende revelou-
se ontem "surpreso" com a receptivi-
dade e a compreensão do Presidente
Figueiredo, tanto em relação aos pro-
blemas de Goiás como pelo fato de ser
ele do PMDB. "O Brasil de Figueiredo
é bem maior do que alguns preten-
dem e nós, governadores de oposição,
nele estamos incluídos", comentou

Resende, que expôs as dificuldades do-
Estado, as demissões de funcionários
contratados por motivos políticos e
propôs o fim do bloqueio dos recursos
estaduais pelo Banco do Brasil. O
governador goiano não fez esclareci-,
mentos sobre o incidente com o ex-
ministro Golbery do Couto e Silva,
nem falou sobre os municípios de
segurança nacional, dizendo ter en-
viado a Figueiredo correspondência a
respeito.

JOÃO ALVES
ARACAJU - O governador de Sergi-
pe João Alves Filho, será recebido
hoje às 17h30m pelo Presidente João
Figueiredo, quando apresentará pro-
postas alternativas de projetos gera-
dores de emprego em seu Estado,
segundo o subsecretário de Comum-
cação do seu Governo, Luiz Antônio
Barreto.

Chegou ao Brasi
w

Para você que tem problema de calvicie, ou está
perdendo cabelo, finalmente chegou ao Brasil a
mais importante e sofisticada organização mundial,
no campo de tratamento e processos capilares.
O HAIR CLUB oferece 50 anos de experiência,
com o objetivo de fazer com que todos tenham
melhor aparência e melhor opinião sobre si mesmo
Veia os 3 métodos que trouxemos, com
exclusividade para o seu tratamento: HAIR
TREATMÉNT- Um tratamento.cientificamente
eficaz no combate à caspa. seborréia e queda dos
cabelos NATURAL HAIR • Um método exclusivo
de cirurgia plástica para a erradicação total da
calvicie parcial ou entradas pronunciadas. SKIN
GRAFT - A solução ideal para a calvicie avançada.
Qualquer que seja o seu problema, nós temos a
solução. Visite-nos sem compromisso e
comprove a nossa qualidade de serv içose

I _ 
HA1RCLUB^

r,
RIO DE JANEIRO (Copacabana): R. Xavier da

Silveira, 45 - Cob. 04 • Tels.: (021)

t«ssar1M
TrI-(0111 255-4459

Das 9 às 21 Hs. Financiamento Próprio

No comBaie à qualquer problemaVcapil. r 1000 empresas.* todos "V^JfJ^g*^ E

Tratamentos para Homens e Mulheres em ambientes finamente decorados
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PMDB no poder
é mesquinho,

diz Marchezan.
BRASÍLIA - "Mesquinhas"
e "inaceitáveis" foram dois
dos qualificativos usados
pelo líder Nelson Marche-
zan do PDS, para definir as
atitudes de Governos do
PMDB.

Ontem, Marchezan citou
dois exemplos ocorridos na
administração do governa-
dor José Richa, do Paraná:
as exonerações de um filho
do ex-governador Ney Bra-
ga, com mais de 7 anos de
serviço, e de outro funcio-
nário ligado ao PDS, com
22 anos no cargo.

O líder do PDS observou
que os fatos estão eviden-
ciando que a pregação do
PMDB muitas vezes nada
tem a ver com aquilo que o
partido fazv

MM
IMPORTANTE

O diálogo aberto e franco e
um dos instrumentos de trabalho
que a Telerj precisa para me-
lhorar sempre os seus serviços.

Por isso, o Presidente da
Telerj quer ouvir você.

Ele quer saber tudo sobre os
serviços que a Telerj vem pres-
tando. E a sua opinião e muito
importante. -n

ligue para 233-1002 e reserve
o seuiugar. O encontro esta mar-
cado para o dia 19/5 e você

pode se inscrever até o dia 02/5.
Não deixe de comparecer,

sua presença é o melhor esti-
mulo para aTelerj melhorar a
qualidade dos serviços que
presta à população.

Empresa do Sistema TELEBRAS

60 ANOS SERVINDO O RIO
Jj
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PDS quer mobilização nacional
Reunião do diretório marca reação política do partido

BRASÍLIA - Convocado para marcar a data
<Jas convenções' estaduais e nacional do
partido, a reunião do Diretório Nacional do
PDS, hoje cedo, deverá servir, também,
para que pedessistas descontentes cobrem
úma unidade de ação e mobilização política
á nível nacional, apontando por isso as
dificuldades que tem enfrentado no rela-
cionamento com o Governo. Notadamente
ha área tecnocrâtica, fazendo críticas e
dominando desatenções.

O deputado Humberto Souto (PDS-MG)
proporá, por exemplo, uma reunião do PDS
com todos os ministros de Estado, a fim de
encontrarem um relacionamento político
com a bancada compatível, com o quadro
saído das urnas de novembro, onde o parti-
do perdeu em 10 Estados. Todavia, pelo
menos uma voz de cúpula do PDS já se
pronunciou contra esta fórmula: o líder
Aloísio Chaves, pois entende que antes de
qualquer encontro o partido precisa achar
pontos comuns de reivindicação, ou caso
contrário ficará no varejo individual.', 

Os pedessistas querem cobrar da cúpula
do partido maior prestígio nos Estados
onde perderam as eleições, achando mesmo
não ser possível continuar a sofrer revide
por parte da oposição sem uma resposta
compatível a nível federal. Um exemplo
ocorreu recentemente em Montes Claros,
onde o prefeito pemedebista fez demissões
"técnicas e políticas" e depois concedeu
entrevista anunciando que conseguira Cr$
400 milhões do Ministério do Interior. Ora,
disse Humberto Souto, sou a favor de
liberação de verbas para meu município e
luto por elas, mas do modo como está, a
oposição recebe prêmio pela hostilidade ao
PDS".

Alguns deputados defendem que o PDS
tome a frente desses temas políticos a nível
de cúpula, sob pena de se instalarem na
Câmara diversas frentes parlamentares,
que acabarão forçosamente criando proble-
mas à liderança. Isso pode ser sentido com
o anúncio do bloco "Solidariedade com
Participação", que agora se dispõe a apre-
sentar uma chapa nova na convenção na-

cional, indicando novo presidente, cargo
ocupado há alguns anos pelo senador José
Sarney ou, na melhor das hipóteses, que-
rem que este ocupe mais espaço, à seme-
lhança do que fez o ex-ministro Petrônio
Portella.

Os descontentamentos maiores se situam
principalmente em São Paulo, Paraná, Ma-
to Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas,
Goiás, Espírito Santo, Pará, Amazonas e
Acre. Estados onde o PDS foi derrotado em
novembro. Ao todo, são 98 pedessistas que
cobram mais atenção do Governo central,
temendo o esmagamento regional das opo-
sições, na medida em que seus coYreligioná-
rios vem perdendo cargos e outros benefí-
cios obtidos anteriormente.

Para o líder Aloísio Chaves, o desconten-
tamento concentra-se nas bancadas, co-
brando os pedessistas derrotados um res-
paldo do Governo para sobreviverem politi-
camente e enfrentar o quadro adverso.
Mas, na sua opinião, essas dificuldades são
conseqüência da "malsinada sublegenda",
que divide o partido nas campanhas, dei-
xando graves seqüelas. Portanto, sugeriu
que o PDS faça um projeto mínimo de
reivindicações junto ao Governo ou não
será possível atender ninguém, pela dificul-

.dade em dar prioridade aos pedidos.
O senador sugere que esta fase de reajus-

te por que passa o PDS precisa ser contor-
nada, em favor da união do partido

REELEIÇÃO
O Presidente João Figueiredo pediu on-

tem ao senador José Sarney que continue à
frente do PDS, a partir da convenção nacio-
nal de 3 de julho, e coordene a eleição dos
integrantes do Diretório, que passará de 72
a 121 membros.

A informação foi dada ontem à tarde
pelo parlamentar, que se recusou á oferecer
maiores dados sobre sua audiência com o
Chefe do Governo. Ele apenas riu quando
os repórteres lhe transmitiram os rumores
circulantes no fim de semana de que ele
iria para o Ministério da Educação, deven-
do então ser substituído no comando do
PDS pelo senador Marco Maciel.

SUCESSÃO
Brizola divide família Vargas

4 do PTB resistem
a© acordo com PDS
Moacir Franco sofre pressões da família

Dos 13 deputados federais do

O lançamento do nome do governa-
dor Leonel Brizola como candidato à
Presidência da República em 85, apro-
veitando as comemorações do cente-
nário de nascimento de Getúlio Var-
gas, não saiu muito de acordo com o
que esperava o PDT. Em todos os
lugares por onde passava, Leonel Bri-
zola era acompanhado de pequena
multidão, que variava de local para
local. Mas alguns moradores de São
Borja comentaram que era pelo me-
nos três vezes maior o número de
pessoas que, há quatro anos, recebe-
ram o atual governador do Rio de
Janeiro, naquela época apenas um
cidadão que voltava do exílio.

Há quem acredite que a idéia de
lançar a candidatura de Leonel Brizo-
la para Presidente da República tenha
esvaziado um pouco a programação.
Dentro do próprio PDT houve restri-
ções à idéia, que partiu de um grupo
de pedetistas liderados por João Vi-
cente, deputado estadual do PDT
gaúcho e filho de João Goulart.

João Vicente admite o esvaziamen-
to, mas considera que nada mais lógi-
co do que sair de São Borja o lança-
mento do terceiro Presidente da Re-
pública que é da região: Getúlio Var-
gas, João Goulart e agora Leonel
Brizola. Essa insistência em manter o
lançamento da candidatura de Brizo-
la contribuiu, também, para dividir a
família Vargas. Alzira e Maneco Var-
gas, filhos de Getúlio, não comparece-
ram. Apenas Lutero Vargas está em
São Borja (ele mora na cidade), mas
ainda não participou de nenhuma
programação promovida pelo PDT.

O laaçamento da candidatura Bri-
zola também contribuiu para que

BRASÍLIA
PTB, agora quatro continuam contra o
acordo com o PDS - Roberto Jefferson
(RJ), Farabulini Júnior (SP), Gastone Righi
(SP) e José Mendes Botelho (SP). O deputa-
do (e artista de TV) Moacyr Franco (SP)
estaria resistindo ao acordo, inclusive por"pressões" de elementos de sua família,
segundo revelou um petebista.

I Na liderança do PTB na Câmara os parla-
mentares estão sendo chamados a apresen-
tar sugestões para o documento que a líder
e presidente do partido, deputada Ivete
Vargas (SP), pretende apresentar ao Gover-
no, consubstanciando os termos do acordo
com o PDS. Pelo menos um deles se recu-
sou a fazer qualquer sugestão - Farabulini
Júnior.

; Para o deputado paulista, não há o que
acrescentar num acordo "inexistente". Ele
hão acredita que o acordo possa se viabili-
zar, até mesmo com a "hipotética e fanta-
siosa" estabilidade ao trabalhador aos seis
meses de serviço. Farabulini tem procurado
os parlamentares e elementos das bases
petebistas, para convencer, um a um, con-
tra o propalado acordo com o PTB. "Na
região do ABC paulista não tem ninguém a
favor", informou.

Ontem, em Brasília, o deputado petebista
contestou as notícias de que o ex-
Presidente Jânio Quadros ..estaria apoiando
O acordo. "Falei com o Jânio sexta-feira
última, pelo telefone. Posso garantir que ele
está contra o acordo com o PDS. Nós
defendemos paru o PTB uma posição de
independência. Nossa pregação fç-i oposi-
tipnista durante a campanha e nao pode-
mos esquecer tudo isso de repente", disse
Farabulini.'. E acentuou: "o PTB não pode, nem deve,
fazer acordo com o PDS, partido que
apoiou o Governo e em cujo Governo
despontam os ministros Delfim Netto e
Ernane Galvêas. Será que o PTB, fazendo o
acordo, não terá que apoiar Deifim e Gai-
vêas?"
; Na hipótese, prevista, de se concretizar o
acordo PDS-PTB, o- governador Gilberto
Mestrinho, eleito pelo PMDB, poderá mu-
dar de partido, voltando ao PTB. "Estamos

Tancredo Neves cancelasse sua parti-
cipação nas festividades do fim de
semana em São Borja. A programa-
ção passou, até, à total responsabili-
dade do PDT nacional, pois o municí-
pio de São Borja suspende todas as
homenagens cívicas em homenagem
ao centenário de Getúlio Vargas, cuja
programação oficial só foi retomada
na noite de ontem.

Mesmo assim, o PDT gaúcho con-
seguiu fazer uma festa bonita em São
Borja, desde a chegada de Brizola ao
aeroporto local, onde foi recepciona-
do por cerca de 5 mil pessoas, até o
desfile em carro aberto, escoltado por
cavalariços em trajes típicos gaúchos,
conduzindo bandeiras do Brasil, de
São Borja, do Estado do Rio Grande
do Sul e do PDT.

FORA DE TEMPO
O líder do PDS, deputado Nelson

Marchezan considerou ontem, em
Brasília, o lançamento da candidatura
de Leonel Brizola à Presidência "fora
de tempo", esclarecendo que a dispu-
ta que se trava nos bastidores da
sucessão ou as pressões daqueles que
buscam as eleições diretas cqnstituem
práticas que, neste momento, em na-
da contribuem para a tranqüilidade
de que a administração pública deve
dispor para enfrentar a crise.

O dirigente pedessista sustentou
que as candidaturas que possuírem
lastro político terão condições de dis-
putara Presidência, razão porque não
se devem precipitar no sentido de
forçar definições prematuras sobre a
questão presidencial.

Marchezan admitiu que Brizola não
tem compromissos com as orienta-
ções partidas do Presidente da Repú-

blica neste particular, mas ironizou o
comportamento das oposições como
um todo, ao afirmar que "o PMDB
comanda a campanha pelas eleições
diretas e quem quer sair como candi-
dato é o Brizola, do PDT".

EQÜIDISTÀNCIA
O Presidente Figueiredo continua

discreto em relação a movimentação
com vistas à sua sucessão - disse
ontem, no Congresso, o lg vice-
presidente da Câmara, deputado Pau-
lino Cícero (PDS-MG), que foi recebi-
do pelo Chefe do Governo, com o
senador Murilo Badaró. O deputado
mineiro saiu do Palácio do Planalto
com a nítida impressão de que o
Presidente "continua eqüidistante do
problema sucessório".

Além de problemas administrativos
de competência do Governo federal
em Minas, como a dinamização do
programa de agrovias, Murilo Badaró
e Paulino Cícero abordaram também
a situação do PDS em Minas Gerais.
Ambos disseram que a intenção é a de
organizar uma chapa única para o
Diretório Regional, em busca do con-
senso. Mas, se não for possível, pode-
rá haver disputa.

Murilo Badaró e Paulino Cícero
sentiram a preocupação do Presiden-
te Figueiredo pelo clima nervoso dos
debates parlamentares, notadamente
na Câmara, nestes primeiros 45 dias
de atividade da nova legislatura. Os
dois parlamentares mineiros, contu-
do, mostraram aoPresidentedaRepú-
blica que o ambiente "trepidante" é
fruto do processo de abertura politi-
ca, embora condenando os possíveis
excessos de linguagem.

pensando nisso, realmente", disse ontem,
em Brasília, o vice-iíderdo PTB na Câmara,
deputado Celso Peçanha (RJ). Antes desse
comentário, o deputado Gerson Peres
(PDS-PA) havia dito a jornalistas que o
governador amazonense "passaria para o
PTB, junto com seus prefeitos" (11 dos 44).

O deputado federal Carlos Alberto de
Carli.(PMDB-AM), dos mais ligados politi-
camente ao governador do Amazonas, ga-
rantiu ontem que as notícias de volta de
Mestrinho ao PTB não passam de especula-
ções. "Como seu amigo pessoal e como
parlamentar ligado ao seu Governo, seria o
primeiro a saber", disse ele. Na bancada
amazonense comentaram que o governador
não iria correr o risco de administrar sem o
apoio da Assembléia Legislativa - 13 do
PMDB e 11 do PDS. O PMDB do Amazonas
possui, ainda, quatro deputados e um sena-
dor (Fábio Lucena).

O vice-líder do PMDB na Câmara, depu-
do Hélio Duque (PR), não quis comentar
a notícia do possível ingresso de Mestrinho
no PTB. Lembrando que o governador do
Amazonas é dos mais ligados ao governa-
dor Tancredo Neves, Duque apenas recor-
dou uma frase do ex-chanceler Oswaldo
Aranha: "o PTB continua o mesmo: uma
verdadeira casa de loucos..."

O novo governador amazonense era do
PTB quando de sua cassação. Anistiado, fio
início colaborou com Ivete Vargas no res-
surgimento do PTB. Com a divisão do
partido, pela recusa de Leonel Brizola em
aceitar o domínio da sigla por parte de
Ivete Vargas, Gilberto Mestrinho aceitou
convite de Tancredo Neves, ingressando no
finado PP. Com a incorporação, ele se filiou
ao PMDB. Gilberto Mestrinho costuma di-
zer que foi eleito pela sua liderança popu-
lar, independentemente do apoio da sigla
partidária.

Como governador, ele não é sujeito ao
princípio constitucional da fidelidade parti-
¦daria, da mesma forma que prefeitos. So-
mente os detentores de mandatos legislati-
•vos podem perder o mandato se mudarem
de partido (vereador, deputado e senador).

Syriiiame integrado
Venturini leva cooperação a Paramaribo

BRASÍLIA - O Governo brasileiro
entende que todos os países da região
a que o Suriname pertence 

"estão
interessados na decisão do regime de
Paramaribo de se integrar à América
Latina". A afirmação foi feita ontem
pelo porta-voz do Itamarati, ministro
Bernardo Pericás, aò comentar a via-
gem do general Danilo Venturini ao
Suriname.

- Bernardo Pericas disse q ue, com a
missão Venturini, o Brasil está procu-
rando "criar as condições objetivas
para que a opção voluntária e pública
do Suriname fosse executada na prá-
tica". Essa opção é a "opção ociden-
tal", a que as autoridades surinamen-
ses vêm se referindo nos últimos me-
ses."A idéia é desenvolver um progra-
ma concreto de cooperação, ou, se
quiserem, intensificar uma coopera-
ção que já vem sendo realizada",
disse o porta-voz. Ele enumerou uma
série de campos que podem ser cober-
tos pela cooperação brasileira: comu-
nicações, transporte marítimo e rodo-
viário, ligações aéreas, hidrelétricas e
exploração de bauxita. Lembrou que
o Governo Figueiredo implantou, em
Paramaribo, um curso de preparação
de diplomatas.

O porta-voz disse que não estava

Protocolo deve ir além das intenções

em condições de oferecer pormenores
a respeito dos possíveis resultados da
missão Venturini, mas negou que ela
tenha sido organizada ás pressas:"poderia ser daqui a 15 ou 20 dias, ou
até um mês. E não há relação entre a
ida do ministro Venturini e a vinda a
Brasília, quinta-feira, do ministro de
Transportes, Indústria e do Comércio
do Suriname. Ele havia conversado
em Buenos Aires com o ministro Sa-
raiva Guerreiro, no contexto da reu-
nião do "Grupo dos 77", e depois
passou por aqui. Os contatos com o
Suriname vêm sendo intensificados
há mais de um ano, especialmente a
partir da visita do ministro Guerreiro
a esse país e à Guiana, em janeiro do
ano passado. Depois, o coronel Desiré
Bouterse veio ao Brasil a convite do
Estado-Maior das Forças Armadas. A
ida do ministro Venturini pode ser
considerada o coroamento desse pro-
cesso".

Um jornalista perguntou por que o
gerieral Venturini foi o escolhido e
recebeu uma resposta de Bernardo
Pericás: "e por que não? Foi uma
escolha do Presidente da República e
se você examinar bem verificará que
ele possui condições ideais. Ele foi na
condição de enviado extraordinário e
representante pessoal do Presidente

Figueiredo. Foi em missão de cunho
pessoal".

O porta-voz também explicou a
saída do embaixador brasileiro em
Paramaribo, Nestor Santos Lima: "já
havia a idéia de substituir o embaixa-
dor. Ele estava há sete anos no cargo,
que de resto desempenhou muito
bem. Na avaliação do Governo, con-
viria ter no Suriname um outro fun-
cionário. Mas ele ainda está creden-
ciado lá"

O Suriname fõi um dos temas do
despacho de ontem do Presidente Fi-
gueiredo com o ministro Saraiva
Guerreiro. O chanceler também man-
teve uma reunião com o general Da-
nilo Venturini.

ENTREVISTA

Nota oficial do Palácio do Planalto
ontem divulgada informou que o mi-
¦nistro Danilo Venturini, como envia-
do especial do Presidente João Figuei-
redo ao Suriname, manteve conversa-
ções com o Presidente Ramdat Misier
e o comandante-em-chefe das Forças
Armadas, coronel Desiré Bouterse,
tendo ambos "expressado o desejo
dos dois países em preservar a Améri-
ca do Sul de efeitos de confrontações
que lhes são estranhas".

-PINGA FOGO-
Aureliano

volta a Belo
Horizonte

BELO HORIZONTE - O
Vice-Presidente Aureliano
Chaves chegará hoje a Belo
Horizonte por volta das 12
horas, acompanhado de sua
mulher, dona Vivi; sua
mãe, dona Luzia Chaves
Mendonça; e seu assessor,
coronel Leozito Floro. Au-
reliano deixará o aeroporto
de Três Pontas-distante 12
quilômetros de sua Fazen-
da da Serra, naquele muni-
cipio, onde permaneceu du-
rante 10 dias - às 11 horas,
num avião Xingu da Aero-
náutica e, no dia 23, deverá
retornar a Brasília para
substituir o Presidente Fi-
gueiredo, que viaja para o
México.

Ao desembarcar na base
aérea da Pampulha, o Vice-
Presidente encontrará o
PDS mineiro a caminho de
uma nova divisão, que virá
com a disputa entre o ex-
governador Francelino Pe-
reira e o senador biônico
Murilo Badaró, em junho,
na convenção que renovará
o diretório regional do Par-
tido.

Aureliano engordou cer-
ca de dois quilos enquanto
esteve na fazenda, cuidan-
do de uma plantação de 50
mil pés de café e 60 cabeças
de gado holandês, produtor
de leite, segundo informa-
ção de seu assessor. Duran-
te esse período, o Vice-
Presidente não leu jornais
nem viu televisão, preocu-
pando-se, apenas, com os
problemas administrativos
da fazenda e fazendo lon-
gas caminhadas diárias, em
substituição aos exercícios
fisioterápicos que fazia em
Belo Horizonte, durante
sua convalescença.

¦ Escolha preocupa. O ar-
cebispo de Goiânia, dom
Fernando Gomes dos San-
tos, considera secundária a
discussão sobre se deve ser
civil ou militar o próximo
Presidente da República,
entendendo que mais im-
portanto do que isso é saber
como será feita a escolha,
se através de eleição direta
ou indireta. "Tenho acom-
panhado pela imprensa,
dentro das minhas limita-
ções, o debate em torno da
sucessão presidencial.
Acho engraçado, me des-
culpe a expressão, é que
vivemos num País onde tu-
do é feito por decreto. Pre-
cisou da licença do chefe
para que se debatesse o as-
suntoe isso é uma infantili-
dade. Eu acho que a eleição
direta, pelo voto secreto e
universal, está na alma do
povo. Compete ao povo es-
colher quem quiser, na ho-
ra que entender."

Um protocolo de compromisso e não
apenas de intenções deverá selar o acordo
entre,PDS e PTB, segundo o líder Nelson
Marchezan e o deputado Celso Peçanha, do
Partido Trabalhista.

Ontem, Marchezan admitiu que o partido
do Governo deverá "repartir responsabili-
dades com o PTB no campo social", mas
recusou-se a fazer previsões quanto ao
momento da formalização do acordo, que,
segundo Celso Peçanha, deverá ocorrer no
final do mês, logo em seguida ao regresso
do Presidente Figueiredo do México. Antes
da viagem do chefe do Governo, no entan-
to, tem-se como provável que ele convide
para um jantar a deputada Ivete Vargas e o

principal artífice do acordo, o líder Nelson
Marchezan, para ultimar pormenores em
torno do acordo interpartidário.'

Marchezan insistiu ontem em que não
existe em qualquer bancada do PDS restri-
ção ao acordo com o PTB, esclarecendo que
os movimentos de reivindicação de algu-
mas bancadas sâo anteriores aos entendi-
mentos que a liderança partidária mantém
com a deputada Ivete Vargas. Em sua
opinião, todos os deputados do PDS, isolada
ou conjuntamente, terão melhores condi-
ções de terem suas reivindicações atendidas
a partir do momento em que participarem
de um bloco parlamentar majoritário, o que
ainda não ocorre neste momento.

PDS debaterá
o "Brizolão"
em Ipanema

A bancada de vereadores do PDS
vai hoje debater com os moradores de
Ipanema o "Brizolão". O vereador
Fleming Furtado, líder da bancada na
Câmara Municipal, informou ontem
que a associação dos moradores quer
debater a proposta do Governo do
Estado, porque não tem conhecimen-
to de qualquer projeto.

Fleming Furtado, Wilson Leite Pas-
sos e Túlio Simões foram convidados
pelo sr. Henrique Brandão, vice-
presidente da Associação dos Mora-
dores de Ipanema, para apresentarem
as suas críticas ao projeto do Centro
Comunitário a ser implantado no Pa-
norama Palace Hotel, conhecido co-
mo o "Brizolão". A reunião está mar-
cada para hoje à noite, no Colégio
Veiga de Almeida, em Ipanema.

Saída de pi
nível de especulação

Antes, Figueiredo conversa com líderes.
mes dos candidatos a prefeito de Du-
que de Caxias, Volta Redonda e An-

"Nenhum prefeito dos municípios
considerados área de segurança na-
cional no Estado - Duque de Caxias,
Volta Redonda e Angra dos Reis -
será exonerado antes do Presidente
Figueiredo ouvir e conversar com o
PDS fluminense e com as lideranças
políticas locais. Nada existe de con-
creto. É prematuro o Governo esta-
dual tomar qualquer iniciativa. Por-
tanto, tudo está a nível de especula-
ções".

Essa declaração foi feita ontem no
Rio pelo presidente do PDS fluminen-
se, ex-prefeito Moreira Franco, ao ser
¦indagado como recebia a notícia de
que o governador Leonel Brizola te-
ria orientado os diretórios municipais
do PDT fluminense no sentido de
encaminhar ao Diretório Regional do
partido, lista tríplice contendo os no-

gra dos Reis.

Moreira Franco afiançou que 
"o

doutor Leonel Brizola está deslum-
brado com sua eleição. Ele continua
em lua-de-mel. Está falando mais que
agindo. Todos sabemos que se trata
de uma questão que será tratada
diretamente com o Governo federal".

Sobre o lançamento da candidatura
do governador fluminense à Presiden-
cia da República, Moreira Franco,
ironicamente, indagou: "tchê, Brizola
é candidato?". E, a respeito das decla-
rações do governador Tancredo Ne-
ves defendendo uma candidatura de
conciliação à Presidência da Repúbli-
ca, Moreira sublinhou: "não estou
preocupado com nomes".
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A União Nacional dos Estudantes poderá
voltar a ocupar sua antiga sede, na Praia do
Flamengo, 132, se o Governo do Estado aceitar e
conseguir concretizar uma proposta da direto-
ria da UNE, no sentido de trocar um prédio
estadual' pelo edifício do antigo Clube Germâ-
nico que pertence ao Governo federal.

A proposta foi examinada durante reunião
dos secretários de Governo e de Interior e
Justiça do Estado, Vivaldo Barbosa e Cibilis
Viana, com a presidente e o diretor de esportes
da União Nacional dos Estudantes, Clara Maria
de Oliveira Araújo e Paulo Machado, que foram
ao Palácio Guanabara cobrar do governador
Leonel Brizola a promessa feita quando de sua
posse, de doar um prédio para sede da entidade,
posta na ilegalidade após a Revolução de 64.

Eles foram recebidos pelos secretários porque

Brizola, que havia marcado um encontro com a
diretoria da UNE, está em São Borja (RS) para
as comemorações do centenário de nascimento
de Getúlio Vargas. O encontro com o governa-
dor ficou adiado para segunda-feira, segundo
informação do deputado federal Bocayuva Cu-
nha, que acompanhou os líderes estudantis ao
Palácio Guanabara.

Clara Araújo disse que a diretoria da UNE
está em contatos com governadores da oposição
e do PDS, as lideranças dos partidos de oposição
e a OAB, visando a legalização da entidade.

Além desses contatos políticos, será feito em
maio próximo um show com artistas da MPB
para a arrecadação de fundos. Haverá também
um ato político para o lançamento da campa-
nha de legalização da UNE.

Na segunda-feira, Clara entregará a Vivaldo

Barbosa um dossiê da UNE com sugestões e
reivindicações, sobretudo no que diz respeito à
doação do imóvel. Hoje, a UNE ocupa duas
salas alugadas na Vila Clementina, em Sao
Paulo porque o prédio que ocupava na Praia do
Flamengo, 132, depois de sofrer dois incêndios,
foi demolido, em 1980.

Clara Araújo disse que o prédio da UNE
pertencia à União, já que foi uma doação do
Presidente Getúlio Vargas, em 1942. Ah funcio-
nava o Clube Germânico.

- Nós queremos ver a possibilidade de o
Estado trocar um imóvel com a União pelo da
Praia do Flamengo, 132, já que, na posse, o
governador, numa conversa rápida, nos prome-
teu estudar e dar uma solução para o nosso caso
-explicou Clara.

¦ Processo contra Miro. O
3? secretário da Câmara,
depuüido Francisco Stu-
dart (PTB-RJ), requereu
ontem do presidente Flávio
Marcílib audiência da Co-
missão de Justiça para o
projeto de resolução da
Mesa Diretora, que manda
sustar o processo em curso
no Supremo Tribunal Fede-
ral, contra o ex-deputado
Miro Teixeira (PMDB), de
iniciativa de Sandra Cavai-
canti, ex-candidata do PTB
ao Governo do Rio de Ja-
neiro, que foi por ele acusa-
da de omissão nos crimes
do Rio da Guarda.

B Prefeito assassinado. O
ex-prefeito de Jandira, Dor-
valino Abílio Teixeira
(PDS), morreu às 5 e 30 da
manhã de ontem, no pron-
to-socorro do Hospital das
Clínicas, onde permaneceu
em coma durante 48 horas,
após ter recebido cinco ti-
ros disparados por dois as-
sal tan tes que o atacaram
na noite de sábado. O ex-
prefeito foi atacado pelos
ladrões quando fechava o
sèu supermercado, na Rua
Fernando Pessoa, 27, no
centro de Jandira; e ao, es-
boçar reação, acabou rece-
bendo os cinco tiros que o
atingiram no tórax, costas,
nuca e braço. Ele foi levado
por várias pessoas ao Hos-
pitai da Zona Oeste, em
Jandira; e, imediatamente,
removido para o Hospital
das Clínicas. Os dois assai-
tantes fugiram sem nada
roubar.

¦ Nomeações na Marinha.
O Diário Oficial da União
publicou ontem decretos
do Presidente Figueiredo
nomeando os almirantes
promovidos no dia 31 de
março para cargos compa-
tíveis com os seus novos
postos. O vice-almirante
Eduardo de Oliveira Rodri-
gues foi designado diretor
de Obras Civis da Marinha;
o contra-almirante Geraldo
Alao de Queiroz, subchefe
do Estado-Maior da Arma-
da; o contra-almirante Ica-
ro Passos, para o cargo de
diretor do Serviço de Audi-
toria da Marinha; o contra-
almirante Luís Carlos da
Silva Cantídio, comandante
da Tropa de Reforço; o con-
tra-almirante médico Muri-
lo Cortes Drumont, diretor
do Hospital Central da Ma-
rinha; e o contra-almirante,
engenheiro naval, Elcio de
Sá Freitas, vice-diretor de
Engenharia Naval.
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emolidas as últimas
solitárias na FEEM

Em seu lugar, salas de repouso e biblioteca.

O secretário ponderou coma
comissão de invasores sobre a impossibilidade de se'

estabelecerem no terreno do Abrigo

Caó indica opções de
moradia a invasores
No terreno da Rua Uranos ninguém fica

Cerca de 30 pessoas das 58 famílias que
há um mês ocupam o terreno do Abrigo
Cristo Redentor, na Rua Uranos, em Bon-
sucesso estiveram ontem com o secretário
de Trabalho e Habitação, Carlos Alberto de
Oliveira, Caó,' tentando uma solução para
seu caso. A exemplo de propostas apresen-
tadas a outros invasores, a Secretaria reco-
mendoü que o pessoal da Uranos vá para
uma moradia provisória, enquanto espera
unidades da Cehab ou um terreno onde

possa construir suas casas com material
financiado pelo Estado.

No terreno do Abrigo Cristo Redentor -

que legalmente tem o direito de pedir a
execução da ação de reintegração de posse
- eles não podem ficar por muito tempo,
Além das questões legais, há risco de vida

já que o terreno está às margens do Rio
Faria Timbó, que constantemente transbor-
da. Ontem, foi feito o cadastramento dos
invasores.

LEVANTAMENTO

A reunião durou mais de uma hora e a

princípio ficou definido que quem tiver
'renda a partir de CrS 50 mil estará apto a

adquirir unidades da Cehab em Conjunto
habitacionais, Mas a maioria nao atinge*
La renda e a opção será adqumrmtena
de construção financiado pelo gtado.para
fazer casas em um terreno também do

Estado a ser loteado.
Em relação ao novo terreno, no lim de

semana os invasores já tinham tomado a

in c tiva de procurá-lo. Apresentaram três

Ks para cinde acreditam que possam se

ransleridos e que a Secretaria va. verifica.
um em Olaria junto ao Conjunto Habita-

cional da PM; outro na Avenida Suburbana
e outro em Inhaúma. Ontem foi feito o
levantamento sócio-económico das famílias

para definir o encaminhamento a ser dado
em cada caso. . . „ .„

A reunião, realizada na própria Secreta-
ria não teve como tema apenas o destino
das famílias. Elas têm que esperar a mudan-

ça definitiva em algum lugar e, segundo
Caó não deve ser no terreno da Rua
Uranos. A sugestão da Secretaria _é que
entrem em contato com a Federação das
Associações de Favelas do Estado do Rio de
Janeiro (FAFERJ), como fez o pessoal que
invadiu o terreno da Cedae, em Irajá, para
descobrir uma área em que possam ücar
morando provisoriamente. Outra opção é

que esperem em casa de parentes ou arai-

gos, ou num albergue, o que ninguém quer._
Sandra Regina da Silva Costa disse aCao

que em casa de parentes a situação já esta
insustentável. O que eles preferem_é aguar-
dar juntos em algum lugar para nao serem
esquecidos. ,

Caó combinou para amanha, em hora a
ser acertada com a direção do Abrigo-Cns-
to Redentor, uma reunião da comissão de
invasores, Secretaria e Abrigo para que seja
definido, um prazo de permanência no ter-
reno.

EMPREGO

Ao final da reunião, o secretário encami-
nhou seis rapazes desempregados para ocu-

par vagas na Coderte. Estas vagas fazem
parte do Banco de Empregos criado pela
Secretaria, que está levantando ocupações
em órgãos públicos e empresas partícula-
res.

As quatro últimas solitárias exis-
tentes no Instituto Santos Dumont,
da FEEM, na Ilha do Governador,
foram derrubadas ontem, a golpes de
picareta, por quatro operários. No
local - conforme determinação da
nova diretoria - serão construídos
biblioteca, armários individuais e sa-
las de repouso, seguindo escolha das
próprias internas (128 adolescentes)
que, ontem mesmo, puderam discutir
com a arquiteta responsável, Hilde-
gard Escher, detalhes do projeto.

- Você não pode imaginar minha
alegria em estar aqui dirigindo esta
demolição. Para mim, é uma espécie
de sonho realizado - disse a recém-,
empossada diretora do instituto, a
assistente social Marta de Brito Sou-
za Ferreira.

Há oito anos, ela foi afastada do
Santos Dumont, justamente por nao
concordar com o uso das solitárias.
Por tal posição, ganhou uma transfe-
réncia para unidade da FEEM no Km
24 da Rodovia Presidente Dutra, onde
chegou a trabalhar por algum tempo.

SOLITÁRIAS
"Acabar com o conceito de certo e

errado*'. Esta é a filosofia que a nova
diretoria do Santos Dumont abraçou
e espera que surta bons resultados no
instituto - unidade de triagem de
meninas de 13 a 18 anos O estabeleci-
mento ganhou as manchetes dos jor-
nais no começo deste mês quando. -

em visita surpresa àquela unidade - a
secretária estadual de Promoção So-

ciai, Edialeda do Nascimento, recebeu

denúncias de espancamentos e maus g1
tratos das próprias internas. °

O fato - que culminou com a exo- ¦£

neração da então diretora do institu- j
to Renê Beichimol, e de dois funcio- s
nários (a auxiliar de educação Néia <
Feitosa de Almeida e o encarregado
da divisão administrativa João Carlos
Henriques) - mereceu a abertura de
inquérito administrativo. Atualmen-
te uma comissão de sindicância for-
mada por três pessoas efetua levanta-
mento entre as internas, A exonera-
ção do presidente da FEEM, Jessé
Torres, também foi conseqüência des-
sas denúncias.

O médico psiquiatra Luis Fernando
Wayanes -há dois anos na casa -
chegou a censurar indiretamente a
atitude da nova diretoria, demolindo
as solitárias:

- Para mim aquilo é um quarto
individual, não considero uma cela ou
solitária. O psiquiatra disse que usava
os quartos em casos de "pacientes em
crise, que exigem medicamento de
urgência, para a preservação de sua
própria integridade física". Frisou
também qué nunca testemunhou um
espancamento. "Soube de denúncias
que levava ao conhecimento da dire-
ção, para que as apurasse".

Raquel Vieira, ginecologista da uni-
dade há três anos, garante que exami-
na as detentas periodicamente e
"nunca constatou hematomas . A
psicóloga Cecília Maria Lucas, dois
anos no Santos Dumont, conta que
"só soube dos espancamentos pelos
jornais'

HORA
IfflAtl

A diretora Marta
Ferreira dirige a demolição

com mfcifa alegria

Inquérito
sobre jornalista

será refeito
O inquérito que apura

a morte do jornalista
Alexandre von Baum-
garten será totalmente
refeito pela Delegacia de
Homicídios, diante das
inúmeras contradições,
falhas e omissões regis-
tradas durante as invés-
tigações conduzidas pelo
delegado João Kepler
Fontenele, da 16*-* DP,
que encerrou seu traba-
lho antes do prazo, sem
esperar pelo resultado de
exames técnicos que es-
tavam sendo realizados
pelo Instituto de Crimi-
nalística.

- Vaihos começar tudo
de novo. As 200 páginas
desse inquérito não con-
seguiram contribuir em
nada para o esclareci-
mento do caso - desaba-

| fou o delegado de Homi-
cídios, F-fils Kauffman.
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Conhecer a mãe é o sonho de uma jovem
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Ficou feliz escutando os martelos e
as paredes caindo. Há garotas que
denunciam mais de seis meses nas
solitárias, mas G.M.S.- 16 dosseus 7
anos de vida perambulando por insti-
tuições de caridade - esteve no cubi-
ouinho, como fala, por três vezes.
Porém não mais de 15 dias: castigo
por brigas e agressão a funcionários.
Que às vezes "mandam para lá por
coisas bobas, levantar a blusa por
exemplo", contaram outras. "Se Deus

quiser não volto mais", anima-se
G.M.

Dois anos de Santos Dumont, presa
por uso de tóxicos - embora seja
unidade apenas de triagem; a casa

fica com as meninas consideradas
abandonadas - se não lhe despertou
amor pela casa, ao menos deu-lhe
confiança. É capaz de provocar um
retorno depois de apenas um dia de
fuga:

-Queria liberdade. Nunca tive isso
na vida. Mas passei o maior sufoco lá
fora e pedi para voltar-confessa.

A grande expectativa é completai
os 18 anos. Mas para onde ir?

A madrinha, que até os sete anos a
levava para passar o Natal em casa,
nunca mais apareceu: "sei que ela se
chama Laura de Souza e mora na
Tijuca." Sabe que seu irmão legitimo
está no Exército, tem uma prima

também no Santos Dumont, mas seu
sonho é encontrar a mãe: "tenho pai
ignorado, mas queria conhecer ela."
G.M. já tentou trabalhar como do-
mestiça, mas não deu certo. De unhas
longas, sem pintura mas bem feitas, e
o sorriso muito branco no rosto ne-
gro, tem planos:

-Vou ser manicure,sei fazer.
• Concluir o primeiro Grau é idéia
remota, "casar nunca", apesar de ter
"dois namorados". No momento, quer
apenas parar de tomar remédios - ela
é uma das 10 internas assistidas pela
clínica psiquiátrica Saint Romain, em
Santa Teresa: "eles me dopam e já
estou boa."
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Feriado de
quinta-feira

sem gasolina
O Conselho Nacional do Petróleo

informou que quinta-feira, por ser
feriado nacional, os postos revende-
dores de derivados de petróleo de
todo o país não funcionarão. Eles
encerrarão suas atividades amanhã,
às 20 horas, e só voltarão a funcionar
sexta-feira, ãs 6 horas. O CNP lem-
brou também que os postos não fun-
cionarão nos feriados de 1'-' de maio, 7
de setembro, 12 de outubro, 15 de
novembro e 25 de dezembro.

Inativo tem direito a
devolução de 153 mil
Denúncia é do deputado Jorge Uequed

Intensificada
vacinação
no Estado

âciá©f#
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Uma longa espera de três horas

que terminou prejudicando muita gente, mas como
foi algo imprevisível, todos entenderam

lv
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Passageiros reclamam, mas sem tumulto.
Por três hofas, trabalhadores, estudantes

e donas-de-casa ficaram presos nas esta-
ções ferroviárias da Linha 2, em decorreu-
cia de um acidente na rede aérea, na altura
da Estação de Piedade.As estações de Cas-
cadura, Madureira e Deodoro registraram
grande congestionamento de passageiros
revoltados, mas não houe tumultos.

As 7h30m de ontem, o pantógrafo da
composição DC-40, com defeito, arrastou e
quebrou parte da rede elétrica da Linha 2
da Rede Ferroviária, paralisando totalmen-
te o tráfego entre Deodoro e Engenho de
Dentro. Muitos passageiros perderam o di-
nheiro pago pela passagem do trem, pois

foram obrigados a optar pelo ônibus, a fim
de chegarem a tempo ao local de trabalho.

A RFFSA, através de seu assessor de
Comunicação Social, Hélio Barros, explicou
que esse é um tipo de acidente muito raro e

que a sorte foi ter ocorrido já fora do rush,
entre 5h30m e 7 horas.

O maior problema foi dos passageiros da.
Central com destino a Madureira, Cascadu-
ra e outros bairros da Zona Norte. Para
-eles, só havia trem até a estação de Enge-
nho de Dentro, onde eram obrigados a
procurar outro meio de transporte.

Não houve vítimas e os operários da
Rede normalizaram a linha às lüh30m.

1

Questão do
índio em debate

no teatro
A questão indígena na

América Latina será deba-
tida hoje, a partir das 21
horas, no Teatro Experi-
níc-íital Cacilda Becker,
dentro das atividades do
Projeto La Conquista e em'
comemoração à passagem
do Dia do índio. Na*
ocasião, serão lidos o mani-
festo dos antropólogos e
cientistas sociais latino-
americanos sobre a questão
étnica na Nicarágua e a
resolução da ONU sobre a.
repressão às populações ru-
rais e indígenas.

Estarão presentes o pro-
fessor Carlos Moreira Neto,
ex-diretor do Museu do In-
dio e ex-membro da Funai;
o ex-deputado federal Mo-
desto da Silveira; João Pa-
checo Filho e Berta Ribeiro,
antropólogos; e Paulo Sa-
bóia, representante da
OAB.

/O Disco avisau\
f Não pague mais caro,)
[ veja diariamente ]
^ as nossas promoções. J

T. -7-T P°S5
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Desde ontem, em todos os postos de
saúde do Estado, foi intensificada a
vacinação contra o sarampo e tríplice
(difteria, coqueluche e tétano), que
vai até 17 de maio, das 8 às 13h, O
número estimado de crianças (de até
cinco anos) a serem vacinadas é de
220 mil para o sarampo e 250 mil para
a tríplice.

Não há contra-indicaçao para as
vacinas, mas se a criança estiver com
diarréia ou resfriado é conveniente
que a mãe espere até três dias para
levá-la ao posto mais próximo. Para a
vacina contra o sarampo, a idade
mínima é de nove meses e para a
tríplice, dois meses. A vacinação é

gratuita.
RAIVA

A Secretaria Estadual de Saúde
está tentando localizar uma menina
de 4 anos, Marilene da Silva Medei-
ros que se encontra no Rio com seus
pais - Marciano Gomes Medeiros e
Marlene da Silva Medeiros -, após ter
sido mordida em Buritizeiros, Minas
Gerais (onde residia), no último dia 8,
por um cão raivoso.

O secretário Eduardo Costa intor-
ma que a criança tomou apenas três
doses da vacina anti-rábica no posto
de saúde de Buritizeiros e viajou em
seguida para este Estado. Explicou

que são necessárias de sete a 10
vacinas e, em alguns casos, mais três
de reforço. Assim, Marilene corre sé-
rio risco de vida e ainda pode conta-
minar outras pessoas, precisando ser
localizada com urgência. Ele faz um
apelo a quem souber onde se encon-
tra a família de Marilene que se co-
munique imediatamente com o De-
partamento Geral de Epidemiologia e
Controle de Doenças, pelo telefone
240-4331.

BRASÍLIA - O deputado Jorge Ue-
qued (PMDB-RS) informou ontem
aue vai encaminhar, ainda esta sema-
na ao ministro da Previdência Social,
Hélio Beltrão, documento elaborado
pelo Comitê Nacional de Defesa do
Aposentado com denúncia de que os
aposentados que recebem até três
salários mínimos têm direito a devo-
lucão de Cr$ 153 mil, devido a erros
nos cálculos feitos pelo INPS para
pagamento dos benefícios desde 1980.

- Quem ganha até três salários
mínimos deveria ter seu índice multi-

plicado por 1,10, que é o INPC e mais
10% nos termos da lei, No entanto o
INPS está fazendo esse cálculo sobre
o salário anterior, ou seja, no aumen-
to de maio faz sobre o salário de
novembro anterior; no de novembro,
faz sobre o de maio - explica o

parlamentar oposicionista.
Jorge Uequed acrescenta que, pelos

cálculos do Comitê Nacional de Defe-
sa do Aposentado/em tres anos cada
beneficiário do INPS na faixa de até

três salários mínimos já perdeu
Cr$ 153 mil:

- Isto sem contar juros e correção
monetária - lembra o deputado fn-
sando que pedirá ao ministro Hélio,
Beltrão o pagamento imediato da di-

ferença, pois 
"o cidadão confia nos

cálculos que o Governo faz; e, quando
o Governo procede a cálculos equivo-
cados, tem que corrigir e devolver
.essa importância".

Finalizando, Jorge Uequed estra-
nha que o equívoco do INPS deixe de

existir no cálculo para desconto em

favor do órgão sobre o salário dos

trabalhadores que estão na ativa.

- Neste caso, os técnicos fazem os
cálculos sobre os salários atuais -

conclui ele.
EM PAUTA

Os critérios de reajuste das aposen-
tadorias pagas pelo INPS está na

pauta de despacho do ministro da
Previdência Social, Hélio Beltrão,
com o Presidente Figueiredo, hoje à
tarde Os técnicos da Previdência en-
tendem que o INPS deve seguir os
índices da política salarial, não os
mesmos critérios para o reajuste dos
benefícios, situação que estaria preju-
dicando os aposentados que recebem
acima de três salários mínimos.

O ministro encomendou ao INPS e
ao Conselho Atuarial um dossiê con-
tendo a posição da Previdência sobre
o reajuste das aposentadorias cujas
informações deverão estar à disposi-
ção só na próxima semana.'O secreta-
rio-geral do Ministério, Guilherme
Duque Estrada, esclareceu, no entan-
to que se está havendo algum erro,
ele será corrigido, lembrando que es-
tes critérios vigoram desde a adminis-
tração anterior e, portanto, nao to-
ram criados pela atual administração
da Previdência Social.

REVERSÃO DE PROVENTOS

O deputado Osvaldo Melo, do PDS
do Pará, apresentou à mesa da Cama-
ra projeto de lei, dispondo sobre a
reversão dos proventos da aposenta-
'doria à viúva do servidor, no seu
valor integral. Salienta o projeto que
essa norma também se aplicará à

•companheira amparada por lei, aos
filhos menores e aos dependentes le-

galmente reconhecidos.
O parlamentar paraense, em defesa

de sua proposição, enfatiza que as
normas atualmente em vigor, de pen-
são à viúva, companheira e depen-
dentes de servidores falecidos, levam
a uma grave injustiça contra os pa-
rentes do funcionário desaparecido,
iá que além dos problemas decorren-
tes da perda do chefe da família, seus
dependentes são forçados a enfrentar
constrangimentos seriíssimos para
reajustarseu padrão de vida ao valor
da pensão que lhes é concedida.

¦ Tendência dos juros. O
ministro da Fazenda, Ema-
ne Galvêas, afirmou ontem
que 

"as taxas de juros no
mercado interno estão mui-
to altas, mas que não há
remédio milagroso que o
Governo possa utilizar, res-
tando apenas muita paciên-
cia, pois essa taxa de juros
ainda vai baixar por. força
dos acontecimentos. E mui-
to difícil produzir uma ten-
dência de queda dos juros
quando a tendência da in-
fiação é de alta".

¦ Agiotagem no Brasil. O
presidente da Associação
Brasileira da Indústria Ele-
tro-Eletrônica (Abinee),
Firmino Rocha de Freitas,
disse ontem que o Presidèn-
te Figueiredo concorda
com a necessidade de maior
disciplinamento dos gastos
do setor público e acha que
o setor financeiro está pra-
ticando juros extorsivos.
"O Presidente sabe que há
agiotagem no País", disse
Firmino, após audiência
com o chefe do Governo.

¦ Pouso de aviões líbios. O
Ministério da Aeronáutica,
em Brasília, confirmou on-
tem que três aviões líbios
foram autorizados a fazer
um sobrevôo, com escala
técnica em aeroportos bra-
sileiros, "transportando
medicamentos". Todavia,
ainda de acordo com o Mi-
nistério, na sua escala em
Recife foram notadas algu-
mas anormalidades, que
não souberam especificar,
ferindo a norma internacio-
nal de tráfego aéreo. Se-
gundo o porta-voz do Mi-
nistério, a questão está sen-
do examinada pelos 

"canais

competentes", inclusive pe-
lo Ministério das Relações
Exteriores.

CIDADE

jo provoca novo
coirc-cocre no Contro
Chegada da Polícia normaliza situação

úmero umeo
para acelerar

processos
BRASÍLIA - "A partir de 1 de janeiro
de 1984, os processos em tramitação
nas repartições públicas federais vao
ter um único número desde a origem
até o arquivamento, o que facilitará
seu acompanhamento por parte do
usuário."

A informação foi dada ontem em
Brasília, pelo secretário da Semor -

Secretaria de Modernização e Refor-
ma Administrativa da Seplan, Heitor
Chagas de Oliveira, explicando que a
medida consta de instrução normati-
va aprovada pelo DASP, publicada no
Diário Oficial da União.

Um princípio de tumulto ocorreu
novamente em algumas ruas no SAA-
RA no Centro da cidade, ontem â
tarde. Amedrontados com a correria
de algumas pessoas, quase todos os
comerciantes do local, por medida de
segurança, fecharam suas portas.

A confusão, que começou por volta
das 16h20m, próximo à Igreja de Sao
Jorge na Rua da Alfândega segundo
alguns empregados do comércio local,
foi causada por um batedor de cartei-
ras que depois de um grito de pega
ladrão" saiu correndo rua acima, pro-
vocando entãp o alarma falso de

quebra-quebra.
Sem saber o que estava realmente

ocorrendo, a maioria dos comercian-
tes fechou as lojas, enquanto outros,
devido ao grande número de bancas e
roupas penduradas nas portas de seus
estabelecimentos, não tiveram tempo.

de tomar as mesmas medidas de segu-
rança A correria se espalhou (ambém
nela rua Senhor dos Passos e adjacên-
cias, mas sem nenhuma conseqüência
de maior gravidade.

CALMA RESTABELECIDA

Com a chegada de alguns Patamos
e patrulhinhas, as ruas da SAARA, os
comerciantes reabriram suas lojas e,
antes das 17 horas, a calma estava
restabelecida, como explica a comer-
ciaria Lúcia Neves:

SAQUE
Famintos e maltrapilhos, cerca de

5 000 flagelados invadiram e saquea-
ram, na manhã de ontem, o posto da
merenda escolar, em Tambonl, a m
quilômetros de Fortaleza, nos sertões
de Cratéus, na região dos Inhamuns,
uma das mais atingidas pela seca.

¦ Guerra aos camelôs. Em
.visita ao prefeito Jamil.
Haddad, o diretor do Clube
de Diretores Lojistas, Sílvio
Cunha, fez algumas reivin-
dicações de melhorias para
o Centro da cidade. Ele pe-
diu melhorias para as ruas
e calçadas e a retirada ime-
diata dos camelôs e desocu-
pados, que impedem a cir-
culação na frente das lojas,
afora os problemas de se-
gurançaque tais aglomera-
dos produzem. Jamil Had-
dad prometeu solução para
os problemas, desde que
possa contar com a colabo-
ração dos comerciantes.

¦ Pão mais caro. No inicio
de maio o Governo reajus-
tara o preço da farinha de
trigo, com imediata reper-
cussão nos preços do pão e
outros derivados, O percen-
tual será definido em fun-
ção da taxa inflacionána
prevista para o mês, segun-
do informou ontem o presi-
dente da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Pa-
nificação, Edésio Duran,
após participar de uma reu-
nião com os dirigentes da
Secretaria de Abastecimen-
toe Preços.

TEMPO
• Rio e Niterói terão hoje

tempo nublado, com ne-
voeiro úmido pela manhã,
passando a parcialmente
nublado no decorrer do dia.
A temperatura estará em
ligeira elevação, com ven-
tos de fracos a moderados.
A máxima de ontem foi
32 4, em Realengo, e a mini-
ma, 20.5, no Alto da Boa
Vista.. ...

¦ I
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"1536"
2.69?
4.874

966
308
i02

_bb4
17.69?

-- r ~i—r P VARÍ»ÇAÕ^%
% |M1 I X .962 * ' iiejutrm*

¦2/"_|doP«..oòo

78 
"3.617" 

7B" 3.796 v' 
"."1.8 

¦ • 62

1\ : IV 21 ?.B44 70 ' 3-s ' J.B

38 4 >7? 31 9.49B 39 • 19.7 • 6.7

b 673 4 669 4 - 0.7 • 6.0

? 33B 3 364 3 ..7,7 v 9.7

2 271 ? 279 7 «762 * 172

a h7b 9 646 i__ •J12 iJLB

100 i?.B33 Tíõõ
'i:i:iM

100

, ais, .íüiwnõnl. ao .00 de 1BBI, pode se. ooseivaoa a s«gu

CONSUMO INDUSTRIAL - 1«1I19«I
MWh

6.?

RAMOS DC INDUSTRIA

Extração b uatanwntn dn rninurais
lndus.ua ile piudulos de mineiaa nto melilicus

tndii&tf id meldtúfqtca
tndúilna mecániu
indúsirra de maioria! uld.nco nu de comunicações
Indúsina de matetial de tiansporie
Indiisiiiademadeiia

! Indúsitia úi mbbiliátio
Indústria de celulose, pap^1 c pape'3°

¦indúsinadebaMxtia
Indúslna dc íouios, peles e piudulos similana

[indústria química
Indúslna rle produtos tarmaulu.icos e iMennJims
Indústna dt' peitumana, sabões e vslai
Indústna de pioduius de matén» plásticas
Indúlica lôíiil
Indiislna Je ws.ui.io. calçados e ailelalos de .ecido

Indiisma de pfotlutos alimentaras
Indústna'le^fitJtdas
Indústria da lumo
Indústna editorial eqiálica
Quitas inrlústrias
Indúslna de cnrtsttutaio __
IQTAL

T" ..-, TvÃR.AÇAO
190. 1U«2 I 

f 'ITM 2Ü37 T 1.6
I 781.90? 789.691 • 0.6
1 2 298 579 7.992.373 • 2B.4

89.731 88.683 - 1.3
99H7 97388 - 1.7
101322 86 018 - 19.1

7 060 7.4B0 ? 6.9
I4E30 19.047 • 2.B

167.173 184402 • 173
23.921 4 7.441 • 98.3
IR 419 19.213 » 4.3

M2Í17 6I8.46B ? 4.4

ç,3.(H4 51 688 - 2.7
17.177 H..9B1 - l.l

106.485 H2730 • 6.4
143.273 140.758 - LB

43 680 44.016 * 03
263.78? 274.623 • 82

12 801 68.778 - 5,5
13.941 13.825 - 0.8

111829 I2Í.237 • 9,8
H2JD44 116.412 • 3.9
123 309 98B39_ 

-20,6
4T7T397I" 5.49B333 | * '52

\

Rio de Janeira, terça-feira, 19 de abril de 1983

RELATÓRIO DA

C.G.C. N? 60.444.437/0001-46 - COMPANHIA ABERTA

ADMINISTRAÇÃO

quido de I I0.3B0 no núme.o de consumidor c»)*l.ados. quo anngiu. ao Ima. do .«reino. ex*<

mo.,.niiBb6\emielacâoal98l.

EVOLUÇÃO OO m DE CONSUMIDORES MOOU.NOyENIO W7t«_

f nm' I m*s»a™»i
„,„ UTO 1MO '»' dof«to1

h"72n^T79Ü8n" TãSÒTTr" 1372Í27 2.082.407 '5.6 '«

C*tas..ades SM 1829M3 I"?IM3 2.029.066 ._9íJ t*à—

S"Ss&rdo lotai de consum.dôS 1555 «Sdeiembra d. 1982. por cl»

RBidential
Comprcial 
IndustnalJ
Podefes Públicos,
Iluminação Públi"
liaca tlílitca .
Outros
TOTAt

de consumo, assim sr npiaanta
H9 0ECOK>UMIDORC>

1.841764162.653

16.180
SírKtf

128
15:;".'.::::'. 

_jí.7s.
.2.029 Í66

Art,tul«toO|«~«~.<««"Out,«-rá-.
o^p. w»lo, p-. 0*m*. "-*1**^ ¦™Btuam 

, „Blmo, dBSín^lv.dos no imbuo do GCOI da .q.io •*"••*'«««

A l ,GHT deu »'»^T:°P, 
„„ d. ó« « o >"Í3 , «siudüs .sando a o.imi^So do. -"*^IM"'™™™'°," "^K

des.acam « a elaOoocao dn "ano de uperacao na m,,,m0 
nioveiln das disponibilidades hídricas deslas Reg.iW. Alim

£l?u^™t ^,SSS'« iSS"feZZmmtTmelSL. S«— - «•»-» « »-'a"° "

o^í^I-*.. * ''-f~~,- *;ÍTScí 
IÍIghT pmapou no.«»dos.el«»w »»P«*n *¦ Weo« l"'"''»^c°n""

W.i«-» X >'"'í*1K?m°*'"™, Z I,,m* - IWIIW. tm como d. «udo. .«on.is «o«fl*o.. rmlodolo». . eH*

„ ao estabelKimen.o dc Plano 0«na "^S^ta, 
B,B,le,,os.

„„, u.il.rados no p.an«iam«n.o mlagrado do. Mmm t»

to,*. - 0«*«» - «X" „=„ 
„„ rnn, o,„,c.paníe no d«n».«nwlo de p.oietos den.re o. qu... cumpre ™™°""'

A UGH1 d^ nmwuüle* i su. ««•"¦ ™? 0»"™ s 
,GH, noSubtomiUd.OpB<ioe"a«i.«W. Coniratad.

cln..o.e 0. Nh» d. 'en*. Mírodus Ind.- 
^ 

»o d^P. 
^^ ^ RídB f u„w £ 

^ j« 
Om,

,„v cu RM« wm . Tes.es Mecln.cc. . E »ic«^e to up mm- 
, .,ra„ü(5eJ dí s.,,,,0 p.„ 0».^ DWJ

ã^cão-, Mítodo 0. ^""^^'""^Siifc^desw^l-men.o de probos r,.,.^.B»^ron«.u.^.'^

tlul

Co^a dt O»*. tmf~~a - COOE ETHDBRA5 desenmlw es.uiloi e pingos n. irea de sup.imwilos.

Sislrma ile Supnmenlo e le.minolojn IMsica
ubtimeèám kr,KU'**o o»n •!«»••« -MAI rTRÍlBRÀS íliav^s ila HUKÍ0 em rtiwtsrn Grupos de

T.ib.11.0 do NAI, I m de.emliro de .987. Io. ins.i.uldu o <ik u^ ,„ 
„„ |ílnam «„,„,„ d. m.le.i.is

m«ta de pielerínc. n, cump.a . ma,e„ar eequ 0«n». d. 1*. c^a.« .^ -qc 
^^ ^s ,«6„

S e.iuip»me...ns. labncacão pione». de míquina. ' 
^™" 

ll " 
^ , ,„ n^,„„aii to CKI..1.IÍC.S . qu.nlidad.rs do, equ.W

„*»-« d. consullnri  pr»,rl»s d. en^n V nU n* i, » .Min ^

r^;r:rr::::.c::s:^:r:-:---- -~ —'^—«
minlmo "a aliiul.de de naconall,.*. de cquip.menlus e ma........

loimaca"u de Ces.âu Impieunal d» LICHI

^^««S^TOStoMArSã d"! Comi.h d. I s,ud... saliemando* . paMicpacâo do r.p.^n.an.e n. Assem-

Wíii Geral do Com.lí Nacional üi.sileuo e lambem n, Seaáo B.en^ em Paus

PLANEJAMENTO jiu.li/ido o planeiamenlo de cu.lo p.a/p - 6 anos - elalwiando o
ü^idu con,,n„,da„c ao Pl»^'^»™'i 

UM9 
' 

", 
pilo ló. d ZL« d. modo a peimiu. a piogiamaçào das ob,« do

•Plano de D«s«n™lv.mínlo do Mem. I léi.ico .983/. JB/ i s e pe er ipioinaçíes 
para o P...j..m. Plu

s&ií^Sí^wira?^^ b'-°
„! o ano de .997. loc.i.ou puncpalmce a 

7^XZXf^U^
m, LIOU. bem como a in.eo,*lo ao si.lem, das Usinas Hidre ,rtto Mrd.aM.Sa .ao «.«limeolo, 

pela

Tntnw 10U/1M6 lOBI/IOM n oual nbaílivou o a.endimen.o » crcscimenlo laiçelalino e

a^^iir:^:^ d,caosac,esc,moso,e„s,espa,ao
Inínio .983/1989 ,fn,ODO iw/w

-- - -- TOTAL ACRÉSCIMO """ ""uls
EXISTENTE EM «, TR|£N|o
Ijjj

SISTEMA/ISTAÇOES/REDE

TOTAL PREVISTO
PARA 1»

230 kV Aíreo (ími
.38 IV Adroo Ikml
l38kVSul)ler(íneo(km|
Esiaçftes de Tunimissâo (MVAI
EsiaçOas de Ontribuição IMVAt
Pos.iE 11.000 un.l
Conduiorts Piimírtoj Aéreos Um)
Condutores Aíieos. Bai»a lensío (km)
Turaloimação de Oisliibuiça"o «rea (MVAI
Catios Pnmárius Sut)torr3neos (km)
Cabos Sflcundinos Suutenaneos (km)
CímeiasSublei.ineaslun.l
Iianslormaçio de Ou... Sub.eiiinw (MVAI
UnlidolBS 11.000 un.l
Aprimofwnww T»o»o»6c»co

1.9613
118.0
730.0

4.117.0
387.9

33.191.0
83.461.0

1.799.8
4.662.0
5.499 JO
2.006.0
1.936.4
2.070.0

106.2
44 D

1.621.0
78.3

7J56.6
9,221.?

313,9
4b? .0
B70.4
344.0
241.0
430S

5.4
37,3

39.4
20.4
2?.?
11.0
17.4
9.9

19.11
17.1
15.7
2073

K
—T7ÍT7
2.068,1

107.0
?30.0

6.73B.0
4617

40.947.6
9?Í8?.7

7.113.7
5.014.0
6.369.4
7.350.0
1.777.4
2600.9

Aphtnormnmto T»cno*6ffco r^fi » n IM Pf L de um cabo de librai úlicas entre as SubtBtaçOes
Cem inre as pro-idínci» p.... 

m^^Sff^^^t^^'Mmm\ recen.e lecnolo,,. em circuito, de«...

mmmmWS&^^S^mmèmtmm^
tar a SubostaçSo Botafogo.

EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA

IMn» 0«*-« ¦ Owt«« „,„.„_,. -™„„, a continuidade da pres.ação do sannco. mndian.e a enecutüo de

Em 1982. as ..lidados demvoMda msaram. P»"^^ 
a3^V«»m* - oLsoreamon.o do Res»™,.6.io d. S.nl.0. a

piogmmas de manu.ençSo piMMlyl • eo....,« Uoni™ «m a.nadad» 
j«"^ J^ da ^.. Co^,„üo dos «iodos«

12» dos serviços tf realirados. - B«l»iwrfn O.«trt^fc#*£™™ 
^ío|tf„c, „,,„ ^h. ll.,es,andosomen,a a

„™tos de campo (sondagem, .opoq.aba e tol'™""^^

emissSo do lelalíiin lin.1 do pro.e.0 básico. - Conclusão d» espeolicaço» >«• d 
«iruluias e equipamenlos da Usina Hi-

S™ WdKe. Nilo focanli. II. - Doson»olv,men,o de es.odos ».».«« »J""JW 
g ,fB,ancl . Fl^uimonlo do pronto

r,4"ca .11» do, Pombos. - E .ec«ão de nbr» de r.„=^^^

b*,co d» Usina Mídielílnc. San.a Branca com Cnfaso na d.I.n,« o d M,po • I PM 5o 
, „„m ,M|„ados no túnel adu.or

conais meimles a um aprowi.amen.o hidHolico mu opto -^O.lij* d«.nao. „ oconomla da cus.os.

d. Barrwm de Son.a Branca, de modo a induzi. paiSme « d 
^4^ „,„ „ „„ 0„q„1d,,m.n.o

;rs!::*ísi:s:ss;^^ „dec,,,e„os„.,seu„„o,.
«SS."a ..ic.fc.ci..a conliabdiriade e a segurança de seu desempenho.

31 de do.»mb,o. 2705.6 Lm. ,e,lsl..ndoi um «.ásom i de W%«*.J 9BI.UO«p.« ^ 
^^^ a„ Conrad0

ínhas s„b.c„aneas on„e as Subes.acde, F* Caneca e R . UO».W m de 'mKa *m» 
[g> 

» 
,onsJo d„ 3 2 km. riwI„ Sua

,0 S.«ema. e a subnluiça-p do cabo .21 IT.r^m - T uvao po, ao. d. mao 
Fo„m ,ambém consl.uídospe

consl-uçi» concluída os ramais ad.eos paraosconsumidoies C '^ .^v 
" 
7^lj,„la50 f|D,«nod. R«le Fm.p»*.. Fed.ral S/A;

, Empíes. um rama. ad,M para o POMO de Sep...ba e um ,.m I « I. . .^ » 
^«"J , Mn!„„çSl) do Har;„ Adien Ari

TOTAL
31/u/ia

126.7
2.079.9

ACRÉSCIMOS LIDUIDO. MO .MSTEMA DE TRANWOtM
(KMOECIRCU.TOSI

,nT„ [.I1IEHTE ACRÉSCIMOS LIÜU.DOS EM l»OJ

TE«AO T°T «"«, AÉREOS SUOTERRANEOS TOTAL
230LV 125.7 ., wb
I3B1V 2 062.4 10 "

UíSTei ano. ? es,ac»« ..«..-"-.« * «^AIZmZ 
SiSS^TISS'de7W HÍTcS

m«,S d. iode dis.nbuidoia um, capacidade de l-anslo.m^o*2JJÍ MVA atoo ulb^«, *J ^ 
aumntod< ?_

.Oioimalm. acréscimos líquidos de capacidade de transformação 
ca,acidade

mm"" acrEscmo ex.stenteESTAÇÕES EXISTENTE ¦" 31/IJrtJ
TRANSFORMADORAS EM 1981 MVA

MVA "v" 230o
De..,absmiss3o .«Ofl j 

"- A 
117 U

Ue Uwribuica"» J.M/,/ ¦

níS do,a ,.« sua capacidade nnmina, d» «^«SÍ' 
-'-s 7«í^l« -™ sÍS^77

pio, o •0.31 de 3 336.7 MVA No ,is..ma »!re„ loram con...u.dos 1' '^ UCU .OS .... * 
^ ^ ^^ |)ftl„ „

=Si:i^^^."n:*^^r^3M^'l^lí,ír^,,de,l...os^ s 
.iquidns ,„»„.. nas

principais eslruluias do sislema dis.ribuidoi.

DISCRIMINAÇÃO
ACRÉSCIMO nA CAf ACIOADE DE DUTRIOUICAO'. 

EXISTENTE EM "'
31.1JJI

ACRÉSCIMO EM
1M2

EXISTENTE EM
31 12.82

1.2.879
367.413

78.194 Cl
1.721 JB

9.510
I.B93
3^22

I 463.3

3.773
15.503

I 14?
787

651
113
227

73.1

116 667
382 JI 16

29.336
I 799.8

10.061
? 006
3449
1,636,4

StâS££& lo, -«.- de «...d. com o «ano **—^CtS""^

1$ m ob,»» e < ponti" de 9*M|J"«» b« W»*I »»^ 
g™ 

«JJ^,„,.„„„„„ 
,,56 p»..,c,p«ôB

A, .tildada de irriiwmanlo gerencial .ea ./adas em 98?.b rr^r. u tr 
,„,, G „,„„„ oig.n„Klo» m

, 19 .64 KomhrtlMI, ."••<• d« '"""">" * '"'"'K '"í"^" "T, 
„B, in A,.„ ,»,e„,e«su. .Iu.lll.cl0 quanto ao .reinante

,„„,men,e. Alta de se, dada con.inui^e 
££££«1 

-"""*™ 
X.^. üSEi ¦ * WÍ**Í» 'riUtÍn",T 

I a aje^ m.o. Mt a Piogramas que ,.»«-*«

d?S ope.acionais da Companhia, e o .pe.lMoan.nlo das ch.l.« a nM de w
decusiot uperac

sérs 198?.. i-p». «*-,» «i * èTí£ítóí£±!is i^,sgf,
424 383 373.63 e ,"MèU CJ ?U6",?W'i&TdnS

^^^^^SiSrss^^
PailítulaiK "Ão cnnwnudas. nti fl
Emino

BEÜ3E5B
Conduluiüs(km)
Postos (umdados)
Tianiiof mado res (unidades)
Irsnsfrjimadoiüs (MVA)
HtüiráSiJIJISflBráANÍA
Condutores (krn)
Câmaras (unidades)
Trarisliiiinadoies (unidades)
hatutnrmarlorcs (MVA)

"7" '9™ cm 1(117 I0.BG

r„dicedeOu,ocaq|hl .'»-'' 649 leiei '0.95
índice de F.pqúdncia . "•'" "¦'
OUS Os dados relalivns ao per indo 1978/1981 cslao revislns.

;i:rllasp,o„ddncia,dKo,en,esdasrna=dec:„r^

de ,ede de iluminacio pública. N0MERO DE LÂMPADAS E ,««.-«"
""»"" *fíír M31712«
31,"/" B0.699

LIGHT 9'034 'i?673 201736
WtÍElIURAS -S -^| -2SWJ
T0TAL 

. „ , n, ,98? na I IG.IT se de« rmcipalmen.e í sub,,.u,t»o, pela H.elei.u.a do Município d. R.o de Janeiro, de

í,;xrdrn,:d:9,rco:;-,aTpo,siCdpasa:pu,de «>.***»«*..

úI7o h.bil.nles nessas comunidades dl.e.emenle lij>d« pela U«H1 
^; em B2 „„„„,„ Ipar.el. Br» Esperança. Cai.a

^,ÍSltmTJmfmtÁlm^
SmS! Bala. dn Sapa.euo.Caniegalo e Mo„o do Dendê.

ínS-ST»» no„nM P... P,o„o de R^e d. Did.iboiçlo R^«j*££ ^«SSd&tòíS
mico, Par. om a.end,m»s,o a b.i.o cus.o. cons.ruiuv, um sioem. p.lo.o monol " ""''«° >" 

/» 
¦^Bl8ç3o 

M isol.men.o lipo
mml. nas localidades de Sardoal e Rio Mar», no Município de I.Ss Rios. Esse Hníwpddo » 

,, llia R„,al. des

posle. e a rede coma cnm .3 Lm de e..ens5o. a,,nd«ido 89 consumidores ""l^" " 
™ „ ,„„„ ,„„., a oblenclo de

iacam,,,. os Bn..ndimenlos os,abelx,dos com o G.upo .ecuovq de Eleudicac» ' do M'l,.st » «1 J^ 
^ ^^ ^

emp.d..,mo destinado a (maneia, a e.l.nsão d. .«les elétricas par. 
^«"S m incemenlo das enfades

com o mesmo propísilo. os on.endimnn.os com o Banco do Brasil e o DANE RJ. que de*.an dar onge

de Eletrificação Rural.
R«ionWüKfa EiwiWc. „,„,„„„„ de oosouisas e elaborou estudos do mercado de
Em prosseguimento ao seu p.og.ama de ,ac,onal,.«3o ene.gí.o, a LIGHT Pamcrpou de p«qu umidmí!.p„, snlic.açio
™„ia Ülé?.ica. ».udo à consoi^So e i «ibslilulçft d. energia en.ie os qu i - ft« 

^J 
'°a 

,^0 c„ic0«„„óm,ca. ,un.o aos
do CODI - ComlU de D„„ibuiça-o. sob,» subsl.lu.c» do densos de pel.oleo. -^™d""X™ 

- Assossoli. a consumi-
seus consumido™., para opção d» uso de ...Ila: hp.0«I0n.l. - Balançn eno.gdtic do , ado do R.q w d(J
dores lndusul.1.; ob»..,»ando .ac.on.li,.. o uso d. ene.gia. - L^n.amonlo da es. u.ua; * »'» ™ " ¦ ' 

^ m Co„lelí„t„
E„.do do Rio d. Janeiro. - L.»n,.men,o de dados e subsídio, sob,.^&,i!^^£\^Z^m d. ene.»a em 8
Mundial de Energia. Por ou„o lado. prostou «sasso.ia e ...I.íou msi.as .tota 

n™"~ ." 10 consumidnres de 61.0 combos-
cowumldo.» lndu«.l.i..lBconwmldore. não indus.n.çLbem comu 

^^.^S'^S.SL.p.ni^^iod.c.10.lM(dmi,.o.50rn.lo...l.10c.mumWon»d.di.x,d^
(ele,.o.»rmial.a LIGHT «unou.«n 1982. 7 con,,.,_p.de lD,nec,msn,Ud,me. «^ ca ™"»™,U™a™^ja 

_EGTD| [m 1982.
Bp«iaii ole.ecidas pelo DNAEE (Energia Sa,on.ln.oGa,anl,da-ESNGeE,«.,, Garan.,da o. impou. novoj

, r.r,ia consumida em subst,,u,(So . djd-d» d. poli,dl» 0« — »*.MM. 
^„™ ^S d^..0OO b.,„s «luiva-

srr:„rrmod.m„^ ^,„^,.„».. l,ght j™^-^-^r^' sssíss&skss
modelos pad.onirados. com um quadro d. luncoiianos «il^uado í demanda de c.d. Agin».AS j, 

EN.
elíUica com larila. r»lu„dB. . a nrassdod. d. in.ensilicacao de suas -endas de eneig a »ear^ "Induslnal". "Co-

7QNTFÍ0 LIGH1/INOÜSTRIA E COMERCIO 00 RIO OE WNEffiD^n e. on».™ta>» 
- ^Wo,„,„„„„„

m«c,ar- ligados em 138 IV, ObráBli»u«. ness. Encontro. ma,o, divulgaca ano«"¦«« 
I)|lajmld0,B. píooideu« à dupltalo do

tio dos derivados d. pottâlM po. «.ergi. «<í>"«. Ob|.li«ndp me., o... , lwd.m.n.p os dKlDcdme„,0 
dos usul.ios Ss

«ema -LIGUELIGHT-. cbe^do ». ano a alende. 29X do tol.l d so c «8 o Es ».».co

Agências para solução da maioria dos prpblemas lela.rvos ao lo.necimen.o de eneroia eie.nca.

RECURSOS HUMANOS •
El«hoíar~~l • ^ ,o»-> „.h. .5.97emoreqados.passouasei.em31d«de,embio. 

14.82U

O .(...vo de pessoal pe.™*,.... d. LIGHT quo.no mico de I982.e-.dj_ 5.1.97 inpngl (0, com|)|„mmt„i,.
,mp.e<»do.. Co.npu.ando». .amodm. a mSod.ob.a de .ercei.os qoe indica«no nalde H» 

^ Compa„h,a. «ilicado no ..«tico.

ST™ dT.9B2. pdo cancelamen.o te^-^J^lJ^ÍBSSKi! E,é.„« e d. Pioduçio do Gas do

loi d. 4 S* Foi BnMdo Aco.do.Cole.i™ com o Sindicato dos 
J 

«bj!™»™^ÍJ 
^ 670B de 30.10.79.com a redacio que lh. deu

Rod. £*0, com „^nci. a P»n„ d, ól 1)1 Í2 A couecac^aplicad^ na Io m da e n 6 ^ 
g

, Le, nO 6886, d..10.12 80. lo, 36.BV Fo. concedido. ,.mbím_ au™n,e . im.o d. p.M 6;00 
§ ^ |oim „„, d „ Mlá

d, C,* . MODO po, empie^de. ,ndis,in.amen,e. Em 01D7K. ainda de 
^c 

do com ^^ (oijm ,,„„,„,„,

ria; * iS com b« no (ndea do INPC de 4. J%. Iludo pn>« 
J*-^^™J ^Polilica Salarial - CNPS. al.a-sd. R.-

^«»m dos amplos nos nn-os Ranos de Cargos ae,o»ados peI Con» ho NWo .^^^ 
(Que |M |(J,

nluçlo nd I81/B2. Em abril e ou.ub.o loram etelivadas as P'n™too ««rais OT uo 
^ ^ pi(OT()1 „,,„,,

££5d0.« d» Companhia. 0«rdo con.inu.dK.e ípol„,a « »u' ™^0 
^'^ 

™ãoecl^t.cacâod. 
wacandida.os.^dq

lo,.m «linl» 26 concumis par. egos de .W supe.,0, e de m*l m« »- ™^* m. 
ah(m de pwamenle ap,o»a

,37 .mp.wdo. d. Companhia ,41 e.,.,np.. «. dattc» Imaln^n qu^« ««',„,„ 
a0 aume„,a de p,„du,i»d«. d. miode-

r^rdrMrS^Uoíer,^,m94Tem,9a?.ou,,.d..3.9.
r±:nro,^cu,soc,,,,^,ou3.t6, .^.«..e^^e.-

data d. .mondados. Foram ag,K.ados. po, soi.e.o. 94 luncioninov c»,.^ 
„ 5b«bs pagas pel. Emp.esa. Np mésda ,unhp. proadeu^

Tda Fí.ia da tmp,^da da LIGHT. pelo pe.iodod.um.^^""^"SSwlo ¦ m.nu.."(io da ire. ocup«)a po. wk

, é .«"inc... pa'»TA»oc,Kão A.K„c. "WJ^VTZ 
l.« ho. ,^à aáTmp.eíla. a.-. e.pe.,m.nt... am 4

im média 300 l.reíen.al luncionínos em cada enliega.

%^mm^£*^*l~^"~^?"~%
ci«*di 12699 empregados, sendn 9.4B4 de nM ow.acienal. 2.7?7 d! n.«Irrtd». • J»£ „ 

Cên„0 dl lm„wo

2& (U irst de engenhai».

;"«^ UdO d. d^riculaca-o. as suplem-n,acnjj * - ' JJ« „ 
SP „.49*dos "M^*^£

BrTsUGIII Baseada em nma lecur.i J,'ll,*^'fS|0i? A ínlidade conl.ira.no .imde e.eiCco.cou, I^12j W

l,daíB linjncei.B qur inlequvam S...0 "->"v.>s IdcniCM . m JU»«• ' 
d ,nd„,„ s S4 .,i.,1insdoenta. No mesmo período....

ú% o «.plememad,,, ™, ? /3 »--»«.^^* • * 
^ ,„nüS. ^eOcaiarnse. „nda. do Sequm hospiala.

0„..,idi.,.. 4 75 empolgados. I m ira..., impl '"""', , 
„ía, ,mmi,m de «p.de com a labela de p.eíos W0«da W

«1.0, b» s I- r,d„,.n dn R,„ de ¦ ur»; '" ™, 
,„.„,,,,,¦„„, r.nrnnicais pala cnnressãc, de 

^'««gJJ
I undacin Im pinho, ir* cm um in.noiiWMil. r..«l.a.r.i.in> nri 

„„ p,^lama de As.is.enci.

,:1 ai.i^s. .0, par.icp a BRASIGH A ,nn «a, n.* 
^.^.i,,., 2?6 Mjm» de 1*0... .». M «

Médica, proporcionando, dui.anle n ann. .1 "¦¦•'"•« "' * ' M ", BRASI 
,01,, .. (Mllil dc marco de 196?. leíliiou 77.611 consullas

deR„osXráO0epa,.a™,i,„MM,c„rá. su- » 
„,-.¦; 

; ™^ ple^n,.,a.nr.luí.am.en..eou,,«.9.b3Se.a^rolí*-
,„. Medicina d„ Trabalho d de p.on.P I»«i». " "" ' 

m",l.,,í„„s nlelua.am ,60006 a.end.menlos. F.,.am re.lirados

coi e 44 584 Ündlisa de l.bo.a.dr.0. Os serviu', n.i ime, ... n 
,.,„„„ im,m.

ainda. II 664 alcndinmilns por c. inirjsp.11.1r.il i'"<''M" ¦¦"'¦

SERVIÇOS DE APOIO

„„ ano an.enoi. As cnmpias «•^^i'<*',^}^^^SZem primelía 96 Jx d. total das compras ele.ua.

dos pedidos colocados no deno. de C, J 76? milhões US» 3 "» ¦ I 
„ dl5Cm(lc„n„ d0 selor m.rodumamse

das ls.e pe.cen.ual se compara ,0 de 96D* «ntedO em 981 Com .. ., a» JP . 
„, IlOTpo„„. Oa mesma lo.ma com a

™™s méioda de «m.WUg.01 I d. conuole d.il o nos subalmo.^ ladosd si)Ho ^ 
^ ob,CBÍ£ lcdu(J„ „nespa

tamulacio do na, OUl" no Almo.ilil.d0 de T.iaqem e a 
g**2SS .a.a , jua.da de PUUOS ma.enais. Quan-

ÇO desnnado a nialen.is lmporl.Ho. e .1 eniwis. proporcionando M, ,*So de 
JW ^ b hem 

,0

„ ai. es.uque de m.ie.iai ge.íl, o c.esrinKnlo em elaçao 3 .I2B Io, de büráj _ ,9B0 „m,. afie e

,b,,„ado nos dois ulnmos anos. em que as mas alanrada Io'«5^^* 
üb , eillven,Io inclusive pnnlas e nUlM de ç.bP. W

,9,9 Ouranie o e.e.ccio. providencous.- o .p.ove.l.men.0 al d. CObl. a H,[u|adl em mJ,s de Cr*

«scen.es de anos an.enores. medl.nl. su. ,ians ormaçao ¦"K"^'^™ d„ mKS„ [l,„„ado,b.s,ca,ri«i,,..em mun, r

,.800 miihíes Com a al,,na(ao do Subsis.ema Sio Pa* . I™ 
^ 

• ' 
^ 

' 
mm, c e„u,pa,„enlos si.uavase lo.a de sua

pios do Es.ado do Rio de Janeiro. Po, ou.ro lado. a maio. pam. dl1»« re„du,iB.m 
pa,a o parque indusl.ial Iluminei» a

ona de cnr^ess-lo, lendo em vis-a essa la.os. a 0'Í"1«;'^^%«^W|I» ^ ton!lde,ará:ã„ d. que ao es.imula,"pcíça-p 
da maio, P..I. poaM de seu volume de 

J*« 
'^ 

JÍ« 1» CIBCimen.o de suas vendas d. ene,

o desenvolvimento do selo. .ndus.nal '^'¦LW^'.\t^oC^'o Federal de dnsconcen.iacáo do P."*»™""^

,,a. Ou.,0 la.p. que conl.ibu.u para a adocio d,Ka iniual.va 01 a d "'" p„„,m„l.de lísica com essas .mp «BS. Nesse

b.a.l«.o. aloia a reduçJo de cuslos e a maio, .ap.de, e Ia * de cnm.!«MM ^ , 
de m0

lodo . LIGHT.9imoUráP.oloco!od.ln.«.oc?m.flráRJA^jf^WOd»
S úlu Grupo de Trabalho para a prupusicão 

^«g^SS, W* "» » ™*to "m""",a5 ""

jcT;r,:cZ;:rern:;o«de::r:p!e™n;rsr:ma„t,K,Kio.,ao,,e,o,,

e implan.acãu de p.oldüpo para novos con.un.os dl mdÇ o »j eas dl pop .^ 
^ em 

j 
de dI 0„.

Cio, cai.as pai. medidu.es em librocimenlu m I*n d. «dra "^'^'J^ 
subes.acOescom partes conduloras de alumr

oosp.o^.osencun.ramseemlasededesenvolvimenlu.lai 
COTO h™'^ 

;„„;,,,„ € ^.do, de wal.lio.a lip" «ncai.e. Para o

„,o. con*un.o de a.eiramen.o .empprino para lm a 1^e d , «a.. duo d * oc doj £ do

a,e„d,men.odas»l.ci..citodecadasl.o,lo.amMIadaavli[,, 
= in^n e„t„„a„do 

a p.os.açiode apoio .ícnicç às pe

d„ Rio de Janeiro. Cab. des.xa, o enloque. -«do * a ™ d A«.«i din, ia ._ o 
^, N ,

C<»„nJ.iS.Ouali4«i<rWM.»ri^ . ,„„,„„... e Mulpamenlos resultando na libeiacio para.uso pel. Companhia

No decolo de I9B2. (oram procedidas 2 941 inspeções« 
^ 

e™%í™,7a^,a,u,s.cn««,e,uada 
du.anl. o a„o.em,.,ndo« 3.603

de bms no valor global de Cr» 6.410 milhões.o que ep.«m a 39.4» de od" « ,„ 
con „os blindados, po.«.

,„mos de apmvacio. OenUe os equipamen.us i™^"hSZicfe.S .6.880 ensaia,sendo 9.414 anil,» químicas.

nal npo "B"e de óleo pa.alin.co tipo e.pe.inwnlal da Pel.oblSs.

Urwladw
28

1.778
1.196
6.133

28.365
104.400

Ouuitidada
235.531 KVA
203.789 KVA

568.496 Lg
•6079? kg

609.1001.

t^ tifi5nw •«>
E.iiun»"" ,„ 11.1IJ1

,k»r»,«> UJ113 !=í 3É7
  

360 <" ,2|
m3 lòll »'
08 ,0" 295
795 IÜ60

1.595 ™ 
,61

155 * 
136

IM J| _____I6 .
"¦' -i ,n™t.rinr«l ou imitindo

DtocrímliMÇlb
TonsIrirmadoresdeForça (1)
Traniloimadof» de Distribuição (1)
Ctiaws Ruligadoras (1)
Poças fundidas (21
PeçasdB CaldBfatia (2)
Peças labncadas o/ou Repaiadas em oul.n selo.a 12.

,11 - flopa,.da (21 - Fabricados 131 J'< íao> fo 
„„ y4tala bulbole„ d, unidade Oois d. Usln. Ele-

^¦^^""S^S^^^ .ocompl.iadosis.ema
de a. compnmido das Olicina Gerais por outro mais elicienle moderno.

i. r^rr.níntua niw> inclui lelefonia, ondas

Ridius VHF móvCÍS
Rádios VI.F li.os
Rádios OHF
Cabos Telelflriicos (km)
Ramais TelefOnicos (unidades)
Terminais "carner"

Canais de microondas r

. SSSSSSSSSSSSSàr—""—
,'"'POn" 

, H « . a „a„,cioaca-o no es.o-co nacional oa,. econômi. ^'^^^^^££m^e1^i
Dando con.inuidadc i sua pailicipaeaoino esiu io ,.„„„,„, 

p ,reie n.ícul05 a gasolina. Alim disso.uinu. ..ansloima-

os nas olidnas „a Con,wnh,a 80 molo.B Chev,^ P>» »«»,a 
^ 8» na cafona de «ículos «J™^**1 

; 
*

Fm conJ!Q^nc,a. a pa-ticpacão d. Iralan»»d 
^"™ 

«e"U« 
^ „, .«^.a d, «icula de caiga. An linal doe.e.cco.e

paia 25.?» "a ca.cqoi.a de «uculos de seivsco pesado. Oe ,.,o pa a —^—^--- 
RTr^r.paia 25,2% na catw;o'

y;quin!B i Cümpnii^ão r]a tmia

ZZZZ- --- JUS—r-
Serviços 'eves
Serviços piados
Carga
Especiais
TOTAI

1M1" 
64"7'
9?7
.96

_369
2J39

1X2
723

1.000
196
371um.

' 
11,7»
7,9»

"7.1»

53 i -..íiíu rnniuilo I5?unidailesencontravamse.ao— 
,.boo« um aumenlóde,£-«S^^ven.icase que „uuro ............. __ -¦« P-£ 

á„0 início de .983. a dile.enc» apon a»a.« «.»¦ - .; míd,a „e«r;:cSái^rBÍsotr5icS^
cada ve
km/w!ÍCiito,e'r

onoif do ano,variou dfl H.lb2

STiSSilSiSSS 3'qu„ome,,a^ ^couida, e on^ero 
;« 

*«££ff& 
-^ 

^SSSSffi
km/wlcu,o..m I98t.pa.a I02?1 km/wícul_o em K"*" os,Bultadosqloba.s. em termos de ulrli.acaodeco .

Í"Sf,«Sd=S=S^^^
*upe,ioi 

ao das simila.B movidas a combusiíve.s denwda dn pendieo.

„usciJe166»cm 198.,pa,a I1,8»em 19B2. ., ^

ZS^mmTmm.emmmii^

::r;i:r::rrcr:r:pu,,u,,,c„n,a,,^
SspÈc?m econômico financeiros

ES^sç^sSSSdffi^K^
llt,oswn19B2,asnlri!iinlluenciBdaeuuivalr'nciapalnmni.,aiieia,

^^nliiaev^

í » d o Cip..Í Social A mesma Assnmbldia declaiou um divsden du deC » 0.1 < *^L mM 
aumen,o de CpltalÜOC..I no

L'*,a Sin,S,.doem 31 .2.81. NO »*^^^mm1m1m 69*19.190 „Mpelo n» * «UW»

Il.d.C,»4B5.993.«9SSnoo^dEr»;r::,"ac::Ssr^deconro,t

rt::c!^9S,:r:rrn^=,»
d conlinuiiade n, pplílic. d. dividendos que vem se do ado Kl,M> ™^j|la()railcumulKl„s„n„„,cie,e,.nI...o.B. Ainda^im

- aulou.ado no ano an.enoi. u que Io, pos.*' WlaapIrcaÇiO d. Wd» ^ e>e,c(oos, & pDaf.

dam maolidos na con.a de lucres acumulados C» .6934.416 mi cup V, 
po„de„,0 a parle da Reserva d)l Conexo kta»

„1 a inco.po.acio ,,o Capilal Social da Emp.esado valo, de Cl 108 439 JB . 
^ 

. 
^ ^^ ^^ A[nmposltaodo

Una do Capital Reali.ado. Nessa coma pe,ma„ece,á um .esiduo de oo.

quadra acioní.io.em 31 de deiemb.O de 1987.era a sequmle „, 
j. a^. (wi, -to, nofldnU »

N« 0. Aci« l»m nlornomlnJ. .5.rá66BS?8i93 B2.22

tleliobrás I.536.522S96 "•»
ÜNOE 2Í80.517 0.01
DAEt-SP 347347.151 1*3
Municipalidades 1.502530267 _L|8
Público em geral 19Ü58J09Í24 lUDÍJO
Total

¦u ,i. i., niir.404 de1b-12.l6.Btabelectuqu. tndasaaçtan-

A Assembldia Geial E ..rao.dini.ia de 24« 62.- basejdj,e»««Ji* 
J^^^ de seus litulaia,™ ms.nuicão po, «1» d,

„,M,|.ti« do Capdal Socai da Companhia se,.m m nl das em ctn.a e ,_ di 
^ Ui daJ s dad„ pç,

S^l sem emissio de Ceniticados. Essa moda. 
^ 
"^S 

Ju49 ac.omsl» possuido.es d, ^v^n*-">*<¦
Acues. ,i mencionada, taim.» I«g»«i»« ° *-> 8^,X 

od.nl.. O núm.iu remanesren.e d, aedes .0 pelado, - ainda SOO .

ma esc,..u.al -. em que o Banco B.adesco S.A. ( o Agen.e

loimadeCei.ilicada-.eiadel26ill.«'9.
Mm Pim—W • **"*'*• L'""id° 

h. r,t 343 698287 m,l.supe.andoem4.0»o valo, ,ela.,vo ao E.e.cico an.e.io, a.uslado

0 At,™ Permanente, n, data do B.l.nco .- d C t M3.69B » . ^ 
mbiomml ^ 

um acfccimo d, 6..»no

pel. ..Mo das ORTN-, no período. Po ou„ Hado o ^^ 
jp|opii3çiodMd[V,dKlí0,.

mesmopeiíodo,em,e,made»alo,Ba|us.ado,pel.vaiac „„,ap„tolosBOecia,s.le.uad«
A^c^un» „,rá,DK,„„o.o.aldeC,l57i94ü27m,l.inc.o,ndoomon.an,eoo.d«pds„osespeci»s.

r,re^^rXr^9"BdoBa.oC.,,a,d0B,as,l. ^^ ^ ^^ ,_. . „_.
S7:t:^oem3,,2r^O,267.,^m,,.cr

Sf^iV»ír^ , deC,$,8446S»m„.qq.co„BpWde.umD^aod.- ~m Di«"" • B— * *"" 
„. ^.j, dl Companhia alcancaiam um «Io. de Cl IB «t^~ 

üodemons.,adBasegu,.:
0, desembolsos de c.,a i»m o p>««» *^,imemol 

„0! d.dmoscnco anos. ,»dos no S,st.ma Hj Moderno

«lo.con.abili,adodeC,»,33/iJ.= >¦

Anoi

1976
1979
1980
1981
1982

im.

189IJ95
4369 SB9
4S30J36

12.868.440
19372319

eoMUnt* (1).
23S1479B
35.895.089
20J2AJ38
25.144331
19372319,3° 19372313 t j—a-

1l,Valo,Bc^daP.,moed.d.l982,ombB.nasn*,B^,do,^G..,d.ftK«.0.^b,,,d^tn,,n..d.Fund^

SJnV^de^C™ba.,co,'d..,^,n«,.P.on«^PCOn.m,do,d.,.,,,c,d^.

^l «.«Nominal da Obri^d» Rarm^s do Taou.o Nacion^.



ULTIMA HORA 7

Rio de Janeiro, terça-feira, 19 de abril de 1983

"""T™ D ADMINISTRAÇÃORELATORIODA
MINlITtRIO DM BNMtlllimi»

fyxmhrí***Centrais Elétricas Brasileiras SA

Light
Porv/irns de Eletricidade SA

C.G.C. N9 60A44.437/0001-46 _ COMPANHIA ABERTA

'- -«.„ F , M»E«tt .«,U«o,».ntUlo...«u.»í.M.,i.nÇ70«6nndu(d.-Quo.-.*B««*.*
V.1IÍUM. d» Íoim.qo.o. »*»«» ' «•'•" """'""^ °* 47,B3 milhta. WWt» "™ i™*""*' * m% "*" "'"""

,,» !„,„„dote...ol«n? iíimCr*28708m.1 d.Emp,es,imoCom-

. FORNECIMENTO DE ENEROIA
Rsldincial
Induslt.i! ,, .„
Comíioo. Sei vtços. 0un«s Al.vsdada

Outu. Clawr,
M»un Poit.i.a n? 70/65

B OUTRAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO

C flÈcílTA NAO FATURADA IIIDUIDAI
TOTAL DA RECEITA

m~*i*m Umiiàt óê Fon***»"»""" *• *¦'*'** •

SSfito" .io Mwimnib ijUiri». •»"««"*"**"
FORNECIMENTO 0E ENERGIA

SiSr,"^SKneUentd de energia elétrica

ZrSSlffiír- tom—n» d. -,.«-., - «-.- * «— * ¦"*
„ .bolos • enca^os diwioi. I* l«"'«°»

37.701323
31230330
33379378
10331290

ZliÜLüMI
113205271

116351396
_3JS!JS!L
I20D43356

1W
%

'32.2
28.7
28,7

JL*L

100 D

liquida di lo.mcimemo dl «'»• oWiico.
Aduio^menl.. . Comi**» «¦«Çjjj*..,

puhotio, Ijullmnill tKOlhidol 1ELETROBRÁS.

tw<-ii rii'i-'-*>l«r»»>>•>»«*™ "•"¦*• •**" i. r « ktummil ,.i«i».i« tiouolu municipwdo Imposto Ünicoto-

——ma———¦¦¦'^'^
£J——,^ Ct>/ijoon»)i p_ t—vasE—*

"1 „™ imi WM '""^mi im wm 1_____ *
n,7,,r,— ¦ iZMij67 wmv ioM2*n

Residenü.l '•"« j-j* nb08J7 ,l?2«26
1035725
11.84335
5.703.52
B.151,42

173371
12.161
439

16.561

NülA ValoiHCui
1001

„s,dus ton, OM no 1-ndiM Ge.al de focos, Diinobibilldadl ln.eina.da foodaçjo Gíilllio V«ga 11982

Intailranloi, com i ouiuaçio do ikuisos de utceuot. i

a^«Í!!*;!*ífflS'ã*ffiv.loidiC,S2327Jmil.

UhIÍÍ» d. mnjK «1411-0 píll !9B2>..m.,o,i
d.2«*)9.8I.A»goil lotam wctss.v*t»nli

ias peli Poliam nv u.u u. ""„„,.,, i2 n2 uspocl.wnenl..

íeTd^STÍStódtó. d. I,nanc,»i. p.ic.lmen... o «o p.ooiam. d.

LIGHT mobil,/oo,noo.eicic.o,iecoisosdasse»j.nlKoliotinl.
. rfmtinados ío sco pioorim» de inwslimen.ot -. a LIGHT ob-
l -destinados ao seu u o, ..-„,., _ F|NAUE. Denlio dlRtKunM \rtmtvo*

maiui que * tim d

,,.» quol* ™«lo«e« no ll-ín ««..iof ;<*!«.« • ^,™ CTn32653J 
I

96*121.975

Mítica induem imporllnciij iileienlM ¦

', 
d, demendi, Uiendo incido o aiust. mw

, ,„ ,«,dTO,.l. 1.1 n-nlld», du.an.e o ano «£*£*?'"'«"""'""

! oe benel.cn o. COMUmidOI» de mcnm oodei «uMIIVO
obielivu d

Oenconlol e iispecovai lai.ai de mcidftwa.com o

HtDUÇAO

?ar~^Todel„,,.^o,Mder,p.r,o>on.=
tM ,Sí "0 mon.«il. de C» 630 

^^^'ÍÍ^^Z^m do me«
p.eocopacio d. má Uri*MgSJKSã^taSTSSSd. Floíntíàdor. do EUodo,

IndtaKial - FINAUE. Denlio
moio imbrenle -, lonm deunvolvidol

ePiojetoi

Oi pnmeool 30 IWh
Oi cuniumoí entie 31 e 200 kWh
0» comumoi entie 201 e SOO kWi
Oi coraomos supenoreii 500IV*
Oe acordo com

703
43.7

¦.¦"'."".".'.... 23Í
Sem dwconto

¦n a :*,',,"" , , ,„ ,„,,i,,,d0'.contialoÍBoicii»com comomidoiB mdoiHiao, paia
oi|ml..f;«í««od^.E™^^ .cãodede^o,

I INI P Noeiercicio,

-Es.aclotcolOgrc.doPoar.. Cl» Bm.il*»
Paique Comunitário da Pitar 
Mum da Hnlíiii da Eleuic.ded»

Â^íooSSdO IIP.oc.lro ."te.nac.on.1. do; ,«0,». toV

.1 .nitiiunn,"" . .. i tiir:-- i oni ,i lil!Jiiiia>it; uc piOfMCiai »¦  ...

1 ENGL0BAMEN10 LLOM 0 PREÇO DA ENERGIA ELÉTRICA

Qoola paia a Umiw Glooal de Revt.iio
Ooola pata a Reie.va Global de Gaiani.a
Ouola oa.a a Conla do Consumo de ComboslM
Po.la..anO)0/65doMME

2, EM SEPARADO
Imposto Ün.co sobre Enfl»! E*ij« ¦

Emp.dsl.moCompolsdt.o-ELETROBRÁS

6.786310
B328.B64
I.82B.I22

_!773ÍQ

22.4B4396
B 177.108

17.121246

MJ6KJM
47 7R.T ^STl

Oe Deiiáleo Com o obeüivo de iociemenla. o cu..~ ¦•- ¦ - 
corK«sJo Oe desconios a consom.oo.es ua. u«— ¦¦-—•

OM e 0 3 d. 27 1131 30O6B21700732. .espec,.»^l.;d.»mnoouon^o teliminldM penodo. do ano ao,.,.o

éCòrii ciai. S..WO. «Oon». A„v,d«los quanio ao. comum,» 
% ^S^texomt ospec.i. » èõowlo de consumo, wdtou

pi.«lo da, d,«™ FoÍLlte. n»o *.» * 
SSC^*"**'de 5-5Ve",""'° ""?*í', I M 

'

Ior a iequmte. no. úllrmot cinco anoi

.Cl»l3m.lhb«s,

ú, 1 compilação do » p.o,,m. d. —^X"

:^7.™u.."ÍÍid«»gU.o»l.nh«d.e,éd1lo 
-t<Z*7SH£"X<«to->->><»>™ -Sulca -SW.FR.30mi-

IhfJes Conluio assinado em 08D632. - uooaios ue i»v»~i

voisos bancos -. no «Io. de US» 46 milhões.

^^i^íí^TÃTWMÕNÍÃL^Mãn DE DEZEMBRO
(Em milharei de cruzeiros)

ATIVO
PASSIVO

1001

11- ATIVO CIRCULANTE
111 - Otsponibilidadei •

Numerário Disponível *

Numerino em Trânsito

112- Ciáduot. ViIoibe BeraBoaluiws» Até01 Ano

Consumidora
Revendedores
Reno» Diversas
Rondas D.ve.sas Su|a.t»s a Vaiiaçao Cambial
Devedores Diversos
Outros Créditos '
(-1 PiovtsSo paia Ciéduosdo Liquidação Ouvidos»

Almoitillsdo
Tíluloie Valores Mobiliários
Cauções e Oepdsitos Vinculados
DesativBCÔesem Curso.
Alienações em Curso
Serwçoi em Curso

113 . Despesas Pagas Anlocpadamente Alé 01 Ano

Paoamentoí Antecipados
Total do Circulante

12 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

121 - Ciédilos, Vaiou» o Bens Raal.iavms apís 01 Ano

Oulros Créditos
Imóveis Destinados a Alienação
TítoloteValoiesMobiliíiios
Cauçfles e DepÓBtOi Vinculados
FGTS/Conta Empresa
Dopísitos Vinculados a Litígios

122 - C.éditos Denvados de Nogocos Não Usua.s da Companltie

Ad«nlamenioí e Empiésiimos
Total do RooWvel a Lonoo Ptaio

13- ATIVO PERMANENTE
131 - Inwflimentos

Pailicipeçdes SocieU.ias Pe.mononto
Imdveispa.a Uso Fotuio no Seraço Concodido
Outros Inveslimentos

132 - Ativo Imobiliíado
Intançíveil
Terrenos
Reseivolítios. Ba.iaoens e Ad.ilo.as
(-) Dwreciaçfio Acumulada
Ed.licaçSes. Obras Civis o Bentoilonas
(-lOepreciação Acumulada
Míqumas e Equipamentos
(-) Depreciação Acumulada
Veículos
(-1 Depreciação Acumulada
Moveu e Utensílios
(-) Depieciaçád Acumulada
Variação Cambial Especial
l-| Amortiíação Acumulada
Imoti ii i/ações cm Curso

133 - Ativo DileiiO.l .
Despesa do Remunetação das Imobil.laçSes em Cu.so

l-IAmorliíacão Acumulada
Oul.as Despesas D.lendas
(-) Amortiíação Acumulada

u„494 1178.954
710 082 __!97597

3321376 _1676351

15944345 B.I9067B
66.527 '43°5.

11277.567 7.141216
63.113 «IB7

B91269 1551396
19 026 720 22 018.617

| 2092171 I 87 050
6 306 665 3.411316

13336 9390
430 210 1002 621

22 854 12 912
31 *9

748.172 __*8L57l|
^gjynj _443976I3

391.669 _22!20<i.-5Ã294I7 «6295370. 
^

,29325 262 69 963997
214306 95 714 221

76206.661 38.564.330

342.872 239.098
7B Jfll J0J5M.

206 169526 108 863213

18.761322 400 000

224330.848 ISS

64 289206
56293

214359  ,,
;64.560.458 J5964859.

B96247 «58 194
6B64 632 3155 383

46.734.005 23.122221
I 15916619II 7354 7451

20 476 968 9385188
| 6 999 5611 ( 2 7263B2)
208 945.566 96 339 192
I49 32I364M2I74B1651

3595.845 I 874.702
¦ ,069.53211 445.3361

1779457 874,192
| 494.44BI I 227 740»

2B.103 546 1*761133
| 946870711 2 110747)

32 740 750 J4J98.939~287.106.785 179 M 069

21 - PASSIVO CIRCULANTE
211 - Obugaçôes Venclxis At» 01 Ano

Fornecedores
F01necodo.es no Emiiot
Folha de Pagamento
EncaigosdeDíiádas
Enca.gos de Dividas om Monta Est.an90.1a
Tributos e Contribuições Sociin
Distribuição de Lúcios
Emp.lisl.mosaCo.toPiaio
Parcelas a Cu.lo Piaio de Emp.isl.mol.;

Financumenios
Panelas a Cu.lo Ptato de Oobínluioj em Moeda

Estrangeira .
Pa.celas a Coito Piaio de Emp.Ést.mos e

F.nanciamenloscm Moeda Estianoei.a
Ciodoios Divenos
Obrigaçflei Estimadas
Outras ObrroaçÕes

Total do Circulante

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

. ObiigaçocsVenc.>"sApdsOIAno

Oebônloiesem Moeda Est.ange.ia
Empréstimose Financiamentos
Empiéslimose F.nanc.ameniosem Mooda

Estrangeira
FGTS/ConlaEmpiesa
Obnrjaçõa Especiais
Ouiras Obrigações

«K

9201.906
2.499

342.138
436.159

6354393
739.468

2.539.105
1.880271

917387

1263350

4.173.168
7369

147 855
51320

4239 538
320.433

2615677
1689616

322291

639300

23.422.715
4.598212
4.198.403
2328352

62351351 «9355269.

23 921.120
3332318
4.746347
6.175.090

Total do E>.g.'wl a Longo Piaio

8 304505 «339 «03

3311.654 1940 657

2,3522.726 104349343
342.872 239 0»o

20339604 9375333
2397.881 _U043?6

J48719J42 122J4J5M

-^MONSTRACAO DO RbSUjjTADO^a
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de cruzeiros)
1382

61- RÉDITO DO SERVIÇO PÚBLICO OE
ENERGIA ELÉTRICA

611-Recetla
Fornocimento de Energia Elétrica

Taiurado
Não Faloiado (líquido)

Supi.memodeEneigiaEléliica
Aiustes e Adicionais Específico*
Serviço Taxado
Reversão de Provisões
Outras Receitas
Soma .

- (-) Oeduçõesà Receitada Tanla
Encargos do Consumidor

Ouola paia a Reseiva Global dc Reversão
Ooola paia a Reseiva Global de Oaianlo
QuoiapaiaaCCC

615- 1-lOespesa
Pessoal
(-} Transferido para Conlas Patrimoniais
Maienal
{-) Translcrido para Comas Patrimoniais
Seivtço de Terceiro
(-1 Tianslerido para Contas Patrimoniais
Combustível paia Piodução de Eneigia EWl.Ka

Ene.g.3 Elétrica Comp.ada paia Revenda

Quotas de Reintegração
Ativo Imobiliiado

Depreciação
Ativo Oilendo

Variação Cambial Especial
Encaigos Sociais Idesvinculados da Folha de

Pagamenlol
Despusai Gerais
Outras Despesas
|-|TiansleiidopaiaContasPaliimoniais
Soma 1613. 6151

iK^a^KS^
1.1

1M1

113265271 34376575
3191960 I 2.349 8281

43 996 95 814
25B3I2 260606
106.969 «8 BIO

1488.634
1368 454 1.164214-T2Õ343656 84.116291

6 786310 5.493,142
8 326 664 1681697
I 828 122 _13!7_63I

16943296 8.762 671

34 146217 20.045.73!
| 5 0622671 I 3.045 7231

13 395 132 11760 147
| 112244371 110392 3151

6 565.201 3 958 772
| 4 749236) I 3005 5221

7 832
39 684 012 37 493 34B

7.192.410 <1419íi65 
j

147.106 55 651
3B03I09 1054 839

ORIlifNSDOSRECURSOS
- Djs Operações

Lucro Liqüido dn exercício
Despesas (Receitei) que rüo aleiam o Capital

Circulante Líquido
(?) Quotas de remlegiaçào
I-) Saldo da Conta de Correção Monetária
O) Vanaçoes Monetárias Líouidas a longo pra/o
1-) Remuneração das Imotiihíações em Cuiso
(?) Custo dos Rens e Direitos Alienados
(i| ItMíStimentos Avoliados por Equivalência Patrimonial

12 - Dos Acionistas
Rcali/ação do Capital Social

3 - De Terceiros
Empréstimosc Financiamcnlusa longopta/Q

1.4 - DeOutios
Contnhuiçõo do Consumidor
Outros

1.5 - Alienação de flense Direitos do Ativo Permanente
1 6 - Créditos a Longo Pra/o Translendos para o Circulante
17 -TOTAL

APLICAÇÕES OEHLCURSOS
2.1. - Na aquisição de bens e direitos do Ativo
2 2 - Em Financiamentos e Empréstimos
2.3. - Em Inveflimontoi
2 4 - Dividendos Propostos
2.5. - Ajustei do eieicícios antanores
2.6- Outras
27 - No Ativo Diferido
2.8 - Eiigibilidadess Longo Ptalolunsl.etidK pite o

C.rculante

2 9-TOTAL
J. VARIAÇÃO 00 CAPITAI. CIRCULANTE LIQUIDO

1982

11 309 241

11696 774
118 7772671
10061832

( 2477231)
84 367

3.764.723
16 662.939

485 934

B717743 I

423 701
1384.102

642 834
36575749'79365.359

19 977 919
45018870

20
2 266 997

8 975

462 261

14 212 242

_8l_9i2_2_6J'|2 
59692'51

2 126457

302 7B8
755 556

112 729 450
_27W5505
144.531325

J3J34J49

ijumi.
_-B6B221l

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LlOUlDO

2 623
222 908

1648 056
26 3401

T05J76S79I |72362.bM
14 766.777 11 153 753

47 061
I 462 733
3 168.491

243 9491 I

Vtivo Circulante
-) Passivo Cuculanie
lapital Circulante
Líquido

_ WLDOSEM_ ,
LJ1..J2JJ ÍU?A'„ ,V£M6 I03M457 26.526372

|ff Si iS <«- a«ffi
I 5.656.824) Qmm UÍ2ÍÜ2J O^SM SM2M

24 _ PATRIMÔNIO LlOUlDO

241 - Capital Social

Capital Subscrito

Reservas de Capital

111246.141 56304347

242-

244

248

Total do Permanente
Tqtal do Atiw

11263 655 4 001137

I 38267611 940341|
1630.322 1367.362

( 3B0 75811 489.483.)

"343 
698'HZ 

* 
1.70 295.910-625 

973.962 .325 854 493.

Coneçio Moneta.iado Capital Inlogialiiado
Agio na Emissão de Ações
Outras Reservas de Capital

Reservas de Lucros

Reservo Legal
Reserva de Lucros a Rualiíar
OuliasRese.wsdeLucio

- LiK.osouP.ciuf/osAiLomol8dos

Lucros Acumulados

Total do Patrimônio Líquido

138.504.464
445.102

45 860644

4213369
27.749.795

I9B.638

54.013272
225068

23 189636

1644384
9197.717

100 442

_J374J2a
154350694

025123362*¦---- ^ssM^S^s^^
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS

(Em milhares de cruzeiros)

Saldo no início do per iodo
Aiuste de c.e.ticosanlenoies
Correção Monetária

Saldo aiustadn c coingiiln
RMtsaVda-iwiwde Lúcios a Real™
Lucro Líquido dot terei tio

I - Saldo ád.spi.wJ.i da Assembléia Ge.,.1

Deflinaçtlos Propostai ã AGO
- Transtu.f.itr.i pata Resetv»

Reíciva Leg.il
Reserva de Luuos a Rtflli.-ai

- Dividendos
v - Saldonoliitidopetfodo

1982
B674 72B

I B.975)
842L9ÜL

17 137 699
I 183714

J1309.24J-
79 63ÕJb4

I ,565.4621
110.743.7791
I2 2B6 99Ü
I6 0LM4I6

63- RÉDITO FINANCEIRO
631 - Receita

Renda de Aplicações Financeiras
Rendas de T ítulos a Receber
Renda de Fmanciamenios Repassados
Variação Monetária
Vai«a-oMooeti..aemFonçiodaTa.ade Cambio

Outras Receiias Financeiras
Soma

635- l-l Despesa
Encaioosdt Dívidas a Cuilo Piaio
Encaigos de Dividas a Longo Ptait)
Enca190sdeO1t1entu.es em Moeda Estiangeua

Enca.gos de Oiv.das em Moeda Est.aogciia a

Longo Praio
Juros sobic os Recuisos Aplicados do Fundo de

Reveisão
Variação Monetéiia rt„i,:
Variação Monctana em Função da Ta., de CSmbi

Outras Despesas Fmanceuas
|-ISoma

67- RÉDITO NAO OPERACIONAL
671 - Receita _¦',_

Remuneiação das Imobilnaçoes em Co.so

Capital Próprio
Capital de Terceiro

Renda da Prestação de Serviço
Rtnila da Alienação de Bens e O.ieilos
Luc.o na Oirutivação de Bens» Oi.e.los
fleve.ão de P.ov.sões Não Opeiac.nnM
Oul.as flece.las Não Opeiacrnnars
Soma

(-)Diípesa
Despesa com Imóveis paia UioFoluio
Ciisiu do Seivico Piwtado
Custo dos Bens eDjtoilus Alienados
P.eiuili. na Ons.il.vaçã.1 ile Uens ir Dlteilos

Cniotionçáii de Pirada Não OpiL.acrnnais

Oulias Oirspirsas Não Opentcmnais
l-IStima

.SAL000ACONTAM COHntCMMONETAnií

. RESULTAOO 00 EXERCÍCIO ANTES DO

IMPOSTO DF RENOA
| - i provilsTn paia Imposto dc Renda

- LUCRO LlOUlDO DO FXERCICIO
LUCRO LlOUlDO POR AÇÃO 00""

8 480 809
15 577 939

3.473 B84
116.151 311

9.61B7B9
_708i726
160 214.458

622.023
287 661
BG2 872

4 156677
11 157348

9 655
51 649.937

4 567 657
1.001218

72.442 592

1360421
140162
487.096

DEMONSTRAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A PAGAR anexo I

EUUMOANAÇJONAk

28 1044/1 16.018.443

730 967
14 601839

, 129 800 643
339

6B0 4I2
11,516 629
67 994 288

127
|)75.0l.0_7l51 praS57BI

12 138 290 9 165 243
I B29 049) l 448 0001

11309 241 _ B 717 243.
"CÍi).59__ Cl J 0.46 1

1B81
5 299 888

5365079.
10364 967

589 55B
B7Ü24JL

1PB71.75B 6B

I 435B62I
IB 261 3811 7
I 2279 7971
5S74.728

1511 117 789437
900119 504712
305 931 367 586
229 970 217 344
388 667 305 265

2 781
I 6B9 764 _M4_9.5j.

3151483 2 
782 075

13819 '031
33B24I 363503

84 867 158 444
993 490 993268

8 830 8 956
13390 576

10 339.643 _J19 797

-USAIO

(11760980) Ll*"ib'''l
( 6C09 497J B33 530
liVÚli 72 931976

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONST RAÇÕES F.NANCE.RAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981

(D) Caixa Econômica Federal
(C) Agíncia Especial do Financiamento

Inòostlial - FINAME CTiinno4<;
Cen„»,s Ele.ncas Biasilei.as SA - ELErHOBBtó
Ccnltais Elétticas BlasillilOlSA - ELETROBRÁS
Credores Oi«rsos

TOTAL EM MOEOA NACIONAL
EM MOEDA ESTRANGEIRA
(E) Consóicio de Bancos - Agenciado pelo C BC

|A) Consó.c.0 d» Bancos - Aoonciado peto CIBC. o 
^"«'^

(Al Consóicio de Bancos - Agenciado pelo Wostdoutst»

Landesbanklntemal.onjISA.
(Al Consòico de Bancos - Aflonciado pelo Chemical Ban»

International Ltd
(A) Consóicio de Bancos - Agenci,ido pelo Wostde.ilscbe

Landesbank Giroicntrale
(A) Moigao GoaiSnlv Tiust Company oi New YotkoOoIlot

(A e BI Westdeulsche Landeüiank Gnoientiale Bonds

(E) Tlie Chaso Manhattan Bank N.A.

(A) Export Dewlopmcnl Corporation
(Al Con.id.an Imperai Bank oi Commeicc

A ln,«,nat,on»l Bank lo, Recoostiocuon and DMlopm.nl - IBRO

(Al Unrtol SiaiesAgencv lo. International Oevelopmenl -II -1

(El Enpoit Impou Bank oi The United States

(E)KieditanslaltFuiWiede.aulbau
(E) Banque de l/lndochlne et de Sucí

(El Banque F.ança.se du Comme.ce E.te.ioui
I (EIB.ovio.Bove.iS Company Ltd

(El Westdeulsche landeiank Inlcinilional S A

(ElSociiítéGéniírale
(0) The Bank oi Tnkyo Tiust Cn

BankOuliwillet.Kutl.BunseneiSA- Bonds
AI0-llepassadospclaELETF10DílAS

(E) Brascan Intemalionol B.V.
[A) Chemical Bank
(D)CrlibaokN A.
(BI Banca Del Gotiardo
(ElOanknlWaLhington

Outros
Rgolu(^o63

D) Banco dc Toky S A,
(Cl Citihank N A
(Dl Banco América do Sul S A

(Cl Banco BoaVista S . »'»;h,,
(Cl Banco do Comí.c.o e Indústtia de Sao Paolo S A

(D) Banco Econômico S.A
(0) Bank oi London «. South Amenca Ltd

(Cl Bancd Motcanlil do Brasil S.A
(Cl Banco RealS A.
ICI Banco Uias.ler.n de Descontos SA.

(Cl Banco Sogotat SA

PmIoòoiU
AmtMtliacao
Jjwtejr-tnn.

1982

1981/89
1984/94
1983

TauKUIa
d«Jurot
(%«j.i

63
12.0

Encswr»

14661
36

270.446
161.026
436159

917367 3 804.535
7.119

24 409 1689 616

322.29114,273
36

1333.538
7.119

-360654 
3jWZ2-0iIi°i-—L9Í2657.

197B/86
1978/83

1979/93

1986/94

I983/B8
1982/88
1986/90
1986
1977/90
1983/91
1976/93
1969/04
1978/86
1976/86
1976/8B
1983/86
I977/B7
I9B4
1996/90
1986/92
1991
1973/88
I975/B7
1986/90
1986/90
I9B6/90
I9B6/87

ll.876ldl
12.0625 (ei
14.75/
19.1251b)
133125/
14 06251a)

1131251c)
133625 (ei

76/8 5
B5

5/9 5
14.125

7 25
5.5
83/8375
B25
6.5/7 5
6 6/6 76

5/7 5
13376lql
10 375(0
15 3175 dl

73125(91
0

825
133751b)
14 675 III

7-0625 Im)
11.75(0)

75 464
53.995

2366.781
2 297 000

5 921954 59 0B1
114 197

1 198 125
2323.636

4193.437
I 161 B19

1 957 140

6218
16 004

I 807 69?

869 433 12 333 296 52.808 030 332144

50 534 000 1.309.418

„ ,., 1052.792 5 263 958 3 084

6O60O4 2132 977 10689885 519349
„„,M2 29359000 1514 131

3 666 490
850 262 3 907B88 69 792

7612
261 40/
651 965
561 901

60 423
374 854

66 524
399 045

5342040 32.946.840

25560.000

3.195 000
540 692 6.488 308

12096 100 15691775
1854.605

«,» 1 - AU.NAÇAO OO OUM.n.-ALIOHT -OOPAULOAUCTBOrAUtO -

1 **%^F£XSS*ÍK de um lado . o Estado de * Paoio.a FLETRO

Eletricidade de São Paulo S.A.
iiço

motlilií-Mi
AlmowrilarJp, Material em

inlicados iieimanecem elassrlicados cun

A LIGHT - Setvsços dl t'""c,°™ °s 7" J ^"em aínUtvooUocH do M.n.sie.m das
PAULO -

'"'"""" SÕol';3»'o 
ptocedimenio cpnl« lit«.

os mateiiais miam classilicados'™ Al,».. Petmlttenle

Ativo Cc ame - NOTA^IJMM , , x0,d0 com ,
sido implaniado Esl demons m; ( a ^^

Imobllliaçôos em Curso, sendo lonçio >' ^^

jçjo de rmobilitaçSes em curso. IBSS-Bcssi
" loi praiicávcl

sua natoieta. A composição cm

EHm ElAtic. B.«il«.« S.A - ELETROBRAS.cole*,
quaniiliar.bl O Plana
am apropriados 

' contas alivas que ict)istiam as opeiações

ações, lambem 
'os 

custos

de compras, imobiliíações. servi-
Distribuição

compõem o Sobsis.ema ç„s. desallvaçcv», e,c .' 
f^^^^"S^^I^««^" 

0u""'

/RÍalíimdosItabalhose.eculados ções, etc . vinculados air,las "^teV^eito,. 
CoMIlotlO « Sopjlmmll»

MirnsLodeEsladodasMiivaseE,*.. tas de Despesa. t^±Í^^Z^\l.Mo^mmm^^l^s^niríSSL.c:S^»s^s:d
^ããMb^H c,«d. **^*^,!jKffl"cSJ^vK 

IriS-^MK* tat-los às c:™^::0;;t:m,;y,0cusleiod,,elodc,,asap,o,,,,a

g Et» Confio loi 
fWtf-tiSS dos m,nc,on«.os bens. ve- companhia nSo ''.*.7'™f?SSSK anteiioimcnle. Como conseouínca«>^-"*'MM.r.M<,', ,»iv ¦i^^:^g^^^^sS^^S!^^

OUTflOS CRÉDITOS

apísasapio. Ocpieciaçao e6 Amurtiiaç3o acumuladas

15 bilhões. Esso monlanle. podeiia vil aHdeMeiodol9B2.0ptBÇot.
ío',e7aií'ra o valo.es passivos. Ior estimado OT Cl* II

ali» aiustes em deco.iíncia de al peta mil

sdnJdx» » Copo de If**» constituMo «hl We^-- „m 3, de WTA ,
da, a om Balanço do. voloios dos en «lotB ';™' 

^ 
«», 

s A bl Com,alilc,„, po,
março da 1981. dos muitos da LIGHT - Sm"»' ^[v, 

de Ela,„ciaa.
ooito Gtopo de T.abalho const.to.dopo. ™^d?EUTROPAULO - Elelncdade d. Sâo .

<l Hn r,o*,nodoEstadodeSaoftulo.daELtIHUWULU^^^^^ssíu ELETR0PAUL0 -Elelltcldode de

Min» e Energia e pelo Sio Paulo S.A.

Variaçín cambial otüuciat
AinortiiaçSo acumulada

Imot) lir/ações em cuiso

C.» a
í«2

64.146.195
28.560.523

155.493.655
40.193347
I72.74ll624)
215.651.196

2B.IB3.546
I9 46B707)"234 

366.035
32.74025JL¦.7WOSÍÍ8J-.

_CiíJntl_
Longo Pmo

da S A., do Gov.lt» do Estado kBoMJ, > 
|« 

™-- 
^ 

PtuloSA.da Cenl.ais Elé.i.casU.as.H",'. "> '". »._,_ ^_ „.„, 18 149 167 21.491370 127.458332 6B.764.739

877553 1127247 1.866,420 JJM2Myêrâ rúiéa MMM ^^l
n sJooiiundos da alienação dos bens do subsistem,

«ttltoõ na apu,aça-o de orna ie- Os valore a teceoe. ¦""'"—" *"

^roc,Koes,,madoí;,^.:^.^:;i*-CSr^ SS-^O.»VAIO-£.«0.,UARK,., ^^

jtíüdmo. escolhido ""«^'"^^Z^Ttl ooe in.egiamo lelatd- o ,- =
Governado, do Estlo K^™^^^. 0 ..amedo G.upo d. T.abalho ,
..o da Comissão Especial ci.ada pela fo'»'"^

dos aodrloies independentes. l«r" 'lenrJo no item la) anterior.
locebe. da ELETBOPAULD

- LONGOPnAZO:

arnda lumtos â apteciacao "¦'""""l ""-"¦¦"" 
j."^,,! do ative imobilnado pioced.da

,„ Eléloca os valotes telativos 'lc°'w°,™™„" "£,x£LK 
calculados d. aco.do com o .Oebènlutes'„ 

,977. Ioclu.1* os d, co„«io mo^eli , d« d 
J'*^^,,, HKmna, da Aguas e Out.O. lilulos

Declo-L.. 1302/76. Io.. «"?"•<"«>»« ° ™*^ ^^^ e><|c(cii) „,
Eo.,». EI6„.ca h.«. aptovado emcaiâ pio *>"»" 

mConl.am« ainda

76.173.669
85.192'7620B.mil..

_ " ¦ j.til TI

56.054.'Ll'n,6fi4 
330.

N"as rmobil.MÇife em CÜISO incluem* os segun

osiesiieciivoscustos.diietoscindiielos

SubostaçSes Drstiibuidotas
flamengo
üotalogo
Guanabara
Cam()0 Marte

Linhas Transmissão
TrovSo Triagem
Tciminal Sul - Copacabana
Trovão Campo Marte

AmpliaçSo da Usina Puteire Passos
Usina Nilo Peçanha II

1BU
32.453^30
13.4003B8
70.B99.067
IB 676.997

-323023291
103.206.743

14261.134
(2110 747).

TÍ534/.I30
. 14.1!)B93J_

oreptincííiísptòieio'. "¦!<» »"">! s9'^3m

Oebíntures Scnes "B"

QM£uyMôsi: ...
GAR ANTI ASO AS.OB Rjg AçOÜ
¦r.-r ..- a., r.n.nmn Fnlnial

1985/90
1905/90
1985/90
I9B5/90
1985/90
1985/90
1984/90
1985/90
1984/90
1985/90
1905/90

1968/92

(A) Comgarant' nlu Governo FeJorai -Debêntuies e/ou Notas P.ontissó.ias

(B) Com gaianlia dn Govcmn FedB.a!
(Cl Com ga.anna da ELETROBRÁS

íqlJ1VAL£NeLIA OA DIVIDA ÜIMIÍIIUS* E" KÜAEÍI
31 12 81 -USt 1073.581
31 12 82-USI 1003 760
IALDOOADEKMOOLSARi 1ll2B7«i«de

a dosomljoISBi em 31,12 oi ern ae

12 31261o)
16 375 loi
1631251o!
15125 loi
14.25 Io)
15 25 lo)
15 93761o)
15125 Io)
16.8125(6)
15 93751o)
12.5 lo)

6 0

(al -LIBOR
(b) - LIBOR
lc) ¦ LIBOR
(dl - LIBOR
lei-LIBOR

96067
B462

91 593
30 554

6.98?
6737

211 49B
6 975

40 359
36 364

728
79 529

117361
58

64 490
66211

203 741
t 66 376

986

19 444
18/336

69 267
31 847
61009
22 930
59 978
18 950
1B290
37 920
66I5_

jj B54 093

2773
66B 508

3 907
114 185

3 538643
651 965
764 918
151 058
732 32b
¦184 974

I0B8 3IB
189 474
526 700

1230 093
738 740

2.732
274 029

12 633 600
5 053 400

801600
25 267

263 360
526.700

1 763 350
631 675

I 263 350
506.340

1263350
379 005

1 263.350
75B010
252 670

49184
22 974

5 184
4 629

21 648
4 146

2/814
24 342

342 585
54.211

I1B2I5
3297G2
203 997

32 295
232 081

244 941

23 358
106276

44
39 143

1331
207 560

2 114609

1917000
659 526
666 045
113.032
628495
327 243
801.483
601.634
27BOOO

673 307
137 350

2.7B4
1 437.750

mmismtmzW^^
3 263 jã. justas.

0.7571.0 II)
1.25*2.125 Igl
2.0 IM
1.0 dl
175 lil

PRIME
LIBOR

-LIBOR
LIBOR
LIBOR

2,5
2,0
1,875
0.75
0,875

(I) - LIBOR
|m)-PRIME
(nl - LIBOR
(o) - LIBOR

2.125
2.125
1625
2.25

divida em "r"» •«f^tMKttrKimàse^t^
jm

JeLeIL

«S»*- <£ft£ Ml 266176 B26H9 1O6 63B020
USJ 804.473 203 766'° ", L, 21543203
DM 276.981 29570481 3 7 54/

1H2
467.072

7371.732
2323337
1323329

512.466
585.198
718369
530390

2.791391

«ÜI
227.148
038362
327.728
908318

186258
224.126
241.023
236349
937.662

Os saídos dos Financiamentos^
Ci» I 599 461 mil, conlra CiS 31» iw nu. cm

n—~«d.cui 
'_ 

B«ÜL>»íiÜíH?!
IMI

anexo
TOTAL

•••¦• "<*,""w-n3ocon",;^sfí^io«;o;n.,-- ¦••..., •--^a:-*"";,i,,,i;'ll^^°^X"^mações,elev»n,essob,e estas e.i.
^««0., pí^sHEl! &£Si*£%ilidades BS.tSo apiescntodas no Anem l às not»

justes soiSo ou nio necesidi.os. ....„.Ilrj.cotrfA«EIÍ

.¦« > «*f* d^^non™i^TÃro«RtaAçOES tffEC,AIOrcm 30 anos contados a pai
nononal em cada .no.com cotf^io.-»----^ ; sob|e „ M¦o mulo que „«. ''"^^^^IwasLtçóespieleie.icia^

_CllJ»L

Kr»:*.^*^S»S^rB^«S
«o Riblicodo Enenpn. E»^^™*™ °M„ 

m^**... Os efeito! da inllaçao
(leçãomonetcUiado ativoK~?l^SSEtrrd».OL..,,-,.-

"bado 
do ..eteíco. Os empiésnmot e l™""'™;

lS ,o,„o, » «^-S^JSSS^Mmmià- - ^ -¦ ¦* computados no ,.
a A provisão para

Ou ou!ri
comoido am percentual igual ao (I

• 
pagoi anualmente a coma. da data de 1''"'"™°»FMTES.

PARCIPAÇOtIOOCIETARIASPERMANENTES.HOTA6- CIWI
Reversão constituída até 1971

Conmbuiçlo do tonsumtdoi

""', „", \ i.n.nriaminios bem como os demais passivos e ati

mllado do e.e,cíc,o. - Cn*., r-m o. m***

céditos do liqoidação duvaOou esli ton"' ",a^ 
^ 0"s m3,e„a,s «m estoque no almo

a„a poBam oco.lli na cob."«» dm c^Mr o» ven dos ^ ^ ^
,a„lado estio legisl.ados ao eus o médio, c .Apa tre p« „,|0:rmí,odo

de equ.valéncr. pal.mton,.' W ' «™' ' » 'J^^m 
estlo iog.st.adns ao custo totli-

no pat.imonio lioo.do d. «t«t.d 
^0. ^" ou Mnllru(k, „„„0„ m„ne„.

gído d. O 'mob.l.iadoiislíieg.s.ado oc^too o v 
mKlla„,e a apbcaçio de la.as es

:.,™„„ A d,o,eciacão eslá calculada. ¦¦,. ooo linear 
cu|w c0„igi[,K monelj„amen

., » ... a,a,ade'lO%aoano.AdBP«ade
Joiemone,adas.nosle.mosdalegi

ElcicdadedeSSo ^^

42B350
64289206

,„,n,n,açoes adrcroivais em 31 de detembio de IBBJlSb^aincpaçaq soe,
¦ --¦-'-de equ.vnlíncia patrimonial

31-1243

(LEIROPAULO
Paulo S A

Outras

35.611.526
_216.633'3332B.159

1BZ
15.149332

_4J891372.
JOSlMJM.

^,:^irr^So.ísr^^

1001
7360379
2,2Ji454_

jilaa.
ilívtim vrrconside.ados como eirgibili.

IHÜPAULO.avaliada pelo méioúo d
.sedas demonstrações Imar

. Capitalsocal.nlogialiiadolClim.il
Quanlidade de ações possuídas

. [spacree classe das açdc, possuídas
Lucioliqoidodoeie.cíciolCiJmill
Patiimflmo liquido aiustado ICi» mil)

Peicenlagom de pailicjfaçSo ,.,,_•,.,
. Valoi Paínmonial 0oln«sl.menlo [Cl? mil|

. Valoldoinvt!Slimenlo.co..,g.domone.a..aiTrenle.
ante, do aiuste pelo método de eqo.valéncra

lOnialIClJmill

- PATRIMÔNIO UOUlDOr^ 
^ ^^^ p„, ,9.06a-1092Z4 açSes o.dr.,1

,1981 - 1B3983I0.034) sem vai» nominel. O «W»

M di companbia p,e^ *m«£Ê^3tâ^^^~SJSrâ ELE nas nom.nalivns ou ao portadoi l

61366 779 24.038.534 vimenlaçao d

38311.196 Ane.o III * nolas eipl.cativas.
91.52%

8370338
99938272
63.90%
63.B60.656

"!"-¦' W't£^*^
A empresa n

patrimor

ramente. AdepiKiaçaoeslí--»-- • 
obl,i;aeilBamcu,„.Cor.

co.en.e des» eleito ml sendo amomtada S t>U.d «»P «'¦ IJ , 
„,, A|U51ed0 ,nv«„men.o IC.» m )

la co.-espondente lo, concluída e posta mi«»t »•«™ e 
„,„ do salde D,vtd»idos p.oposlo. C » ml

comtitufda po. ap.op.«So de <£*$» '^nirne 
S.adn & Le, da, Socied^es po, EWlo Lqurdo no

de co-eçao ™«',™l^™e,e,c,c,0!in,e.,oies.e,.ao sendo .eve,credor da conta D
Açües. Os lucros a leob.ai jpiopt.aoos a "»>»"••»"¦"aVrintõciacâbe amo.l./ação do
%0% a lucras acumulados. plopoitIon^nif»»?J»!*^™3iS d, SentCO Pübbco de . Rece.tas |ÇlS mili

tesultado do Biatxfcio ICr$ mil)

Créditos (CrS m'D
Obrigações (Cr $ mil)

„ „„m.™n„ ,. 0 impos..««.--l^-^;%[B79Crrc"aSdoeÍrJiqoq.»de6%
Eneigia EléMica. nos leimos do Drc.elii - u» \. gw

MOOECXWTAl:

70.426312
(6.566.0561
2301333

(3 764 723)
231381.638

3.159.15/
137344338

1392.731

I- Direitos e Bens próprios
Custos do Serviço -déficit
Imobiliíaçües alugadas a consumidores e a

empresas de energia elál rica
Diversos

0 S*"ll'«» "O »«"tà K,í r,[»-B6",ad° "• O 497.081
pe.da po. va..açio da po.csntagem de *"}**>*> 5.732361
Pa,.,c,paça-o no aumento do patiimínio llqu.do d. colada p^JZ

7Ar."A"A',A;A- ' 
"•¦¦'¦' ...'.. 

,õ, Nad«..,m,n.çaodo«lo,dod,»td^oéc„s^..^
íl„ conlíbeis pievism, no Oecntto B4.M1M- * «* « *%££& 

nlo ..W.*«™'«**^TLTe^^i™c.« «> ILETROPAULO .- A,mentos com
mentos está prevista para o e - -

la compann.a sio al Os mate..a,s rtqu..,doi

ie om lase de ,mplan,açao «Igons dos praotdi
içib detm

ÍHCÍcio de 1983 Os principoti pmcedimenlos tooltee

36 818.691
(1.707,166)
1.491.781

284.616
130.454.040

1407.187
56314393 ll- Di.eunseBensdeTeiceiios

Debíniu.es caucionadas - dhada ..uma
TIlulosemGa.amia-dfvidae.leina
Títulos em Garantia-d íwda local
ELETROBRAS/ReaLivar.lobaldeRewnao
ELETROBRAS/Reseiva Global de Garantia
Diversos

576338

e.eic.co socai. As demonstrações Imitia... dabêntures caoc.onadas estio drias em garantia de emp

implantados pela
de Obras, principal menti *> diStnbuiçSo, vmculadns âs cor

-X^-^r?,:S^^r = e^^P.eod,,o,B,nd.p^,B luanles sebie os ativos da Companbia.

OO "I o»J!"
im mi

26.47434B 11316.414

3,1.470 126.252
1031319 __6S93*9_

AjüMM MM3L
167356.7* 94.686393
84359.165 26.432212

6.096303
26.519390 19.001313
12 945.777 5576314
23.524369 : 24250M.

1fÍ6^57T5 176.1*4.556
nmprfctimos e contem gravernes tiu-

Saldo no mício doeteicicio
Ajuile de Imposto de Renda de t «ererems

Anteriores
Aumento de Capital-AGO 26 04B2

Capitalização d»' Resctvas
inteqialtíaçâo em Dmhetro

Aumento de Capital - AGO 22 09 0?
Quotas do INEE
Ciéduos de Oividendos - Municipal
Integralí/açíd em Dinheiro
DAEE ISPI
Outros Créditos -Eletrobrás

Doaçiios e Subvenções prua Inwslimenlos
Correção Monetária
TianslerÈncias
nealtíaçSo de Lucioi
Lucro Líquido do E >eicíci0
Oest mação dos lucros

Heserva Legal
Reserva de Lucioiâ Hcaii/ar
Dividendos propostos IO t 0,12 p/açaol

Saldamilimdoeiercíciu

Correio Ito» Lucn» < 0uníl L""""
C^n, «...rr. Em«H OuBrM L^l ^|1§| »cumu,rf<«__

iaCtçiui _í;A5*?

M,M347 543.3272 225,066 23.189.636 1*4384 9,97./,/100.442 8 674,28 15-54.050.694 /4.890.5B9

B9I6)

63355.200 153355 200)

485 015
979

485 015 317 956
979 257B

49
6.221

499351
23,056

I0B44M92 220334 22.671.008 1303.623 8.992013 96,96

I1.1B3.714I -

' 566.462

84/1946 160.703.212 /l 900,917
( ?9.342I

I.IB3.H4
113(19.741 1,^09241 8./IÍ.743

10 143,779
I 566 462I
""w, 

99711 2.7B6.99.7H. 2.2/9.797)
j.M 1J6J.I4 253 H.9 lb4.0.»U,'li

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

19Í2.

Cima

Residencial
Industria!

-Comércio. Servtç use
Outra-, Atividades
Ruia!
Podti Público
iluminação Pública
Serviço Público
ConiumofirtP""

10TAL

N»*t
Comu
midoftt
,lil 254 3 755.064

MWH ÇlíJéil
N? d«
Coniu
mtdorw

anexo in
T9BI

MWH Crí Mil

16,80 5.49B333 3I.23033C
37 701.623 037913 5.6/731977.902678

162 669
940

6 934
128
454
y|4

2 044 159 33.579.3/8
10,610 70391

569241 6,462.599
353 651 1681.206
B/7 663 320B342

24 310 330302

10 786 10 694/9127307.725

158 473 3359.97072.297354
754 33649 84.767

7 191 736 838 3.562.063
127 6BO'009 1262.359
361 1016,49 1637.1179
633 27.161 186 II)

2 029 063 13 94 793 i M VSUÜ }M¦*r~.i,..,1,.mMWH t-m iciatao tii
il3õ"27 iávjfJí>JJhhll

liÜHH.X™ lêfaçao ao e.e.c.tio an.e.A ,ad h d0 ...«-»=^r^:o« .*" ™s« ^ ..le»'!
consum**!'!''

tato de que no e«e<ciao
Subsistema Sãn Paul

4.UIZ OSWALDO NORRIS ARANHA
pTatidentt

QEOROE CALS OE OLIVEIRA
DiiítO) dt Conitnxio

JAYME OE SOUIA MOREIRA
Diretor de 0*lMbmçio

ARTHUR COHEN
OiretO'deOpp'1-.Í*)

GILBERTO MARINHO
DuctCdC Adm.nS'>aCão

SEROIOSUNEYGABIZO
D.ielui Oe fmjnfdS

PARECER DOS AUDITORES

JO»£ CCtTTA CAVALCANTI
Pr-suJ-nie

OERAUXl QUEIROZ SIQUEIRA
Conwtr*ro

LUIZ OtWALDO NORRIS ARANHA
Com«W>t"0

MAURO MOREIRA
Con»m-f"0

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EVANDRO MOREIRA OE SOUZA UMA

JOSÉ MARCONDES BRITO DE CARVALHO
Cunselhéi-o

MASATO YOK.OTA
Cora-ettwro

OSCAR NOGUEIRA CIMUCA
TCCRC RJ n0014 163-4

LIGHT - SERVIÇOS OE ELETRICIDADE S,í C0S0E 
tlETRICI0A0ES A levanta

,. E,am,n.mos o balanço pammon.al da IIGH »"^^ 
,B„„«Jo.dos luc.os acumulados

oo ^ 31 d. d.,emb,o d. 1982. as '*^^d"0™^,t,0 
,mfl0 naouel. data. Nosso e.ame

. oa, ouoen, e aplicações de .ku,^o es^o d^ « 
^' 

.c Jwixnttmnu. 
incluiu

loi ele.uado de aco.do com os pad.Ses rle auOrto.ra oe a " j,„m01 necessjr.os nas
a, p,o* nos .e,,.,.os con.aoer, . out.o, procedunen.m de *d.,<™ u r*,a ^
"funs.incas 

>. An,e„n,men,e. ,.«n,n.™» c «n, o™, 
J»^J» Ulai „„ „„>

roceiras do iwçlbo Hndoem 31 *«— * '^^^ d„dü 
„,,,,„ oB[,„„,

„, cwnpa,aç*. Nosso pa.eçe. soo.e essas demons.acoes .o. es tmM„Kk, 
dl cn.

Ítalos 3. 4 e 6 >. Os »i*«.^»"^'(J"uf^í : ,^ o. coneciu d« *«»***»
,K3o mon,,.na. mdus-'^%™^^m*^»i*^™<>>>«««-m

..cro.dos. .. O «10, de dce-minaon, 
^.^Zm™^^'^°™

Sdo d. 198. ^''^ZTlT^yZTs «ano d. Cont» do Se.v.çu Pu»,c„ de
Nota 3. alguns dos p.oced.mentos »"'*" ™!(? 

, tc„ nuia op,„*,.«.»-1"ev.n.ua,s,e
Ewía Elétuca. encont.amvt em lase de ,mp* wo. ^ „, ac
lle.o, oue poderèoad... -fü*"°Sr. ^tao,adeou.d.w «apoMid t*"
m„„açto l,nance,,a. •^^'T^TlimiMlt S A m 31 de M<tt« <«
monul e IrnanciadaLICHT -SERVI^"'1,,»6ciacu,ui 

,KU,wcor.esp.i."l.'nl«»i-e.c
e „ .esultado de so». ope.K6es« as on^s ao^c* « 

J 
<f 

„,,„ ,„„aOTP,M
„ „„do naouela ^'»-d'"'"'"" 

^TgftTeW 441/80 , 
"ce... 

ouanto a„ mcoD
, m,m .,é,„ca conlo.m, D..««. «1 0 9 5

PARECER DO CONSELHO FISCAL

dt pnerrjia etétri

S528S RJ. Nilton Cli.o - Contado. - CRC RJ IO3165
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8 ULTIMA HORA
Rio de Janeiro, terça-feira, 19 de abril de 1983

-ECONOMIA-

O mínimo pode ser maior
Murillo Macedo admite, mas tudo depende da economia.

Chega de recessão
Maurício Cibulares

A esmagadora maioria da sociedade
brasileira não quer a continuação da
política recessiva, seja a recessão como
objetivo central, seja ela como subpro-
duto de outros objetivos. Líderes da
sociedade, políticos e não políticos, de
todas as correntes de pensamento, já se
manifestaram a esse respeito, empostu-
ra tão unânime como inequívoca.

Se alguém duvidar disto, submeta a
matéria ao Congresso Nacional ou, me-
lhor ainda, a um plebiscito. Irá ver
como a recessão, causai ou incidental,
repugna a sociedade. Só meia dúzia de
burocratas a aceitam como inexorável.

: Todos estamos perfeitamente cientes
dos riscos potenciais de adotarem-se,
agora, as medidas indispensáveis à
contenção da recessão. Riscos poten-
ciais, porque ninguém pode garantir
que o Apocalipse com que nos acenam
os homens do Governo, no caso de não
obedecermos estritamente aos ditames
monetaristas, se torne efetivo. Pode
muito bem ser que as poucas nações
ricas do mundo não queiram retaliar o
restante pobre do planeta, mesmo que
esse restante pobre deixe de seguir o
receituário prescrito pelos ricos.

Dir-se-ú que assumimos compromis-
sos frente aos ricos, e que a honra
nacional nâo nos permite deixar de
cumpri-los. O grande compromisso que
todos temos é com os interesses do
Brasil; todos os demais são compromis-
sos secundários, passíveis de revisão
em qualquer tempo. Alguém se dignou a
nos consultar antes de entrar numa
política alucinada de preços para o
petróleo ou de aumentar estupidamente
os juros internacionais? Claro que não;
fizeram-no porque quiseram-no, como
diria meu caríssimo amigo Jânio Qua-
dros. Ou será que o conceito de honra,
ou o de compromisso internacional só
existe da parte dos fracos diante dos
fortes, dos pobres diante dos ricos?
Manda quem pode, obedece quem tem
juizo. Será isto aí?

A bertura política não é apenas fazer-
se a mímica da Democracia, através
eleições e mais toda a parafernália
meramente instrumental desse tipo de
regime político. Abertura política é não
permitir que a teimosia de meia dúzia
de tecnoburocratas prevaleça sobre a
evidente maioria esmagadora da opi-

nião do povo brasileiro. O Brasil não
quer mais políticas econômicas que
provoquem a recessão, e está disposto a
assumir os riscos decorrentes dessa de-
cisão. Porque a meia dúzia de babás de
economia nos trata a todos, nós, os
brasileiros, como crianças irresponsá-
veis? Quem lhes deu mandato para
decidirem contrariamente ao desejo
evidente de toda a Nação?

O Brasil vem sendo economicamente
governado dos salões barrocos dos
grandes hotéis de Londres, Paris, Nova
York, Tóquio e Frankfurt. Já é hora de
ser governado de Brasília, com um olho
no Norte /Nordeste e outro no Cen-
tro/Sul.

A honra nacional está todos os dias
sendo posta em cheque pelos banquei-
ros internacionais, que se recusam pu-
blicamente a concordar com os pontos
III e IV do plano brasileiro, por falta
de credibilidade nas informações que
lhe foram apresentadas, e que ao que se
sabe estão mesmos erradas, por incom-
petência ou má fé. Essa humilhação
internacional, à qual se soma o pedido
diário de cobertura para as agências
de nossos bancos no exterior, fere muito
mais a honra nacional do que qualquer
atitude máscula e clara que porventura
venhamos a adotar.

Se os ba.ncos internacionais não assi-
narem o que lhes pedimos, nas próxi-
mas horas, interrompa-se o diálogo e
declare-se a moratória, que certamente
será imitada pela grande maioria dos
paises pobres. O Presidente ao fazê-lo,
estará proclamando a nossa Indepen-
dência pela segunda vez. Só que o fará
num planalto e não à margem de um
córrego. Possivelmente estará a pé e
não a cavalo. Mas seu gesto será ainda
mais carregado de significação do que
o de D. Pedro I. "Laços fora", tem de
dizer o Presidente, como o disse D.
Pedro.

Aí, com as coisas claras e a área
interna limpa de quem não concorde
com o que exige a sociedade brasileira,
vamos partir para outro receituário
qualquer. Talvez pior. Mas, pelo menos,
será brasileiro, e não imposto por meia
dúzia de hienas e abutres financeiros
que já sentem o cheiro da carniça e
antecipam o banquete.

- O maior salário mínimo do País, válido
para a região Centro-Sul,, poderá ir além
dos CrS 34.762,80, (100% do INPC demarco),
segundo informou ontem o ministro do
Trabalho Murillo Macedo. "Nós estamos
estudando - afirmou - se a economia com-
porta um reajuste um pouco maior do que o
já foi anunciado, pois esse é o desejo meu e
de todos nós do Governo".

Murillo Macedo disse que prosseguiria
imediatamente em Brasília, aos estudos pa-
ra estabelecimento do novo salário mínimo
que será anunciado no dia 1 de maio. Ele
falou à imprensa no Aeroporto Internacio-
nal do Rio, antes de fazer conexão para a
capital federal, 2 horas após desembarcar
procedente de Lisboa, onde durante 3 dias
participou de uma reunião de todos os
ministros doTrabalhode língua portuguesa.

Com relação ao decreto-lei que modifica
a lei salarial, o ministro Murillo Macedo
disse acreditar na sua aprovação pelo Con-
gresso "porque, entre as propostas apresen-
tadas, essa é a mais branda". Para Macedo,
numa hora difícil como a atual, "a nossa
economia necessita que se faça esse "arran-

jo" na legislação salarial do País".
"A lei não muda fundamentalmente, já

que caem apenas os 10% do INPC para
aqueles que ganham até 3 salários mínimos.
No resto, a lei continua a mesma, o ou seja,
o seu fundamento maior, que é a semestra-
lidade dos reajustes, permanece. Temos que
verificar o seguinte: os tempos mudam, as
situações também mudam, e a gente tem
que se adaptar a elas".

Murillo Macedo salientou que não se faz
um decreto-lei apenas por fazer, porque
quando se toma iniciativa dessa natureza, é
porque existem razões muito profundas.
Lembrou que ninguém mais do que ele
defendeu a lei salarial na sua totalidade.

"Essa mesma modificação que hoje está
sendo atacada pela oposição, é a alteração
de uma lei que, por sua vez, também não
contou com o apoio da oposição quando foi
votada. Mas como o decreto-lei encaminha-
do pelo Presidente Figueiredo ao Congresso
é baseado em uma das propostas mais
brandas que nos foram enviadas, estou
absolutamente convencido de que será
aprovado".

O encontro realizado em Lisboa entre
ministros do Trabalho dos países de língua
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O ministro acredita que
o Congresso aprovará o decreto-lei

que modifica a lei salahal

portuguesa foi muito proveitoso, na opinião
de Murillo Macedo, pois permitiu a discus-
são de diversos temas de interesse comum,
como a formação do serviço de emprego
numa política integrada de desenvolvimen-
to. Segundo ele, o desemprego é um proble-
ma que preocupa atualmente o mundo
inteiro."Os índices de desemprego na Europa, de
acordo com os dados que recebemos duran-
te a reunião em Lisboa, são muito superio-
res ao nosso, sendo que em Portugal é de
8% disse o ministro, sem explicar os meto-
dos usados para se chegar a esses números,
já que somente no Rio, no mês de janeiro, o
índice de desempregados e de subdesempre-
gados atingiu 15% da população.

Murillo Macedo acrescentou que, apesar
de a situação ainda estar difícil em toda a
Europar-j-á se começam a sentir sinais de
recuperação na economia de alguns países,"o que abrirá também para o Brasil.uma
perspectiva melhor".

-NAVEGAGAO-
ma liTerminais

clandestinos
Docas quer conhecer todas operações

Com o objetivo de identificar terminais clandestinos
de cargas e cadastrar todos os portos privativos do litoral
fluminense, para regularizar suas operações, a Cia Docas
do Rio de Janeiro está procedendo rigorosa fiscalização e
levantamento de todo e qualquer porto de atracação de
embarcações situado em sua jurisdição que possa promo-
ver a movimentação de cargas.

Ordem de Serviço nesse sentido, assinada pelo dire-
tor-presidente de Docas, Pedro Batouli, delega aos geren-
tes de todos os portos do Estado - Angra dos Reis, Niterói,
Forno, Sepetiba e Rio de Janeiro - competência para
executar a fiscalização, efetuando inspeções permanentes
e recolhendo documentos ou dados de avaliação que
permitam a cobrança das taxas portuárias devidas.

Segundo informações de Pedro Batouli, são conside-
rados terminais ou embarcadouros de uso privativo toda a
instalação que movimente mercadorias sujeitas ao paga-
mento de taxas e emolumentos portuários, sejam cais,
portos de atracação, estaleiros, dutos molhes e outros
tipos. \

O faturamento da importância devida, de acordo com
os documentos arrecadados, será procedida imediatamen-
te. No caso de impossibilidade de recolher a documenta-
ção, a fiscalização colherá dados que permitam a avalia-
ção do débito e a gerência do Porto autuará a entidade
exploradora do terminal, concedendo-lhe prazo de 48
horas para contestação.

O não pagamento do débito devido acarretará multa
de 10% e juros de mora de 1% ao mês. Quando a
fiscalização constatar movimentação diferente daquelas a
que os terminais estão autorizadas, poderá autuá-las
também pelo uso irregular das instalações.

Para a execução dos serviços, as gerências estão
autorizadas a obter elementos junto às Receitas Federal e
Estadual e a solicitar colaboração'da Polícia Naval e a
fazer comunicados à Polícia Federal.

Emprego: Planalto tem que ajudar.

B AL ANÇ lc. pinto Amando

Petrobrás garante que
não atrasa pagamento
Empresa desmente calote contra a Venezuela

A Petrobrás desmentiu ontem notícia do
jornal El Nacional, de Caracas, segundo a
qual a Venezuela teria determinado suspen-
são do fornecimento de petróleo - bombea-
mento - a todos os navios destinados ao
Brasil por falta de pagamento.

Em nota oficial, a Petrobrás diz que"desconhece qualquer falta de pagamento,
pois tem mantindo sempre em dia seus
compromissos junto a agentes financeiros
nacionais e estrangeiros. Portanto, estra-
nha a notícia de que não efetuou pagamen-
to à Venezuela".' A notícia divulgada pela agência United
Press International, baseada no El Nacio-

nal, esclarece que nos últimos dias um
petroleiro brasileiro saiu vazio de Puerto de
la Cruz, 300 quilômetros a leste de Caracas,
devido ao fato de o Brasil não ter pago as
últimas vendas feitas pela Venezuela. A
Venezuela fornece entre 80 e 100 mil barris
por dia ao Brasil.

O jornal acrescentou que no terceiro
trimestre do ano passado ocorreu situação
semelhante, quando a Venezuela não can-
celou suas dívidas com relação ao açúcar
brasileiro, o que levou também a uma
negativa do Brasil para cumprir seus com-
promissos no setor do petróleo.

O plano emergencial do Governo Leonel
Brizola para a criação de empregos foi
definido ontem e se propõe garantir mais 75
mil empregos na área de construção civil,
implicando na aplicação de Cr$ 12 bilhões
mensais, dos quais o Estado e o Município
só terão condições de arcar com 15% ou
20%. O restante depende de liberação de
verba pelo Governo federal. Reforma de
prédios públicos (escolas, hospitais, presi-
dios e outros); construção de unidades
habitacionais; urbanização de lotes, para
financiamento à população de baixa renda;
limpeza de rios e canais e restauração de
rede de estradas vicinais são os pontos
centrais do plano.

Também foram definidas medidas a se-
rem adotadas a médio e longo prazo para a
geração de novos empregos, Segundo os
empresários, caso permaneça a atual situa-
ção dos 300 mil trabalhadores na constru-
ção civil, 150 mil perderão seus empregos
até outubro, quando terminam os grandes
contratos.

As medidas foram definidas ontem em
reunião coordenada pelo secretário de
Obras e Meio-Ambiente, Luís Alfredo Saio-
mão, que teve a participação dos secreta-
rios Carlos Alberto de Oliveira, do Trabalho
e Habitação; do Planejamento e Controle,
Fernando Lopes, e da Indústria, Comércio e
Tecnologia, Carlos Augusto Carvalho, além
de representantes da Secretaria Municipal
de Obras, da Associação dos Empreiteiros
do Rio de Janeiro, da Associação'Regional

Itamarati não sabe de nada
BRASÍLIA - O ministro Bernardo Pericás,
porta-voz do Itamarati, disse ontem que o
Ministério das Relações Exteriores não tem
qualquer informação sobre a suspensão,
pela Venezuela, do fornecimento de petró-
leo ao Brasil, por falta de pagamento.

Na embaixada da Venezuela, em Brasília,
o encarregado de negócios, Reynaldo Pa-
von, garantiu que não recebeu nenhum
comunicado da sua chancelaria sobre o
assunto. O embaixador Ildegard Perez Sig-
nini está em viagem pela Amazônia, inspe-
cionando as representações consulares.

O ministro das Minas e Energia, César
Cais, ouvido ontem à noite, disse que nada

sabe sobre o assunto, de competência, se-
gundo ele, do presidente da, Petrobrás, Shi-
geaki Ueki. O presidente da estatal brasilei-
ra esteve na Venezuela no mês passado
tentando acertar a troca de petróleo vene-
zuelano por açúcar brasileiro.

Ontem à noite a decisão da Venezuela
era vista em alguns setores de Brasília
como uma possível represália à viagem do
ministro Danilo Venturini ad Suriname, o
que não tem fundamento, pois a questão
fronteiriça da Venezuela é com a Guiana
com a qual tem limites e não com o
Suriname.

das Entidades de Crédito, Investimentos e
Poupança, do Sindicato da Construção Ci-
vil e do Sindicato dos Engenheiros.

O plano emergencial e as medidas a
serem adotadas a médio e longo prazo
serão levadas ao governador Leonel Brizola
na reunião do secretariado que se realiza
amanhã.

Segundo o secretário extraordinário do
Trabalho e Habitação, Carlos Alberto de
Oliveira, pelo menos duas das medidas do
plano emergencial dependem diretamente
do Governo federal, visto estarem inclufdas
no sistema financeiro de habitação: cons-
trução de unidades habitacionais e urbani-
zação de lotes.

O secretário anunciou que se reunirá
hoje com a direção do BNH para prosseguir
entendimentos, iniciados há 15 dias, que
visam a liberação imediata de recursos para
15 projetos já aprovados pelo órgão, que
representarão a construção de mais 30 mil
unidades habitacionais e vão gerar mais de
150 mil empregos.

O projeto integral está orçado, atualmen-
te em Cr$ 77 bilhões, sendo necessária a
liberação de CrS 7,5 bilhões ainda este ano.
Os 15 projetos incluem a construção de
conjuntos em Santa Cruz.(dois), Penha,
Kosmos, Manguinhos, Itaguaí, Itaperuna,
São Pedro da Aldeia, São Gonçalo, Rio das
Flores, Campos, Cambuci, Nova Iguaçu,
Cordeiros e Pociúncula.

Letra Capitalização.
Uma nota preta que a sorte traz.

SORTEIO DO DIA 16/04/83" 
63095
18332
22837 

'

38072

Sorteios semanais: CrS 51,2 milhões em prêmios por mès.

Café: contagem
de estoque sob

garantia da Justiça
A Justiça Federal de São Paulo recebeu

notificação judicial contra Joaquim Pereira
Leite e João Caran, com o objetivo de
adverti-los para que não criem, mais uma
vez, dificuldades à verificação de estoques
de café por parte de funcionários da Orga-
nização Internacional do Café.

Joaquim Pereira Leite e João Caran fica-
rão sujeitos a ação de perdas e danos, caso
insistam na obstrução praticada contra o
interesse público, ao impedirem a verifica-
ção em cinco armazéns do primeiro, em
Garças, São Paulo, e em um do segundo, em
Santa Fé, Paraná. A verificação de estoques
é realizada no mês de abril, no Brasil, para
contagem do volume físico e avaliação da
qualidade do produto em armazéns regis-
trados no IBC. Isto independente do pro-
prietário do café, sejam os produtores, coo-
perativas, comerciantes e industriais.

Os dois. notificados na Justiça Federal
paulista, ao impedirem a verificação do IBC
e da OIC - esta representada pela.agência
internacional especializada, a Societé Gé-
néralede Surveillance-causaram danos ao
País, em face da importância com que'ela
pesa nas discussões sobre quotas a serem
atribuídas aos países membros. A verifica-
ção deve abranger o máximo possível das
disponibilidades existentes.

BOLSA
Os negócios com ações na Bolsa de Valo-

res tiveram ontem um dos menores volu-
mes financeiros do ano, com operações â
vista no valor de Cr$556 milhões e uma
baixa média de 3% nos papéis selecionados
para amostra de lucratividade.

Em meio a este resultado, o rumor, poste-
riormente desmentido pela Petrobrás, de
que a Venezuela teria suspendido o forneci-,
mento de petróleo ao Brasil devido a falta
de pagamento, provocou sensível baixa na
cotação das ações da empresa, que no
fechamento do pregão ficaram na faixa de
CrS 11,81. As ações do Banco do Brasil,
embora caindo de preço, mantiveram-se na
faixa de Cr$ 15. Estes dois papéis foram
responsáveis por 39,5% das operações à
vista e, junto com as ações da Vale do Rio
Doce responderam por 51% dos negócios.

Das 30 ações selecionadas para amostra
de produtividade, 15 tiveram suas cotações
reduzidas, 11 subiram de preço, três perma-
neceram estáveis e uma não foi negociada.
As maiores altas ocorreram com os papéis
Petróleo Ipiranga (6,94%), Telerj (3,9%), Ba-
nerj (1,77%) e Brahma (1,74%). As baixas
mais acentuadas foram Samitri (9,92%),
Mesbla (8,44%) Petrobrás com direitos
(5,07%), Petrobrás sem direitos (6,58%) e
Vale do Rio Doce (4,46%).

BANCO CENTRAL DO BRASIL
* 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

COMUNICADO DEMAP N? 515
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica

que fará realizar a TOMADA DE PREÇOS DEMAP
N? 09/83, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: Fornecimento de 20 (vinte) modems ana-

lógicos para transmissão de dados de forma
síncrona a 2400 bps através de linhas telefôni-
cas comutadas (discadas).

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebi-
das no dia 04.05.83, às 10:00 horas, no Ediff-
cio-Sede do Banco Central, 19 subsolo, Audi-
tório n? 2, Setor Bancário Sul, Brasília (DF).

PARTICIPAÇÃO: Somente participarão da Tomada
de Preços firmas detentoras do Certificado de
Regularidade Jurídico-Fiscal (CRJF) ou do
Certificado de Registro no Cadastro de Forne-
cedores do Banco Central.

CÓPIA DO EDITAL: Diariamente, das 9:30 ás 12*00
e das 14:30 às 18:00 horas, nos seguintes en-
dereços:

SBS, Edifício-Sede do Banco Central, 2Y
subsolo - Brasília (DF).
Av. Presidente Vargas, 84 - Loja - Rio de
Janeiro (RJ).
Av. Paulista, 1804 - 8? andar - São Paulo
(SP).
Brasília (DF), 11 de abril de 1983.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Delfim negocia
em Chicago

O ministro Delfim Netto
chegou ontem a Chicago
para participar da 469 Con-
feréncia de Comércio Inter-
nacional, cujo objetivo
principal - segundo os seus
organizadores - é o de pro-
mover "o revigoramento da
economia norte-americana
e a remoção das barreiras
artificiais ao comércio
mundial".

A conferência foi aberta
com uma mensagem espe-
ciai do Presidente Ronald
Reagan, que se referiu de
forma positiva à retomada
do ritmo dos negócios nos
Estados Unidos, seguida de
exposição do secretário de
Comércio dos Estados Uni-
dos, Malcon Baldridge, que
desenvolveu os pontos
principais da estratégia
econômica norte-
americana para fortalecer o
comércio externo de seu
país.

O ministro Delfim Netto
fará uma exposição na ses-
são de abertura de hoje pe-
la manhã e, em seguida,
participará dos debates. Ele
pretende propor a criação
de um fundo de compensa-
ção dos débitos comerciais
dos países hoje com seus
pagamentos atrasados, de
modo a viabilizar a retoma-
da mais rápida do ritmo do
comércio internacional.

Junta tem novo
presidente hoje

Será hoje, às 17 horas, no
auditório do Instituto de
Previdência do Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida
Presidente Vargas, 660, a
posse do presidente e do
vice-presidente da Junta
Comercial do Estado do
Rio de Janeiro, respectiva-
mente, Feliciano Araújo e
J.A. Siqueira.

Operação Bazan
Três estaleiros de construção naval paralisaram suas

atividades este ano, por falta de encomendas. Sem ne-
nhum contrato, o estaleiro Mac Laren, em Niterói, pára
irremediavelmente, despedindo o restante de sua força de
trabalho - cerca de mil operários. O Ebin segue a mesma
trilha e o estaleiro Só, em Porto Alegre, entra no seu
maior nível de ociosidade. Isto, entretanto, não significa a
insolvência dessas indústrias, que podem diversificar suas
linhas de produção. A recessão na indústria naval atinge
primeiro os estaleiros de menor porte, deixando para
meados de 1984 os demais.

Enquanto isso, o Governo reafirma sua posição de
que não haverá recursos disponíveis para novos progra-
mas, mesmo reconhecendo a existência de demanda de
navios para o mercado interno. A situação de crise
favorece a intenção do Governo de enxugar o parque
naval brasileiro, considerado superdimensionado por téc-
nicos governamentais.

Hoje, o Brasil pode produzir 1,5 milhão de toneladas
de navios, a cada ano, e manter um contingente de
mão-de-obra equivalente a 40 mil empregos diretos. Todo
esse crescimento ocorreu com o aval do Governo que, em
1970, acreditou, investiu e estimulou a indústria de cons-
trução naval com programa de obras que levou o País ao
2Ç lugar no ranking mundial dos construtores navais.

Agora e abruptamente, inverte aquela tendência,
deixando essa indústria morrer à míngua. Enquanto o.
Governo tira a escada dos estaleiros nacionais, o Ministé-
rio da Marinha contrata estudos para o arrendamento da
Base Naval de Aratu, na Bahia, a um grupo estrangeiro.
Pelas declarações do ministro Maximiano da Fonseca, o
assunto está resolvido, mesmo contra o voto de três
componentes do Almirantado, que marcaram posições
nacionalistas. O grupo estatal espanhol, Bazan, então,
assume a melhor estrutura naval do País, depois do
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Ao que parece, pelo
menos até agora, o Presidente Figueiredo não concorda
com a proposta que, quem sabe, se constituiria no início
da desnacionalização da Indústria Naval Brasileira.

E mais...
A Navegação Vale do Rio Doce - Docenave - reque-

reu à Sunamam o mesmo tratamento dado pelo Governo à
iniciativa privada, ou seja, moratória por um ano no
pagamento das pretações devidas, ampliando o pedido
para navios de 70 mil toneladas. O mais contraditório
naquela empresa estatal é que ela própria controla o
transporte de carvão importado e permitiu que a Sider-
brás reduzisse 35% no frete do produto. Enquanto tudo
aumenta em relação ao dólar, a queda nos fretes inviabili-
zou até mesmo os próprios navios da Docenave. Só
estimula os afretamentos.

O superintendente da Sunamam, almirante Jonas Lor-
rêa da Costa, avisando aos navegantes que não permitira
o vazamento de informações no órgão. A Sunamam tem
um canal aberto entre alguns servidores e armadores
interessados em conhecer antecipadamente pareceres
despachos e decisões de todos seus departamentos. U
almirante Jonas abrirá inquérito sumário se ídidentificar
funcionários usando daquele expediente.

A Capitania dos Portos, em Santos, abriu inquérito para
apurar o favorecimento de práticos a determinadas em-
presas de rebocadores. Em Santos, como no porto do Rio,
há no momento excesso de empresas operando no setqr, o
que vem baixando a qualidade do serviço.

Fontes do setor indicam que o mercado nao suporta o
que vem baixando a qualidade do serviço. Fontes do setor
indicam que o mercado não suporta o grande número de
rebocadores em operação no Porto de Santos e alertam
para o perigo de novas concessões, baseadas em estudo de
viabilidade apresentada pelas próprias empresas interes-
sadas, que não refletem as condições reais do mercado.

Exportação de
navio tem regras

Viacava estabelece financiamentos
A Cacex - Carteira de Comércio Exterior do Banco do

Brasil - está aberta para apoiar as exportações de navios
mercantes destinando financiamentos de aproximada-
mente USS 400 milhões. Essas as informações prestadas
pelo presidente da Esabrás (Estaleiros Associados do
Brasil), comandante Paulo Gouvêá, após encontro que
manteve com o diretor do órgão, Carlos Viacava. Explicou
que o diretor da Cacex definiu as regras de financiamento
à exportação de embarcações: juros de 7,5%, com um ano
de carência; dez anos para pagar e 85% de financiamento
no decorrer da construção. Gouvêa disse, ainda, que
Viacava prefere adotar o exame de caso por caso e nao um
bloco de exportações de navios.

O presidente da Esabrás embarca para o México, dia
26 para negociar com a Pemex, estatal de petróleo
mexicano a venda de 5 navios, de produtos químicos a
serem construídos pelo grupo CCN - Estaleiro Mauá -
enquanto os demais estaleiros nacionais negociam com
outros países. Informou, ainda, que todos os associados da
Esabrás estarão trabalhando na concorrência aberta pela
Venezuela, que prevê a troca de quatro embarcações
fabricadas'no Brasil por petróleo venezuelano e, indivi-
dualmente, a Ishibrás mantém consultas com a Noruega
para exportação de navios especiais, assim como o estalei-
ro Caneco continua conversação com armadores france-
ses. CONCEX

Hoie o Conselho Nacional de Comércio Exterior -

Concex -' reúne-se. em Brasília, para definir entre outros
itens os portos prioritários que serão usados exclusiva-
mente para exportação de produtos. ,,

I
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Morta ao fugir do assalto
Escapou do bandido mas foi arremessada longe por um automóvel

Lídia Bureau da Câmara Canto, casada,
de 38 anos, morreu ontem à noite na
Unidade de Tratamento Intensivo do Hos-
pitai Miguel Couto, para onde foi levada,
depois de ter sido atropelada na Avenida
Borges de Medeiros, na Lagoa, quando
fugia de dois assaltantes. A vítima pratica-
vn cooper naquele local junto com a amiga
e vizinha Dercy Luiz Schliemann, de 37
anos, quando nas proximidades do Clube
Monte Líbano surgiram dois jovens, sendo
um louro e outro mulato, que anunciaram o
assalto. Eles já haviam roubado um cordão
de ouro de Dercy quando a companheira
desta se desesperou, correu para a rua e foi
atropelada por um automóvel não identifi-
cado,sofrendo,íemconseqüência„traumatis-
mo craniano. A morte de Lídia é mais um
produto da insegurança em que se encontra
a Zona Sul.

PRIMEIRA VEZ

Moradora do prédio de número 28 da Rua
General Garzon, no Jardim Botânico, Der-
cy convidou a vizinha para praticar cooper,
exercício que faz diariamente. Lídia Bureau
aceitou o convite e ontem, pela primeira
vez, resolveu fazer uma caminhada para se
adaptar fisicamente às corridas mais seve-
ras. Era pouco mais de 16 horas quando os
rapazes surgiram e um deles, mostrando
um canivete de lâmina longa, anunciou o
assalto. Primeiro abordaram Dercy Luiz, de
quem arrebataram o cordão. Antes de exi-
girem o cordão usado por Lídia, ela correu
apavorada e foi colhida por um automóvel,
cujo motorista não pôde evitar o impacto e
tratou de fugir. A violência do choque
causou traumatismo craniano na mulher e
houve perda de massa cefáliÇa. Levada
para o Hospital Miguel Couto, Lídia não
resistiu ao ferimento e morreu, apesar de a
equipe médica ter lutado por mais de três
horas, tentando salvá-la.

Os pais de Lídia Bureau da Câmara Can-
to estiveram no Hospital, mas não revela-

Dercy Luiz Schliemann (E)
relatou como ocorreu o assalto que acabou

tirando a vida de Lídia

ram seus nomes. Ele é médico, segundo
uma vizinha, por isso teve acesso àUTIdo
Miguel Couto, onde permaneceu alguns
minutos para voltar deprimido àsala onde
era aguardado por amigos e parentes. To-
dos evitaram comentários, o que foi feito
somente por uma senhora idosa. Esta la-
mentou o acontecido, mas disse ter certeza
de que 

"esses acontecimentos funestos são
conseqüência lógica da insegurança sentida
por todo morador da Zona Sul". A 14'J DP
está tentando identificar e prender os assai-
tantes que provocaram a morte de dona
Lídia, que deixou marido e três filhos meno-
res.
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,.a delegacia, o ladrão Luís Augusto (D)
ouve as acusações de Mauro Braga e sua mulher Josete, em cuja casa ele

foi surpreendido roubando e depois quase morreu

Quase foi linchado
Estava amarrado ao poste e sendo surrado

sJ i ' •!

Policiais da 22° Delegacia, na Pe-
nha, salvaram ontem do linchamento
o ladrão Luís Augusto da Silva, de 25
anos, que fora surpreendido dentro da
casa 131 da.Rua Cuba, naquele bairro.
O marginal já havia se apoderado de
Cr$ 300,00 e um relógio de pulso
quando foi agarrado e amarrado a um
poste, sendo violentamente surrado.
Os detetives que sob vaias o retiraram
das mãos da multidão levaram o ban-
dido para o Hospital Getúlio Vargas,
onde ele foi atendido com muitas
contusões e escoriações.

No momento em que era autuado
na 22*' Delegacia, Luís Augusto da
Silva revelou que, por furtos, já res-
pondeu inquéritos nas 38° e 40* Dele-
gacias, respectivamente na Vila da

Penha e Rocha Miranda. Ele infor-
mou que está desempregado e revelou
sua maneira de atuar: "Eu passo por
uma rua e quando vejo a porta de
uma casa aberta, entro e roubo tudo
que estiver ao alcance".

CRIANÇA

Ontem, Mauro Braga, de 27 anos,
foi à padaria levando no colo o filho
Leandro, de 3 anos. Ele mora na Rua
Cuba, 131, e ao sair esqueceu-se de
fechar a porta. Foi quando passou
Luís Augusto, que entrou na sala e
logo se apoderou de um relógio e
Cr$ 300,00 que estavam sobre uma
mesinha. Josete Ribeiro, de 23 anos,
mulher de Mauro, ao deparar com o

estranho dentro da casa gritou por
socorro. O marido chegou naquele
instante e foi empurrado pelo margi-
nal deixando a criança cair. Esta se
machucou e também teve de ser me-
dicada no Hospital Getúlio Vargas.

Populares ao ouvirem os gritos do
casal, acorreram em auxílio, conse-
guindo segurar o ladrão. Logo apare-
ceu uma corda com a qual o marginal
teve as mãos e pés amarrados, sendo
em seguida atado a um poste. Com
paus e pedras, Luís Augusto seria
supliciado até a morte, caso não apa-
recesse ali uma equipe policial da 22'
Delegacia. Os detetives tiveram que
ser enérgicos para retirar o bandido
do meio da multidão.

Jucélia, mãe de Márcia, contou
que sua filha fugiu de casa para morar com Marrom, que

acabou assassinando-n friamente

Traficante foi quem
matou menor na favela

Marginal liderou invasão ao Miguel Couto
Foi o traficante de tóxicos e dono das

bocas de fumo da Favela do Vidigal, Roney
da Silva, o Marrom ou Escurinho, de 23
anos, quem jogou a menor Márcia Maria
Soares da Silva, de 17 anos, de um táxi em
movimento e lhe desfechou um tiro no
peito, domingo passado, na Estrada da
Gávea junto à Favela da Rocinha. O motivo
do crime foi passional, pois Marrom era
amante da menor, que o abandonou para
viver com Henrique Otávio de Oliveira,
cujos documentos foram encontrados por
um médico do Hospital Miguel Couto na
calcinha da vítima. O marginal liderou,
recentemente, uma invasão àquele hospital
para seqüestrar um comparsa. A Polícia
teme que ele repita o episódio para eliminar
Márcia Maria.

SURPRESA
Ontem à tarde a reportagem de ULTIMA

HORA conseguiu localizar a mãe de Már-
cia, Jucélia Soares da Silva, de 34 anos, em
seu emprego de doméstica numa rua do
Engenho Novo. Surpreendida pela informa-
çâo de que a filha fora baleada, ela contou
ter a menor fugido de casa há cerca de um
mês para viver com o traficante Marrom,
que tem outra mulher na Favela do Vidigal.
Quem apresentou a jovem ao bandido foi
sua homônima, Márcia Rodrigues, de 31
anos, traficante de drogas, que cumpriu 1
ano de prisão, por roubo, no Instituto Penal
Talavera Bruce e esteve envolvida na tenta-
tiva de resgate de um marginal durante
misse numa igreja do Engenho Novo, onde
foi morto a tiros um detetive lotado na 23*'
DP. Sempre ligada a marginais, Márcia
Rodrigues teve três amantes assassinados a
tiros e, atualmente, trafica drogas para

fornecer dinheiro a outro amante que está
preso na Penitenciária Lemos de Brito. Tal
é sua periculosidade que uma de suas irmãs
foi obrigada a pedir garantias de vida à
Polícia, depois que ela mandou um margi-
nal violentá-la.

MELHORA
Ontem, Márcia Maria saiu do CTI do

Miguel Couto e foi transferida para uma
unidade intermediária do mesmo hospital,
por apresentar sensíveis melhoras, apesar
da bala que a atingiu ter-se alojado junto
ao coração. Ela contou ter sido agarrada
por Marrom numa festa da Rua Dois, na
Rocinha, e posta num táxi de alfa TN e final
númerr. u/3, cujo proprietário serve a
traficantes e outros criminosos daquela fa-
vela e do Vidigal. No trajeto, como se
negasse a reatar o romance com o margi-
nal, este abriu uma das portas, com o carro
de praça em movimento, jogou-a na rua e
fez dois disparos contra ela, acertando um.
Pensando ter matado a menor, Marrom
fugiu.

Como se tivesse instruída pelo bandido, a
ladra e traficante Márcia Rodrigues compa-
receu no final da tarde de ontem à 15*' DP,
onde acusou a menor de ter vários aman-
tes, todos bandidos, e defendeu Marrom das
acusações feitas contra este. O inspetor
Helinho e o detetive Valdir estranharam o
fato de a mulher haver mencionado os
nomes de vários marginais com_os quais a
vítima teria ligações. Os policiais'aguardam
que Márcia, a baleada, se recupere, para
ouvi-la. Ante o apelo feito por sua mãe, a
Polícia reforçou a vigilância no Hospital
Miguel Couto, para evitar nova invasão.

Marisqueiro
morreu afogado

na Praça XV
Duas equipes do Corpo Marítimo

de Salvamento ocupando as lanchas
L-13 e L-52 foram acionadas na ma-
nhã de ontem para localização do
marisqueiro Clóvis da Cunha Fernan-
des, de 25 anos, que mergulhou nas
proximidades da estação das barcas,
na Praça 15, desaparecendo. Os ho-
mens rãs só vieram encontrá-lo quase
uma hora depois, preso no lodo. O
corpo foi levado para a sede do Salva-
mar, em Botafogo, de onde o remove-
ram para o Instituto Afránio Peixoto.

Clóvis, segundo souberam policiais
da 3« Delegacia, no Centro da cidade,
fazia parte de uma comunidade de
colhedores de mariscos que vive na
Praça 15, nas proximidades da esta-
ção das barcas. Ele, além de ser epi-
léptico era alcoólatra e, ontem, antes
de mergulhar, ingeriu várias doses de
cachaça.

O VALENTÃO
Sozinho, quebrou a 21- DP

Campana já tem piano
para conter violência

Novo secretário quer dinamizar Polícia
"A violência tem várias causas e Polícia

não atua sobre as causas. Polícia atua sobre
os efeitos". A afirmação é do novo secreta-
rio de Polícia Judiciária e Direitos Civis,
delegado Arnaldo Campana, que tomará
posse hoje, às 11 horas, no Palácio Guana-
bara, e ao meio-dia receberá o cargo do
secretário interino, Vivaldo Barbosa. Embo-
ra a escolha de seu nome para chefiar a
Polícia tenha sido anunciada oficialmente
desde sexta-feira última, pelo governador
Leonel Brizola, Arnaldo Campana teve on-
tem um dia normal de trabalho, chegando
bem cedo ao Departamento de Polícia Espe-
cializada, do qual é o diretor.

Entre os muitos planos que levará para a
nova secretaria, Arnaldo Campana preten-
de dinamizar e reaparelhar a Academia de
Polícia, além de examinar todas as reivindi-
cações e sugestões da classe policial, valori-
zando e profissionalizando o policial, sem
esquecer a questão salarial. Sobre o comba-
te à violência, ele tem planos imediatos e
lembra que ela "não é um privilégio do
Brasil e muito menos do Rio de Janeiro,

assim como não terá solução com uma
medida exclusivamente de ordem pessoal.
O que pretendemos fazer para contê-la e
apurar realmente o grande número de cri-
mes que vêm acontecendo em nossa cidade
é a implantação de um plano de trabalho
cujos resultados talvez não tenhamos a
curto prazo, mas a médio e longo prazos".

- Para isso - afirma o secretário-delegado
- nós precisamos valorizar e profissionali-
zar o policial com apoio técnico e científico
à investigação para que os crimes sejam
mais bem apurados. A nossa pretensão, a
nossa idéia, é de reformular e dinamizar a
Academia de Polícia, transformando-a nu-
ma escola de preparação e valorização do
policial, para que possamos ter uma Polícia
eficiente, uma Polícia respeitada pela socie-
dade e um policial que saiba respeitar
também o cidadão.

A primeira providência que o secretário
Arnaldo Campana solicitará ao governador
Leonel Brizola será um código de venci-
mentos para a Polícia Civil, a exemplo do
que já existe para a Polícia Militar.

Viúva de preso
quer indenização

por sua morte
O advogado Jorge Beja entrará se-

gunda-feira, na Justiça, com uma
ação contra o Estado, reivindicando
uma indenização equivalente a 200
salários mínimos, por danos, e pensão
para os cinco filhos de Celina Souza
Fragoso, viúva do sentenciado Carlos
Alberto D'Ávila Fragoso. Este último
foi morto a golpes de facão desferidos
pelo assaltante e homicida Roberto
Guimarães da Silva, na cela 4 da
galeria D do presídio Hélio Gomes,
dia 14 último.

O advogado usará como argumento
o princípio jurídico de que "o Estado
é responsável pela reparação de um
detento morto por outro companhei-
ro de cela, sendo dispensado investi-
gar se a vítima contribuiu ou não
para o homicídio". Se baserará, tam-
bém, no que dispõe o artigo 153,
parágrafo 14, da Constituição Fede-
ral, segundo o qual 

"impõe-se às au-
toridades o respeito à integridade físi-
ca e moral do detento ou do presidia-
rio".

O procurador-geral do Estado,
Eduardo Seabra Fagundes, admitiu
ontem que' pode haver negligência
por parte do Estado nesses casos,
porém, dependerá das investigações,
porque p cidadão estava legalmente
preso. É necessário averiguar se a
morte teve ou não participação ou
omissão de um agente do poder públi-
co.

Seabra Faaundes disse que não é
fácil definir a posição do Estado, pois
as providências para segurança do
interno são todas tomadas.

Celina contratou
advogado e quer que Estado

pague a indenização

Ela combinou comigo de irmos a E
um motel, paguei CrS 5 mil de despesa o
no baile do Chachadão, e, no final, a |
mulher disse quq não ia mais. Fiquei o
revoltado e saí puxando o braço dela |
dentro do ônibus. Assim o fotógrafo °
comercial autônomo Gilberto Alves
Teixeira, um mulato alto e forte, de 35
anos, descreveu o início da briga
ocorrida na madrugada de domingo
último na porta da 21'-' DP, em Bonsu-
cesso, e que deixou como saldo poli-
ciais feridos e o plantão da delegacia
destruído.

De fala mansa e pausada, Gilberto
afirmou que 

"em momento algum,
antes da pancadaria começar, os poji-
ciais se identificaram ou me deram
voz de prisão". Segundo sua versão, a
briga teve início no interior do ôni-
bus, próximo à delegacia. Com o tu-
multo, o motorista encaminhou o vei-
culo para a DP e, na porta, ao descer
do coletivo, ele levou um tapa de um
homem que não sabia ser policial. Na
versão dos policiais, Gilberto recebeu
voz de prisão e não a acatou, dando
uma rasteira no detetive Cláudio e
um soco no detetive Xerém.

TRÁGICO E CÔMICO

Para os próprios policiais da 218 DP
que estavam ontem de plantão, Gil-
berto parece uma pessoa calma mas
extremamente agressivo.se alcooliza-
do. "Se tudo não tivesse sido trágico,
seria cômico" - disse um dos policiais,
enquanto Gilberto estava no Instituto
Médico Legal fazendo exame de cor-
po de delito. Suas costas apresentam
diversos hematomas produzidos por
pauladas, seus olhos têm manchas
roxas na parte inferior, o braço es-
querdo está quebrado e apresenta
muitos arranhões. "E a mulher nem
valia tanto assim" - comentou o
agressor ao contar o princípio da
história. "Há dois sábados seguidos
eu fui ao baile do Chachadão, no
Jardim América, Ilha do Governador,
e conheci Maria do Perpétuo Socorro,
iniciando um namorico. Sou um ho-
mem casado, mas a gente gosta de se
divertir" - frisou. Então marcaram
um novo encontro, no próximo sába-
do, no mesmo local.

PAGOU TUDO

- Cheguei no baile por volta de 23
horas e encontrei-me com Socorro.
Ela estava acompanhada de dois ami-
gos e nós alugamos uma mesa. Pedi-
mos bebida e passamos a nos divertir,
até que convidei-a para irmos a um
motel e ela concordou. No final do
baile pegamos o ônibus 696 - Dendê-
Méier - junto com os amigos dela e
no meio do caminho ela disse que não
fa mais sair comigo. Tentei conversar,
ponderei que aquilo não se fazia, que
eu tinha pago toda a despesa e que
eia ia sair comigo sim.

Já próximo à 21*- DP, em Bonsuces-
so, Gilberto levantou-se do banco e
puxou Socorro pelo braço. Os dois
amigos da mulher também se levan-
taram e a agarraram pelo outro bra-
ço, criando a confusão no coletivo:
Socorro no meio e três homens
disputando-a cada um para um lado.
Embora negue que tenha dado tapas
na mulher. Socorro ao chegar à dele-
gacia apresentava marcas no' rosto e

Gilberto está
muito machucado, mas com

fama de valente

afirmava terem sido violências come-
tidas por Gilberto.

O RINGUE

O ônibus parou na porta da delega-
cia e, a partir daí, existem duas ver-
soes: Os policiais contam que os de-
tetives Cláudio e Xerém tentaram
subir no ônibus e foram inpedidos por
Gilberto, que lhes aplicou socos e
rasteiras, mesmo ao ouvir voz de
prisão. Outros policiais vieram e o
agressor, possesso, enfrentou a todos
e aos passageiros do ônibus que qui-
seram auxiliar os detetives. Levado,
com muito custo, ao interior da dele-
gacia, Gilberto recomeçou a briga
mais uma vez e quebrou máquinas de
escrever, telefones, cadeiras e outros
móveis. Para tentar contê-lo, os poli-
ciais foram obrigados a usar de força
física. ¦ ,„ ,

Na versão de Gilberto, quando o
coletivo parou na porta da DP, ele
quis descer, mas os passageiros grita-
vam: "é esse, é esse". Então, dois
homens, que só mais tarde ele soube
tratar-se de policiais, o agrediram
com tapas. "Eu apenas me defendi,
principalmente porquê pensei que os
homens eram passageiros que tinham
descido pela porta de trás" - disse
Gilberto. De acordo, ainda, com suas
palavras, alguns motoristas de táxis
que estavam parados no bar em fren-
te, para ajudar a Polícia também o
agrediram. Por isto ele correu para o
interior da DP. Lá, os dois policiais
continuaram a bater-lhe com um pe-
daço de pau e houve a reação. "Não

vou apanhar sem reagir. Nem mesmo
de polícia. Joguei a máquina de escre-
ver, os telefones e quebrei tudo para
me defender". Mostrando a parte in-
terior do braço direito, Gilberto afir-
ma: "essas marcas de pauladas são
por eu tentar escorar a pancada. Eu
errei e peço desculpas. Mas se eles (os
policiais) tivessem dito desde o início
que eram da Polícia, nada disso tinha
acontecido".

-REGISTRO-
O maior

roubo
em Vitória

Aproximadamente Cr$
240 milhões em jóias foram
roubados na madrugada de
domingo para ontem da
Relojoaria Moscon, no cen-
tro de Vitória, depois que
ladrões derrubaram par-
cialmente uma parede e,
utilizando-se de um maça-
rico, arrombaram um cofre
cuja porta pesa 800 quilos.
Segundo policiais encarre-
gados da investigação do
assalto, este foi o maior
roubo de jóias já ocorrido
no Espírito Santo.

O proprietário da relo-
joaria, Oswaldo Moscon,
chorou ao chegar pela ma-
nhã ao seu estabelecimento
e encontrar o cofre total-
mente vazio, com várias
caixas de segurança, nas
quais estavam guardadas
as jóias, espalhadas pelo
chão. As jóias não estavam
no seguro e ele acha que os
ladrões devem fazer parte
de uma quadrilha especiali-
zada em roubo de jóias que
está agindo na capital, pois
este é o segundo assalto a
relojoaria em menos de
uma semana.

Dois vigias noturnos que
trabalham no quarteirão
onde está localizada a loja
revelaram ter ouvido ai-
gum barulho durante a ma-
drugada, mas não deram
maior importância aoiato.
Para chegar à relojoaria, os
ladrões, primeiro, através-
saram um casarão abando-
nado, chegando ao galpão
de uma loja vizinha, onde
fizeram dois buracos numa
parede para terem acesso
ao cofre com dois metros
de comprimento por um de
altura.
¦ Morto a pauladas. O tin-
tureiro Jarbas de Souza
Barbosa, de 45 anos, resi-
dente à Rua José Jerônimo
de Mesquita, 4, Bairro Al-
merinda, São Gonçalo, ma-
tou ontem, a pauladas, o
armador desempregado Jo-
sé da Conceição, de 38
anos, solteiro, morador na
mesma rua, lote 7. O crimi-
noso, preso em flagrante,
não quis explicar por que
cometeu o- crime. Jarbas,
depois de cavar um buraco
em seu quintal em formato
de cova rasa, atraiu o ar-
mador à sua casa. Ali, mu-
nido de um pedaço de pau,
passou a espancar José,
acabando por mata- lo.
Consumado o crime, Jar-
bas, incorporado de um es-
pírito, começou a dançar
em torno do morto. Logo
foi cercado por populares
que tentaram linchá-lo.
Preso, acabou levado para
a 75-J Delegacia Policial, em.
São Gonçalo, e autuado em
flagrante. A Polícia não
tem dúvida de que o tintu-
reiro entrou num processo
de loucura e pretendia eh-
terrar o armador em seü
próprio quintal. Contudo,
vizinhos informaram aos
detetives que o crime pode
ter sido provocado pelo ciú-
me doentio que p assassino
nutria por sua mulher
Cleonice, de quem está se-
parado e que teria uma
aventura amorosa com Jo-
sé da Conceição. Cleonice
será ouvida pela Polícia,
quando contará seu envol-
vimento com o armador de-
sempregado.

Hotel assaltado. Arma-
dos de revólveres, seis ho-
mens investiram durante a
madrugada, contra o Hotel
Mirage, na Avenida Brasil,
em Bangir, onde renderam
funcionários e apoderaram-
se do dinheiro da féria. Os
hóspedes também foram
rendidos e saqueados.
Quando os marginais pre-
paravam-se para a fuga, os
seguranças do estabeleci-
mento foram alertados, ha-
vendo intensa troca de ti-
ros. Um dos bandidos, iden-
tificado como Jorge Antô-
nio de Oliveira, levou um
tiro na testa e, em estado
grave, está internado no
Hospital Souza Aguiar. Os
outros cinco assaltantes
conseguiram escapar, utili-
zando o Corcei II amarelo,
placa TB-9520. Policiais da
348 DP, em Bangu, estive-
ram no local e, junto aos
empregados da firma, não
conseguiram sequer identi-
ficar os elementos da segu-
rança que enfrentaram os
ladrões.
¦ Executado. Um homem
moreno, de aproximada-
mente 25 anos e que vestia
bermuda e camiseta bran-
cas, calçando tênis e meias
lambem brancos, foi en-
contrado morto, ontem,
com um tiro na cabeça, na
Rua Piauí, próximo à Praia
da Brisa. Policiais da 35'*
DP, em Campo Grande, fo-
ram ao local e não conse-
guiram nenhuma pista para
identificação, tanto da víti-
ma como do criminoso. Di-
versos moradores foram
ouvidos pelos detetives,
mas nenhum deles fome-
ceu qualquer detalhe que
possibilitasse o esclareci-
mento do crime. Os poli-
ciais, contudo, ficaram sa-
bendo que a área onde o
desconhecido morreu é in-
festada de marginais, prin-
cipalmente traficantes e vi-
ciados em tóxicos, e que
outras pessoas já foram
também ali eliminadas.

I
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Terror ataca em Beirute
Quarenta mortos em atentado à embaixada americana

—TELEX—;
URSS nfio exclui
uso de míssil na
América Central
;0 primeiro conselheiro

da Embaixada soviética em
Washington, Victor Isakov,
disse que nenhum respon-
sável soviético "falou sobre
instalação (de mísseis) na
Nicarágua" e que é "inútil
especMla." sobre os locais
onde poderiam ser instala-
dos. I .akov declarou à ca-
deia de televisão norte-
americano CBS que a insta-
lação de mísseis soviéticos
próximos aos Estados Uni-
dos "será uma decisão for-
cada", pois os mísseis nor-
te-americanos na Europa
poderão 

"golpear" o terri-
tório soviético e os "nossos

não podem, atualmente,
chegar ao território norte-
americano".
¦ Portugueses contra ar-
mas nucleares. Oitenta e
cinco por cento dos portu-
gueses são contra a instala-
ção de armas nucleares em
seu território, informou
uma pesquisa publicada na
edição desta semana da re-
vista Expresso. Somente
7,4% dos interrogados foi a
favor das armas nucleares.
Segundo a pesquisa, a opo-
sição às armas nucleares é\
especialmente forte entre
pessoas de 31 a 40 anos,
faixa em que 96,8% se ma-
nifestaram contra a sua
instalação.
O Gandhi segregado. Sir
Richard Attenborough vol-
tou atrás ontem em sua
decisão de assistir às es-
tréias racialmente segrega-
das na África do Sul de seu
filme Gandhi, ganhador do
prêmio Oscar, e disse que
irá se o Governo de Preto-
ria abrir todas as sessões a
todas as raças. "A condição
é que o Governo da África
do Sul abra cada sessão de
Gandhi a todas as raças
durante toda a mostra do
filme, sem requerimento
para que cinema algum pe-
ça permissão", expressou
Attenborough numa decla-
ração escrita.

¦ Presidenciável. Dizendo
que o Presidente Reagan
está acabando com a capa-
cidade de trabalho do país,
o senador do Partido De-
mocrata, Ernest Hollings,
lançou-se ontem como
quinto aspirante à Presi-
dência dos EUA.

0 Independência do Zimba-
bwe. Foi comemorada on-

m, com discursos apelan-
i à união nacional e a
hstrução de um verda-

deiro socialismo, a lnde-
pendência do Zimbabwe, a
ex-colônia Rodésia. Tanto
o Presidente Canaan Bana-
na, quanto o primeiro-
ministro Robert Mugabe,
usaram da palavra.

¦ Prêmio Pullitzer. O júri
do Prêmio Pullitzer confe-
riu três de seus prêmios
mais cobiçados aos jorna-
listas americanos que co-
briram a guerra do Líbano.
Loren Jenkins, do Washin-
gton Post, Thomás Fried-
man do The New York Ti-
mes e o fotógrafo Bill Fo-
ley.da agência "Associated
Press".

¦ Recessão mundial. O pre-
sidente do Banco Mundial,
A. W. Clausun, afirmou on-
tem, em Bonn, que a reces-
são do 3-' M undo é um peri-
go muito real e pode frus-
trar a recuperação das eco-
nomias dos países indus-
trializados. Clausen tam-
bém defendeu a tese de que
o fluxo de capitais para o 3'-'
Mundo não deve parar, e
que as medidas protecionis-
tas devem cessar.

¦ Andropov preocupado.
Apesar da alta dos indica-
dores econômicos de seu
país, o líder soviético, Yuri
Andropov pediu, ontem, em
Moscou, que todos se esfor-
cem para melhorar a co-
lheita de cereais da URSS.

¦ Trilateral contra o MX. A
influente Comissão Trilate-
ral publicou relatório onde
exorta os EUA a abandona-
rem o Projeto MX (mísseis
transportados) recente-
mente recomendados por
comissão do Pentágono ao
Presidente Reagan.

Beijo tribal

BEIRUTE - Uma bomba destruiu ontem o ãl "

prédio' da Embaixada dos Estados Unidos no =

Líbano, matando pelo menos 40 pessoas e cati- s^
sando pelo menos 105 feridos, tima organização ^
extremista muçulmana, a "Organização da Lu a ^
Islamita", assumiu a responsabilidade pelo ^2.
atentado num telefonema para uma agência de
notícias local. O mesmo grupo se responsabili-
zou pelo ataque com granadas que feriu cinco
fuzileiros navais norte-americanos, no dia 16 de
março, nos subúrbios de Beirute.

A rádio "A Voz do Líbano", porta-voz dos
milicianos falangistas, informou que o atentado
foi realizado por um suicida, quelançou um
caminhão carregado com cerca de 135 quilos de
explosivos contra os portões do edifício, situado
em frente ao mar.

MUTILAÇÕES
O hospital da Universidade Americana de

Beirute informou que recebeu os corpos de 29
mortos, dos quais somente nove estavam identi-
ficados até o anoitecer, devido às enormes
mutilações sofridas pelos cadáveres. Anterior-
mente, um médico informou que havia seis
fuzileiros navais norte-americanos e dois poli-
ciais libaneses entre os mortos. Além disso, os
nomes de 105 feridos constam de uma lista
afixada na porta do hospital.

PÂNICO E MEDO
Uma multidão de pessoas, algumas delas

rolando pelo chão de dor e pânico, se arrastava
freneticamente em volta das ruínas da embaixa-
da norte-americana. A explosão foi no centro do

prédio em forma de C, situado em frente ao
mar pouco depois da 1 hora da tarde, esmagan-
do funcionários libaneses que trabalhavam nos
escritórios da parte da frente do edifício.

"Ela destruiu oito repartições e a lanchonete,
que devia ter umas 15 ou 20 pessoas. Foi
horrível ter acontecido na hora do almoço ,
disse Kurt Shafer,-que trabalha no setor de
ajuda externa, arrancado de sua cadeira pela
força da explosão. Corpos destroçados foram
lançados nas ruas e dezenas de feridos retirados
dos escombros. O embaixador Robert Dillon
ficou preso por alguns instantes no prédio, mas
conseguiu escapar. Enquanto fogo e fumaça
se espalhavam pelo térreo, funcionários que
estavam no sétimo andar, o último, jogavam

MONGERAL COLUNA
DO SERVIDOR
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Soldados da Força Multinacional de Paz
montaram guarda ontem, a Embaixada Americana em Beirute, que teve

a fachada de seus 7andares destruída pela explosão.

pastas com documentos sigilosos para os Fuzi-
leiros Navais.

REAÇÃO DE REAGAN
Em Washington, o Presidente Ronald Reagan

disse ontem que a explosão de bomba terrorista
"covarde e criminosa" na embaixada norte-
americana de Beirute não deterá as tentativas
de levar a paz ao Líbano e ao Oriente Médio.

Falando no Jardim das Rosas da Casa Branca,
Reagan observou que 

"parece haver algumas
baixas norte-americanas" mas disse que nao
ficou imediatamente claro o número exato.
"Este ataque criminoso contra um estabeleci-
mento diplomático não nos deterá na busca de
nossos objetivos de paz na região. Faremos o

que sabemos estar certo", acrescentou.

Afirmou que seu enviado especial ao Oriente
Médio, Philip Habib, juntamente com o assessor
deste, Morris Draper, seguirão em frente com as
tentativas de negociar a retirada de todas as
forças estrangeiras do Líbano, que é uma parte
do esforço de paz do Governo norte-americano.
Reagan tornou a manifestar seu desejo de que o
Governo do Líbano seja forte o suficiente para
proporcionar um meio-ambiente seguro para
seus cidadãos. '

O Presidente disse que o Chefe do Executivo
libanüs, Amin Gemayel, lhe telefonou,.para
"transmitir em nome do povo libanês seu plr>-
fundo pesar com relação a este incidente e me
pediu para transmitir os pêsames em nome do
povo do Líbano às famílias dessas vítimas".

Walesa sob pr
Após ser detido ontem, volta hoje à Policia.
** ,,.,.. _ u„ „ íMn. cinrU.al nãn fni interne-

VARSÓVIA - Após ser detido on-
tem por 8 horas, o ex-presidente do
proscrito sindicato Solidariedade,
Lech Walesa, foi convocado a
comparecer à Polícia, hoje, nova-
mente, para ser interrogado.

Walesa foi detido ontem, ao que
parece, para evitar que compare-
cesse às cerimônias comemorati-
vas do 409 aniversário do Levante
do Gueto de Varsóvia. O líder sin-
dical viajava de Gdansk para Var-
sóvia, em companhia do padre
Henryk Jankowski e outro ho-
mem, quando,foram interceptados
pela Polícia em Olsztyn, a 210 km"
da capital. Porta-vozes oficiais da
Polícia afirmaram que ele não fora
detido, mas sim "retido". Uma
equipe da televisão norte-

americana CBS, que o acompanha-
va, também foi detida, mas libera-
da logo a seguir.

INTERROGATÓRIO
No dia 13 próximo passado, Wa-

lesa foi levado à Polícia e interro-
gado durante 5 horas a respeito de
encontros que manteve com lide-
res clandestinos do Solidariedade.
No dia seguinte, foi a vez da sua
mulher, Danuta. Ambos recusa-
ram-se a responder ãs perguntas
dos policiais.
EXPLICAÇÃO CONTRADITÓRIA

Um porta-voz da delegacia poli-
ciai da cidade de Olsztyn, perto de
onde Walesa foi preso, afirmou

que o líder sindical não foi interpe
lado e que o carro em que viajava
não foi submetidp a nenhum con-
trole rodoviário'. Por outro lado,
um oficial de polícia da cidade
afirmou que seu comandante teve
uma "conversa" com Walesa, mas
não forneceu maiores detalhes. Em
Varsóvia as autoridades afirma-
ram não ter maiores informações
sobre o. caso, mas disseram que
Walesa fora apenas "detido", e não
"preso" termo da legislação polo-
nesa que se aplica apenas a pes-
soas indiciadas e acusadas de um
crime específico. Inicialmente o
departamento de Polícia de Olszt-
yn havia afirmado que a noticia
sobre a prisão do sindicalista era
"absurda".

Greve no Japão
paralisa metade

dos portos
TÓQUIO - Os 60 mil membros do
sindicato nacional dos estivadores
do Japão iniciaram ontem a pri-
meira das três etapas da greve que
decretaram pata reivindicar au-
mento salarial e estabilidade, para-
Usando os embarques e desembar-
quês em 60 grandes portos de todo
o país.

Um representante sindical disse
qué a greve de 24 horas começou
ontem em 60 dos 97 portos japone-
ses, depois do fracasso das nego-
ciações com a Associação Nacio-
nal dos Portos. A paralisação afeta
os portos de Tóquio, locama, Na-
goia e Osaca, entre outros. A se-
gunda etapa entrará em vigor a
partir da meia-noite de hoje, quan-
do começará uma greve de cinco
dias somente para os produtos de
exportação. Os estivadores
sentem-se ameaçados devido ac
aumento do volume de cargas em
"containers", que dispensam o tra-
balho braçal e chegam a 65% no
país."Estamos reivindicando um au-
mento de 20% no nosso trabalho
nos portos e continuaremos a agir
até sermos atendidos",

<-.' -.1- * '-y ..Uu* :W

O general Gillermo Garcia acabou
por entregar o poder, e, com isso,

evitar crise entre militares salvadorenhos.

Agravam-se os
choques entre
China e Vietnã

HANÔI - O atual- conflito entre a
China e o Vietnã avançou mais um
passo na sua escalada, com a resposta
vietnamita aos bombardeios e incur-
soes chinesas de domingo na frontei-
ra entre os dois países, segundo um
dirigente vietnamita.

O dirigente, que não quis revelar o
nome, afirmou que forças chinesas
mataram ou feriram 17 civis vietna-
mitas nos choques de domi ngo, jiue
ocorreram em cinco das seis provín-
cias fronteiriça com a China. Segun-
do a mesma fonte, uma seção de
soldados chineses penetrou em tern-
tório vietnamita e efetuou disparos de
artilharia sobre a cidade de Hoang
Lien Son, capital da província do
mesmo nome, matando ou ferindo 16
pessoas, a maioria das quais mulheres
e crianças.

PREPARO MILITAR
No entanto, círculos diplomáticos

em Pequim consideram que a China
não está militarmente preparada para
empreender contra o Vietna uma
campanha militar semelhante à de"
1979, quando Pequim invadiu ó Viet-
nã a título de 'dar uma lição' Os
mesmos círculos estimam que as
ações chinesas visam mais a manter o
regime de Hanói ocupado e, com issc,
conseguir que a pressão vietnamita
em cima dos guerrilheiros do Kmer,
no Camboja, seja atenuada.

OPERAÇÕES
Em Aranyaprathet, na Tailândia,

informou-se que centenas de soldados
vietnamitas começaram a se movi-
mentar, ontem, em direção ao campo
de refugiados de Nong-Samet, na ton-
teira entre os dois países, enquanto os
rebeldes cambojanos se preparavam
para mais esta ofensiva. O general
tailandês Prachum Pibinhanuwat, en-
carregado da defesa do lado tailandês
da fronteira, manifestou sua preocu-
pação a respeito do ataque vietnami-
ta ao campo de refugiados, habitado
principalmente por mulheres e cnan-
""''por 

outro lado, fontes guerrilheiras
cambojanas informaram, ontem, que
continuam os combates violentos en-
tre guerrilheiros do Kmer Vermelho e
tropas do Vietnã em território cambo-
jano.

Paridade: pagamento
começará em Iunho

Os efeitos financeiros da paridade serão pagos a partir
de junho próximo, em folha normal. Ainda não há
previsão quanto ao total de aposentados a serem benefi.
ciados nessa fase da implantação da paridade, mas á
Secretaria de Administração está tomando as providên-
cias necessárias para agilizar a tramitação dos processos,
de modo que seja atingido o maior número possível de
ex-servidores. .

A informação foi prestada ontem pelo subsecretário
de Administração do Estado, Amadeu Rocha, ao receber a
visita do deputado Fernando Bandeira, presidente da
Comissão de Servidores Públicos da Assembléia Legislati-
va, e do presidente do Círculo Policial Brasileiro, Moacyr
Freire. Ambos percorreram todas as unidades onde se
desenvolvem os trabalhos de paridade, verificando que os
funcionários encarregados dessa tarefa enfrentam sérias
dificuldades para cumpri-la. "

Amadeu Rocha explicou que há falta de pessoal
especializado para trabalhar na paridade e até mesmo de
instalações adequadas pára o exame dos processos. Estes
se acumulam no arquivo geral, que funciona no subsolo
do edifício-sede da Secretaria - Av. Erasmo Braga, 118; no
protocolo, na parte térrea; no 4'-' andar, onde se reúne o
grupo de trabalho encarregado da implantação da panda-
de; e nas divisões dos Inativos e de Pessoal Transferido, no
12tf andar. .•.".,* • ..

Apesar dessas dificuldades, a Secretaria ja está hbe-
rando 200 processos por dia - contra a média de 40 por
semana, encontrada no início da gestão do secretário
Bayard Boiteux. Ontem, de acordo com informação da
responsável pelo grupo de trabalho, Isolda Martins Viria-
to foram publicados 423 processos.

Isolda explicou que a liberação de cada processo exige
uma hora de trabalho, divido por equipes que atuam como
componentes de uma linha de montagem - ou seja, elas
executam tarefas determinadas e, com o desenvolvimento
do trabalho e a requisição de pessoal de outras secretarias,
a média diária será progressivamente ampliada.

Bandeira e Freire visitaram a Secretaria de surpresa,
constatando que 

"existe um esforço comum para a con-
clusão da paridade". O deputado, entretanto, denunciou
que o "pessoal' da Administração anterior raspou as
instalações da Secretaria, levando máquinas de escrever,
materiais diversos de escritórios e até tapetes".

Em contraposição à situação geral da Secretaria,
onde há falta de pessoal e de material para trabalhar, a
Administração anterior mantinha um grupo em condições
extremamente confortáveis - os integrantes da assessoria
jurídica do Conselho de Recursos Administrativos dos
Servidores do Estado (CRASE-RJ), que ocupavam todo
um andar, dispondo de gabinetes refrigerados. Eles foram
recambiados para a sede do CRASE, em Niterói, onde há
esoaço suficiente para alojá-los.

REEXAME
Amadeu Rocha revelou que o grupo de trabalho vai

reexaminar as normas para implantação da paridade, em
função das sugestões encaminhadas à Secretaria pelos
representantes dos aposentados. Ontem à tarde, Isolda, o
prof Belmiro Siqueira, um representante dos aposentados,
Josué do Espírito Santo, e outros técnicos se reuniram
para apreciar uma das principais reivindicações dos ex-
servidores - a revogação da diretriz expedida pelo ex-
secretário Mauro Dias, no sentido de que só o tempo de
efetivo exercício pode ser computado para fins de parida-
de.
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O principe Charles, herdeiro do
trono britânico, recebe um
estranho beijo." roça o nariz ao

de uma jovem d» tribo 'maori',
ontem, na Nova Zelândia. (Te/e-

totó UPI)

Kohl pode não
ir à Alemanha

Oriental
BONN - A visita do Presidente
alemão oriental Erich Honecker à
Alemanha Ocidental estava em dú-
vida ontem, devido ao azedamento
nas relações bilaterais provocado
pela morte de um alemão ocidental
ao ser interrogado por guardas
fronteiriços do leste.

A Alemanha Ocidental protes-
tou oficialmente, o chanceler Hei-
mut Kohl telefonou a Honecker
para pedir uma investigação, e
cancelou um encontro com Gun-
ther Mittag, membro do Politburo
do Partido Comunista Alemão
Oriental. Franz- Josef Strauss, o
líder dos democratas cristãos da
Baviera, chamou o caso de "assas-

sinato".
Rudolf Burkert, de 43 anos, mor-

reu no dia 10 quando era interro-
gado por guardas fronteiriços no
posto de Drewitz, perto de Berlim
Ocidental, a respeito da breve pa-
rada que fizera para encontrar um
parente na estrada que atravessa o
território oriental.

A autópsia mostrou que Burkert
sofreu um ataque cardíaco, mas
também que tinha ferimentos no
crânio que não poderiam ter sido
causados por uma queda.

Confirmada renúncia
do general Garcia

Ministro cede às pressões

IPERJ: dívida em debate
Os servidores do Estado e do Município vão reunir-se

hoie às 18h, em assembléia geral, na sede do Club

Municipal - Rua Haddock Lobo, 359 - para discutir as

reivindicações já encaminhadas ao governador do Estado
e analisar as repercussões da denúncia efetuada pelo
presidente do IPERJ, Jonas Bahiense de Lyra, a respeito
8o débito de órgãos estaduais e Prefeituras;«ug
com a autarquia, em montante superior a CrS 156 milhões.

Ontem o presidente do Club Municipal, Raul Lopes,
divulgou nota condenando o acúmulo da divida por
aqueles órgãos e defendendo a ação imediata por parte do

governador e dos prefeitos para a solução do problema.
Para ele os servidores colocados à disposição do Estado e
dos municípios só devem retornar ao IPERJ se não houver
interesse dos órgãos requisitantes em conserva-los. Segue-
sea!TOubdTunSCJdc°onsidera 

grave a denúncia do

presidente do IPERJ, segundo a qual órgãos do Governo

do Estado e do Município do Rio de Janeiro devem aquela

autarquia mais de Cr$ 150 milhões. Essa dívida resulta do

£ Sícirnento por parte dos referidos.órgãos^da
despesa dos vencimentos dos servidores do IPERJ, coloca

£Pà disposição dos mesmos que os requisitaram em

administrações anteriores. UU.Ú
Em outras palavras isto quer dizer que servidores do

IPERJ são pagos pelos seus cofres e estão trabalhando nas
repartições do Estado e do Município do Rio de Janeiro,
sem a contrapartida da autarquia receber o vencimento
ou remuneração desses servidores Como a receita do
IPERJ é originária da contribuição de todos os servidores,
a conclusão a que se chega é a de que nós funcionários
estamos pagando, em parte, o trabalho dos nossos colegas
nas repartições do Governo do Estado e do Município do

Rio de Janeiro. Isto é um disparate, um absurdo. Vamos

pedir na assembléia geral da classe, que será realizada
hoie terça-feira, às 18 horas, medidas urgentes do gover-
nador do Estado e do prefeito, buscando saldar essa divida

de imediato, determinando a essas repartições publicas
devedoras dò IPERJ o início do ressarcimento da despesa
donessoal colocado à disposição delas. .

Esses servidores devem ser mantidos nas repartições

para as quais foram requisitados, devido à necessidade do

serviço e a posição que os mesmos adquiriram.

PAGAMENTOS
O Baneri credita os vencimentos do Estado e Munici-

pio - grupo 15; IPERJ (Pensões) - grupe» 10;Comi. rb -

grupo 01; ALERJ -grupo 08; tribunais de Alçada, Contas e
Justiça-grupo 15.

SAN SALVADOR - O ministro da
Defesa de El Salvador, general
Guillermo Garcia, confirmou on-
tem, nesta capital, a sua renúncia.
Em substituição à Garcia será no-
meado o atual diretor da Guarda
Nacional general Eugênio Casano-
va.

A confirmação da renúncia foi
feita por Garcia em entrevista co-
letiva na qual o ex-ministro infor-
mou.que o presidente salvadore-
nho, Álvaro Magana, aceitou sua
renúncia feita há trê» dias. A deci-
são de Magana foi interpretada
como uma tentativa de evitar uma
crise de grandes proporções que
ameaçava dividir o exército salva-
dorenho.

OPOSIÇÃO

A forte opasição a Garcia nos
meios militares começou em janei-
ro pftssado, quando o comandante
do quartel de Sensuntepeque, em
Cabana, Sigrido Uchoa, prpmoveu
uma rebelião contra o ministro.
Desde então cresceram rumores
sobre sua renúncia e sobre as pres-,
soes sofridas por parte de setores

do exército. Todavia o prazo im-
posto para a renúncia do general
Garcia partiu do comandante da
Força Aérea, coronel Rafael Bus-
tillo que, na semana passada,
ameaçou não mais acatar ordens
do ministro da Defesa. Bustillo ti-
nha o apoio do comandante da 1"'
Brigada de Infantaria, coronel
Adolfo Blondon. Os dois militares
afirmavam que o general Garcia
não sabia conduzir a guerra contra
a guerrilha. Observadores políticos
assinalarrrque esta é uma manobra
da extrema direita salvadorenha,
descontente com as simpatias de
Garcia pelas reformas sócio econó-
micas em El Salvador, apoiadas
porWashington.

SAÍDA DE ASSESSORES

O embaixador dos EUA em El
Salvador, Thomás Boyatt, que está
deixando o cargo, afirmou ontem
que retirará os 56 assessores mili-
tares americanos do país se Cuba
retirar os dois mil assessores que
mantém na Nicarágua, adiantando
que esta podefia ser uma fórmula
para que se encontre uma solução
para a América Central.

uma ressurreição
CHAMPA1GN, Illinois, EUA - Uma
jovem que foi considerada morta e
"ressuscitou" no necrotério estava,na
realidade, numa espécie de estado de
hibernação, com os sinais vitais^ tao
baixos que passaram despercebidos,
disseram funcionários do hospital on-
de ela se encontrava ontem em estado
satisfatório.

O policial Gary Wright levou o
maior susto da sua vida ao ouvir o
"cadáver" tentar respirar com dificul-
dade, e não aceita a explicação dos
médicos. "Já vi centenas de pessoas
mortas e esta mulher estava morta.
Acreditem ou não, mas eu presenciei
uma ressurreição".

SÍNAIS VITAIS
Segundo o patologista Stanley Bo-

bowski, "a temperatura da mulher
era tão baixa que diminuiu seus sinais
vitais como o pulso e a respiração. E
uma coisa rara. Só li sobre casos
como este acontecidos nos EUA em
três ou quatro ocasiões".

A jovem foi declarada morta na
quinta-feira à tareje, depois de ser
encontrada pela polícia em seu apar-
tamento, em conseqüência de inges-
tão de álcool e drogas. Enquanto os
policiais investigavam a possibilidade
de um crime, o corpo passou duas
horas no chão e "nem uma só vez ela
se mexeu, respirou ou se contraiu ,
disse Wright

Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

A confiança é
feita no tempo.

^Em 
148 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 pn-
vada. Transformou a previdência supletiva em um
instrumento imprescindível ao bem-estar social.
Mongeral.148 anos de segurança. Confiança feita

no tempo.
•*. m ^ ¦* ¦

MONGERAL
FUNDADO EM 1835

RIO DE JANEIRO, RJ - Rua da Quitanda, 62
Av. Graça Aranha. 327 • 5.° andar - Tels.: 242-0057_e 2_2.-2.Zl.
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TUKFB
TREMENDO

TRABALHA BEM PARA O
GRANDE PRÊMIO

Tremendo realizou excelente trabalho para o Grande
Prêmio Gervásio Seabra, a principal atração desta semana
na Gávea, a ser corrido na milha. No governo de J.M.
Silva, seu jóquei de sempre, o pretinho subiu a reta
devagar e foi de galope largo até a seta dos 1.600, quando
deixou correr um pouco mais para apertar nos derradeiros'
800 metros. A distância foi percorrida em 106s, porém os
últimos 800 foram impressionantes, tanto que registrou
48s, correndo de verdade.

VELOCISTA
Easy Lass é um dos bons nomes da esfera de velocis-

tas do turfe carioca e está intensificando seus preparati-
vos para atuar no quilômetro internacional do turfe
bandeirante, que será disputado no último sábado do mês.,
A alazã, conduzida por Jorge Ricardo, fez uma partida de
mil metros na reta oposta, saindo com violência da milha
para levantar na entrada da reta, registrando 60s2/5,
marca das melhores. É verdade que, na reta oposta, o
animal desenvolve mais exatamente por ser descida,
porém o tempo assinalado por Easy Lass revela estar a
defensora do Stud Topázio em ótimas condições de treino
e pronta para atuar com sucesso em Cidade Jardim.

EXERCÍCIOS
A pista de areia apareceu em condições regulares nas

manhãs de sábado e de domingo, mas não impediu que
alguns animais registrassem marcas convincentes. O des-
taque foi Enântico, que vai retornar no Grande Prêmio
Mário de Azevedo Ribeiro, marcado para o outro domin-
go. No governo de J. Queiroz, Enântico passou os 1.400 em
88s2/5, saindo um pouco devagar, tanto que registrou 51s
nos' primeiros 800.

Outro'bom trabalho foi de Globin, um potro de três'
anos que pode ir longe nas -pi^tas^ Conduzido Dor A.'„
Machado, passou os 1.6Õ0 em 103s2/5, finalizando com
rara desenvoltura pelo centro da pista. Smart Alec foi
outro que deixou boa impressão ao passar os 1.200 em 78s
escassos, correndo com muito desembaraço nos metros
derradeiros.

El Keats trabalhou forte para a seletiva da Taça de
Ouro. O alazão, no governo de J. Machado (J. Ricardo não
compareceu ao hipódromo no domingo), fez a volta em
139sl/5, saindo muito devagar para apertar na derradeira
milha, que foi percorrida em 106s2/5.

OUTROS TRABALHOS
Naupan passou os 1.300 em 90s, chegando à vontade

depois de registrar 45s nos primeiros 700, quando foi
levantado. Anis trabalhou de carreirão na volta em 141s,
deixando vir um pouco mais na milha, que foi fechada em
106s. So In Love foi visto nos 1.200 em 78s2/5, firme, ao
lado de um potro ainda inédito nas pistas, e Key To
Millenium passou os 1.400 em 92s2/5, com algumas
reservas. Framer cravou 107s na milha saindo e chegando
no mesmo ritmo e cruzando o espelho com sobras visíveis.
Lulaf agradou com seus 135s na volta, milha de 106s,
terminando com ação satisfatória. Casket Love não fez
força nos 1.400 em 92s e Bagdad Sin foi ioupado no
quilômetro em 66s. Balydowa cravou 78s nos 1.200, em
boas condições, e Caroço agradou com seus 107s na milha,
de vez que arrematou com rara desenvoltura. Exorbitante
cravou 79s nos 1.200, bem, mostrando progressos em sua
forma, e Escalada Skiddy não se empregou na milha em
HOs. O mesmo aconteceu com Gubbiano que encerrou as
atividades com um carreirão de 91s nos 1.300.

PALPITES PARA CAMPOS
1? - Quisione - Ajaezada - Ganucha
29-Cecina - Daroês-Nerville
3? - Great Chance - Caledon - Acetiva
4" - Hafar - Clericatus - Nonoai
59 - Petiz - Veremus - Vingo
69 - Rigel - Dalaris - Pomingas
P - Rhéa Théa - Ionia - Pampa Girl

FAÇAM O JOGO
BARBADA: 3° 3
BOA DE UH: 2? 4
MELHOR DUPLA: 29 34
AC. DE VENCEDOR: 2» 4 - 3" 3 - 6» 1
AC. DE DUPLAS: 2? 34 - 5? 13 - 6? 13

oi

América teme mutreta
E só por isso tenta passar seu jogo para domingo

MTERAL-
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Edu conversou muito com os jogadores
e lembrou que o América ainda não morreu na praia:

se vencer todas, pode se classificar

Futebol paulista pode
ter um grande prejuízo

Clubes investiram Crl 1,2 bilhão e correm perigo
SAO PAULO - O futebol paulista, o que mais
investiu éste ano na contratação de jogadores,,
sofreu um duro golpe na última rodada da Taça
de Ouro. Entre os seus milionários representan-
tes, apenas o Santos se salvou e pode-se consi-
derar em cômoda posição na competição, lide-
rando isoladamente o Grupo Q, com cinco'
pontos ganhos.

üs outros, porém, sofreram constrangedoras
humilhações. Corintians e São Paulo tiveram
vexames idênticos, goleados pelo mesmo placar
(5 X 1) por Flamengo e Grêmio, respectivamen-
te. O Palmeiras não teve melhor sorte, derrota-
do pelo Náutico pelo expressivo marcador de
3X0, em Recife. E mesmo o Santos, o único a
jogar em casa, encontrou sérias dificuldades
para ganhar do Vasco por 1X0, um magro
resultado que ainda pode ser considerado injus-
to, tendo em vista o amplo domínio do time
carioca no segundo tempo.

Menos mal, todavia, se analisarmos suas si-
tuações na tabela. Todos ainda têm condições"de 

se classificar para as oitavas-de-final, é

verdade, mas os fracassos registrados nesta
rodada têm a força de um insulto, sobretudo se
se levar em conta o fantástico investimento
feito pelo futebol paulista no início do ano.
Nada menos de Cr$ 1,2 bilhão, aproxímadamen-
te, foi gasto pelos times da paulicéia na ânsia de
reconquistar um título que não vêem há 4 anos
-o último Campeonato Brasileiro levantado por
um clube paulista foi em 1978, com o Guarani.

OS CONTRATADOS
O São Paulo contratou Careca (CrS 120 mi-

lhões), Zé Mário (trocado por Mário Sérgio ) e
Luís Gustavo (emprestado pelo Santos). O Pai-
meiras, Batista (Cr$250 milhões), 

"Cléo 
(Cr$90

milhões), Perivaldo (Cr$ 80 milhões), Nenê
(CrS 50 milhões) e Vágner (Cr$ 15 milhões). O
Santos, Serginho (Cr$ 180 milhões), Paulo Isido-
ro (Cr$ 150 milhões), Camargo (Cr$40 milhões)
e Derna (que alugou seu passe). O Corintians,
Paulo Egidio (Cr$60 milhões). E a Portuguesa
de Desportos, Mendonça (Cr$ 60 milhões) -jpara
citar apenas alguns mais importantes, ^^^

Com muito medo de uma "mutreta", o Amé-
rica, através de seu vice de futebol, Léo Almada,
está tentando junto à CBF transferir seu jogo
com o Atlético Mineiro para domingo à tarde (16
horas), em São Januário. Acha Almada que se o
América jogar contra o Atlético Mineiro no
sábado à noite (21h30m, no Maracanã), como
prevê a tabela, os dois clubes do Paraná, Colora-
do e Atlético-PR, que se defrontam domingo, às
16 horas, no Estádio Couto Pereira, poderão"amoldar" o resultado para que um deles se
classifique à quarta fase da Taça de Ouro.

Almada já obteve sinal verde da CBF para
passar o jogo para domingo e, de imediato,
telefonou para Belo Horizonte e falou com o
presidente do Atlético Mineiro, Elias Kalil. O
dirigente mineiro respondeu que nada tem a opor
mas acentuou que a última palavra será dada
hoje, depois de ouvir o técnico Paulinho de
Almeida.

Na lanterninha do Grupo R, o América só
tem iima chance de obter a classificação, como
segundo - o Atlético já garantiu praticamente a
primeira vaga - que é a de vencer todas as
partidas que lhe restam e depender de resultados
negativos do Colorado (que ainda joga com o
próprio América, o Atlético Mineiro e o Atlético
do Paraná).

AGONIA

Superar a agonia. Este é o desafio assumido
pelos jogadores e por Edu. O ambiente na delega-
ção, que permanece em Curitiba, é tenso e
desolado após a derrota de 4 x 2'para o Colora-
do.

- A derrota foi um baque, o time sentiu
bastante. E isso é até natural num time jovem
como o nosso. Mas conversamos muito e todos só
pensam em sair dessa agonia-comentou Edu.
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Resultados da Gávea
Zillion derrotou Klarito na melhor carreira, mostran-

do melhor rendimento na pista leve. O filho de Waldmeis-
ter, após duas vitórias consecutivas, foi terceiro colocado
na areia pesada. Agora, confirmou sua categoria.
1« páreo - ly) Elfidu (A. Souza) 2y) Flittermouse. V (5)
5,90; D (33) 5,70; P (5) 3,00 e (4) 1,80. Tempo: 77s 2/5. A
seguir: Sir Man, Bonito e Ballard. Não correu Francelho.
2« páreo- ly) Kiruá (J. C. Castillo) 2y) Zulogia. V (1) 3,40;
D (13) 2,50; P (1) 2,30 e (5) 2,50. Tempo: 75s. A seguir:
Blessed Kid, Dallas Baby e Ceridani. Não correu Alô-Tec.
Dupla exata: 10,90. „,„, „™
3« páreo - lç) Ochita (M. Andrade) 29) Barletta. V (6) 6,50;
D (14) 2,30; P (6) 1,70 e (1) 1,20. Tempo: 84s. A seguir:
Saraeata. Mal Afiada e Gilena.
4«páreo-l9)Zillion(F.Pereira) 2») Klarito. V (3) 1,90; D
(12) 1,50; P (3) 1,00 e (1) 1,00. Tempo: lOOs 3/5. A seguir:
Zolfo, NietzscheeCorey. V
5« páreo- l9) Neckie (E. Ferreira) 2'-') Recíproca. V (1) 2,30;
D (12) 3,40; P (1) 1,40 e (3) 1,50. Tempo: 61s 2/5. A seguir:
Gang, Quindale e Bramania. Não correu Daulis. Dupla
exata: 8,20.
6« páreo - l9) Damson (F. Pereira) 2") Zamber. V (2) 3,40;
D (12) 2,20; P (2) 1,00 e (1) 1,00. Tempo: 102s 3/5. A seguir:
Zoismo, Briaco e Dotado. Não correu Coltyonder.
79 páreo- ls) Cantarin (J. Pinto) 2'-') Express Pacific. V (1)
1,40; D (14) 1,50; P (1) 1,00 e (8) 1,00. Tempo: 75s. A seguir:
Black Foot, Eponymoe Jerkins. Não correram Duleclaroe
Quantrill.
89 páreo - 1") Cobiçoso (J. C. Castillo) 2°) Ilcociano. V (3)
3,90; D (24) 30,40; P (3) 3,10 e (8) 4,80. Tempo: 80s 4/5. A
seguir: Virtuoso, Randon e Látex. Não correu Vini Vidi
Vinci.
9? páreo - 1'-') Quebols (J. Pinto) 2S) Nitrato. V (12) 2,40; D
(44) 3,70; P (12) 2,40 e (14) 3,50. Tempo: 75s. A seguir:
Yatolah, Pia ton e Beta Mal ma. Dupla exata: 10,90.

Gil Muniz Viária*

CBF inscreve 30
jogadores na FIFA 1

e só convoca 22
A comissão técnica chefiada por Carlos Al-

berto Parreira relacionou ontem, na CBF, 30
jogadores para a Seleção Brasileira de Juniores.
Desses, porém, apenas 18 vão viajar para o
México. Da lista anunciada, Jair Pereira convo-
ca, amanhã, 22 jogadores e depois corta quatro.
A apresentação será dia 27 próximo no Cefan
(Centro de Educação Física Adalberto Nunes),
na Av. Brasil, e o embarque está confirmado
para o dia 22 de maio.

Antes de estrear no Campeonato Mundial de
Juniores, no México, o Brasil deve realizar três
amistosos contra clubes profissionais do Rio,
nas datas de 8, 15 e 18 de maio. O Mundial será
disputado de 2 a 19 de junho e o Brasil estréia
dia 4 de junho, contra a Holanda.

A RELAÇÃO

Estão relacionados (e serão inscritos na FI-
FA) 30 jogadores: (18 que foram ao Sul-
Americano da categoria na Bolívia e mais 12):
goleiros - Hugo (Flamengo), Brigatti (Ponte
Preta) e Ricardo Cruz (Fluminense); laterais-
direitos - Heitor (Ponte Preta), Paulão (São
Paulo) e Marco Antônio (Ferroviária-SP); za-
gueiros - Boni (São Paulo), Aloisio (Inter-RS),
Guto (XV de Piracicaba) e Souza (Vasco);
laterais-esquerdos - Jorginho (América), Adal-
berto (Flamengo) e Branco (Fluminense); meio-
campo - Demétrio (Campo Grande), Dunga
(Inter), Paulo Sérgio (Guarani), Régis (Ponte
Preta) Geovanni (Vasco), Gilmar e Bebeto (Fia-
mengo), Zé Teodoro (Goiás), Bigu (Flamengo) e
Ricardo (Atlético-PR); pontas-direitas - Mauri-' 

(São Paulo);
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cinho (Comercial-SP) e Sidnei
centroavantes - Marinho (Portuguesa de Des
portos), Ferreira (Fluminense) e Valdir (Guará-
ni); e pontas-esquerdas - Paulinho (Fluminen- Alice (Adriana)" Tininha (Valdéia) e
se) e Luís Carlos (Guarani). (Helena).

Pelezinha saiu
de campo carregada

pelos chilenos

Radar goleia as
chilenas e dá

um show: 16 x 0
SANTIAGO - A equipe de futebol feminino do
Radar (de Copacabana), campeoníssima da ca-
tegoria, deu um show de bola ao derrotar a
equipe chilena (representada pela seleção local)
p^r 16 x 0, no domingo à tarde, num jogo
presenciado por 15 mil pessoas.

Os gols foram de Nilcéia (4), Solange (3),
Helena (3), Tininha (2) e Carminha, Pelezinha,
Vera Chagas e Alice, cada uma com um gol. O
Radar formou com - Margareth (Denise); Car-
minha (Andréa), Rata (Cândida), Vera Chagas e
Lucinha; Solange, Leila (Vânia) e Pelezinha;

Nilcéia

Grêmio é líder
na Libertadores

mesmo sem jogar
O Grêmio de Porto Alegre, mesmo sem jogar,

foi beneficiado com a derrota do campeão boli-
viano, Bolívar, diante do vice-campeáo, o Bloo-
ming - 3 x 0 - e conservou a liderança no Grupo
II da Taça Libertadores da América, no qual o
Flamengo ocupa a última colocação.

As posições dos cinco grupos da Libertado-
res, após os jogos da semana passada, são as
seguintes:

Grupo I - lg) Colo-Colo, do Chile, 6 pontos
ganhos; 2") Cobreloa, 4; 3y) Estudiantes de La
Plata e Ferrocarril Oeste, 3. Próximos jogos: 10 de
maio - Estudiantes de La Plata x Cobreloa; 13 de
maio - Ferrocarril Oeste x Cobreloa.

Grupo II - 1') Grêmio, 5 pontos ganhos; 2°)
Bolívar, 4; 39) Blooming, 3; 4'-') Flamengo, 2.
Próximo jogo: sexta-feira - Flamengo x Bloo-
ming.

Grupo III - I1') América de Cali (Colômbia), 6
pontos ganhos; 2'-') Deportivo Tolima, 4; 3'-') Uni-
versitário e Alianza de Lima, 3. Próximos jogos:
domingo - América de Cali x Universitário e
Tolima x Alianza de Lima.

Grupo IV - 1") Atlético de San Cristobal, 6
pontos ganhos; 2°) Nacional, do Equador, e De-
portivo Tachira, 2; 4«) Barcelona, de Guaiaquil,
um. Próximos jogos: domingo - Tachira x Atléti-
co de San Cristobal e Barcelona de Guaiaquil x
Nacional.

Grupo V - 1") Nacional, de Montevidéu, e
Wanders, do Uruguai, 3 pontos ganhos; 39) Na-
cional, do Paraguai, 2; 4?) Olímpia, de Assunção,
zero. Próximos jogos: amanhã - Nacional x
Olímpia e Wanders x Nacional.

Espinoza acha que
faltam dois pontos

PORTO ALEGRE - "A vitória diante do São
Paulo foi importate não apenas pelo elevado
placar de 5 x 1, pois motivou bem mais o time,
mas, principalmente, pela soma de mais dois
pontos nesta fase da Taça de Ouro. Isso, porém,
ainda não nos dá tranqüilidade de nós sentirmos
praticamente classificados para a etapa seguin-
te". Ao fazer essa afirmação, ontem, o técnico do>
Grêmio, Valdir Espinosa, disse que só ficará mais
tranqüilo quando a sua equipe atingir os seis
pontos positivos. E isso pode ser possível amanhã
à noite, quando o Grêmio receberá o Sport
Recife, no Olímpico. Em caso de vitória, o Grêmio
passaria à liderança isolada com seis pontos e o
Sport permaneceria com cinco pontos.

Assim como previu antes do jogo com o São
Paulo, que seria necessário somar pontos, Espi-
nosa entende que isso também é importante
diante do Sport. "O Sport é o time que possui o
melhor toque de bola entre os integrantes do
grupo 

"S". Não será fácil derrotar essa equipe
pernambucana, mas disposição não nos faltará",
.explicou Espinosa, acentuando que o Grêmio
tentará a vitória, mas se guarnecendo para evitar
surpresas ofensivas desagradáveis do adversário.
Ontem o técnico do Grêmio não quis antecipar se
Osvaldo, que já cumpriu a suspensão automática

rpelo terceiro cartão amarelo disciplinar, voltará à
meia direita em lugar de Bonamigo. Informou
apenas que está em dúvida e só no treino de hoje
se definirá.

DEDET1ZÀÇÃO
proteção do seu ambiente
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Para resolver o seu problema solicite nossa
visita. Todos nós ficaremos satisfeitos

Limpeza e deagerminizaçfio
cisternas e caixas d'água
Lavagem de carpetes 

Parreira se informa
sobre os adversários

Técnico não quer surpresas na Europa

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS

otCMNirrof

ORJfrlS
TO.» 25154.31

11371W
23à-l«86
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O técnico Carlos Alberto Parreira mos-
trou muito interesse em manter-se atualiza-
do com os adversários que o Brasil enfren-
tara na sua excursão à Europa, em junho,
tanto que ontem, depois de uma reunião de
duas horas e meia-das 16 às 18h30m-com
Admildo Chirol, Gilmar e o dr. Arnaldo
Santiago, pediu à CBF que providenciasse o
VTde vários jogos.

Diz Parreira que é muito importante
saber como estão jogando algumas sele-
ções. Dessa forma, ele pediu à CBF que
conseguisse o video-teipe dos seguintes jo-
gos pela Copa Européia de Seleções: dia 27
de abril, União Soviética x Portugal e País
de Gales X Bulgária; 14 de maio, Suíça x
Alemanha Oriental; e 26 de maio, Suécia x
Itália.

CONVOCAÇÃO
A comissão técnica confirmou para

sexta-feira a convocação dos 22 jogadores
que formarão na Seleção Brasileira que
enfrenta no próximo dia 28 o Chile, no
Maracanã. Este é o primeiro jogo da Sele-
ção sob o comando de Parreira, cerca de 10
meses depois que o Brasil foi eliminado pela
Itália na Copa do Mundo da Espanha. A
apresentação geral ficou mesmo para o dia
25.

Em conversa com os repórteres, Parreira
.dejxou claro que está encontrando maiores

dificuldades para relacionar jogadores de
defesa e ataque:

- Embora possa parecer incrível o que
vou dizer, não há tantos grandes jogadores
como se pensa para estes dois setores.
Agora, para o meio-campo temos até em
excesso.

EDU FORA

Uma surpresa ocorreu na reunião de
ontem, da comissão técnica, na CBF: Edu,
que era o mais cotado para dirigir a Seleção
Brasileira de Novos, acabou preterido e em
seu lugar foi indicado um paulista, Sebas-
tião Lapola, que é o atual técnico da Ferro-
viária de Araraquara. Lapola apresenta
boas credenciais - foi campeão brasileiro de
juniores com a Seleção Paulista e levou a
Ferroviária à quarta colocação no Campeo-
nato Estadual - mas a impressão que ficou
é a de que a CBF fez média, depois que
Minelli foi preterido para a Seleção princi-
pai.

Lapola comanda a Seleção Brasileira de
Novos no Torneio de Toulon, na França, de
5 a 12 de junho. Serão convocados 16 ou 18
jogadores com idade até 20/21 anos e Car-
los Alberto Parreira será o responsável pela
lista. Ele poderá, entre os 18, incluir cinco
jogadores sem limite de idade e estes serão
de nível que "aspire à Seleção principal".
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João Leite é o
mais regular da

Taça de Ouro
Os cinco gols que Valdir

Peres sofreu em Porto Ale-
gre, onde o Grêmio goleou
o São Paulo por 5 x 1
tiraram o goleiro paulista
da posição de menos vaza-
do da Taça de Ouro. A lide-
rança agora, pertence a
João Leite, do Atlético Mi-
neiro, que sofreu 11 gols em
16 jogos, apresentando
uma média de 0,69 por par-
tida. Em segundo lugar es-
tão Valdir Peres e Acácio,
lo Vasco, com a média de
0,71 - 12 gols em 17 jogos.
Ao final da competição, o
goleiro menos vazado rece'
oerá um prêmio de Cr$ 100
mil oferecido pela Caixa
Econômica Federal.
¦ Artilheiro. Com relação
aos goleadores, nenhuma
alteração na primeira colo-
cação. Serginho, do Santos,
e Careca, do São Paulo,
dividem a liderança, com 16
gols, mas já começam a ser
ameaçados por Zico, do
Flamengo; Mirandinha do
Náutico, e Sócrates, do Co-
rintians, que têm 12 gols.
Depois aparecem Baltaiar,
do Flamengo; Renato, do
São Paulo; e Luisinho, do
América-RJ, com 11 gols
cada um. Marcão, da Ferro-
viária, Titã, do Grêmio, e
Baiano, do Náutico estão
com 10 gols. O artilheiro do
torneio também receberá
Cr$ 100 mil de prêmio ofere-
cidopela Caixa.
¦ Rendas. Em 284 jogos
realizados, a competição
rendeu Cr$ 2.560.595.468,00,
com 5.311.325 pagantes. A
média melhorou um pouco
em relação à rodada ante-
rior. É de Cr$ 9.016.181,23,
com 18.701 torcedores por
jogo. A maior renda conti-
nua com o jogo Santos x
Flamengo, no. Morumbi:
Cr$ 66.415.600,00, com
111.111 pagantes. A menor
foi registrada na partida
Vila Nova x Colorado, no
Serra Dourada: Cr $
157.150,00, com 441 pagan-
tes.
¦ Gols. Foram assinalados
754 gols no torneio - média
de 2,65 por jogo - e o ata-
que mais positivo é o do
Flamengo, com 43 gols. São
Paulo, Vasco e Atlético-
MG, com 12 gols contra;
têm as defesas menos vaza-
das. A mais vazada é a do
Tiradentes-PI, que sofreu
38 gols.
¦ Natação chega" hoje. A
Seleção Brasileira de Nata-
ção chega hoje, às 7 horas,
ao Rio, depois de conquis-
tar o terceiro lugar na XI
Copa Latina, em Lisboa, no
último final de semana. Os
brasileiros trazem 13 meda-
lhas - cinco de ouro, seis de
prata e duas de bronze -
que valeram 184 pontos. A
Itália sagrou-se tricampeã,
com 264 pontos e em se-
gundo ficou a França, com
212 pontos.

Mas à delegação não vem
completa: Ricardo Prado,
Maviael Sampaio, Virgínia
Andreatta, Roger Madruga
e Djan Madruga seguem
direto para os Estados Uni-
dos, onde estudam e trei-
nam, enquanto Jorge Fer-
nandes permanecerá em
Lisboa por mais 10 dias, em
casa de parentes. Agora, os
brasileiro começam a trei-
nar para os Jogos Pan-
Americanos de Caracas.
N Copa-86. O México tem
75 por cento de possibilida-
des de sediar o Campeona-
to Mundial.de Futebol de
1986, segundo declarou
Cario Pineiro, membro do
Comitê de Imprensa da Fe-
deração Internacional de
Futebol. Pineiro acompa-
nhou a comissão especial
da FIFA que na semana
passada inspecionou vários
estádios mexicanos. "Em-
bora minha opinião não te-
nha grande peso na decisão
a ser tomada pela comissão
especial".
¦ Zoff abandona. O goleiro
Dino Zoff, capitão da sele-
ção nacional italiana que se
sagrou campeã do mundo
na Copa Mundial de fute-
boi da Espanha, no ano
Ipassado, disse à imprensa_
que a vergonhosa derrota'
sofrida por seu time, sába-
do passado, de 1x0, na par-
tida contra a seleção ro-
mena, válida pelo torneio
europeu, provavelmente
marcou o fim de sua carrei-
ra internacional.
¦ Supermãe. A mãe do go-
leiro Dimitrios Doxakis, de
23 anos, mandou um reca-
do ao técnico do timei Ro-
des, da primeira divisão
grega; Nikos Strimbelis: se
ele não parar de "atormen-
tar" o seu filho, ela vaii PÇA.15 DE NOVEMBRO,38A-sala76-Rio-RJ -Tel.232-4574
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Carlos Alberto não mexe
Treinador se empolga e mantém time dos 5x 1 contra o Goiás

"Seria uma loucura mexer neste time.
Apesar dos erros de posicionamento que
constatou no time do Flamengo, após assis-
tir o teiDe do iogo com o Corintians, em
casa oPtreTnadogr Carlos Alberto Torres
decidiu manter a equipe da goleada de 5X l
para o jogo de amanhã, à noite, contra o
Goiás, no Estádio Serra Dourada

• A fórmula de aliar a juventude de uns a
experiência e maturidade de outras.ê a
ideal para o time. O Flamengo sempre foi
uma equipe que se caracterizou e ficou
famosa pela garra e é isso que eu quero ve
constantemente em campo. Nao quero ver
Jogador com posição fixa e todos terão
liberdade para movimentação.' Carlos Alberto considerou os erros de
posicionamento como normais e disse que
espera corrigi-los em pouco tempo, com
seguidos treinos táticos. Ao partir do pnn-
cipio de que todos são profissionais, Carlos
Alberto quer implantar uma mudança geral

ide mentalidade entre os jogadores do Ha-
m-"le' 

os erros existem, vamos tratar de
!consertá-los e aprimorar cada vez mais as
Iprincipais jogadas do time. O caminho é
'esseetemos que partir deuma base.

CHANCE
O objetivo do treinador é dar oportunida-

dè a todos os jogadores, especialmente aos

mais jovens, como Gilmar, Bigu, Adalberto,
Júlio Cesare outros. .

-Quero observar cada um com a máxima
atenção e de preferência quando o time
estiver bem. É importante lançar o jogador
novo quando estivermos vencendo um jogo
com facilidade e não numa situação de
desespero. , ...

E como Robertinho pediu a Carlos Alber-
to para não viajar hoje à tarde (15h40m)
com a delegação para Goiânia, apesar de já
ter cumprido a suspensão automática - ele
prefere aprimorar a forma física e técnica -,
o banco de reservas também será mantido
pelo treinador: Luís Alberto, Figueiredo,
Adalberto, Bigu, Gilmar, Edson e Ronaldo.

TREINA FORA .
> E Carlos Alberto introduziu outra modifi-

cação de trabalho no Flamengo. Agora,
sempre que o time for jogar fora do Rio,
não haverá mais treinamento pela manha,
na Gávea, na véspera da partida. A delega-
ção viajará sempre à tarde e treinará no
local do jogo, à noite, para reconhecimento
do campo e da iluminação do estádio.

- É uma maneira de poupar os jogadores,
especialmente quando tiver jogo durante a
semana. Assim, o time joga domingo, por
exemplo na segunda-feira faz revisão mé-
dica e um treino leve e só volta a treinar no
dia seguinte, à noite.

Técnico escala Seleção ideal
1 Raul; Leandro, Marinho, Edinho (ou Mo
zer) e Júnior; Falcão, Sócrates e Zico; l ita,
Careca e Zé Sérgio. Esta é a Seleção Brasi-
leira ideal, na opinião de Carlos A berto
Torres, o capitão do tri e atual treinador do
Flamengo. Ele escalou como base o time
que dirige, com cinco jogadores, sem contar
com Titã (emprestado ao Grêmio) e Mozer,
que poderia ser titular ou reserva de Edi-
nho. ...

- Não tenho visto muitos jogos nos
últimos meses e arrisquei um palpite, nada
mais. Mas acho que é uma boa seleção -
disse Carlos Alberto.

De novo radicado no futebol brasileiro

do qual esteve afastado nos últimos cinco
anos Carlos Alberto Torres confessou ain-
da que está disposto a colaborar com seu
amigo e xará, o Parreira, técnico da seleção,
desde que ele solicite.

- Seria um prazer para mim prestar
qualquer tipo de ajuda ao Parreira, desde
que fosse de forma extra-oficial.

E ontem à tarde Carlos Alberto
encontrou-se com Nunes, um dos jogadores
que ele pediu de volta à diretoria. O cen-
troavante foi visitar seus antigos compa-
nheiros, na Gávea, e bateu um papo infor-
mal com o técnico.
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Volta de Francalacci é difícil
Apesar do pedido feito por Carlos Alberto

Torres ficou muito difícil o retorno do
preparador físico José Roberto Francalacci
ao Flamengo. E quem admitiu isso foi o
próprio presidente Dunshee de Abranches,
ontem açoite, explicando os motivos:

- A situação é um pouco complicada e
creio que as chances de ele voltar a traba-
lhar no clube são de apenas 10%. O proble-
ma é que ele reivindica na Justiça do
Trabalho a anulação da opção feita pelo
Fundo de Garantia, pois quer se tornar um

funcionário estável para nao poder ser
demitido. Assim, ele teria direito a indeni-
zação em dobro, o que eu não acho justo,
pois quando ele assinou a opção estava
lúcido e em perfeitas condições de sanida-
de. ^

A primeira audiência na Justiça do ira-
balho está marcada para a próxima
segunda-feira, quando o presidente do bla-
mengo espera manter um acordo com o
preparador físico visando a sua volta ao
clube.

Luvanor, do Goiás,
entra na lista de
reforços do Flu.

Segredo absoluto. É como vem proceden-
do a diretoria do Fluminense com relação
aos planos de contratação de reforços para
o Campeonato Estadual. Certo é que o
técnico Cláudio Garcia quer um meia-
esquerda e um centroavante e alguns no-
mes são cogitados para as duas posições,
mas nada se sabe de efetivo porque os
dirigentes preferem ocultar as negociações.

Na imensa lista de jogadores contrata-
veis foi incluído mais um: Luvanor, meio
campo do Goiás, cujo passe está avaliado
em CrS 80 milhões. Elói, Rubem Paz, Adílio,
para a meia-esquerda, e Roberto, do Inter
(PA), Cláudio Adão, atualmente nos Emira-
dos Árabes e que deve retornar ao Rio em
maio, e Edmar, do Cruzeiro, são os nomes
mais visados. Porém, são todos considera-
dos caros.

i Contudo, o ex-presidente Sílvio Vascon-
celos garantiu ontem-que existe disponibili-
dade le recursos - empréstimos bancários
com .'vai 'de associados - e as transações só
dependem de entendimento quanto ao pre-
ço de passe com os clubes a que pertencem,
esses jogadores.

Para minorar o clima de indecisão dos
dirigentes quanto a possibilidade de suces-
,so nas contratações que pretendem fazer
!para o Estadual, o clube já tem definido o
pacote de amistosos pelo Nordeste que
renderá Cr$ 20 milhões. São oitosjogos con-
firmados e três por acertar. O giro começa
quinta-feira em Itabuna, contra o Itabuna,
e encerra-se dia 8 de maio em Caruaru,
contra o Central.

Botafogo sem 3
titulares joga com

Taguatinga amanhã
Ainda sem três titulares - Paulo Verdan

recupera-se de contusão e fica no banco,
Abel continua em tratamento do joelho
esquerdo e Jérson está sem contrato - o
Botafogo inicia amanhã sua participação
no torneio comemorativo ao aniversário de
Brasília, enfrentando o Taguatinga na capi-
tal federal. O técnico Zé Mário, satisfeito
com a equipe que goleou o Figueirense por
4 X 0 no último amistoso, mantém o time e
faz um coletivo hoje pela manhã apenas
para aperfeiçoar o conjunto, já que foi
obrigado a fazer três alterações na forma-
ção que disputou a Taça de Ouro.

• Zé Mário confia na conquista do qua-
drangular, que tem Gama e Tiradentes (PI),
equipes que jogam a preliminar de amanhã.
O Botafogo recebe Cr$2,5 milhões por jogo
e se vencer decidirá o torneio com o ganha-
dor da outra partida. A viagem da delega-
ção para Brasília será amanhã pela manha.

Em busca de dinheiro para cobrir as
folhas de pagamento até o Campeonato
Estadual, em junho, o Botafogo disputará
oito jogos pelo interior do País. A excursão
será iniciada em Campo Grande no próxi-
mo dia 26. Depois joga em Corumbá dia 29
e Cuiabá dia 1 de maio. O giro prossegue
por Rondônia, Roraima e Acre. O encerra-
mento será em Manaus com a realização de
dois amistosos nos dias 11 e 13 de maio.

O time está escalado com Paulo Sérgio;
Josimar, Luís Cláudio, Osvaldo e Vagner;
Alemão, Ataíde e Sidnei; Geraldo, Nunes e
Té. O zagueiro Gaúcho, sem contrato e fora
dos planos do treinador, deverá se transfe-
rir para o América.

LUIZ AUGUSTO ERTH AL
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A vitória da democracia
O Coríntians perdeu feio. A demo-

cracia corintiana está vencendo. A
humilhante goleada imposta pelo Fia-
mengo domingo não foi, como sugerem
os jiorta -vozes do conservadorismo,
um duro gol/x no vanguardismo do
clube paulista. Pode parecer parado-
xal, mas nada como uma derrota
acachapante para testar a validade e
a segurança do trabalho desenvolvido
por uma equipe. ,

Eo Coríntians passou, cotn votos de
louvor, na prova. Os "idiotas da obje-
tividade", como classificaria o feno-
menal Néison Rodrigues, não alcan-
çam a profundidade desta imposta.
Não vêem, por exemplo, que a derrota
só serviu para fortalecer e revitalizar
a democracia interna, na medida em
que este sistema serviu para amorte-
cer os efeitos do vexame, dividindo as
responsabilidades por todo agrupo.

Em qualquer clube tradicional, con,
suas estruturas arcaicas e injustas,
uma goleada de 5a 1 desestabilizaria
fatalmente a posição do treinador,
usado de escudo pelos dirigentes que
adotam a pedante filosofia do "eu

ganho, nós empatamos, você perde".
Sobre o técnico recairia todo o desgas-
te do insucesso. No Corintians, porém,
Zé Maria divide a responsabilidade
com os jogadores que o elegeram para
o cargo e que participam, num amplo
processo de debates, da escolha do
esquema tático e da escalação do

O que acontece hoje no Coríntians é
um marco na história do futebol brasi-
leiro. Nunca um clube, dentro de um
contexto retrógrado e autoritário, va-
lorizou tanto os seus profissionais,
propondo-lhes um sistema de trabalho
que tem na liberdade e na responsabi-
lidade seus ingredientes básicos. O
respeito às individualidades, o acesso
à jmrticijiação e o esforço na unifor-
mização salarial - todo o elenco parti-
cipa das rendas - representam um
convite à criatividade e potenciqlida-
de dos jogadores.

Cobram-lhe resultados. Porém,
esquecem-se que a democracia corin-
dana vem frutificando desde o ano
passado. O Coríntians conquistou o
Campeonato Estadual de 82 e se cias-
sifieou em primeiro lugar de seu grupo
nas duas fases anteriores da Taça de
Ouro com um elenco cujo nível técnico
é evidentemente inferior ao do aristo-
erótico São Paulo - que, por sinal,
também caiu por 5 a 1 diante., do
Grêmio no último domingo.

A entrevista coletiva concedida por
Sócrates, ontem, na sede da ACERJ,
foi uma verdadeira aula de democra-
cia. Uma conversa com o "doutor"
seria exatamente esclarecedora àque
les que, viciados pela bitola do autori
tarismo, resistem aos ventos inovado
res que sopram nos gramados brasi
ífírfffi

j^CTKw* Carlos Alberto acha que seria uma loucura mexer no time
que goleou o Corintians. Ontem à tarde, na Gávea, ele orientou um treino

para quem não jogou domingo e mais Júlio César e Gilmar
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e a democracia corintiana

—___¦ r, *, m^„lrnontns SUreidoS 110 futebol g

f____\ __ji%^*"'''r ^-M MM_flM' hTí

E£yX Kftfííir'''-' •'•''•fljBRv-_fl ¦Bafe- i»p, , w&_\

t_r_^^^^^SmVSÊm\ mXXFKrK* Âr^tmMMMMMMm^—MMí- «"ÊrL&í^ '' t-lífl^HS

^km^*- ^MMMMcWhv

___ ___Ww^^^^^ê_^l:^M_0 M_t__t- Bi tHRÜ

W^_^__W^f_\*^_^_____^--'i '^nB Hk-hl^ .'-«BKHl^B __nJm!m8ÍMfáim

Na entrevista coletiva na ACERJ, Sócrates explicou

detalhadamenTcomo funciona a democracia conntaf» para depois
detalhadamente g 

nsabiMade

Vasco perde Serginho
e Roberto é a dúvida
Atacante sente pancada no joelho direito

, ._ A*,nnn^o /ifli-mfa mm n -íanln*; erms
Sem Serginho, suspenso ontem por dois

jogos pelo Tribunal Especial da CBF, o
Vasco poderá ficar também sem Roberto
Dinamite no jogo de depois de amanha,
contra o Náutico, no Maracanã. Celso, no
entanto, foi julgado e suspenso por apenas
uma partida, já cumprida automaticamen-
te a

Roberto sente uma pancada na altura do
joelho direito. O local ontem se apresentava
dolorido e levemente inchado. O jogador
•esteve no clube em tratamento, mas o
departamento médico preferiu esperar a
reação da contusão até hoje para um diag-
nóstico mais preciso. Segundo os médicos,
as contusões por pancada necessitam de
certo tempo para uma melhor avaliação.

Geovani também voltou a sentir a perna

Apesar da derrota para o Santos, conside-
rada normal, ninguém no clube admite uma
desclassificação, principalmente o técnico
Antônio Lopes;

- E nem poderia ser de outra maneira.
Estamos empatados com o Náutico na vice-
liderança do grupo e vamos enfrentá-lo no
Maracanã. Depois jogamos com o Santos,
ainda no Maracanã, quando poderemos,
inclusive, assumir a liderança do grupo.
Sinceramente, não vejo motivos para preo-
cupações. Amanhã (hoje), dependendo das
recuperações de Roberto e Geovani, vou

•comandar um coletivo para acertarmos pe-
quenos detalhes. A torcida pode ficar tran-
qU(D 

presidente Antônio Soares Calçada
esteve ontem com integrantes de sua dire-

Geovan também voltou a senur o. peu m ebLeve uuk« -*.*¦*¦*¦ • -<-* ,-- .. h_.Hj_h nn
diSta a mesma que quase o tirou da toria em visita ao prefeito Jamil Haddad no
íartída conTra o Santos e será observado. Palácio da Cidade. Foi reivindicado ma or
Se rantiSr sentindo. Dudu terá a chance policiamento nos dias de jogos desapro-
aue espera para etomar a equipe titular, fiação de casas da barreira para desafogar
No lugar de Serginho, o técnico Antônio o tráfego e um grande estacionamento em

Lopes já confirmou o ex-júnior Oliveira. São Januário.

Poucos movimentos surgidos no futebol geraram
tanta polêmica e controvérsia quanto o que se intitulou de
SS corintiana - nome dai chapa vitor.osc, nas
últimas eleições para a presidência do Corintians, encaoe

çadTpo Valdemar Pires, cuja administração inaugurou a
narticipação direta dos jogadores nas decisões do clube O
novo método de trabalho introduziu, entre outras mudan-

ças afeição direta do treinador - Zé Mana - pelo elenco,
anos a demissão de Mário Travaglini.P 

Mas afinal o que é democracia corintiana? A respos-
ta é dada por um dos principais líderes do movimento.
Sócrates capitão do tinTe e o -ais valorizado jogador do
elenco aue ganha atualmente cerca de Cr* 10 mimoesemensaisqentrBe 

salário e ^tificaç^^^opimão^sistema de trabalho adotado pelo Corintians e, antes de
mais nada, sinônimo de responsabilidade.

- Nós temos muito mais responsabilidade do que se
inpássemos num clube que adota, como e hábito no

S? a semana toda em noitadas, me embebedar e naoWimmmBmM
ao trabalho, recuperaria a minha toima e cnegana
Seleção Brasileira.

HIERARQUIA
Segundo ele, a iniciativa do Coríntians é uma forma

de humanizar as relações de trabalho no lutebol:
- Existe uma escala hierárquica. As autoridades oo

clube (d* etore™ treinador, preparador físico) tem poder
de dec são A diferença é que todos os assuntos nos sao
encaminhados para serem debatidos pelo grupo. O objeti-
vo é melhorar Is condições do jogador para que ele renda
maisTse sinta importante, não só profissionalmente mas
também como ser humano.

Para Sócrates, o treinador, eleito pelo grupo, passa a
dividir a responsabilidade que antesa era concentrada na
sua função. E caso o treinador eleito assumisse posições
divereentes e impusesse uma filosofia autoritária, "ele nao
teria condições de sobreviver". No seu entender, a *dé«

divulgada pelo Coríntians deve se refletir em outros
clubes e até na Seleção Brasileira. .

-A boa "déia não tem dono. Não conheço o Parreira

pessoalmente, mas parece uma pessoa aberta ao diálogo.

Operário e artista
Segundo o próprio Sócrates, um dos maiores respon-

sáveteoeía implantação da democracia corintiana fo. o,
Sc0prePsden"e de futebol, Adilson Monteiro Alves um
eleftorl Partido dos Trabalhadores formado em Ciências
Soe ais pela USP. O dirigente, que acompanhou o jogador
nfèntrevista coletiva concedida ontem na Associação dos

SSEjíÃrüvos do Rio (ACERJ), defini o processo
--^T^viW^"ciü^PTO!ista cnv "ma-üni£a-ea!avra._discus_

Sã%a 
sua opinião, "o jogador é ao mesmo tempo um

ooeiário e um artista e por isso precisa estar bem
operano e uni <» 

adianKta ter só o condicionamentoemocionalmente. Nao amania iei su
físico e técnico". E, neste sentido, a liberdade e, no seu
entmder fundamental como incentivo à criatividade:

-Na Espanha os jogadores fumavam e bebiam às
escondidas do Te ê. No Coríntians, há um bar dentro do
cS que pode ser freqüentado livremente pelosi jogado-
res aoós 0 trabalho. Qualquer pode, se der vontade, ir lá e
ornai um cerveja. Também não precisa se trancar no

banheiro para limar. O Brasil foi tricampeão em 70 com o
Gárson fumando uma barbaridade.

Adilson explicou que a democracia se desenvolve no
clube emf todos os sentidos. Desde a part.cpaçao direta nas
deciròeTdo departamento de futebol ate a uniformização
Sa?- todo o elenco, incluindo os reservas, participa
das rendas liíuidas do time e dos lucros com a publicidade
ías camisas A goleada sofrida dom.ngo, segundo ele, nao
afe-0On°temb(anteontem). a democracia corintiana foi
H„Ja*l7nn 5 x 1 mas aristocracia saopauhna também
r ¦ E^fJa oor 5 x 1 e a ditadura palmeirense, por 3 x 0.
f°A 

dTscussão%olíiÍa no Cube {aberta. 
O técnico Zé

„» ¦ ;^rnnqplheiro Geraldo Jabour foram candidatos
S PMDB o tSS&JS basquete, Rogé Ferreira foi
peio rmi-.D, conselheiros Wadih
SSÍrÍ**^^
C___nnd são filiados ao PT. Porém, ele salienta que o
ob^vo do trabalho não é transmitir nenhuma mensagem

POlítfd\nmocracf'corintiana é vanguarda a -nível.do

; futebol. Ativei social, ela é um reflexo da redemocratiza-
í ção do País. -
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dia 24 de agosto de 1954,
com um tiro de revólver no
coração, o Presidente Getú-
lio Vargas pôs fim a uma

crise política que se vinha prolongan- .
do desde que assumira o. poder em
1930, à frente de uma revolução desti-
nada a alterar profundamente o perfil
político nacional. ,

Hoje, ao completar o centenário do
'seu nascimento, a 19 de abril de 1883,
em São Borja, no Rio Grande do Sul,
na perspectiva histórica que emoldu-
ra sua vida, ainda persistem os dados
contraditórios de uma trajetória poli-
tica onde o ódio dos adversários foi
quase tão grande quanto a adoração
dos seus seguidores.

Os componentes do que se poderia
chamar a Era de Vargas, no entanto,
estão aí, praticamente incrustados
na vida do País e, amigos e inimigos,
fiéis seguidores de seus postulados,
povo agradecido pelos benefícios que
ele introduziu numa legislação social
quase que imperial, absolutista, ainda
veneram sua memória, da mesma for-
ma que o venerava a multidão que
carregou seu esquife da câmara ar-
dente armada no Palácio do Catete
até o aeroporto e ao cemitério de São
Borja, nos confins da fronteira com a
Argentina, no extremo-sul, hoje obje-
to da peregrinação e, poderia ser dito,
até da veneração de grandes segmen-
tos da população brasileira.

Getúlio Dornelles Vargas era filho
de Manuel do Nascimento Vargas e
de Cândida Dornelles Vargas. Foi o
terceiro filho entre cinco homens:
Viriato, Protásio, Espártaco e Benja-
min. Seu pai, veterano da guerra do
Paraguai, ainda em 1893 participava
da luta política, engajando-se ao lado
dos republicanos contra a Revolução
Federalista. Promovido a generã ho-
norário do Exército, tornou-se chefe
do Partido Republicano Riograndense.
em seu município, marcando, então,
com a atividade política a vida de seu
filho Getúlio, que logo teve a influên-
cia de outros dois líderes políticos do
Partido Republicano gaúcho, que se
projetaram nacionalmente - Júlio de
Castilhos, o líder do PRR, morto em
1903, e do senador Pinheiro Machado,
figura combativa do cenário político
nacional que foi assassinado em 1915.

Aos 15 anos, Getúlio Vargas alista-
.se no Exército e cursa o Colégio
Militar, ae onde é excluído por indis-
ciplina em 1903, e resolve seguir Di-
reito, matriculando-se na Faculdade
de Porto Alegre. Na sua formatura,
onde segundo testemunhos, como
orador da turma já enunciou uma
avançada visão do mundo, Getúlio
ingressa no PRR, na ocasião chefiado
por Borges de Medeiros, o continua-
dor do castilhismo, e que presidiu o
Estado por 25 anos. Instalado com
sua banca de advogado em São Borja,
em 1909, em 1911 Getúlio casa-se com
Darci Lima Sarmanho, de quem teve
cinco filhos: Lutero, Jandira, Alzira
(casada com o almirante'Amaral Pei-
xoto), Manoel Antônio e Getúlio, que
morreu aos 26 anos.

Nesses anos Getúlio elege-se depu-
tado estadual, passando a desenvol-
ver intensa atividade política em seu
Estado, para o qual foi eleito Presi-
dente em 1928, substituindo Borges de
Medeiros, que fora alijado de postos
eletivos pelo Tratado de Pedras Altas,
que pôs fim a uma convulsão civil em
1923. Nessa época, apesar de Getúlio
já ter desempenhado mandato de de-
putado federal e de ter sido ministro
da Fazenda do Governo Washington
Luiz, durante um ano, nada indicava
ainda a profundidade do papel que
lhe fora reservado na história política
brasileira.

No entanto, em 1930, surge como
candidato à Presidência da República,
tendo como vice, na sua chapa, o
paraibano João Pessoa. Estava for-
mada a Aliança Liberal, inspirada no
desejo, de sobrepujar a política do
café-com-leite que vinha dominando
o País, e assim denominada porque
resultará de uma forte aliança de
mineiros e paulistas.

Derrotado pelo paulista Júlio Pres-
tes, após uma tumultuada campanha,
em meio a denúncias de fraudes elei-
torais e, finalmente, o assassinato de
João Pessoa, estava criado clima fa-
vorável ao irrompimento de uma re-
volução, cuja bandeira era o voto
secreto e extensivo a todos os brasi-
leiros. Em outubro desse ano, Getúlio
Vargas chega ao Rio de Janeiro vito-
rioso, à frente de 3 mil gaúchos, que
haviam partido com ele do Rio Gran-
de do Sul e instalava-se no Palácio do
Catete como chefe do Governo Provi-
sório - um poder que só lhe iriam
tirar 15 anos depois.
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A trajetória que mudou o Brasil
Ivan Bella

Entre os seus primeiros atos na
chefia do Governo, Getúlio Vargas
dissolve o Congresso, e assume pode-
res ilimitados, com a promessa de
amplas reformas políticas e sociais.
Entre seus primeiros atos, estão a
criação dos Ministérios do Trabalho e
Educação e Saúde. Todos os Estados,
à exceção de Minas, são submetidos à
intervenção federal. Com Getúlio
Vargas, sobem ao poder alguns ex-
poentes do Movimento Tenentista:
Juarez Távora, João Alberto.

Essa situação, como não poderia
deixar de ser, suscitou profunda re-
volta em segmentos variados da vida
política nacional, notadamente em
São Paulo e Minas Gerais. Em julho
de 1932, durante uma manifestação
de rua em São Paulo, são mortos
quatro acadêmicos de Direito das Ar-
cadas - e esse foi o estopim para o
movimento armado mais importante
surgido contra o domínio de Getúlio
Vargas. Os setores mais conservado-
res de São Paulo, apoiados pela classe
média inconformada diante da não-
convocação de eleições e com a inter-,
venção getulista no Estado, levanta-
ram-se em armas. Três meses depois,
o Exército vencia os revoltosos e
Getúlio oferecia uma paz considerada
até honrosa aos paulistas, no bojo da
qual vinha a promessa de convocar
uma Assembléia Nacional Constituin-
te.

Com a Constituinte, Getúlio Var-
gas elege-se Presidente constitucio-
nal, embora enfrentando ferrenha
oposição de setores inconformados
ainda com sua permanência no poder.
Em 1935, eclode o levante comunista,
e o- Governo federal passa a ceder
terreno para os setores favoráveis a
um regime autoritário, maquinações
que atingem o auge em 1937, com a

divulgação de um fictício Plano Co-
hen, em plena campanha para a su-
cessão presidencial. Mas esse foi ape-
nas o pretexto para um golpe militar,
ocorrido a 10 de novembro, quando a
Nação tomou conhecimento de que
estava implantado no Brasil o Estado
Novo.

Em manobra típica de sua atuação
política, Getúlio Vargas em seguida
se desfaz dos integralistas, radicais de
direita, nacionalistas fanáticos, que o
haviam apoiado sob inspiração dos
regimes fascistas que floresciam na
Europa. Inconformados, tentam revi-
dar o golpe político sofrido com um
levante e a tentativa de tomada do
Palácio Guanabara em maio de 1938.
Mas foram facilmente derrotados pe-
las tropas da ostensiva ditadura então
já solidamente implantada no País.

O Estado Novo, certamente, foi a
época que melhor caracterizou a per-
sonalidade política de Getúlio Vargas,
apoiado em férrea censura à impren-
sa e a uma repressão sem tréguas_ à
liberdade de expressão. O equilíbrio,
ele buscava na instituição de um
Estado paternalista, autodenominan-
do-se Pai dos Pobres, e consclidando
a incipiente legislação social do País e
regulamentando direitos e deveres
dos trabalhadores, sob inspiração da

' 
Carta dei Lavoro, do regime fascista
implantado na Itália porMussolmi.

Enquanto procurava estabilizar o
proletariado, Getúlio Vargas atendia
aos anseios das classes produtoras,
estimulando o empresariado, e procu-
rando criar uma infra-estrutura que
favorecesse o crescimento da indús-
tria nacional, a,té então inteiramente
dependente dos países mais adianta-
dos. Nessa seqüência, ele criou a
Companhia Siderúrgica Nacional, a

Companhia Vale do Rio Doce, come-
çou a estruturar uma política de pe-
tróleo, até então severamente contida
pelos cartéis multinacionais, e passou
a ordenar o serviço público, através
do Departamento de Administração e
Serviço Público.

Nessa altura, a Segunda Guerra
Mundial já fazia suas vítimas, e che-
gou também ao Brasil. Após uma
série de torpedeamentos de navios
mercantes brasileiros por submarinos
alemães, em 1942 o Brasil declara^
guerra aos países do Eixo - Alemã-
nha, Itália e Japão -, tendo como base
a luta pela democracia. Em 1944,
segue para a Itália a Força Expedicio-
nária Brasileira, que voltaria um ano
depois em aura de glória.

Quando se organizavam os contin-
gentes que seguiriam para a frente de
guerra italiana, conta-se um episódio
que dá bem a medida do clima que se
respirava na ocasião. Getúlio Vargas
teria consultado um dos generais
mais íntimos do seu Governo a propó-
sito da escolha do comandante dessa
força. "Quem deverá levar a FEB à
Itália?" - teria sido a pergunta. E a
resposta veio em seguida: "O senhor
não deve se preocupar com a escolha
de quem levará nossas forças à Itália.
A sua preocupação deve ser sobre
quem a trará de volta".

Efetivamente, o fim da guerra reti-
rou de Getúlio Vargas as condições
para sua permanência no poder. Em
fevereiro de 1945 ele convoca eleições
gerais no País. E isso estabelece tam-
bém o fim do Estado Novo. E concedi-
da anistia aos presos políticos e exila-
dos. Reorganizam-se os partidos poli-
ticos, surgindo no cenário nacional o
PSD, que reúne os remanescentes da
política do café-com-leite, e o Partido

Trabalhista Brasileiro, estes dois sob
inspiração do próprio Getúlio, e a
União Democrática Nacional, reunin-
do seus opositores mais ferrenhos.

É nessa época que surge o Quere-
mismo, um movimento que logo- fin-
cou profundas raízes populares, pro-
pondo a permanência do ditador no
poder. Faca de dois gumes, levantada
a suspeita de que Getúlio pretendia
continuar no poder, a 29 de outubro
de 1945, um movimento militar lidera-
do pelo general Góis Monteiro depõe
o ditador que se retira para sua Fa-
zenda de Itu, em São Borja, embora
apoiando o general Eurico Gaspar
Dutra candidato do PSD à Presidèn-
cia da República. Na Constituinte
convocada pelo novo Governo, entre-
tanto, Getúlio elege-se senador por
dois Estados e deputado federal por
outros sete. Mas não participou do
trabalho de reorganização jurídica do
País. Fez apenas três discursos no
Senado, marcando, então, sua ruptu-
ra com o Presidente Dutra.

Quando se aproximaram as eleições
para um novo período presidencial,
Getúlio Vargas promove uma aliança
entre o PTB e o Partido Social Pro-
gressista, de Adhemar de Barros,
unindo as duas maiores forças popu-
lares do País contra as fracionadas
forças do PSD e da UDN (uma alian-
ça tentada entre os dois partidos fra-
cassara). Elege-se Presidente, mar-
cando triunfalmente sua volta ao cen-
tro do poder e, mais do que nunca,
apoiado pelos trabalhadores. Getúlio
toma posse em janeiro de 1951. A
marcha de maior sucesso no carnaval
festejado em fevereiro desse ano foi O
Retrato do Velho, gravada por Frân-
cisco Alves, numa alusão aos retratos
de Getúlio Vargas que haviam sido

retirados das repartições e locais pú-
blicos após sua queda em 1945.

Nesse segundo período de Governo,
as realizações de Getúlio Vargas fo-
ram marcadas de forte cunho nacio-
nalista, voltando-se os seus projetos
predominantemente para o desenvol-
vimento nacional. Foi nesse período
que ele criou a Petrobrás, instituindo
o monopólio estatal do petróleo, ve-
lha bandeira de setores nacionalistas,
que o estimularam, inclusive, a sus-
tentar a terrível oposição que lhe era
movida pela UDN e pela grande im-
prensa do País. Nessas condições, ele
elevou os salários dos trabalhadores e
fortaleceu a vida sindical nacional.
Com isso, surgiram as denúncias de
que ele pretenderia fundar uma Repú-
blica Sindicalista, nos moldes do Pe-
ronismo que vigorava na vizinha Ar-
gentina. Em fevereiro de 1954, os
militares - através do chamado Mani-
festo dos Coronéis - protestaram con-
tra a elevação do salário mínimo em
tomo de 100% decretada pelo Gover-
no, provocando a destituição do en-
tão ministro do Trabalho, João Gou-
lart.

Em seguida, a ofensiva contra Ge-
túlio- liderada por Carlos Lacerda -
foi num crescendo, até que em agosto
de 1954, pistoleiros contratados pelo
Tenente Gregório, chefe da guarda
pessoal da Presidência, matam o co-
ronel Rubem Vaz e ferem o próprio
Carlos Lacerda com um tiro, defla-
grando a crise que o levaria ao suicí-
dio. Diante de uma situação política e
militar insustentável, Getúlio Vargas,
recusando-se a deixar o Palácio na
qualidade de Presidente deposto, se
mata.

Ao País, deixa sua Carta Testamen-
to:

Mais uma vez, as forças e os interesses
contra o povo coordenaram-se e novamen-
te se desencadeiam sobre mim.

Não me acusam, insultam; não me com-
batem, caluniam, e não me dão o direito de
defesa. Precisam sufocar a minha voz e
impedir a minha ação, para que eu não
continue a defender, como sempre defendi,
o povo e principalmente os humildes. Sigo
o destino que me é imposto. Depois de
decênios de domínio e espoliação dos gru-
pos econômicos e financeiros intemacio-
nais, fiz-me chefe de uma revolução e
venci. Iniciei o trabalho de libertação e
instaurei o regime de liberdade social. Tive
de renunciar. Voltei ao Governo nos bra-
ços do povo. A campanha subterrânea dos
grupos internacionais aliou-se ã dos gru-
pos nacionais revoltados contra o regime
de garantia do trabalho. A lei de lucros
extraordinários foi detida no Congresso.
Contra a justiça da revisão do salário
mínimo se desencadearam os ódios. ÇKiis
criar a liberdade nacional na potencializa-
çáo das nossas riquezas através da Petro-
brás e, mal começa esta a funcionar, a
onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás' foi obstaculada até o desespero. Não que-
rem que o trabalhador seja livre. Não
querem que o povo seja independente.

Assumi o Governo dentro da espiral
inflacionária que destruía os valores de
trabalho. Ob lucros das empresas estran-
geiras alcançavam até 500% ao ano. Nas
declarações de valores do que importava-
mos existiam fraudes constatadas de mais
de USS 100 milhões por ano. Veio a crise
do café, valorizou-se o nosso principal
produto. Tentamos defender seu preço e a
resposta foi uma violenta pressão sobre a
nossa economia, a ponto de sermos obriga-
dos a ceder.

Tenho lutado més a mês, dia a dia, hora
a hora, resistindo a uma pressão constan-
te, incessante, tudo suportando em silên-
cio, tudo esquecendo, renunciando a mim
mesmo, para defender o povo, que agora
se queda desamparado. Nada mais vos
posso dar, a não ser meu sangue. Se as
aves de rapina querem o sangue de ai-
guém, querem continuar sugando o povo
brasileiro, eu ofereço em holocausto a
minha vida. Escolho este meio de estar
sempre convosco. (fiando vos humilha-
rem, sentireis minha alma sofrendo ao
vosso lado. Quando a fome bater à vossa
porta, sentireis em vosso peito a energia
para a luta por vós e vossos filhos, (fiando
vos vilipendiarem, sentireis no pensamento
a força para a reação. Meu sacrifício vos
manterá unidos e meu nome será a vossa
bandeira de luta. Cada gota de meu sangue
será uma chama imortal na vossa cons-
ciência e manterá a vibração sagrada para
a resistência. Ao ódio respondo com o
perdão. E aos que pensam que me derrota-
ram respondo com a minha vitória. Era
escravo do povo e hoje me liberto para a
vida eterna. Mas esse povo de quem fui
escravo não mais será escravo de ninguém.
Meu sacrifício ficará para sempre em sua
alma e meu sangue será o preço do seu
resgate.

Lutei conlra a espoliação do ft-asil. Lu-
tei contra a espoliação do povo. Tenho
lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias,
a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos
dei a minha vida. Agora vos ofereço a
minha morte. Nada receio. Serenamente
dou o primeiro passo no caminho da éter-
nidade e saio da vida para entrar na
História.

GETÚLIO VARGAS

«¦atmiii———

A amizade pelo
Conheci Getúlio Vargas em 1944, quando

estagiava no matutino A Manhã, um dos me-
lhores deste Pafs e sabiamente dirigido pelo
Vieira de Melo, um dos mais completos profis-
sionais de Imprensa de todos os tempos. Eu
integrava, como foca insubmisso, a brava equi-
pe de repórteres que cobria o dia-a-dia do
Palácio do Catete. A Sala de Imprensa funcio-
nava num prédio fronteiriço, na esquina de
Silveira Martins.

Getúlio visivelmente enfartado do Poder,
bajulado por figurões, figuraços e figurinhas
palacianas, e também por gente de fora, até do
Supremo Tribunal Federal, só gostava mesmo
era de conversar com o falecido escritor Bastos
Tigre, um dos homens por quem o ditador tinha
realmente muita admiração e respeito

Outro que chegou a parar o carro de

Getúlio, à beira de uma estrada (Rio-Petrópolis
antiga), foi o Bororó, o querido Último Boêmio,
carioca, meirinho de profissão, mas com transi-
to livre em todas as camadas sociais, inclusive
no Catete.

Getúlio Vargas detestava os donos de jor-
nais de então, os quais chamava de jornaleiros
(com jota pequeno, mesmo), que era para não
ofender os vendedores de jornais protegidos
pela boníssima dona Darcy, presidente da LBA.
Em contrapartida, o ditador tinha especial can-
nho pelos repórteres em geral, até mesmo pelos
que o criticavam dentro do esquema dipiano.

Quando os repórteres do Catete tinham chance
de chegar ,a Vargas, eram colocados por ele à
vontade e servidos de cafezinho, água gelada,
etc. E Getúlio sentava-se e nos fazia sentar,
enquanto formalmente recebia, de pé, os visi-

tantes que não lhe agradavam e insistiam em
fazer-lhe rapapés e bajulá-lo.

Os artistas de teatro também tinham a

predileção de Getúlio, que costumava, inclusi-
ve, freqüentar o Teatro Recreio, na Praça
Tiradentes. Ele tinha um camarote especial,

junto ao palco, e dava gostosas e espetaculares
gargalhadas quando o Jesus Ruas ou o Nasci-
mento o imitavam, caracterizados.

Getúlio fez muito pelos jornalistas e pelos
artistas de teatro. Um dos seus autores favori-
tos, à época, era o imortal Armando Gonzaga,
parente da famosa Chiquinha, autor da interna-
cional comédia Cala a Boca, Etelvina.

Outro que eu testemunhei recebendo mui-
tos carinhos do titio foi o ex-presidente da Liga
de Futebol, Vargas Netto. Getúlio glosava mui-
to o sobrinho, um camarada de fino trato,

resplandescente às duas da tarde, hora costu-
meira do seu acordar. Nos saraus palacianos,
certa noite, levado pelo meu inesquecível ami-
go e mestre Bastos Tigre, vi e ouvi repelir uma
intriguinha do Vargas Netto com as seguintes
palavras enfaradas: "é, mas tudo isso acabou
com a anistia".

Eu estava no Catete naquela manhã trági-
ca de 24 de agosto. Perto de mim, o Júlio
Louzada. Vi Getúlio abatido e cabisbaixo deixar
o salão do 29 andar e dirigir-se para o seu
quarto, onde se matou com um tiro no peito. E
vi esta cidade virar um inferno durante muitas
horas. Só que os historiadores preferiram (e
continuam preferindo) os relatos convenientes,
que fizeram a história do grande brasileiro
•cheia de falhas e inverdades. Mas isso é outra
história. (Carlos Vinhaes).
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apresenta:

Saídas Semanais
Operadora: OPTAR
Transportadora: Aerolineas Argentinas

Cr$ 330 mil
9 dias
CrJ 212 mil
5 dias

BARILOCHE
D /\|RFS
CIRCUITO ANDINO
A partir de CrS 573 mil-14 ou 20 dias
As excursões abaixo são operadas pela Soletur:
CAMINHO DE BUENOS AIRES
Tri IHfl mil 'da na Solnave com suspensão a ai. pelo Sul
oi* tou 

dQ Bras|| Punta de| Esle Montevídéo. e
10 dias Buenos Anes. Volla poi avião.

CIRCUITO INTERNACIONAL
rrt'9'7fl mil Nas Solnaves, pelo Sul do Brasil. Punia deii_i*,£*u mu 

Este Mon|Cvldeo B Aires Rosário. Sanla
15 dias Fe. Assunção, Fo; do Iguaçu, londrina, ele.

CAMINHO 4 BANDEIRAS Cr$ 265 mil
13 (lias — Vi-iiiiiiiuu g Sul du Bfasil, Uruguai, Aig.iilnt- .

Paraguai

FERIADO
CORPUS CHRISTI

FESTA 00 MATA0. ECLUSAS E ESTÂNCIAS PAULISTAS
OU CAMPOS J0IIDA0-!) dias

• CIRCUITO DAS CIDADES HISTÓRICAS - _ (lias
• MINAS COLONIAL • MARAVILHAS OA PRAIA E SERRA - 4 dias

¦ ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS DE MINAS - 4 dias
CAMPOS 00 JORDÃO, A SUÍÇA BRASILEIRA - 5 dias

• POÇOS DE CALDAS • SERRAS GAÚCHAS - 5 dias
PARATY-RIVIERA PAULISTA- ILHABELA- 4 dias
• MARAVILHAS DO LITORAL CAPIXABA - 4 dias

• CIDADE DA CRIANÇA. SIMBA SAFARI. PLAY CENTER — 3 dias
• CALDAS NOVAS [HIO QUENTE) - 7 dias • O VERDE VALE 00 ITAJAl -

CIRCUITO DAS TRÊS FRONTEIRAS ESPECIAL - 6 dias
• ASSUNÇÃO E FOZ DO IGUAÇU - 5 dias

• BUENOS AIRES - 5 dias • BUENOS AIRES E BARILOCHE - 9 dias

.dias

Solicite programação Específica ¦

RODOVIÁRIAS 
DE

Jl?CLASSE f"***6"™

CIRCUITO DAS TRÊS FRONTEIRAS
7 ou 9 dias • Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina

CIRCUITO DO PARAGUAI
dias • Maravilhosa viagem ao pais guarani e Iguaçu

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
10 dias • Litoral, cidades, serras, vales e pampas sulinos.

SUL, MISSÕES E IGUAÇU
15 dias» A mais completa excursão pelo Sul do Brasil.

BRASÍLIA E POUSADA DO RIO QUENTE
8 dias • ou 7 dias só Pousada. 3 roteiros em 1 só.

CIRCUITO DO PANTANAL
14 dias • O paraiso mundial da fauna, pesca e flora.

CIRCUITO DA BAHIA
1 i dias • Guarapari, P. Seguro, Ilhéus, Salvador.T.Ottoni, etc

CIRCUITO DO SOLE MAR
18 dias • Roteiro de integração nacional, percorrendo o

litoral e o agreste do Nordeste maravilhoso.

CIRCUITO DE MINAS COLONIAL

4 dias. São João dei Rey, Tiradentes, Ouro Prelo, Sabará,

Congonhas do Campo. B. Horizonte, etc.

CIRCUITO DE CAMPOS DO JORDÃO

3 dias. A mais bela estância climática brasileira.

CIDADE DA CRIANÇA E SIMBA SAFARI

3 dias. Hospedagem em Hotel 5 estrelas de São Paulo.

<^Qi AÉREAS ÉsM
RUMOSOL.

RUMO SOL IGUAÇU E ASSUNÇÃO
5 dias. Visitas a Puerto Iguazu, Puerto Stroessner, Lago

Ypacaray, Hidroelétrica de Itaipú, etc

RUMO SOL NAVEGANDO PELO AMAZONAS
Roteiro inédito aguardado pelos que amam a_ Natureza. Todo

o conlorto na subida do rio. Saida: 23ide|abtili

RUMOSOL NORDESTE: Salvador, Maceió, Recite o
Fortaleza com lindos passeios, 12 dias

RUMO SOL NORTE: Fortaleza. São Luiz, Belém-

Manaus. 11 dias de encantamento.

RUMO SOL TOTAL: Salvador, Maceió. Recile, Fortaleza.

São Luiz, Belém, Manaus - 18 dias.

JSS^ /aéreas
conjugação avião e ônibus

PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI - 9 dias
Avião paia Corumbá e Campo Grande. Restante cm ônibus.

CAMINHO DE IGUAÇU-6 d.as
Curitiba, Vila Velha, Cascavel etc. Volta em avião.

CAMINHO DO OURO VERDE - 6 dias
Avião para Foz do Iguaçu, visita a Itaipú, ônibus poi Campo

Mourão, Maringá, Londrina, São Paulo, etc.

CAMINHO DO LITORAL SUL - 7 ou 10 dias

Costa Verde, Vale do llaiaí, Florianópolis, Torres. Porta

Alegre e Canela (Hotel Lage de Pedral. Volta por avião.

CAMINHO SERRAS DO SUL - 6ou 8 das
Avião para Porto Alegre. Ônibus por Canela ILage de Pedral,

Gramado, Caxias do Sul. Bento Gonçalves, Curitiba, etc.

CAMINHO MISSÕES E IGUAÇU - 11 dias

Avião para Porto Alegre. Ônibus por Canela ILage de Pedral,

Caxias,do Sul, l|ui e São Miguel, Foz, Londrina etc.

CAMINHO BARROCO E BRASÍLIA - 5 das

Belo Hoiizonte, Ouro Prelo, Maquine ele. Volta por avião.

CAMINHO DA BAHIA HISTÓRICA - 8 dias

Guarapari. Vitória, P. Seguio. Ilhéus. Salvador. Volta por avião

CAMINHO DO LITORAL NORDESTE - 13 dias

Guarapari. Porto Seguro, Salvador, Aracaju. Maceió, Nova

Jerus?'ém, Recife, J. Pessoa, Natal e Fortaleza. Volta p/aviao

CAMINHO TRANSBRASHIANO - 17 ou 19 dias

Do Rio ou Salvador a Fortaleza por ônibus leomo acima) e

avião para São Luiz. Belém. Manaus e regresso ao Rio.

NORDESTE MARAVILHOSO - 1,1 dias
Avião para Salvador, de lá até Fortaleza em ônibus de luxo

pelo belissimo litoral. Regresso por avião

PEÇA GRÁTIS SEU CADERNO DE EXCURSÕES:

CENTRO: Rua da Quitanda. 20 sobreloia ¦ Tel.: 221-4499

IPANEMA: Vise. Pirajá, 550 loja 110 Tel.: 259 0049

COPACABANA: Santa Clara. 70 sobreloja ¦ Tel 257-8070

BARRA: Av. Armando Lombardi. 800. Edificio Condado de

Cascais TeL: 399 0309 Aberto até 20 horas

TIJUCA: Praça Saens Pena. 45 Loja 10. TeL: 264-4893

NITERÓI: Visconde Rio Bianco. 305 I 8° andai.

Tels.: 722 4913 722 5415.
'7 GÁVEA: Rua Maiquès de São Vicente. 52 loja 110

Shopping Cenler da Gávea Tel: 259-9046
*8 POSTO SEIS: Av. Nossa Sia. Copacabana. 1417 loja 105

Shopoing Cassino Atlântico TeL: 521 2240

IMPORTANTE: ' Na loja 7 (Gávea I atendemos das

13 às 22 horas (dias úteisl e aos sábados das 13 às 20 notas.

Na loja 8 (Posto Seisl atendemos aos sábados das'9 às 20 hoias.

As demais lotas atendem no horário normal, inclusive aos ^

sábados até 13 horas. _.--,

SÃO PAUIO: A,. Sáo Luiz 192 Tri- 10111.231 ¦74* s

BEIO HORIZONTE: Rua Paraíba. 1317 Tel: 'U*j^3*38Jj

SALVADOR: H. Miguel Calmon. 42 4* and Tel.. (0711 243 7395

RECIFE- A, Conde de Boav,sta. 682 Tri: 10811 231 0749

Embratur 009420041-3 Embratur 080058500
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Crise ou incompetência

Madelaine Chaves, diretora da Onlytur, é a
primeira vice-presidente da Associação Feminina
das Executivas das Empresas de Turismo, criada
recentemente no Rio de Janeiro. A nova entidade,
sem qualquer relação filosófica com o feminismo,
quer, através das diretoras, gerentes e funcionárias
das agências, ativar, com suas idéias e propostas, o
turismo nacioi%al.

A novela prossegue: a
presidência da Flumitur
- Companhia Fluminen-
se de Turismo, depois da
saída de João Roberto
Kelley, .continua vaga
*•* Começa hoje em
Ilhéus, Bahia, e não pude
comparecer, o IV Encon-
tro Luso Brasileiro de
Jornalistas de Turismo,
que vai até o dia 22, com
a participação de 80 pro-
fissionais, sendo 20 de
Portugal. Cláudio de
Castro, de Salvador, or-
ganizando o encontro
¦**•• A Onlytur progra-
mando saídas semanais
para o Pantanal Mato-
grossense, através de um
pacote turístico especial,
que inclui passagem aé-
rea, hotel, passeios e re-
feições. Um roteiro su-
gestivo para os adeptos
da natureza e para os
que, nos tempos atuais,

EXCURSÕES
RA. TURISMO

FERIADOS
TIRADENTES e

CORPUS CHRISTI

FOZ DO IGUAÇU
ARCENTINA-PARACUAI

Duração: 8 DIAS
saídas 19/1 e 29/5•

ROTEIRO DA ECLUSA
COM A FEIRA DE BORDADOS

Duração: 4 DIAS
saídas 21 lie 2/6

•
CIDADES HISTÓRICAS

DE MINAS GERAIS
Duração: 1 DIAS

Saídas 21 Me 2/6•
CIDADE DA CRIANÇA

PLAY-CENTER - SHOW DE GOLFINHOS
Duração: 4 DIAS

Saídas 21 Ide 2/6

. RESERVAS
P. A.TURISMO E VIAGENS

Rua Lopes Trovío, 134 s/ l .207
center V.lcaraí-Niterói

Tel.: 711-4367
Embratur02403-00-41^7 ,\

SUL AMÉRICA TURISMO
Av. Copacabana, 441 s/L

Embratur 00994-00-41-0

onde deve predominar a
fraternidade, queiram
praticar o chamado "sa-
fari fotográfico" *****
HOTELARIA: A Itatiaia
Turismo com moderno
equipamento de vídeo-
cassete, onde apresenta
aos seus clientes os ho-
téis solicitados ***
Adolfo Cheskys é o novo
Gerente de Marketing e
Vendas do San Raphael
Hotel e San Michel, de
São Paulo. Há 20 anos,
ele atua no turismo, sen-
do que os quatro últimos
dedicou à Nacional Em-
presa de Turismo, em
Brasília *** Magdala de
Castro informa que a
Equipotel-83 - Feira de
Equipamento para Ho-
téis, Restaurantes, Bares
e Similares - mostrará,
em junho, no Parque Ibi-
rapuera, os mais avança-
dos equipamentos para o
setor, em 130 stands
montados *** Apoiado
em estatísticas que
apontam, nos últimos
anos, os paulistas como
responsáveis por mais de
50% de sua ocupação, o
Copacabana Palace Ho-
tel está se preparando
para abrir, dentro de se-
manas, seu escritório
permanente em São Pau-
lo, que cuidará especial-
mente de marketing re-
gional selecionado a tu-
rismo. Para o cargo de
gerente regional de mar-
keting, José Eduardo
Guinle convidou Carlos
Alberto Carvalho, filho
de Eric Carvalho (ex-
presidente da Varig) e
com passagens pela ca-
deia hoteleira Othpn e
Jíede Tropical de Hotéis
• ** O Hotel Meridien
lançando uma promoção
especial de fim de sema-
na, ao preço individual
de Cr$ 36.750,00, que in-
clui hospedagem de sex-
ta a domingo, sem hora-
rio de saída determinado.

RESERVAMOS SEU HOTEL
EM QUALQUER CIDADE

DO BRASIL
Excursões
passagens

Férias Financiadas
Reg Embralut n' 0OO1O-OO-4I.1 1

rfcatfââa
turismo
ltda

ITATIAIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Av. Rio Branco 120 - sobreloja - telefone: 221-2022 (PABX)

Crise é uma realidade no
mundo inteiro, mas para deter-
minados dirigentes e pessoas
é um modismo sumamente
agradável, pois pode, na deseul-
pa da própria crise, justificar a
incompetência e os erros de
uma administração ou política

Como é bom culpar o petró-
leo e os aumentos sucessivos
do dólar (não que eles sejam
anjos inocentes).

O turismo nacional já pode se
dar ao luxo de, na palavra de
alguns dirigentes e pessoas, fa-
lar da influência da crise. Das
conseqüências nefastas ao tra-
balho da hotelarias, das agên-
cias de viagens e das compa-
nhias aéreas, principalmente.

Quem é o culpado de fato: a
crise ou incompetência?

As previsões mais pessimistas
do setor dão conta de que, pelo
menos, trinta por cento das
agências, em termos de Rio de
Janeiro, estão sujeitas, a médio
prazo, a fechar suas portas.
Basta, a quem gosta de obser-
var e compilar dados, ler nos
jornais, com freqüência, peque-
nos anúncios de venda de agên-
cias de viagens, de hotéis e, até,
pasmem! de motéis (a crise che-
gou à cama)

O pior é que no meio da crise
ou da incompetência, os seg-
mentos do turismo nacional
trocam "carícias" amargas en-
tre si. Agentes queixam-se de
hoteleiros; estes de agentes; e
por aí afora

Alguns lamentos dão conta
por exemplo, de problemas que
poderiam, com um pouco de
inteligência e boa vontade, ser
prontamente resolvidos.

1. O responsável por 70% das
vendas de passagens aéreas no
Brasil é o agente de viagens.
Porém, algumas companhias

aéreas concedem prazos de pa-
gamento de 30, 60 e 90 dias a
seus correntistas, numa espécie
evidente de concorrência aos
agentes que não têm condições
de oferecer tais prazos a seus
clientes.

2. Uma das queixas mais gra-
ves é contra a Embratur que, ao
invés de fomentar a atividade
através de seus empresários e
profissionais, concorre justa-
mente com eles. A Embratur,
segundo agentes de viagens, es-
tá subvencionando vôos char-
ters para o Brasil. Um charter
dos Estados Unidos para cá es-
tá saindo na faixa de USS 388
com sete dias de duração, e
incluídos hotel, passagem aé-
rea passeios e 1/2 pensão. A
dedução mais lógica é a de que
a Embratur está pagando para
os americanos virem conhecer
o Brasil. Nessas bases, nossos
agentes não têm condições de
operar.
3. Outro lamento é que a Em-
bratur parece morrer de amo-
res pelos bancos e organizações
financeiras que concorrem com
as chamadas agências indepen-
dentes ou tradicionais, que não
têm o mesmo poder de fogo ($)
para enfrentar a disputa no
mercado. A Kontik-Franstur, li-
gada ao Banco Econômico da
Bahia, está, segundo alguns
agentes, operando os charters
promovidos pela Embratur. O
que se quer saber é dentro de
que critérios a agência conse-
guiu a primazia de operar esses
charters. Por que as demais
agências de viagens do Brasil
não foram consultadas ou con-
vidadas ou, até mesmo, por
uma concorrência escolhidas
para esta operação?
4. Rumores insistentes no setor
dão conta de que o Banco do

Brasil vai instalar, ainda em
maio, a BB Tours no Rio de I
Janeiro. O banco oficial já con-
ta com uma matriz em Paris,
regida obviamente pelas leis
francesas, e, em seus prospec-
tos promocionais, mostra a lo-
gomarca da Embratur (a bor-
booeta com a chamada "Vá ao
Brasil"). Para os agentes, este é
um pequeno indício do apoio
geral e irrestrito da Embratur
aos bancos que saem do seu
campo para concorrer com os
que fazem e vivem do turismo
e, lamentavelmente, com a
cumplicidade daquela empresa
que tem a obrigação e o dever
de apoiar os agentes (pelo me-
nos, é o que fala em seus dis-
cursos oficiais). ¦

5. Um problema mais próximo
aos empresários da aviação co-
mercial, é o da ponte aérea Aí,
também, as empresas aérea são
acusadas de darem facilidades
de pagamento - prazo maiores
- aos seus correntistas, enquan-
to as agências de viagens são
obrigadas a pagar os bilhetes
emitidos no prazo de uma se-
mana Não é um problema difi-
cil e pode ser solucionado com
a compreensão que pauta sem-
pre as relações Varig-Vasp com
os profissionais de turismo.

Este é um panorama rápido
do turismo nacional e que pode
ser modificado, possibilitando
os profissionais e empresários
do setor a enfrentarem a crise
ou a incompetência Por falta
de dinheiro - óbvio - as pessoas
estão viajando menos e com-
prando menos serviços turísti-
cos (seja reservas de hotéis,
excursões, passagens). É preci-
so reacender a atividade. Do
jeito que está, o fogo é perigo-
so.

a.

1

APROVEITE SUAS FERIAS PARA UM
REENCONTRO COM A NATUREZA
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O, t>u 1 Serravcrde, em pou-.o /-Ulo, é um dos mais completos e aconchegantes
desta -geração de novos hotris de lazer plantados no interior. Sua arquitetura.
inspirada na linha coluniat, se destaca logo como um monumento na rodovia
que se destina a Sào lourenco c Caxambu. Gnqüenta apartamentos, conforta-
veis, com TV a cores, minihar, telefone, salão de jogos, quadras de esportes,
saunas seca e ümida, duchas, duas piscinas, sinuca e bilhares, o hotel oferece
amplos espaços verdes, jardins e bosques para um reencontro com a naturc/a.
Seu abastecimento e todo feito nas suas hortas e pomares.
A cidade de Hiuso Alto e a mais antiga do Sül de Mnas. Foi fundada há 300
anos pelos primeiros bandeirantes paulistas que penetraram o território
mineiro à cata de ouro e de pedras. Pouco resta do seu passado, mas ainda
assim é quase uma miniatura de Ouro Preto, com suas vilas evielasescarpadas.
^formações sobre o lbiet Serraverde podem ser obtidas através dar Agências
de Vfagens ou ligando diretamente para I-buso Alto, telefone 281 ou 287, ou no
Rio pelo tel. 246-2 82 H. O Hotel Serraverde está a 13 km de Sâo Lourenco e a 29
km de Caxambu.

Nestes dois dias e duas
noites, um programa po-
dera ser feito: jantar no
restaurante panorâmico
de Paul Bocuse, "Le
Saint-Honoré", sauna e
um souvenir Meridien.
Crianças até 12 anos, no
mesmo apartamento dos
pais, não pagam. As re-
servas podem ser feitas
nas agências de viagens
e é uma promoção que o
próprio carioca deve
aproveitar e curtir.
Quem sabe, reviver sau-
dosa lua-de-mel ***
Fernando Amorim, assis-
tente da diretoria da
KLM - Companhia Real
Holandesa de Aviação,
revela que o "North Sea
Jazz Festival", em Haia
aumenta sua reputação
cada ano que passa."Apenas oito anos após
sua primeira realização
já é um dos principais
eventos musicais do ve-
rão na Europa". Está
programado para 8 a 10
de julho *** Criado em
19 8 1 pela V a-
rig/Cruzeiro para o des-
pacho de pequenas enco-
mendas de até 10 quilos,
o sistema "Hora Certa"
está operando hoje em
17 cidades brasileiras.
Segundo as empresas,
serviço inédito, de fun-
cionamento simplificado
e rápido, no momento
em que despacha um vo-
lume pelo "Hora Certa",
o usuário fica sabendo a
data e a hora da chegada
da encomenda no desti-
no *** HOTELARIA
(para refrescar a crise):
no feriadão de Tiraden-
tes, de 21 a 24 desta se-
mana Visconde de Mauá
estará promovendo um
encontro nacional de ca-
noagem. Na região, bons
hotéis. *** Quem qui-
ser aproveitar, José Car-
los, do setor de reservas
da Itatiaia «tá ofere-
cendo pacotes para este
período, com toda hospe-
dagem e todas as refei-
ções, para casal, a Cr$64
mil, no Repouso da Gá-
vea (Visconde de Mauá)
e a Cr$80 mil no La Cave
(Penedo) *** Outro pa-
cote, este mais longe, em
Poços de Ciadas: Hotel
Caldas da Rainha, Cr$70
mil *•* A Rede de Ho-
téis Horsa está se desfa-
zendo do tradicional Ho-
tel Jaraguá, de São Pau-
lo, arrendado pela cadeia
durante os últimos 29
meses. O proprietário do
Jaraguá, Hugo Salomo-
ne, já tem novo locatá-
rio: a empresa curitibana
Climax. A partir deste

mês, o hotel passou a se
chamar Climax Jaraguá.
Com esta medida, segun-
do Lúcia Mazza Paes de
Barros, Gerente de Pro-
moções e Comunicações,
a Horsa pretende dedi-
car-se aos hotéis de sua
propriedade - Nacional-
Rio, Excelsior Rio, Na-
cional Brasília, Del Rey
(Belo Horizonte) e Grão
Pará (Belém), concen-
trando neles todos os es-
forços de captação de re-
cursos, e aumento de re-
ceita ****" A American
Air Lines apresentará
aos agentes de viagens
brasileiras nos dias 3
(Rio) 4 (São Paulo) e 5
de maio (Porto Alegre)
seus pacotes elaborados
de acordo com novas
técnicas de oferecimento
para viagens para Dallas,
Los Angeles, Nova York,
Miami, Londres e todo o
Caribe. Joseph Lorenzo,
diretor da empresa para
a América do Sul, quer
proporcionar ao merca-
do nacional, através da
American Air Lines, toda
possibilidade de conforto
e lazer •** A primeira
medida anunciada con-
juntamente pelo Secre-
tário de Esportes e Turis-
mo do Estado de São
Paulo, Caio Pompeu de
Toledo, e pelo engenhei-
ro Luís Wolgran Teixei-
ra, na posse deste último
no cargo de Superinten-
dente do Fumest (Fo-
mento de Urbanização e
Melhoria das Estâncias),
foi o fim da mordomia
oficial na reserva de ho-
téis daquele órgão vincu-
lado à Secretaria ***
Almir Costa, da Sul
América Turismo, com
saídas para os feriados
de Tiradentes e Corpus
Christi. Vários roteiros
nacionais. Ainda há al-
guns lugares disponíveis
e as reservas devem ser
feitas logo •••Foi assi-
nado um contrato de fre-
tamento entre a VASP e
a TAP-Air Portugal, que
vai possibilitar da empre-
sa internacional a exten-
são dos seus vôos até
Congonhas. Outra da
TAP é que ela introduziu
a "Executive Class" nos
seus aviões que operam
Lisboa-Paris-Lisboa e
Porto-Paris-Porto •••
O Boeing 707 cargueiro
da Varig, prefixo PP-
VLP, procedente de Ro-
ma, realizou um vôo his-
tórico: fez o primeiro
pouco internacional ha
pista do Aeroporto de
Belo Horizonte, que está
sendo construído.
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A "Avianca", por trabalhar integrado aos agentes
de viagens do País, conseguiu bons resultados nos
três primeiros meses do ano: a empresa vendeu 5QJ a
mais do que o mesmo periodo de 1982. Flávio
Sartinini, gerente de vendas Brasil da empresa,
justifica, também, este êxito, ao falar dos apelos da
Colômbia: "O país das esmeraldas" tem tudo. E
velha, ê jovem, é alegre, é histórica, é moderna, é
trepidante, é ensolarada, é perto". Os jatos da
"Avianca" - na foto, o Boeing 747- cobrem a rota
Rio-Bogotá, duas vezes por semana, em cinco horas
e meia.

••••••

Para marcar oficial
mente a nova rota,
que inclui escala em
recife, Joseph Hai-
fin, diretor da "Air
France" para o Bra-
sil, programou para
maio dois vôos espe-
ciais a Paris. Esta
linha, operada des-
de novembro último,
é coberta pelos juni-
bos 747.

•••••••

Rodolfo Leiro e
Wafkyr Mattesco,
respectivamente, re-
presentante geral
para o Brasil e ge-
rente de vendas da
"Pluna" - Linhas
Aéreas Uruguaias,
num encontro recen-
te com agentes de
viagens do Rio.
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Waldemar Al-
bien, reeleito pre-
sidente da "Fede-
ração Nacional
de Hotéis", tem,
segundo lideran-
ças do setor, con-
tribuído enorme-
mente para a
.dignificação e for-
talecimento da
classe, exercendo
influência e fazen -
do pressões junto
aos órgãos repre-
sentativos do tu-
rismo e junto ao
Governo. Sempre
que necessário, co-
bra medidas de
defesa e estimulo.

l
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De acordo com os pessimistas,
ficaremos no fundo do abismo
a vida inteira... Já os otimistas

acreditam que tudo^ acabará bem,
e voltaremos a beira...

/HA um lMl\
( /Vo FlA>) Qo j
\£lM/QOi,t J

jPlU(*(dcOo feu*

Tenho tanta aversão
à pressão e outros
modismos, que vou
ver Gandhi só pra

rever Candice Bergen.
• ••

Todo boato tem um
fundo de verdade...

Quem duvidava disso
deixou de duvidar
no dia em que as

autoridades econômicas
anunciaram o boato

de que o Brasil
estava quebrando..

QUANDO ESCREVEU"BRASIL BRASILEIRO",
ARI BARROSO SABIA QUE

OUTRO ESTAVA
CHEGANDO...

Autógrafo
A senadora Eunice Michilles estava no aero-

porto de Brasília. Duas moças teimavam em
olhá-la. Eram tímidas e não tinham coragem de se
aproximar. Só faziam dizer: "é ela." A outra: "não,
não é!" A dúvida imperou durante quinze minu-
tos. A senadora estava à espera de um funcionário
da companhia de aviação para levá-la até a sala
Vip. O homem apareceu. Ela foi caminhando em
direção. As duas moças resolveram ir até ela: 'fa
senhora não trabalha em uma novela da Globo?"
A senadora sorriu: "não, não sou eu!" Moça: "a
senhora não trabalha em novela? Não pode ser.
De onde é que eu lhe conheço! A senhora está me,
enganando. Quero um autógrafo". Ela explicou
que não era atriz: "sou senadora". A moça não
pensou duas vezes: "já que a senhora não vai me
arranjar um autógrafo, bem que podia me, desço-
lar um emprego. Eu sabia que a senhora era uma
pessoa importante". A senadora riu. Pediu licença
e retirou-se. A amiga comentou com a outra:
"você é uma cara-de-pau. Foi logo pedindo um
emprego". Moça: "o que é que você queria que eu
fizesse? Eu não acredito que ela seja senadora. Ela
é atriz da Globo. Tenho certeza. Quis foi gozar
com a nossa cara. Acho que ela trabalha no Final
Feliz. Se ela fosse senadora, tenho certeza que
seria mais simpática".

Eu posso?
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Helena Gond/m e Josefina Jordan. Um abraço especial pelo
aniversário da Josef/nat

GRAN BARTHOLO CIECUS
Apresenta as sensacionais

FOCAS DE MIÀMI
* Xnartiitu internacionais! Feras Amestra*)»!
Gozadíssimos Palha«?js! Trapezislas! AcnSbgtAs!

i>. :i"n «¦;*¦ 2ihs -5» ròirns: Is-.17o yji*-
<"** Aos Sábados Sessoés:T5-17-21 hs.

Doms.e Feriados: 10-15-17 c 21 hs

PRAÇA ONZE INI*:
242-3301

PU

Revolucionária^^
Sauna Abãomínal

•

ASTE-RISCOS

Mesmo quem tem
três empregos está

se sentindo
desempregado. Deve

ser o cruzeiro...

JORNÁLIA
• A Warner teve uma boa idéia: lançou
cassetes que apresentam, além do Filme, o
jornal, desenho, trailers etc. exibidos na
época de seu lançamento. As primeiras
fitas da série - que se chama "A night at
the movie" - já chegaram no Vídeo Shop
(locadora de filmes, Visconde de Pirajá,
303). Assim, por exemplo, antes do filme
"Disque M Para Matar" (de Hitchcock)
podem se ver flashes da condenação do
macabro senador McCarthy pelo senado
americano; comemoração dos 80 anos de
Churchill; trailer de "Nasce uma estrela"-
com James Mason e Judy Garland - e
outras atualidades de 1954.

• "Não será candidato; se for'candidato,
não será eleito; se for eleito, não tomará
posse; se tomar posse, não governará"
(Otávio Mangabeíra sobre Getúlio Vargas,
citado por Carlos Castello Branco, no JB)

Com a cinta, seguem dois
SABONETES de ALGAS MARINHAS
Unlssex, a CINTA ABDOMINAL
SAINT-TRQPEZ pode, «ar
usada oor duas ou mau r
soas da família.

4Eà

barriga
desaparece
evoca
ganhaumanova
silhueta

Distribuidora
BRASIL POSTAL
flua do Rtachueio. 42 - Sobreloja - Edilcio HAGW2I
Cana Postal 11070* Tel 224-9601 ¦ to de Janeiro

Desejo receber a revolucionária SaunaAbdominal Unissex, composta de m

Cinta Elétrica e exclusivo sabonete de Algas Marinhas. g

? 
A villa. Estou anexando che- 1 Pelo Reemoolso Poslal Paga-
que ou vale postal pagávol no | rei M"*^'™ M4JO0JDOtna.s |j
Rio no valof deCrí 4 300,00

Nome

Endereço .

Bairro

Cidadã _

CEP.

 Estado .
MABOUECOMUM X ?« IO VOLI Dz» TOLl

Adalgisa e Flávio Teruskin em um jantar. Foto: Eduardo Santos
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embaixatriz Gilda Sarmanho
está sendo confundida com o
Mário Juruna. O que foi? Qual

a causalde tal,confusão? É que a
embaixatriz está usando um corte de
cabelo igual ao do deputado xavante.
Eu posso?

• ••

Um grupo de gatões e gatinhas
segue na noite de amanhã para
Búzios. Todos vão prestigiar a
inauguração da nova fase dá boate
La TortugJa. Agora totalmente nova
e com a orienta ção.dos craques
Eurico Oswaldo Teixeira e Bernard
de Castejá. A festa inaugural
acontece na próxima quinta-feira.
Boa.

•••
Carmen Mayrink Veiga faz
aniversário no próximo domingo.
Ninguém vai encontrá-la em casa.
Carmen odeia ser festejada.
Pretende fugir para um lugar
tranqüilo onde possa repousar. O
aviso está dado. As amigas podem
começar a mandar os presentinhos.
Na verdade, a Carmen só merece
presentões.

•••
Ricardo e Sueli Stambowsky
completam 10 anos de casamento no
próximo dia 25. Algumas pessoas
lhes fizeram uma sugestão: "por que
não um open-house?" Sueli pediu
tempo para pensar. Tenho a ligeira
impressão de que eles vão
comemorar a data em Buenos Aires.

Maitê Proença foi vista comentando
no Jockey CÍub: "eu não aceitei
fazer o papel na novela do Gilberto
Braga, Louco Amor, por um simples
motivo: ando cansada de ser mulher
malvada. Quero fazer uma
protagonista bondosa e que todos
amem. Eu adoro ser amada pelo
povão. Acho ótimo."

••*
Hoje acontece a festa do aniversário
do bom Justino Martins, no New
Jirau. Um abraço.

• ••
A Perla Lucena Mattison está
hospedada na casa da Elisinha
Gonçalves. Ela ganhou um jantar na
noite do domingo que passou no
Hippopotamus. Foi o Sérgio
Figueiredo quem ofereceu. Querem
saber o motivo? É que a Perla, em
Paris, foi sempre gentil com o
Figueiredo. Ele apenas retribuiu.

•**

Teresa de Souza Campos foi passar
uns dias em Nova York. Levou na
bagagem o d. João Órleans e
Bragança.

• •*

Obonitão Arnaldo Cardoso Pires
almoçando no Restaurante Rio's.
Falava sobre propaganda.

•••

Maria Ignês Piano, Hélio e Silvinha
Fraga e Jayme de Marsillac
estiveram aplaudindo a peça Agnes
de Deus, no Teatro Delfin. Gostaram
muito. Maria Ignês comentou:"espetáculo emocionante."

*•

Quem vai passar uns dias em Nova
York é a Lúcia Pedroso. Apenas
descansar e assistir a um pouco do
bom teatro.

*•

Outra que também vai para Nova
York: Dedê Lopes. Fica na base da
quarentena. Explico melhor:
quarenta dias por lá com muita
curtição. Ela promete ver todos os
espetáculos de bale. Uma coisa èu
tenho certeza: no final de cada

•espetáculo, ela vai dizer: "minha
filha Márcia Haydée é melhor."

**•

Ilka Bambirra em tempo de
preparativos para o grande jantar
que oferece na noite de amanhã no
Restaurante Un, Deux, Trois. Ela vai
comemorar o aniversário de seu
marido Ivan. Um aviso que não
posso deixar de fazer: o nome dos
convidados vai ficar na porta. Quem
não estiver na relação não vai entrar.
Quem avisa amigo é.

• •*

A Teresa Sodré recebeu um
telefonema de uma mulher chorosa:
"sou fã do goleiro Leão. Está certo
que o seu marido tem uma boa
estrela. Mas que ele não prejudique o
lindo Leão. Estou desolada. Nunca vi
um galã comer tanto frango. Foi
demais." A Teresa riu. O que mais
podia fazer?

•••

Após a vitória do Flamengo, o Carlos
Alberto Torres foi comemorar no
Restaurante Le Bec Fin com um
grupo de amigos.

••

Zilda Novis segue na tarde de hoje
para São Paulo. Fica uma semana
por lá. Vai ver os cavalos correrem.
Não sei de quem são os mesmos.

••
Para fazer um filme engraçado que
vai ser complementado com a festa
de seu casamento em junho,
Cristiana Malta reuniu um grupo de
amigas: Raquel Resende, Maritsa
Órleans e Bragança, Ângela
Alencastro Guimarães, Virgínia
Braga, Nina Patrícia, Luciana e a
Renata Dale entre tantas e tantas.
Elas fizeram duas mil caras, caretas e
caretões. Tudo vai aparecer no tal
filme que depois será mostrado para
os amigos.

PLANTÃO TELEFÔNICO: Neste domingo, estamos recebendo pedidos pelo telefone.
Oura-nos petos nw 232-1797. 2?«-960t ou 252-9071 e lato com Ana LUcia ou Ronaloo
No Rto. enueoamos a domiclio; nos demais Estados, pelo Reemcotso Postal.
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Donativo
O deputado Paulo

Maluf mandou um as-
sessor ao centro espí-
rita de Santa Cruz:
"vim trazer um dona-
tivo do deputado. Ele
faz questão de contri-
buir... Foi um engano.
Não sei a razão do
esquecimento. Mas
ele mudou alguns
membros da equipe.
Peço que desculpem
o..." Um membro do
centro avisou: "a vovó
está na terra, tem um
recado para mandar.
Venha por aqui". O
homem foi meio apa-
vorado. Um preto
imenso estava com
uma saia rendada
branca e um turbante:
"bem-vindo, fio. Diz
pro Maluf que preta
veia manda recado:
quem muito quer tudo
perde. Escreveu? Ago-
ra vai com Deus e sa-
ravá pra sua banda".

Como será que o
Maluf vai receber o
recado?

Filme
Lilian e Sérgio Alie-

vato reuniram um
grupo divertido para
um cineminha na Joa-
tinga. Foi no domingo.
Primeiro o filme, de-
pois o jantar que foi
elogiado por todos.
Nieta e Maurício
Stambowsky, Emília e
Álvaro Pacheco com o
flho Álvaro Pacheco
Jr., Sueli e Ricardo
Stambowsky, Maria
Olivia e Geraldo Pen-
teado, Ana Cristina e
Ismael Wanderley Go-
mes Filho e mais e
mais. O nome do fil-
me: Montenegro, uma
produ ção sueco-
alemã. Os astros prin-
cipais são Susan Ans-
pach e Erland Joseph
e o diretor é o Dusan
Makavejez. Para
quem não lembra, eu
digo: Montenegro foi
premiado no último
Festival de Cinema do
MAM paulista e ga-
nhou muitos aplausos.
Fim de festa. Monte-
negro recebeu elogios
gerais. Uma noite
considerada excelen-
te. Os Allevato rece-
,bem com categoria.

Festival
Quem não conse-

guiu liberar seu filme
"Ao Sul do Meu Cor-
po" pelos dedinhos da
Censura verde-e-ama-
rela foi o Paulo César
Sarraceni, que no en-
tanto levantou vôo
para o exterior e está
conseguindo um su-
cesso que por aqui
não havia experimen-
tado até então. Depois
do Festival de Roter-
dan, na Holanda, a fita
está sendo levada pa-
ra o Festival de Santa
Margherita na Itália e
para o Festival de Fi-
gueira da Foz, em ter-
ras portuguesas. A
atriz principal de tal
fita é a careteira Ana
Maria Nascimento e
Silva.

Tempo
O travesti Roberta

Close, que fez muito
sucesso no carnaval
passado, anda dizendo
pra Deus e todo o
mundo que arranjou
um milionário que lhe
dá de tudo. Ela estava
explicando: "é um ho?
mem influente e pode-
roso. Até já colocou
um apartamento em
meu nome. Fica na
Praia de Ramos, mas é
um apartamento".

Tenho a ligeira im-
pressão de que ela de-
ve ter brigado com o
cavalheiro. Por que di-
go tal coisa? É muito
simples: faz três
noites que ela tem si-
do vista parada na
Vieira Souto fazendo
caras e bocas. Uma
prontidão na porta do
prédio de sua paixão?
Ou será uma suave
maneira de passar o
tempo? á

r
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QUEBRADAS NOTURNAS
-:- •-- dadeira aula de recepção e o

Cantante gaúcho pinta legal
descolando recado no sereno

Seguindo na retreta de mostrar
quem é quem no sereno carioca, o
Royzinho descola verbo em cima de
Marco Antônio Prates Reginatto,
mais.conhecido na parafernália musi-
cal como Marco Antônio, nascido e
criado em Porto Alegre - Rio Grande
do Sul -, onde começou a cantar
desde pequeno nas festas do colégio,
até pintar num show de variedades
no Grêmio Estudantil N.S. do Rosa-
rio. Daí pra frente, tomou gosto pelo
canto e foi um dos grandes vencedo-
res dos certames promovidos pelo
Colégio Champagnat, até pintar em
diversos programas de calouros ga-
nhando sempre o primeiro lugar. Na
pauta dos trabalhos, pintou de croo-
ner no famoso conjunto gaúcho ape-
lidado de Os Diabos, até formar o seu

De olho na
escultura

Sra ¦IíííEe:íI! -R
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Marco Antônio no pedaço

próprio denominado Os Indomáveis
que foi um dos grandes sucessos dos
bailes promovidos pelos clubes do Rio
Grande do Sul. Não satisfeito com
essa mumunha, partiu para a encuca-
ção do conjunto Mau Mau que foi a

maior coqueluche das noitadas de
Porto Alegre, no qual incrementou
duas baterias. Mais tarde, pintou no
grupo- Desenvolvimento, ao lado da
cantante Ana Mazzotti que recente-
mente fez sucesso na noite carioca.
Naquela de tentar coisa melhor, pas-
sou a cantar sozinho nas boates de
Porto Alegre apelidadas de: Aranha
Drink, Caverna, Dragão Verde, La
Cave, Madrigal Internacional e mais
recentemente na Gruta Azul. Não
mais do que de repente, pintou no Rio
de Janeiro e foi dar seu recado no
Suvaco de Cobra, de Botafogo, onde
permanece até hoje, com o objetivo
de gravar uma bolacha. Marco Antô-
nio, além de ser um cantante tremen-
damente romântico, sabe dizer samba
namaiou. Éissoaí.

Naquela de agradar a
moçada que dá Ibope
violento ao papo
Su gari ano e
principalmente ao seu
numeroso fã-clube, o
Príncipe da Madrugada
saca la foto da escultural
epretty-face Alcione
Mazzeo, que
recentemente brilhou
intensamente no palco
do Café Concerto Rival,
sem miloHga1.nos.3eus
recados televisivos e
cinematográficos. Sara-
vá, colírio!
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I #Ogentleman David Ferreira
incrementando o Pinheirao
11L na Tijuca, que ja teve o

| apelido de OChefão, na base
de muitas obras com amplia-
cão da varanda ajardinada e a
instalação de ar refrigerado
central. Aliás, as obras nao
estão atrapalhando o funcio-
namento normal da casa que
abre para almoço e jantar e

brevemente descolará musica
ao vivo.
• O badalado artista plástico
Arlindo Rodrigues acaba de
concluir um afresco na parede
interna do restaurante Piccola
Newa, que ganhou desse mo-
do um novo visual com uma
linda obra de arte. No mais, o
grande babado do coreto e a
intrujação de massas frescas

; de fabricação caseira
• O restaurante Dom corieo-
ne mudando de roupagem:

I trocou as toalhas azuis pelas
i brancas e deu uma guaribada

na decoração da casa O am-
biente ficou mais alegre e cal-.
mo Na complementaçao das
remandiolas, pinta música ao
vivo com o gogó de ouro do

I maninho Wagner e sua gui-

I « O cantante Jorge Claudius
| promoverá primeira audição

de sua bolacha-famflia apeli-
dade de Estopim, dia 1 de
maio, no restaurante Point
Piano Bar, na Ilha do Gover-
nador, a partir das 20 horas.
Na pauta dos trabalhos, reca-
dos especiais de Cláudio Pava-
ni, Irene e Grupo Pesquisa O

í LP deverá ser lançado no de-
correr de junho.
• Foi aquele sucesso a estreia
de Tito Madi no requintado
restaurante Excalibur, na Ti-
iuca com o mestre Ribamar
descolando aquele piano ma-
cio, e bem temperado. O caci-
que Ricardo Fragoso deu ver-

menu 
"pontificou 

na maior.

A 
"ás. 

£te coreto da Rua^ao
Mipuel, apresenta Tito Mac%

de segunda a quinta-feira.
Sm Sbamar esticando soz,
nhn as sextas e sábados. Pedi-

fmaravílhosa para qu*.
gosta de música popular brasi-

feira de alto gabarito
• A mulata bonita Ana Ro-

selv, cantante pra andru ne-
nhum botar defeito, segue sua

temporada vitoriosa no res
taurante Manjer.cao, em Bo-

tafogo, dizendo coisas lindas
da MPB e batendo papo com o
novão que lota todas as noites
aauele coreto da Rua Dona
ETanaAnaRosely.umadas
cantantes que melhor se veste

na noite, está numa fase sen

sacional.

Nena bate
recorde no

rádio do Rio
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Ana Rosely ferve
no Manjericão

Nena Martinez
Um programa de fé, informação,

cultura e entretenimento. Essa po-
de ser a definição de um dos maio-
res sucessos radiofônicos do Rio de
Janeiro. Trata-se de Nena Martinez
que, em poucos meses lidera o ho-
rário das 7h30m às 9 horas, de
segunda-feira a sábado, pela Rádio
Tamoio. Recentemente, Nena foi
contemplada com o Troféu Torre,
por sua brilhante atuação no ano
de 1982, o que é plenamente com-
provado pelo número de cartas a
que se vê obrigada a responder
diariamente. Além de conselhos,
Nena Martinez oferece prêmios,
mantendo sempre alto o interesse
de seus ouvintes. Atualmente, ela
oferece um fogão automático, to-
dos os fins de semana Nena Marti-
nez tem muitos motivos para»que
você ligue o rádio pela manhã
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FIM DE
TARDE
Um programa
diferente.
A palavra certa,
a opinião sem medo,
a voz amiga.

ttíSÈA Almir Mendes

A obliteração dos selos
Ti

Diariamente de 17:00 ãs 19:00 hs.

RÁDIO
BANDEIRANTES
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UM PASSO À FRENTE NA COMUNICAÇÃO

EMOS sempre
procurado alertar
nossas autorida-

des postais quanto à im-
perícia que estamos ob-
servando, aliás, com
grande freqüência no
tocante aos setores en-
carregados da oblitera-
ção dos selos apostos em
nossas correspondên-
cias.

Realmente, a oblitera-
ção dos nossos selos
tornou-se verdadeira
vergonha. Os selos
tornaram-se completa-
mente impróprios para o
colecionismo, uma vez
que o carimbo o cobre
por completo, transfor-
mando-o em um grotes-
co borrão.

Evidencia-se também
o completo despreparo
por parte do funcionário
encarregado desse traba-
lho. Freqüentemente, re-
cebemos cartas onde o
mesmo selo recebeu dois
e às vezes três carimbos.
Até parece que o funcio-
nário extravasa sua in-
satisfação pessoal,
vingando-se no pobre se-
lo. Seu trabalho, acredi-
tamos, não é supervisio-
nado e continuaremos
sofrendo tais agressões.
Caso típico de primitivis-
mo.

: Urge, portanto, que a
ECT se conscientize de
que o usuário paga para
ter um serviço à altu.a
dos preços bastante ele-
vados que lhes é co-
brados.

Seria de bom alvitre
que fosse incluído, na
pauta dos cursos admi-
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BRASILIANA'83

%0:'lM&. DEL PRIMER SELLO DE AMERICA

Cuba - Bloco comemorativo à Brasiliana 83
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' Aitutaki (Cook Islands)
75> aniversário

do escotismo

Japão - Semana da filatelia

nistrados naquela em-
presa um constando do
método salutar de manu-
seio da correspondência
desde sua entrada até a
entrega ao destinatário.

Com isso, acreditamos,
seria atribuída maior res-
ponsabilidade ao funcio-
nário, evitando assim as
anomalias que temos ob-
servado, tais como: èx-

cesso de carimbo no selo,
dilaceração de corres-
pondência, descolagem
dos selos que foram usa-
dos como porte (geral-
mente acontecem com
correspondências reme-
tidas do exterior) e a inu-
tilização dos selos não
obliterados, com tinta de
esferográficas (essa prá-

tica constitui uma ver-
dadeira barbárie).

Por outro lado, fica-
mos recompensados
quando recebemos cor-
respondências de países
onde a filatelia e os fila-
telistas são tratados com
respeito e carinho. Não
resta dúvida: os bons
exemplos devem ser imi
tados.

m/immiu
t Icmc/

OBAOBA - A partir das 21 horas,
musica para dançar e show a partir
das 22 horas apelidado de "Fandan-

go". criação de Oswaldo Sargentelli
e apresentação de Iracema com as
lamosas mulatas que não estáo no
mapa. Couvert artísüco de CrS
3.060 por pessoa, com direito a dois
drinques. Reservas pelo tel.: 239-
2497. Rua Visconde de Pirajá. 499.
Ipanema.
CARINHOSO - Milsica ao vivo com
os conjuntos de Dora e Celinho do
Trompete a partir das 21 horas.
Amplo restaurante sacando cozi-
nha brasileira e internacional, com
destaque para o "Filé Carinhoso"'
Rua Visconde de Pirajá. 22. Ipane-
ma.TeL287-O302.
SWt.Vi BAR - Musica para dançar
com serviço de bar sob a direção de '

Hélio índio. Às 23 horas, show ape-
lidado de "Secretárias em Erotts-

mo" com grande elenco feminino,
numa produto de Arlindo Vilas
Boas. As duas da matina, "Festival
de Strip-Tease". Na gerüncia. Bil e
no salão maitre Mário. Abre âs 16
horas. Rua Gustavo Sampaio, 840.
Leme. Tel. 247-9993.
MICHÈLANGÈLO - Musica ao vivo
para dançar, a partir das 21 horas,
com a banda do maestro Eduardo
Prates e as cantoras Leila Rocha e
Áurea Martins. Tn5s ambientes di-
ferentes com varandáo ajardinado
e salão nobre refrigerado. Anexo:
Da Vinci-Bar. Funciona para almo-
ço e jantar. Largo de São Conrado,
20. Tel.: 322-3133 ou 322-4197.
14 BIS - Cozinha bra"sileira e inter-
nacional pontificando o "buffet"

quente e frio ao preç. fixo de Cr$
2.500 por pessoa. Serviço completo
de bar. Abre para almoço e jantar
com Carlinhos ao piano. Aos do-

mingos, almoço da família com
brindes para a garotada. Aeroporto
Santos Dumont. Tel.: 262-6511.

BARBARF.il.A - Show "Barbarella
83" com grande elenco feminino c
comediantes, "Strip-Tease" e gogó-
girls dançando nos queijos, Coreo-
grafia e direção de Adriano Lobato.
Supervisão do Careca Boy. Abre às
22 horas com musica para dançar e
shows desde uma da matina. Como
atração, no final da madrugada, o
"Estrela Matutina". Av. Princesa
Isabel. 263. Tel.: 275-7349. Leme.

PAPAIXEONE - A partir das 11 da
manhã, almoço e jantar sacando
cozinha italiana com massas e piz-
zas de fabricação pnlpria descolada
em fomo de barro. Anexo: Zazoeira
Bar Com musica ambiente de terça
a quinta-feira até uma da matina.
De sexta a domingo, musica ao vivo
com o Trio Apóstolo II e o cantante
Gilson e sua vinla. Ar refrigerado:
Travessa Almerinda Freitas, 42.
TeL 359-0277. Madureira.

CHINA TOWN - Especializado em
cozinha chinesa, abrindo para al-
moço e jantar. O "cheP' Chow Han
Pin responde pelo cardápio, suge-
rindo "Barbatana de Tubarão" com
três tipos de carnes desfiadas. Fran-

6u rrito 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 Nona-
to. Piano-bar, anexo com mtlsicas
ao vivo. Av. N. S. de Copacabana,
435.Tel.: 257-6652. Copacabana.

CASINO ROY ALE - A partir das 20
horas, serviço de bar e restaurante
com discoteca. Pistas de boliche,
maquininhas com jogos variados e
âs quintas-feiras pinta tarde dan-
rante a partir das 16 horas. Aos
domingos, almoço da famDia com
"buffet" froid" variado na base de
1.300 cruzeiros por pessoa, com
criança pagando 700 cruzeiros. Es-
trada do Joá. Z370. Barra da Tijuca.
TeL 399-3311.

BELLA-ROMA - Especializada em
cozinha italiana, serviço especial de
entrega a domicilio. Pizzas em for-
nos de lenha. Aberta diariamente
das 11 âs 4 da manhã. Botafogo,
Rua General Gdis Monteiro, 18.
TeL 295-3047, Leme. Av. Atlântica.
929 - Tels.* 275-9895 e 275-2599.
Tijuca, Rua Uruguai, 219 - Tel.
258-9156.

EROTIKA - Abre às 21 horas apre-
sentando três shows a partir da
meia-noite, quando pinta "Copaca-
bana Muito Erdtika", liderado por
César Montenegro. No final da ma-
drugada o recado "Ele Bem no
Meio Delas", "Strip-Tease" e comi-
cidade. Direção de Yang. Supervi-
sâo de Albino Suarez. Atração espe-
ciai: gogô-girls dançando nos quei-
jos de hora em hora. Av. Prado
Jtlnior, 63-A. Copacabana. Tel.: 275-
4899.

CAFÉ NICE - A partir do meio-dia,
musica ao vivo de Alcir Pires Ver-
melho, acompanhando almoço de
gabarito internacional. A partir das
19 horas, musica com a banda de
Ely Arcoverdt e os cantores Jacy
da Portela e Loalva, com esticada
até âs 23 horas. Daí pra frente, pinta
o conjunto de Dudu do Sax com os
cantantes Vfctor Hugo, Cristina, Ti-
ta e Jamelão, Serviço de bar e
restaurante. Tel_* 262-0679. Centro.

CAFÉ UM DEUX TROIS - Comple-
xo com três ambientes diferentes,
com musica ao vivo a cargo do
conjunto de Jean Zanone e os can-
tantes Miltinho. Raquel e Roberto
Sam. Degustação de queijos e vi-
nhos e restaurante sacando cozinha

brasileira e internacional. Av. Bar-
tolomeu Mitre, 123, Leblon. Tels.:
239-5789 e 239-0189.
RINCÃO GAÚCHO - Todas as noi-
tes jantar dançinte com dois con-
juntos e os cantantes Tião Jtlnior,
Gcysa Reis e Cy Manifold. Às sex-
tas e sábados show especial com
Franca Fenatti (A Musa da Cantpo
Italiana) e Potiguara. De quinta a
sábado, pinta couvert de acordo
com a atração. Abre para almoço e
jantar com ar refrigerado. Aos do-
mingos, no almoço.-show com Ca-
requinha. Rua Marquês de Valença.
83. Tels: 248-3663 ou 264-6659.
BATACLAN - Totalmente redeco-
rada. apresentando todas as noites
três grandes espetáculos "Very

Sexy" com "strip-tease". muito ero-
tismo e lindas gogO-giHs bailando
nos queijos. A partir das 21 horas,
musica para dançar, com shows âs
23 horas e âs 3 da matina. Direção
de Vitdrioe Carlos Quintanilha. Av.
N. S. de Copacabana, 73. Tel. 275-
724& Copacabana.
REAL ASTÓRIA - Cozinha espa-
nhola e brasileira com destaque
para a "Paella a Valenciana" e "Ca-

chi frito al estilo Cuenca", vinhos
das melhores procedências. Chopi-
nho gelado. Funciona para almoço

e jantar com entrega a domicilio.
Anexo funciona o American-Bar
Baco, a parür das 20 horas, com
musica ao vivo a cargo do pianista
San Severino e recado do cancio-
neiro Jarbas e seu violão. Av. Ataul-
fode Paiva -Leblon.Tels.: 294-0047
ou 294-3296.
LE COIN - Abre para almoço e
jantar, diariamente; oferecendo
pratos caseicps no almoço: Lombi-
nho à Mineira (segunda), Rabada
com Polenta e Agrião (terça), Bife
Role com Inhoque (quarta) Carne
Assada com Molho Ferrugem
(quinta), Dobradinha à Lombeira
(sexta), Feijoada Completa (sába-
do) Cozido Especial e Frango ao
Molho Pardo (domingo). No jantar
serviço a lã carter. Especialidade:
Paella â Valenciana; Av. Ataulfo de
Paiva, 658. Tel.: 249-2599, Leblon.
HOLLIDAY - A partir das 21 horas
musica para dançar, descolando
dois grandes shows: a partir da
meia-noite. "De Repente a Coisa
Entra", com recado especial de Edy
Star, âs três da matina, "Copacaba-

na Sex Show". Direção de Yang.
Supervisão de Manolo e Manolinho.
Av. Atlântica, 1.424 - Copacabana.
TeL 542-4347.
CHIKOS BAR - Musica ao vivo
com Luizinho Eça (piano). Ricardo

Sanlos (baixo), lorquato Mariano
(guitarra). Aécio Flávio (piano).
Paulo Russo (baixo) e as cantoras
CJarise e Celeste, e mais o discote-
cario Márcio Barbudo. Anexo ao
Castelo da Lagoa. Abre às 11 da
manhã. Av. Epitácio Pessoa, 1.560.
Lagoa. TeL 267-0113 ou 287-3514.
RIVE GAÚCHE - Restaurante e
culinária francesa. Dentre as intl-
meras especialidades, o maitre Mil-
ton sugere Orevelles Rive Gaúche,
com camarão graüdo, abacaxi,
champignon e caviar. No bar, Aris-
lides dá shows de coquetel relem-
brando as noitadas do saudoso Sa.
cha's. Na cozinha o "chef" Antônio
Gomes, Supervisão geral do maitre
Carlos Melo, Av. Epitácio Pessoa,
484. Lagoa. TeL 247-9993.
AMARELINHO DO GRAJAÚ - A
bre para almoço e jantar, diária-
mente, sacando pratos caseiros no
almoço: Feijáo-Tropeiro (segunda)
Rabada com Agrião e Polenta (ter-
ça), Carne Assada com Molho Fer-
rugem (quarta), Virado à Paulista
(quinta) Bacalhau à Portuguesa
(sexta). Feijoada Completa (sába-
do) e Galinha ao Molho Pardo (do-
mingo). No jantar serviço â la carte.
Chopinho claro e escuro. Rua Barão
de Mesquita, 916. TeL 238-3028.
Grajaü.
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"D. Qubçotè" foi a taça de cham-
pagne que encerrou a Temporada
de Dança de 1982, "La Filie Mal

Gardée" (A Garota Mal Custodiada) e o

ramalhete de flores silvestres que maugu-
ra a Temporada de 1983.

Este ensolarado e jovial bale forma,
com "Os Caprichos de Cupido", de Galeot-
ti a dupla mais famosa e antiga de gran-
des bailados. A partitura original, de
autores anônimos, foi enriquecida pela
orquestração do operista Ferdinand He-
rold, que conseguiu fazê-la atravessar dois
séculos como se fosse uma brisa musical
do passado.

Na época de sua estréia ÇL9 de julho de
1789, em Bordéaux), treze dias antes da

queda da Bastilha, "La Filie Mal Gardee
foi uma obra política, revolucionaria e

realista A agilidade do libreto de Jean
Dauberval colocava em cena a propna
Revolução Francesa, com seu povo e suas
lutas de classe. Colas, o herói, um modesto'
camponês, ama e é amado por Lisa, rica
herdeira para quem a mãe pretende um

casamento de interesse com Alain, outro
rico herdeiro. Colas vence e casa com
Lisa O libreto, aparentemente linear e

ingênuo, também revolucionava o mundo
da dança até então no atoladeiro dos

solos de virtuosismo. Rompia a tradição
dos bailados corporais para conquistar o

espírito, exigindo dos bailarinos nao ape-
nas técnica A ação teatral, inédita na

época marcou a importância de "La Mlle
Mal Gardée" no repertório das grandes
companhias de dança

Preparado em condições difíceis, com a ,

situação artística do Teatro Municipal
indefinida colocá-lo em cena foi um ato

de responsabilidade e determinação. Em

circustâncias normais, seriam necessários,
no mínimo, três meses de ensaios para
fazer um trabalho maduro como as ante-
riores produções da Funarj. Mas o tempo

era exíguo e só o empenho de todos os

participantes (de bailarinos a simples cos-
tureiros) conseguiu vencer as dificuldades
de tempo e espaço, e no dia 13 de abril,
"La Filie Mal Gardée" entrou no reperto-
rio do Teatro Municipal.

A orquestra sob a direção de Patrick
Flynn, afinada com a dança e o regente,
foi instrumento seguro para lançar ao
espaço as melodias da alegre partitura
que em muitos momentos lembra Doniz-
zetti e de repente nos surpreende com
acordes do Hino Nacional do Brasil. Exce-
lente a participação do flautista de turno
na noite da estréia
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Maria Teresa Dal Moro

SS^SSeaadeJioLlXWSoa
Futuro incerto da
capital do cinema

La FUIe Mal Gardee
Ensolarado e jovial.

Os cenários, de grandiosa singeleza
assinados por um dos maiores cartunistas
da atualidade - Osbert Lancaster - fica-
rão como lição de criatividade no seu
estágio mais rico e profundo: verdadeiros

poemas visuais. Os belos figurinos (e ce-

nários), executados com sofisticação de

detalhes pela Central de Produções de

Inhaúma confirmam quanto e import :nte

a permanência de Tatiana Memória na

Funarj. A iluminação de Ameia Jordan

acompanha a cena sem os fortes contras-
tes de luzes que atualmente deslumbram

os próprios iluminadores. Fez um trabalho

alegre e cheio de sol, marcando o ritmo do

bailado com tênues contrastes que pare-,
ciam inseridos na própria marcação musi-

cal. Na cena da tempestade, não exagerou
nos relâmpagos, nem transformou uma

cena divertida numa cena de susto. Suas
luzes sorriam no palco.

A coreografia de Frederick Ashton, já
conhecida do nosso público, foi remonta-
da com Fidelidade por Faith Worth. o

ponto alto da remontagem foi a "Dança

das Fitas". É um momento de alta preci-
são, que não permite a mínima vacilação
ou engano no movimento das fitas que
vão formando jogos no ar. Se um só
bailarino trocasse a direção do movimen-
to, acabaria virando um nó e a dança uma
cena divertida Na estréia foi perfeita com
a primeira bailarina no centro, girando na

ponta
A escolha de Ana Botafogo para a

estréia é um ato lógico e de justiça
artística que ninguém pode discutir. Con-

quistou esse direito sem protecionismo
nem disputadas típicas de bastidores. Sua

arte se impôs tranqüilamente, porque Ana
nasceu estrela de primeira grandeza e
apenas procurou seu espaço cósmico, que
agora é o palco do Teatro Municipal, ha

pouco foi o do Municipal de Caracas e
brevemente será o dos mais importantes
teatros do mundo. No papel de Lisa
Botafogo parecia uma menina-pássaro.
Límpida em todo os movimentos, excelen-
te comediante, com um rosto cheio de
expressividade, consolida suas qualidades
técnicas. Está voando mais alto, mais leve.
Dança com o corpo inteiro e com a alma
É estrela-orgulho do Teatro. Graham
Barth, o namorado vencedor (Colas),
amadureceu visivelmente. Elegante, viril,
com muito equilíbrio e força fez seus
solos com categoria e segurou, como se
tivesse um pássaro nas mãos, o corpo de
Ana É um par perfeito que dá segurança a

bailarina No "duo" das fitas, ambos dan
çaram em perfeita comunhão.

Alain Leroy, transvestido como Simone,
mãe de Lisa Caracterizou divertidamente
o papel, especialmente nas cenas de sedu-
ção, que fizeram rir todo o mundo. Tomas,

pai de Alain, teve em Desmond Doyle um
intérprete de estilo. Quem o viu no magro
e esquálido D. Quixote de 1982, não o
reconheceria na figura obesa do rico co-
merciante.' A grande revelação da noite foi Antônio
Vasconcelos. No papel do infantil candi-
dato à mãe de Ana este jovem bailarino
roubou o espetáculo de estréia Seu Alain
foi assimilado com detalhes sutis, que
começam na expressão facial, cheia de
minúcias do olhar traverso, e na dança de
tal eloqüência que qualquer analfabeto
em termos de bale "leria" com facilidade.
Tirou o máximo partido do papel, pintou e
bordou em cena e, ao finalizar o espetácu-
lo, dava vontade de colocá-lo no colo e
fazê-lo dormir como uma criança até o

próximo espetáculo.
"La Filie Mal Gardée", que estreou com

êxito regular, devido às dificuldades que
citamos no começo, já entrou no período
de acerto. Os seguintes espetáculos ja
aconteceram com maior entrosamento. A

partir de hoje começam os revezamentos
dos principais papéis. Há muita expectaü-
va em torno da estréia de Carla Silva fe
Betina Dalcanale. Espera-se que Lourdja
Mesquita se recupere de um pequeno
acidente. Dizem que o Alain de Paulo
Arguelles será tão esplêndido como o de
Antônio Vasconcelos, que Tindaro Silva
não fará por menos. É a sadia competição
que resulta num crescimento geral de
toda a Companhia Denis Gray, Vladimir
Napoli e Alberto Romeiro se revezarão no

papel de Simone. Gray está 'tinindo". Jair
Moraes, Roger Nunes e Sérgio Marshall
farão Colas. Anuncia-se uma grande sen-
sação: um garoto argentino de dezesseis
anos, Júlio Bocca que surge no mundo da
dança com grande força e que também
interpretará Colas.

Pela agilidade e clareza do libreto, pela
simplicidade da música pela encenação
cheia de sol e alegria pela seriedade dos

grandes trabalhos de Dalal Achar, "La

Filie Mal Gardée" é um programa para
todos aqueles que acreditam na dança

LA FILLE MAL GARDÉE, pelo Bale do Teatro
Municipal do Rio de Janeira Música de Ferdinand
Heroldi, coreografia de Sir Frederick Ashton remon-
tada por Faith Worth, cenários e figurinos de Osbert
Lancaster, iluminação de Aniela Jordan. Orquestra
Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob
a regência de Patrick Flynn.
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atual realidade do cine-
ma norte-americano e
de total incerteza art te

as novas tecnologias que o

ameaçam, embora a entrega
dofSrs tenha dado ma»
uma vez, a imagem de uma

Hollywood tranqüila de seu exi-
t0Embora 

seja verdade que a

gravidade da situação tenha si

do parcialmente encoberta no
• Ar. ™ir, maior êxito cia

nal do ano, esta porcentagem
nodesuperar os 50 por cento
P0 

melado do vídeo-cassete e

outra preocupação para Holly

wood por causa dos problemas
ffS&duçao clandestina Se

gundo um estudo da Picture
^sociation of América a in-

^^^^j^arçn nn túmulo o cidadão tem seus passos vigiados

HOMENS PROGRAMADOS

do parcialmente encoberta in> na revolução
ano passado pelo major êxito da 

g 
" 4mundü dos espe-

história do cinema, ET, o Extra- aconace _ _,. nnmeira
terrestre, e por filmes como

vive um momento de grande
efervescência, lançada na corri-

da do desafio tecnológico para
conservar o controle da distri-
huicão de filmes.

O desafio tecnológico refere-
se a dois elementos fundamen-

ais- a televisão por cabo, que
anesar de representar uma

gS demanda de filmes paga
os direitos de difusão quase 50/o

menos que as salas de cinema, e

S exorbitantes custos de pro-
dução e distribuição que os es-

túdios de cinema são obrigados
alSeméadia, a produção de um

filme que em 1975 custava US?
2 5 mnhões, atinge atua mente
mais de 10 milhões, aos quais se

nrecisa somar os gastos de lan

Smento (publicidade exóp.aO

que chegaram aos US$ oito mi

lhões aproximadamente.
Para conseguir lucro, um IH-

me deve ser, teoricamente, um

grande êxito de bilheteria. No

Knto, já na fase de distribui-

ção, os grandes estúdios con-
tam com a garantia de suas
receitas, pois os donos das salas
exibidoras pagam 50% como di-
reito de difusão. ,

Mas, atualmente, a rede de

distribuição sente-se ameaçada
, ...__ ™ rir, tppvisao por

ma e na televisão por cabo.
Cerct de 100 mil pessoas pa-

gSuS$ 10 (uma entrada de

cinema busta cerca jteUSSn
nara ver a estreia de rhe Firates
of Penzance, comédia musical
com SKHnee Linda Rows-

^Apesar 
da iniciativa dos estú-

diot Universal, produtor» do

filme hão ter conseguido gran-
deTxito, numa só noite.o filme

a recadôu um US$ 1 milhão, o

aue não é nada desprezável.q 
Estó experiência provocou a

irados donos de cinema que
acusaram a Universal de trai
rão Mas a produtora nao e a

Sca que prScúra se manter no

campo da distribuição. A Co

Siá associou-se, em novem-

Kassado.àrededetelevis^
oor cabo Home Boxe Oflice

(HBO), considerada a principal
nimigUo cinema, e com a rede

<te televisão CBS, para formar
um novo estúdio chamado no-

Vaòs 
estúdios de cinema espe-

culam desenfreadamente com
esta técnica, que lhes perm.t. a

conservar o controle da distri
bUNum 

futuro não muito dis-
distribuição sente-se ameaçada «g de ,ares
pela expansão da televisão por tame ipados Com este
cabo, que paga 20% d su i re der ^ 

^.^ por joceitacomo direito de difusão. assinante pagar US$
Esse tipo de telwgcrcont» E,^e &

nua a se alastrar pelos Estados o ^^.^ numa só nol.
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berço ao túmulo, a
vida dos suecos já está
programada. Um jor-
nal de Estocolmo de-

nunciou este fenômeno, carac-
terístico das sociedades de alta
tecnologia, mas que inquieta
muito neste país extremamen-
te sensível a tudo o que se
relacione com as liberdades
individuais.

Antes do prazo previsto pelo
famoso romance de ficção -
1984, de George Orwell - o
vespertino Expressen afirma
que, na Suécia, o grande ir-
mão da história já vê tudo e
sabe de tudo. A população es-
tá fichada e vigiada em suas
atividades cotidianas. Os sue-
cos observam que são obser-
vados.

Alto, clama uma nova gera-
ção de cidadãos dispostos a
sacrificar certas vantagens do
Estado-Providência, em troca
de se sentir menos vigiados e
programados pela gigantesca
teia de aranha informática te-
cida ao seu redor.

A alta vigilância denuncia-
' da pelo jornal começa na rua.

É difícil, na capital sueca (co-
mo em outras capitais não
suecas) descontar um cheque,
alugar um barco ou simples-
mente fazer compras sem ser
implacavelmente observado
por uma câmara indiscreta.

PEDIDOS
As câmaras acompanham a

pessoa em pleno centro de Es-
tocolmo e o jornal Espressen
diz que as autoridades se es-
quecem de destruir as fitas
após o prazo previsto em lei.
Os pedidos para a instalação
de novas câmaras
multiplicam-se.

Já existem mais de 10 mil
nos grandes centros urbanos.
Em Joenkoeping, o pastor pro-
testante pede uma para vigiar
seu rebanho. "Assim, o guar-
dião poderá intervir se alguém
passar mal nos enterros", pre-
texta o religioso, invocando
economia de pessoal.

El

tâ

msy.
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GILLES LAFFONI, em Estocolmo

Em Estocolmo, a direção de
uma piscina pede outra cama-
ra para vigiar as reuniões dos
nudistas. Em Sundynberg, as
autoridades querem colocar
um olho eletrônico nos ba-
nheiros públicos...

A instalação de câmaras nos
locais públicos está proibida
por uma lei de 1977. Mas as
técnicas se aperfeiçoaram e os
imperativos de segurança e dç
repressão da delinqüência im-
põem certas exceções, reco-
nhece Ake Rosen, da Prefeitu-
ra de Estocolmo.

Há praças e coretos onde as
câmaras são postas automati-
camente em funcionamento
quando um veículo passa com
a luz vermelha. Os motoristas
estão sendo usados como co-
baias dos novos métodos de
fichação dos suecos.

ECONOMIA

Em Oerebro, no centro do
país, os agentes municipais
possuem um bolígrafo decifra-

dor ligado a um computador.-
O aparelho permite ler as li-
nhas magnéticas existentes
nas placas dos automóveis. O
agente fica sabendo se o dono
do veículo pagou as multas e
os impostos, se tem permissão
de porte de armas, etc. Para
generalizar este sistema-
piloto, invocou-se o argumen-
to de que poderia ser usado na
entrada dos estacionamentos,
com o que se pouparia pes-
soai...

Os habitantes de Estocolmo
também se mostram um tanto
inquietos com o aparecimento
nas ruas da cidade de três
carros Volvo comuns. Dota-
dos de um terminal de compu-
tador, eles podem examinar
assim 1.500 automóveis por
dia, em vez de 70 como uma
patrulha comum.

E quando se diz Examinar,
deve-se entender o termo em
sentido amplo: na tela do com-
putador, aparece não apenas a
placa do automóvel, mas tam-
bém a vida do motorista.

REX
Os brigadeiros Goeram

Karlsson e Rol' Sundswall es-
tão contentíssimos com os re-
sultados desses inventos. "No

outro dia, detectamos uma jo-
vem em Longeat (uma parte
de Estocolmo), aparentemente
drogada. Fazia-se de muda e
não tinha documentos. Tinha
uma tatuagem representando
uma âncora. Indagado a res-
peito, o computador nos disse
que entre os 118 mil fichados
como toxicômanos, sete mil
tinham uma tatuagem como
esta. Dissemos então que ela
tinha uma cicatriz na mão di-
reita e os dentes estragados.
Após 10 segundos, seu nome
aparecia na tela".

Mas, o computador mais vo-
raz e antipático da suécia é,
sem dúvida, o Rex, que ficha
todos os contribuintes. Em
breve ele será ligado a outros
30 bancos de dados, aos quais
fornecerá suas próprias infor-
mações. Rex e uma figura ex-
tremamente curiosa e não pá-

ra de bisbilhotar a vida do
contribuinte: em menos de 10
segundos, ele sabe de determi-
nada pessoa tem barco, quais-
e quantas são suas eventuais
dívidas, se o seu telefone está
na lista negra e outros inquie-
tantes etcéteras.

Rex coopera com a Polícia.
Um mal contribuinte ficou
sem o automóvel e sem sua
carteira numa batida policial.
Voltou para casa de ônibus.

IMPOSTO DE RENDA
Graças ao satélite norte-

americano Landsat, foram
descobertas clareiras excessi-
vas nas florestas. O Lenhador
vendeu madeira sem nota.

Uma vantagem para o con-
tribuinte: é possível que ele
logo se veja livre da enfado-
nha tarefa de fazer a declara-
ção do Imposto de Renda. O
Grande Irmão, como diria o
Expressen - ou seja os diver-
sos bancos de dados agrupa-
dos -se encarregará do traba-
lho.

O funcionamento cada vez
mais ordenado dos computa-
dores e a instalação de cama-
ras aqui e acolá são úteis prin-
cipalmente, é preciso reconhe-
cer, no combate ao crime e
facilitam a vida da população.
Mas até pessoas como Jean
Freeze, chefe do serviço de
inspeção da informática, cria-
do em 1973, reconhecem que a
Suécia demonstra um "apetite

de informações" sobre a vida
de seu povo sem precedente
em outras latitudes. E adverte:
viajou muito...

Ao seu escritório chegam
diariamente, dezenas de de-
núncias, difíceis de se compro-
var - explica - dado o emara-
nhado dos bancos de dados.
De todos os modos, denúncias
ou não, parece claro que cerca
de 50 computadores gigantes
cuidarão, em breve, da vida de
8 milhões de suecos. Como diz
poeticamente Goeran Karls-
son, policial que trabalha ante
a tela de seus Volvo: "o suaVe
teclar dos meus dedos diante
da tela é a melodia do futuro"

WãmmÈ
_ Dança. O bale La Filie
Mal Gardée faz hoje, às 20
horas, no Teatro Municipal,
sua quarta apresentação.
Com produção coreógrafa-
da de sir Frederick Ashton,
música de Ferdinand He-
rold, libreto de Jean Dau-
berval, cenários e figurinos
de Osbert Lancaster e ilu-
minação de Aniela Jordan,
será apresentado aos se-
guintes preços: Cr$ 400 (ga-

leria), Cr$ 1 mil (balcão
simples), Cr$ 2 mil (balcão
nobre) e CrS 12 mil (frisas e
camarotes).

¦ Música. Na Sala Cecília
Meireles (Rua da Lapa, 47),
a Orquestra de Câmara do
Centro Brasileiro de Radio-
difusão Roquettte Pinto,
sob a regência do maestro
Nelson Nilo Hack, apresen-
tara, às 14 e 16 horas, obras
de Vivaldi, Beethoven, Of-
fenbach. Schubert e Mo-
zart. Entrada franca.

• A pianista Sara Cohen
faz recital hoje, às 19 horas,
na Casa do Estudante do

Brasil (Praça Ana Amélia,
9, 9"), em homenagem pós-
tuma aos ex-presidentes da
instituição. Entrada franca.

• E no Restaurante Barbas
(Rua Álvaro Ramos, 408,
Botafogo), apresenta-se a
cantora Lígia Diniz, em
temporada que se prolon-
gará na próxima terça-
feira. Horário: 22 horas. In-
gressos a CrS 800.

¦ Curso. Começa hoie no
Colégio Ítalo-Brasileiro
(Rua Paulo Barreto, 19, Bo-
tafogo), o curso Religiões
no Antigo Egito. O curso

terá a duração de dois me-
ses e as aulas serão dadas
às terças e quintas, das
14h30màs 16h30m.

• Outro curso que começa
hoje, este na PUC (Rua
Marquês de São Vicente,
Gávea), é o de Contabilida-
de Gerencial e Análise de
Balanço, com os professo-
res Murilo Bueno Kammer
e Nélio D. Pizzolato. As
aulas serão às segundas,
terças e quattas-feiras, das
18h30m às 20h30m.

• No Centro Cultural Cân-
dido Mendes (Rua Joana
Angélica, 63, Ipanema),

prosseguem dois cursos: às
14 horas, o professor Gus-
tavo Alberto Corrêa Pinto
dá a última aula do curso
Análise dos Hexagramas. O
tema de hoje é Hexagrama
8, Pi; a solidariedade; análi-
se dos textos referentes às
linhas na quinta e sexta
posição; e, às 17 horas, o
professor Ivan Junqueira
dá prosseguimento ao cur-
so Permanência e Contri-
buição da Mulher rio Pro-
cesso Poético da Literatura
Ocidental. ,
• No Departamento de Di-
fusão Cultural da UFF
(Rua Miguel de Frias, 9,

Icarai, Niterói), a cenógrafa
Luiza Lagoas dá a ll8 aula
do curso de Artes Cênicas
para crianças, das 9 às 11
horas.

• E no Jardim Botânico,
sob o patrocínio do Institu-
to Brasileiro de Desenvolvi-
mento Florestal (IBDF),
prossegue o curso de jardi-
nagem e paisagismo, com a
professora Esther Daemon,
•Horário: das 9 às 12 e/ou
•das 14 às 17 horas.

¦ Exposição. Será inaugu-
rada hoje, na Galeria de
Arte do Banerj (Avenida
Atlântica, 4066), a exposi-

ção de Edith Behring, que
ficará aberta até 7 de maio.

• E no Museu de Arte Mo-
derna serão inauguradas
duas exposições. Às 18 ho-
ras será a vez de Getúlio
Vargas: 1983, quando serão
lançados os seguintes li-
vros: Bibliografia Histórica,
1930-1945, de Ana Lígia Me-
deiroseMônicaEllenHirst;
Estado Novo, Um Auto-
retrato, de Simon Schwart-
zman; Getúlio Vargas, da
Vida para a História, de
Paulo Brandi; Getúlio Var-
gas e a Música Popular, de
Jairo Severiano; Impasse
na Democracia Brasileira,

/1

1951-1955, coletânea de do-
cumentos, de Adelina No-
vaes e Cruz, Célia Costa,
Maria Celina D'Araújo e
Suely Braga da Silva; e
Vargas eos Anos Cinqüen-
ta, de Ana Lígia Medeiros e
Maria Celina D'Araújo; e
às 18h30m, da mostra Ar
quitetura Suíça 70/80.

¦ Lançamentos. Será lan-
çado hoje, às 19 horas, na
Associação Brasileira de
Imprensa (Rua Araújo Por-
to Alegre, Centro) a revista
A Amazônia Brasileira em
Foco, do CNDDA. Entrada
franca.
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TROVANDO
Dentre as seguintes palavras quais

as que completam lógica e correta-
mente cada uma das trovas abaixo?

ALUSÃO - AQUELE - CARINHO -
CRENTE - DENGOSA - ESSE -
FORMOSA - GOSTOU - MENINA -
NINHO-RÁDIO-TELEVISÃO.

deixa o aroma de uma rosa
e a solidão de um luar...

intender, jamais eu vou.
Dizia: "Odeio judeu!"
Mas, de coração, 
de todos que conheceu!

CRUZADA

1 - Que sabão, menina, 
que na pele tens usado?
Perdoa o meu interesse,
mas como cheira a pecado!

2- Bem melhor será que fales,
se à procura de
quem canta espanta seus males,
mas os transfere ao vizinho...

Quando ela passa, - e como encanta ao passar! -

- Não sei de povo mais ,
diz o turista ao jornal.- A confessar, tanta gente,
mal findou o carnaval...

- Falam alto, em confusão?
Não grite: "Silêncio aí!"
Só ligue 
-eles mesmo fazem: "Shh!"

SÉRGIO BARCELLOS XIMENES,
carioca, 28 anos, bacharel em Psico-
logia e autor do Vocabulário de Ri-
mas da Língua Portuguesa (Editora
Tecnoprint).

ALBERT, olhe aqui
o seu desenho!

**********¥

HORIZONTAIS

1 - Estado dos EÚAj onde
se localizam Los Angeles e
San Francisco. 8 - Acres-
centar. 9 - Cargo ou função
que se acha em disponibili-
dade. 11 - Claras. 14 - So-
corre. 16 - Em grande
quantidade (bras. gír.). 17 -
A namorada. 19 - Sua velo-
cidade é de aproximada-
mente 300.000 km por se-
gundo. 20 - Advérbio de
afirmação. 22 - Imposto So-
bre Serviços. 24 - Ligar. 26

Puxar. 29 - Mar interior
entre a Europa e a Ásia. 31

(?)-mater: a mais externa
e mais consistente das três
membranas que envolvem
o céialo e a medula espi-
nhal. 32 - Transpirar. 34 -
Estudo dos nomes próprios.

VERTICAIS

1 - Cova, vala. 2 - Mário
(?), ator e teatrólogo brasi-
leiro. 3 - Tempo transcorri-
do desde o nascimento. 4 -
Sílaba de finado. 5 - Agora.
6 - Relativo à navegação. 7
- Bastante,' em quantidade
suficiente. 10 - Ato de acei-
tar letra de câmbio ou de
comércio. 12 - Geralmente
tem 6 músicas de cada la-
do. 13 - Citar em juízo por
crime ou delito. 1,5 -Nome
de homem. 18 - Assinatura
(abrev.). 20 - Tribunal do
(?) Ofício: da Inquisição es-
panhola. 21-0 Gordo e o
(?): filme do cinema e TV.
23 - Anuar ei (?): ex-
político egípcio. 25 - Rorai-
ma (sigla). 27 - Jorge (?):
Radialista. 28 - Pouco es-
pessa. 30 - Sufixo que signi-
fica força. 33 - Dizem-se
numa vaia. 1

VITOR, olhe aqui
o seu desenho!
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Vocês
conhecem o
VINÍCIUS?
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O desenho é de ALBERT MENDES CAMPOS,
de 7 anos que estuda no Colégio Guarani com a
professora amiga Fátima. Nome da titia querida:
Inês.

Este é o VI Ní
ÍCIUS CONTARDOi
J.PEREIRA CER-^
jj QUEIRA, de 3 anos, ^
yL que estuda no Cole- .v
í gio dos Santos An- w
í jos. Nome dos pa- T
Tpais corujas: Geral- T
Jdo Luiz e Lúcia He- £*"ílena "f

*
**********¥

O desenho é de VÍTOR CAMPOS
SILVA, de 5 anos e que mora em São
Gonçalo. Nome da maninha amiga:
Inaura.
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NONO DAS CANDONGAS mariano
IPUXA, eiTOO TÃo oCUPAbfí\ \ÍX>€Ç,CüLPE/m'jA,^rfii) A^ CLftfLO1. ^~~y-\

COMtM"/) IMS/M íA'ff/vi «KAy \ n/fiv é A .D/SA/í JS'M/1 ( BPTA DUZSAJT05 )
Qü6 fjfív CDMI60 UtA BOM i£NH0RA SUA ÍDêflA fl ^y fljfl CO&RA ! /ptipire mm «oK.fOQHojJ ^_n~-—-\$—^ ^——-~—_-,r /xl

ARISTEU, O JUIZ ADAIL

IC ZX V 
"^F^ 

y^^-^À IpaREC&M FEUZ-^MflS I £¦' mWO UMft ESTRANHA
JÉÍ. ^ y£V\ «.«i* 

'^ SE COMUMICAM CMUiAÇÂO! COMO &' MEÇ.M0
¦P-S*. 1>ÍX^»5\ .CT) A*TRAVÊ'S DE GRITOS'.... 0 NOM6 Q-JE ÊLE DlSSE?

W^^à^dy^ú^ n A^~~"~~ \

1 v~*^"1 ynnn^^\^~^ -nn *A
DASDÔ flávio

1 Vn /<Af. * i "Tsi'.'' i «•> ¦««'fc-WH-—--— I

ELAINE ^^  pazell

¦Mk \voWJirO ^$Q*$ Jr

MUTT E JEFF budj-tsheb
ibwo esiví TW a 1 \toe PièuvÉ1. eu \ [hm pKEtisnFtefl/?Q)-\ Ri leu Nâo se/ ro- *!

|j^^ ^Ç:v§y ISZmÊK^

BANZE WALT DISNEY

^/ ( f~\£ZA / 'acho qy/Ê^cofi-2\ ^^âv

=«5_»==d L_ 117-zo o.-*.-..,^*—»~—n-^n^x

ENIGMA ARITMÉTICO
Substitua as figuras por algarismo (de 0 a 9),

de tal forma que todas as operações estejam
corretas, para uma mesma figura corresponda
sempre o mesmo algarismo.
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Dia muito bom para cuidar
dos assuntos relacionados
com religião, estudo, via-
gens, documentos e cons-
truções. Mais dois dias e
você estará num período de
progresso financeiro. Cor
lilás. N* 41

Novidades no amor. Se está
sozinbo, pode encontrar
uma pessoa que ficará a
seu lado para sempre. É
importante que domine a
tendência à timidez. Cuida-
do com aventuras inconse-
quentes. Cor bege. N" 76

Grandes novidades, espe-
cialmente com relação à vi-
da sentimental. Procure
terminar tarefas importan-
tes antes de realizar passeio
ou viagem. Vai receber no-
Licia de parente ou amigo.
Cores claras. N" 12.

Suipresa relacionada com
dinheiro. Algo que você es
tá esperando há muito tem
po chegará. Pode contar
com o sucesso nas viagens
e transações ^jmerciais.No amor, maior equilíbrio.
Não reclame da sorte. Cor
bordeaux. N1* 20

SB TOURO
21/4 a 20/5

ESCORPIÃO
23/10 a 21/1.1

/t ar\ AQUÁRIO
21 I a 19/2

A saúde melhora sensível-
mente e a vida sentimental
vai mudar de aspecto. No
trabalho, sucesso financei-
ro. Será forçado a desistir
de um projeto, mas surgirá
uma oportunidade bem me-
lhor. Bom dia para o amor.
Cor rosa. N" 24

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Prepare-se para receber um
convite não muito agrada-
vel. Você é muito extorver-
tido, chama a atenção e
pode despertar ciúme na
pessoa amada. Use o lado
positivo da personalidade.
Cor vermelha. N° 46

2S

É tempo de progredir atra-
vés do trabalho bem reali-
zado. Não creia em gente
que conta vantagens e não
sonhe demais. Lute por coi-
sas concretas. Você está vi-
vendo um período maravi-
lhoso. Cor salmão. N" 118

VIRGEM/ ^ j»\
23/8 a 22/9

Bom dia para iniciar conta-
to ram pessoas importantes
no sentido de encontrar o
caminho do sucesso. A par-
tir do dia 21, o Sol estará
em Touro e você terá inú-
meras oportunidades. Cui-
dado com gente pessimista.
Cor grená. N" 30

Prepare-se para fazer um
novo conhecimento. Pessoa
que parece amiga pode
usar de falsidade. Aguarde
uma verdadeira transfor-
mação em sua vida. Um
velho sonho será realizado.
Não faça nada sem pensar.
Cor marrom. N'-'43

SAGITÁRIO

Bom dia para rever amigos,
parentes e pagar promessas
ou dívidas. Será obrigado a
mudar um plano. Tenha
cautela com as pessoas que
fazem perguntas indiscre-
tas. Há alguém muito preo-
cupado com sua vida. Cor
havana. N9 11

rj**&Sn
22/11 a 21/12

Notícia importante relacio-
nada com pessoa da famí-
lia. Resposta sobre empre-
go ou convite para cargo
mais elevado. O período
ainda é dos melhores. Con-
fie em sua boa estrela. Cor
verde. IM'-' 57

PEIXES
20 2 a 20 3

Bom dia para esquecer as
mágoas e lutar por um lu-
gar ao Sol. Dinheiro chega-
rá antes das 14 horas. O
período é bom para conver-
sar com gente influente, pe-
dir empréstimos ou solici-
tar aumento. Cor lilás. N9
15

KALDY VCiO/O
NUMEROLOGIA

Maria
Petrópolis • RJ

Número de personalida-
de: 3, habilidade.

Número de destino: 2,
bondade.

Traços positivos: deta-
Ihista, adaptável, divertida,
espírito de luta, original,

Traços negativos: exi-
gente, orgulhosa, possessi-
va.

Vida profissional: filoso-
fia, história, arqueologia.

Vida emocional: saiba
cultivar sua boa estrela.
Não se entregue facilmente
ao desanimo.

Bom relacionamento
com os números: 4,1,8, 2.

Margarida
Centro • RJ

Número de personalida-
de: 3, habilidade.

Número de destino: 7,
mistério.

Traços positivos: fiel,
versátil, pensamentos cia-
ros, espírito de luta.

Traços negativos: des-
controlada, nervosa, me-
lancólica, exigente.

Vida profissional: psico-
logia, sociologia, artes.

Vida emocional: seja
mais paciente, controle seu
sistema de nervos, faça uso
de sua reflexão.

Bom relacionamento
com os números: 5, 2,9, 3.

Fly
S. Paulo • SP

Número de personalida-
de: 3, habilidade.

Número de destino: 8, ri-
queza.

Traços positivos: harmo-
nioso, agradável, idealista,
romântico, dedicado, sociá-

Traços negativos: extre-
mista, indeciso, exigente.

Vida profissional: artes,
comércio, geologia.

Vida emocional: atenue
qualquer tipo de mágoas
no seu coração, ouça a voz
da experiência, não seja
teimoso.

Bom relacionamento
com os números: 4, 1,8,3.

Telma
J. de Fora • MG

Número dò personalida-
de: 3, habilidade.

Número de destino: 4, so-
lidez.

Traços positivos: agrada-
vel, espírito de luta, quês-
tionadora.

Traços negativos: exi-
gente, incoerente, orgulho-
sa, impaciente.

Vida profissional: magis-
tério, geografia, arqueolo-
gia.

Vida emocional: seja
mais analítico, procure ca-
nalizar os bons pensamen-
tos.

Bom relacionamento
com os números: 3,1,8,2.

Amante
Copacabana • RJ

Número de personalida-
de: 1, autoridade.

Número de destino: 4, so-
lidez.

Traços positivos: leal,
brilhante, analítico, origi-
nal, expansivo, romântico.

Traços negativos: ciu-
mento, meticuloso, incoe-
rente, possessivo, exigente.

Vida profissional: peda-
gogia, educação artística.

Vida emocional: evite o
ciúme.

Bom relacionamento
com os-números: 3,1,8, 4.

Nome completo

Bairro

Cidade 

Estado 

Data do nascimento

Pseudônimo para resposta

OBS: O professor Kaldy Veloso so-
mente definirá o perfil dos leitores
que remeterem este cupão devida-
mente preenchido para: ULTIMA
HORA - Seção Numerologia - Rua
Equador, 702 - Santo Cristo - Rio
de Janeiro-CEP20220.

As respostas serão dadas gratui
tamente na ordem de chegada das
cartas.

__ -. . - I
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Amelinha: quinto Lt

Amelinha: a recompensa pelos esforços
Romance da Lua Lua - Amelinha -

CBS - Amelinha tem uma qualidade,
entre muitas, que precisa ser ressalta-
da: a uniformidade do trabalho que
tomou como seu - pé na terra, temas
nordestinos, o homem e a natureza que
lhe são próximos. Romance da Lua Lua,
seu quinto álbum, dá seqüência ao
empenho e, de certo modo, coroa os
esforços. Os arranjos de Chiquinho de
Moraes, Juarez Araújo e Alexandre
Gnatalli em nada perturbam o sentido
regional (não regionalista) do todo e Zé
Ramalho foi muito feliz na adaptação
do poema de Lorca para a música
título. Sertão da Lua, de Caio Sílvio e
Ricardo Alcântara, é uma gostosura
que cita o Luar do Sertão de João
Pernambuco e Catulo. A Seresta Serta-
neza (é com z mesmo), de Elomar
Figueira de Mello, com Radamés Gna-
talli ao piano e Rafael Rabello no sete
cordas, uma obra-prima Belíssimo,

bem cuidadíssimo trabalho. Mais do
que recomendável.

Cheryl Lynn - Instant Love - CBS -
Aquele vozeirão de cantora negra nor-
te-americana que já rendeu excelentes
intérpretes do soul music e, mais tarde-
.daquela jogadinha bettersweet que te-
ve em Roberta Flack, nos anos 70, um
dos grandes expoentes. Depois veio a
discoteca Uma história tão confusa
esta Quando saiu por aqui o primeiro
LP do Kool and the Gang, o baixo de
Kool virou a cabeça dos instrumentis-
tas caboclos. Quando a fórmula foi
descoberta enfim, percebeu-se que não
era esse o caminho de fazer boa músi-
ca mas de faturar alto. Quem estava a
fim, se deu bem. Cheryl Lynn está neste
caso. Uma grande cantora não se faz
apenas com uma boa (no caso, excelen-
te) voz. Parece o tipo de música que a
gente ouve quando o autor da novela
quer ganhar tempo.

Aerosmith - Rock In a Hard Place -
CBS- Honra maior, o Aerosmith parti-
cipou do filme Sergeant Pepper* Lo-
nely Hearts Club Band. Uma banda que
faz rock clássico e que tem uma histó-
ria clássica. Conheceram-se nos anos 70
e tocavam para veranistas em New
Hampshire. Ou- tocavam para estudan-
tes, davam shows nas praças. Até
lançar o primeiro álbum, sucesso local.
Uma turnê por outros Estados alargou
sua faixa de público e os discos seguin-
tes foram ganhando destaque. Rock In
a Hard Place é o oitavo da discografia
oficial, que computa alguns milhares de
cópias vendidas. O vocalista Steven
Tyler é normalmente comparado a
Mick Jagger. Melhor: muitos acham
que seu estilo lem bra o do líder dos
Stones. É bom conferir. No mínimo,
uma boa seção de rock que pode fazer
a cabeça tanto dos trintões quanto da
garotada mais nova

Prince- 1999 - Wea- Do tipo garoto-
prodígio, Prince tinha sua própria ban-
da aos 12 anos.O que não faz muito
tempo, porque ele tem pouco mais de
20. Seus pais eram músicos de jazz e
puseram o menino para estudar piano
desde cedo - o que só fez facilitar o
desenvolvimento de uma musicalidade
natural. Que foi atropelada pelo nor-
malmente insípido new wave. Prince e
um pouco mais forte - e bastante mais
agressivo - do que os outros seguidores
da corrente. Seus dois primeiros discos
falavam de sexo de maneira bastante
ousada, principalmente o obviamente
controvertido Controversy. Já 1999 da
umavisãoparticular do apocalipse. O
fim do mundo, o ano 2000. "Eu tenho
um leão no bolso, baby/e ele vair ru-
gir/Óh, mamãe, porque todos têm a
bomba?" Definitivamente, Prince è me-
lhor no andrógino Sec. XXI que dese-
nhou para si mesmo. (Mauro Dias)

õ escolhia ó sljq Estréia de Hoje
O Dia em que Alfredo Virou a Mão

às 21hl5m, no Teatro da Praia; e
Olívia Byngton e Mário Adnet, às

18h30m, na Sala Sidney Miller

ctnm/v CEIMTER - ET. O EXTRATERRESTRE EM SUA AVEIMTU-
RA NA TERRA - (livre) - 14h30m - lf*50m - íghlOm e
21h30m.
CINEMA I-GANDHI-(livre) - 14h - !7h30m c 21h.

Lançamentos CINE-ART UFF - FAZENDO AMOR - (18 anos)
16h30m-19he2Ih30m.

14h

EU, CHRLSTIANE F. 13 ANOS, DROGADA E PROSTITUI-
DA - (Christiane E.) Direipo de Ulrich Edel. Com Natja
Brunkhorsl, Thomas Hauslcin e Jeans Kuphal. Baseado na
história real de uma jovem de 13anos vítima dasdrogase da
prostituição em Berlim, a qual transformou-se num grande
Besl-Seller.Odcon (Pra«ji Mahatma Gandhi)-Barra III(Av.
das Américas, 4.66fi) - I3h3(|m - lt*05m - I8h40m e
21hlüm.Rian(Av. Atlílntica) -Opera I (Praia de Botafogo), e
Carioca (Rua Conde de Bonfim) - 13h45m - l(ih2üm -
I8h55me 21h30m.Madureira l(Rua Dagmarda Fonseca)-
13h-19i35ni-18hl()me2üh45in.(l8anos).

Petrópolis

A ESCOLHA DE SOFIA (Sophie* Choice) - Roteiro e
direção de Alan J. Pakula. Com Meryl Strecp, Kevin Kline e
Peter MacNicoL Baseado no livro do mesmo nome dc
William Styroa A trajetória dramática de uma mulher.
Metro Boa Vbta (Rua do Passeio, 52 )-Condor Copacabana
(Rua Fiimeiredo Magalhães)- Largo do Machado 1 (Largo'
do Machado, 29)- lfh- I5h- lSh e21h. Pe2« a6» feiraia
partir das 151*. Baronesa (RuaCândido Benfcio,175)- "I"ca
Palace I (Rua Conde de Bonnm) - Art-Meicr (Arauias
Cordeiro)Barra II (Av. das Américas, 4666) e Leblon I (Av.
Ataulfo de Paiva)- 15h-18he21h. (18 anos)

Continuações
CIAO MASCHIO - Dc Marco Ferreri. Com Gerard Depar-
dieu, Marcello Mastroianni e James Coco. Cinema I (Rua
Prado-Jünior) - 14h - 18i - 18h - 20h c 22h.( 18anos).

EVA, O PRINCÍPIO IX) SEXO - Direção de José Oirlos
Barbosa. Com Lia Furlitn, Marilu BlummiT e Teka Lanza.
Vitdria (Rua .Senador Dantas, 45) - I3h30m - 15h - l(ih30m -
18h - I9h30m e 21h. Astor (Rua Álvaro Alvim) - Ramos
(Rua Leopoldina Rego) I5h - I6h30m - 18h -I9h30me2lh.
(18anos).

LIU MARLENE - (lili Marleen) - Dc Rainer Werner
Fassbinder. Com Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini e
Mel Ferrer. Veneza (Av. Pastcur, 184) Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145) - 14h - I6h30m -I9h e 21h30m. (14
aiios)
'GANDHI - (Gandhi)- Direção dc Richard Attenborough.
Com Candice Bergen, Edward Fox. John Gielgud e Ben
Kingsley. Art-Copacabana (Av. N.S de Copacabana, 360)-
Art-Tijuca (Rua Conde dc Bonfim) e An-Madureira (Shop-
ping Center de Madureira) I4h- I7h3Um c2l h. Pathé (Praça
Floriano)eparatodos (Rua Arquias Cordeiro)-13h- I6h'10m
e20h.Biuni Ipanema (Praça N.S da Paz, 371 )c Rio Sul (Rua
Marques de São Vicenle)-13h30m-I7h e20h30m. flivre)

A FORÇA DO DESTINO - (An Offier A Gentlemann) -

Direijlo de Taylor Hackford. Com Richard Gere, Dcbra
Winger «• David Kcith. Palácio II (Rua do Passeio, 38) -

13h30m - 16h - 18h30m e 21h. Roxy (Av. N. S. de
Copacabana 345) -Tijuca Palace II (Rui Conde de Bonfim)
Largo do Machado 11 (Largo do Machado, 29) Barra I (Av.
das Américas, 4.668) e Opera II (Praia dc Botafogo) - 14h -

19hc21h3üm.(16anos).

O VEREDICTO -(The Veredict). Direção de Sidney Lumet.
Com base em roteiro de David Mamet (o ponto dc partida í
o livro de Barry Reed). Com Paul Newman. James Mason.
Charlote Rampling. Jack Wardcn e Milo 0'Shea. Caruso
(Av.N-S.de Copacabana, 1.362) -Leblon II (Av. Ataulfo de
Paiva) Paissandu (Rua Senador Vergueiro) e Tijuca (Rua
Conde dc Bonfim) - I4h - I6h30m - 19h e 21h3üm.( 14 anos).

PINK FLOYD - THE WALL - (Pink Floyd the Wall).
Direçío de Alan Parker. Com Bob Celdof. Cristine Hagrea-
vese Eleanor David. Jdia (Av. N. S.de Copacabana) - I4h-
lfjh-18ii-20he22h.(16anos).

PRA FRENTE BRASIL - De Roberto de Farias. Com
Reginaldo Farias, Antônio Fagundes, Natália do Vale, Paulo
Porto e Elizabeth SavalIa.Lido II (Praia «Io Flamengo) - 15h
-17h- 19he 2lh Ricamar (Av. N.S. de Copacabana) e une
Copcr Tijuca - (Rai Conde de Bonfim) - l4h - 16h -jlSiie

22h.(18anos).
O VALE DO.S AMANTES - Bristol (Av. Ministro Edgard
Romero) - ]4li4(lm - lSilüm - 17ti5üm - 19h30me 21h.(18
anos).
E. T. O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA NA
TERRA - Palácio (Campo Grande) - Madureira II (Rua
Dagmar da Fonseca) - América (Rua Conde dc Bonfim) -
Palácio (Rua do Passeio, 38) e Imperator (Rua Dias da Cruz)

14h - 16h2üm - 18h40m e 2lh. Copacabana (Av. N.S.de
Copacabana) e Olaria (Rua Uranos) - I4h30m - ltíi50m -

I*l0me21h30m. (livre).

D. PEDRO - GREASE n-OS TEMPOS DA BRILHANTINA
¦CONTINUAM -(livre) - 14h - 16h20m - 18h40m e 21h.

PETRÓPOLIS - O PROFISSIONAL - (16 anos) - 14h -
16h20m-18i4Qme21h.

Teresópolis
ALVORADA I - BAJNQUETE DAS TARAS - (18 anos) - âs
21h.
ALVORADAII-SEXOPROFUNDO-(18anos)-as21h.

LAGRIMAS AMARGAS DE PE TRA VON KANT- De R W.
Fassbinder. Tradução de Millôr Fernandes. Com Fernanda
Montenegro, Renata Sorrah c Rosita Thomas Lopes. Teatro
dos «Quatro - Rua Marquês de São Vicente 52 - lcl.:
274*9895. Horário: 4', 5J e 6J feira ãs 21h3()m. Sábado:20hc
22h30m. Domingo: 18h e 21h. Ingressos: CrS 2.500 e CrS
1.500.6afeira esábado: CrS2.500.

TISTO - O MENINO DO DEDO VERDE - De Maurice
Druon. Traduzido e adaptado por Oscar Felipe e Neide
Mendonça Direção de Ivan Merlino. Teatro Villa-Lobos. Av.
Princesa Isabel, 440. TeL Tel. 275-6695:2" e 3" feira ãs 21 h^',

õ** feira c domingo ãs 16h esábado ás I7h. Ingressos 2" a6"
feira CrS 1.000. Sábado e domingo CrS 1.500.

BELAS FIGURAS- De Ziraldo. Direção de Wolf Maya Com
Nathalia Tinberg e Jorge Dória Teatro da Lagoa Av. Borges
de Medeiros. Tel.: 274-7999. Horário: de 4** a 6** feira as
21h30m Sábado20h c22h30m. Domingo21h. lngressos:3"a
5J feira c domingo: CrS 2.000 e CrS 1.200. 6" feira e sábado:
CrS 2.000.

OPERA DOS TRES VINTÉNS - De Bertold Brecht e Kurt
Wrill. Direção de Mendonça Bia Bedron. Com Tadeu França

'Luci Montebelo e Toninho Café. Teatro Especial do MEC -
Palácio da Cultura Rua Graça Aranha Tel.: 220-8640.
Horário de 4*1 feira e sábado: 21 h. Domingo: 20h. Ingressos:
CrSI.20OeCrS80O.

REQUIEM PARA UMA NEGRA - De Willian Faulkner.
Tradução e adaptação dc Luiz Carlos Maciel. Com Ruth de
Souza Maria Cláudia Almir Tclles e Pierre Astrié. Teatro
Glauce Rocha Av. Rio Branco. Horário: dc 3J a 6' feira ãs
21K Sábado 2üh c domingo I8hc21 h. Ingressos: CrS 1.200 e
Cr$800.

A MILIONÁRIA - De Bernard Shaw. Direção dc Paulo
Afonso Lima Com Bcyla Gemauer, ítalo Rossi e Ana Lúcia
Torre- Teatro BNH - Av. Chile- TeL: 262-4477. Horário, dc
3' feira a sábado ãs 21 h. Domingo: 18h e2lh. Ingressos: CrS
2.000 e Cr$1.200.6**feiraesábado: CrS2.000.

/ÜOW 1

Zona Norte

Zona Sul
O DIA EM QUE ALFREDO VIROU A MAO - De João
Bethencourt. Com Cláudio Corrêa e Castro, Thelrna Reston,
Elizángela e Alexandre Marquês, Teatro da Praia. Rua
Francisco Sá, 88. Horário: de 3* a 6'feira ás 21hl5m. Sábado
20h e 22h30m e domingo: 18h e 2lh. Ingressos: 3<, 4J c 5-
feira CrS 1.800. *;" feira: CrS 2-000. Sábado: CrS 2.500 e
domingo Cr$2.000 é CrS 1.000.

ESPERANDO GODOT - Direção dc Leonardo Alves. Com
Jorge Zamora Augusto Carrera, Arthur Peder, Anna da
Terra Espaço Petit Galerie, Run Barão da Torre, 220.
Horário: 2- c 3- feira ãs 19h30m 6" feira e sábado a
meia-noite.

O HOMEM QUE NAO FOI A SAO PAULO- Dc Stanislau
Ponte Preta Direção de Cláudio Torres Gonzaga Com
Adriana Maia Bruno Fernandes, Cristina Maia e Cândido
Damm. Espaço Petit Galerie, Rua Barão da Torre, 220. lei.:
267-0921. Horário: de4**feira a domingo ás 18lvl0m. Ingres-
sos: CrS 1.200 c CrS I.OOO.

BOA TARDE, GOVERNADOR - De Sérgio Jockman. Com
Lia Forrei. Jorge Paulo e César Montenegro. Teatro Clara
Nunes. Rua Marquês de São Vicente, 52. Horário: 2- c 3J
feira ãs 21 h!5m. Ingressos: CrS 1.500 c CrS 1.000.

Centro
DESENCONTROS CLANDESTINOS - De Neil Simon. Tra-
dução de Marisa Murray. Direção deGianni Ratto. Com Eva
Wilma c Carlos Zara Teatro Maison dc France Av. Presi-
dente Antíwio Carlos, 58. Horário: de 4 a feira a sábado âs
21h30m. Domingo: 18h e 2!h. Ingressos: CrS 2.000 e CrS
1.200.

LA ULTIMA NOCHE - De Paulo GoularL Direção de
Aderbal Júnior. Com Paulo Goulart, Aríete Salles e Stepan
Necerssian - Teatro Mesbla - Rua «Jo Passeio, 46. TeL:
260-6141. Horário: de3J aB*1 feira âs21hl0m. Sábado 20h e
22h30m. Domingo I8h e 2lhl5m. Ingressos: V a 5J feira e
domingo CrS 1.500 c CrS 1.200.6«feira c sábado CrS 1.800.

O ANALISTA DE BAGÊ- Luís Fernando Veríssimo. Seleção
e adaptação de Armando Costa Carmem Gomes e Elaine
Stopucio. Direção de Paulo César Pereio. Com Paulo César
Pereio, Nelson Dantas, Eduardo Tornaghi, Tânia Scher e
Stella Miranda Teatro Vannucci, Kua Marquês de São
Vicente, 52, tcL: 274-7246. Horário: de 4J a 6a feira ás
21K!0m. Ingressos: CrS 2.000 e CrS 1.300, 6- feira e sábado
Cr$2.000.

F.VITA - De Andrew Weber e Tim Kice. Tradução de Victor
Berbara Direçãu musical de Edson Frederico. Direção geral
Maurício Sherman. Corn Mauro Mendonça Carlos Augusto
Strazzer, Cláudia Hilton Prado e Silvia Massari. Teatro Joáo
Caetano. Praça Tiradentes. Horário: de 3** a 6J feira ãs 21 h.
Sábado 20h, 22h30m c domingo 18h c21h. Véspera) 5-feira
ãs 17h. Ingressos: CrS 3.000 c CrS 1.200 Vesperal CrS2.500. c
Cr$ 1.000.

AS FEITICEIRAS DE SALÉM - Direção dc Rotrerto Azere-
do. Com Octadlio Coutinho, Analilde Crespo e Sônia de
Paula Teatro Scsc da Tijuca Rua Barão dc Mesquita
Horário: dc 4- feira a sábado ãs 21 h. Domingo 20h. Ingres-
?os:Cr$1.200eCr$800.

DO TAMANHO DE UM DEFUNTO- Dc Millôr Fernandes.
Direção de Leonardo de Castro. Com Mauro Ramos, Maura
Carvalhaes, Tony Santiago e Fernando Cavalcanti. Icatro
do Colégio Arte e Instrução. Rua Ernani Cardoso, 225.
Horário: sábado c domingo ãs 20h30m.

Teatro/Revista
RIO GAV- De Vicente Pereira c Jorge Fernando. Direção de
Jorge Fernando. Com Rogéria Marlene Casanova Saman-
tha Kiriaki, Elaine e Desirée. Teatro Alaska Av. N. i-, dc
Copacabana 1.241. Horário: de 3" a 6" feira ás 21h30m.
Sábado* 20h e 22h30m e domingo: 19h e 21 KiOm. Ingressos:
3- a 5' feira e domingo: CrS 1.800 e CrS 1.000. 6' feira e
sábado: CrS 1.800.

I
TRAVESTI S/A - De José Fernando Bastos c Vcruska
Direção de Roberto Azeredo. Com Jane Di Castro. Eloina
Guilda Fugia Veruska e Maria Leopoldina I cairo da Praia
Rua Francisco Sá 88. TeL: 267-7749. Horário: 3•'. 4*¦ c 5- feira
âs 21 h. Sábado: 20h e 22h e domingo: 18h c 21 h. Ingressos:
CrS1.200.

CHEGUEI - Direção de Brigite Blair. Com Cláudia Celeste,
Sérgio Nascimento, Baby Loram. Teatro Brigitte Blair. Rua
Miguel Lemos, 51, TeL: 521-2955. Horário: de 3" feira a
iàbado ãs 2] h30m. Domingo ãs 18h30m e2l KiOm. Ingressos:
de 3-feira a domingo: CrS 1.000. Sábado: CrJ 1.500.

PRUDENTE DE MAIS - Apresenta çio do cantor e composi-
tor Cláudio Nucci. Rua Prudente de Morais, 729. Horário: de
3-!a 5'feira âs22ti30m. Ingressos: CrS 600. Aid dia 20.

SELS E MEIA - Apresentação de Luiz Melodia. Teatro
«Carlos Gomes. Praça Tiradentes. Horário: de y a tf* feira ás
I8h30m. Ingressos: CrS 300. Alé dia 22.
BAR DO VIOLEIRO - Apresent:*• ão de Cátia de França
Rua Daut Pcres Horário: dc 3' feira a domingo âs 22h.
Ingressos: Cr$5(X).6dfeiraesábado CrSSOO. Atédia24.

SÉRIE INDEPENDENTE - Apresentação de Solange Kafuri.
Participação especial dc Rafael St.'te Cordas - Saía Sidney
Miller - Rua Araújo l\>rto Alegre. HO. Horário: de 3a feira a
sábado âs 21h. Ingressos: CrS 400. Até dia 23.

BABY E PEPEU - Apresentação dos cantores e composito-
res Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Direção de Osvaldo
Loureiro - Teatro do «Canecão - Rua Wenceslau Brás.
Horário- 4» e 5a feira ás 21h30m. O* feira e sábado às 22h30m
e domingo ás 20h30m. Ingressos. CrS 3.000 c CrS 2.500. Ate"

«dia 24.
BARBA'S - Apresentação «le Sueli Costa e panilo Caymi.
Rua Álvaro Ramos. 408. Tel.: 286-8615. Horário: de 5' feira a
domingo âs 22h. Ingressos: 5a feira e domingo: CrS 700. 6"
feira e sábado. CrS 1.000. Alé dia 24.

AMAZONAS, MEU AMOR - Apresenta çio do cantor, com-
positore instrumentista Lão Góes. Rua Álvaro Ramos, 408.
Tel. 286-8615. Horário: 2* feira âs 22h. Ingressos CrS 600. Até
dia 25.
PROJETO PROPOSTA - Apresentação de Olívia Byngton e
Mário AdneL Sala Sidney Miller. Rua Araújo Porto Alegre,
80. Horário: de 3a feira a sábado âs 18n30m. Ingressos:
Cr$500. Até dia 30.

O VIRODA IPIRANGA - Apresentação do conjunto Nó em
Pingo D'Agua Rua Ipiranga 54. Horário: de 3- feira a
domingo ãs22h.

VIVA O GORDO, ABAIXO O REGIME - Apresentação de J0
Soares. Cine Show Madureira. Rua Carolina Machado. 542.
Tel.: 359-8266. Ingressos.: 5*' e 6a feira CrS 1.200. Sábado e
domingo CrS 1.500.
GRAN BARTHOLO CIRCUS - Apresentação dc malabaris-
tas, acrobatas, animais adestrados e palhaços. Praça Onze.
Terça quarta e sexta-feira, âs 21 h: quinta-feira, âs 17h«'21h;
sábado, âs I5h, 17h, 2Ih; , domingo e feriados, âs lOh. 15K,
17, 19h e 21h. Ingressos: cadeira lateral CrS 1.200.00 c
CrS 1.000,00. crianças; cadeira numerada CrS 2.500.00 e
CrS 2.000,00, crianças; camarote (4 lugares) CrS 12.000,00.

COISAS ERÓTICAS - Bruni Méier (Av. Amaro Cavalcante,
105) - 14h30m - 16h lOm - 17h50m - I9h30m e 2lh.( 18anos).

A FOME IK) SEXO - Bruni Tijuca (Rua Conde dc Bonfim) -
14h30m - lfjhIOm - I71i50m - I9h30m c 2lh (18anos).

VITOR Oli VITÓRIA? -Scala (Praia dc Botafogo, 316) 14h-
16h30m - 19h e 21h30m.(14anos).

A NOVIÇA REBFXDE - Drive-In (Lagoa) - I9li e 22h30m.
(livre).

DESAPARECIDO, UM GRANDE MLSTÈRIO - Coral (Praia
de Botafogo) - 14h - 16h30m'- I9h e 21h30m.( 18anos).

Ribeiro, 502) -ROCK II
I4h-I6h

• Bruni Copacabana (Rui Barata
¦ 181i-20he22h.

NÓS JOGAMOS COM OS HIPPOPOTAMUS - Barra III (Av.
das Américas, 4.666) -As 14hl0m.(livre).

POLTERGE1ST, O FENÔMENO- Udo I (Praia do Flamen-

go)-l4h30m-16h50m-19hl0me21h50m. (16 anos)

OS VIOLENTOS CAMINHOS DO KUNG FU e COMO E
GOSTOSA A AMIGA DA MINHA MAE - Orhy (Rua Álvaro
Alvim) - I0h - 13h20m - I6h40m e 20h. 5** feira Sábado e
domingo a partir das I3h20m (18 anos)

Reapresentações
O TEMPLO MARCIAL DE SIIAO LIN e O JACARÉ ASSAS-
SINO - Rex (Rua Álvaro Alvim) - 12h - 15h45m e 19h30m.
? feira, sábado e domingo a partir das 13h30m.(18anos).
BRUCE, O LUTADOR FURIOSO e SUZY SEXO ARDENTE
- Botafogo (Rua VolunulriosdaPátna) - 13h30m - 16h40m e
19h50m.(l8anos).
A PRIMEIRA NOITE DE UM ADOLESCENTE - Bangu
Aulo-Cine (Rua Francisco Real, 975) - 20h e 22h. ff feira e
Sábado: I9h30m - 2lh:i0m e 22n30m.( 18anos).

DO LAMPIÃO DE GAS.. AO ABAJUR LUAS- Dc Arnaud
Rodrigues. Com Costinha Sandra Menezes e Roberto Gui-
lherme. Teatro Glória Rua do Russel. TeL; 245-5527. Hora-
rio- de 3a a 6a feira âs 21hl5m. Sábado 2ühI5m e 22h30m.
Domingo: I8hl5m c 2lhl5m. Ingressos: de 3a a 5a feira e
domingo: CrS 1.500,6afeira esábado: CrS2.000.

BELAS FIGURAS- Dc Ziraldo. Direção dc Wolf Maya Com
Nathalia Timberg c Jorge Dória Teatro da Lagoa Av.
Borges de Medeiros TeL: 274-7999. Horário: de 4 a a 6a feira
âs 21 KiOm. Sábado 20h e 22h30m. Domingo I9h e 21 IviOm.
Ingressos: 3a a 5a feira e domingo: CrS 2.000 e Cr$ 1.200. Iiü
fciraesábado:Cr$2.000.

O.S PENICOS BURGUESES - Dc Georges Feydeau. Iradu-
ção dc Sylvia Helier. Direção de Paulo Afonso dc Lima
Teatro Casa Grande. Av. Afrãnio de Mello Franco. 290.
Horário- de 3a a 5a feira ãs 21h3üm. 6a feira sábado e
domingo: !8h30m e 21h30m. Ingressos: de 3a a 5a feira Crí
1.200 e Cr$800. 6a feira a domingo: CrS 1.500 c CrS 1.000.

FEIRA DE ADULTÉRIO OU COMO COBIÇAR A MULHER
DO PRÓXIMO - De Armando Costa c Paulo Pontes, Jo
Soares, Braulio Pedroso, Ziraldo e João Bethencourt, Dire-

ção de Rosamaria Murtinho. Com Rosamaria Murtmho,
Haroldo de Oliveira Miguel Carrano, Denny Perricr, Clau-
dia Martins e Fernando Paliot. Teatro Senac Kua Pompeu
Loureiro, 45. TeL: 253-2641. Horário 4a a 5a feira as 21li
Sábado20h c22h edomingo 18h e21h. Ingressos CrS 1.000 e
CrSSOO. Sábado CrS 1.200. Àté dia 1.

ADORÁVEL JÍjLLA- De Somersel Maughan. Adaptação dc
Sauvajon Tradução ereadaptação de Domingos de Oliveira
Direção de Domingos de Oliveira e Marilia Pera Com
Marilia Pera Domingos dc Oliveira e Norma Blun. Icatro
Copacabana Av. N. S de Copacabana Horário: 4a, 5a c6'
feira e domingo ãs 21 h. Sábado: 20h e 22h30m, vesperais
domingo: 18h e5afciraás 17h. Ingressos:4afeira Vesperais
domingo: 18h c 5a feira ãs I7h. Ingressos: 4a e 5a feira (2'
feira: CrS2.000. 6 "feira cs abado Cr$2.500.

A AURORA DA MINHA VIDA - Dc Naum A de Souza
Direção de Naum Alves de Souza Com Marieta Severo,
Stella Freitas, Analu Prestes e Cidinha Milan. leatro de
Arena- Rua Siqueira Campos, 143. TcL: 235-2119. Horário:
4a a 6a feira as 21h. Sábado: 19h. Domingo I8h e 2 h.
Ingressos: 4 a, 5 a feira e domingo CrS 2.000 e CrS 1.500.
Sábado: CrS2.000.
IA CONQUISTA - Direção c roteiro de Alcjandro Buena-
ventura Com Tereza Briggs, Abelardo Jacobina Lauri
Prieto e Elconora Gabriel. Icatro Cacilda Beckcr. Rua do
Catete, 338. Horário: de 4a feira a domingo âs 21hl5m.
Ingressos: Cr$800.
CHAPETUBA F. C - Dc Oduvaldo Vianna Filho. Direção de
Roberto Bomtempo. Com Carlos Loffer, Cecília Rangel c
Gedivan. leatro Ipanema Rua Prudente dc Morais, 824.
TeL- 247-9794. Horário: 3a feira: I7h3üm c 21h30rn. 4a a 6a
feira as I7h30m. Ingressos: CrS 1.200 e CrSSOO.

A CAMA- DeGugu Olimecha Direc.ào de Augusto Olímpio.
Com Gugu Olimecha Augusto Olímpio, Zélia Zampyr c
Serginho. Teatro RivaL Rua Álvaro Alvim. Horário: de 3a a
6a feira ãs 21h3üm. Sábado 20h c 22Ki0m Domingo: 18h c
21 li. Ingressos: CrS 1.500 e CrS 1.000. Sábado CrS 1.000.

OS DESINIB1DOS - De Roberto Athayde. Direção de
Aderbal Júnior. Com Vera Fischer, Perry Salles, Ariel
Coelho. Marina Miranda e Cláudio Gaya Teatro Clara
Nunes. Rua Marquês de São Vicente 52. TeL: 274-9696.
Horário* dc 4a a 6' feira âs 2!h. Sábado 20h e 22h30m c
domingo: 18h c*21h. Ingressos: CrS2.000 e CrS 1.200. 6a feira
esábado: Cr$2.OO0.

EDUCATIVA j^x Alcione, João Roberto
Kelly e o conjunto

Viva Voz no programa
É Preciso Cantar

12h00m- Telecurso lvGrau
12hi5m - Telecurso2«Grau
12h30m'.- TVE Notícias
I2h45m - Tempo de Atualização
I3hl5m- Palati-Patatá

Montanhas - Documenta-
rio

F* Preciso Cantar
Telerromance

15h40m- TVE Saúde
15h45m - Jornal da Feira
I6h()0m - Ginástica
16h:i()m- Sílio do Picapau Amarelo

- As Caçadas de Pedrinho
17h00m- Plim-Plitn e a Janela da

Fantasia
Bazar Tem Tudo
Era Uma Vez - Fabíola

13h30m-

UhOOrri'-
15h00m -

17h25m-
I7h28m-

17h40m- Daniel Azulay
18h00m-OlhaAí
I8h05iti- As Aventuras do lio Ma-

neco - O Caso da Garrafa
Enfeitiçada

18h30m- Enciclopédia Britânica
19h00tn - Tempo de Atualização
19h30rn - Telecurso I vGrau

19lv45m - Telecurso 1 "Grau
20hÕ0m - Mundolndomado

198:!- Notícias
Debates Culturais - Cem
Anos de Getúlio Vargas
Liberdade para Escolher
TVE Notícias - Noticiário

OOhlOm - Encerramento - Conversa
de Fim de Noite

RECORD Em «Sessão Aventura,
o filme Emergência,
com Robert Fuller

e Julie London

21hl5m-
22h00m-

23h00m-
ÜOIiOOm-

(il.OHO

\x^3 /ssSf

Costinha é o
entrevistado desta
semana, na sessão

Claquete de TV Mulher

08h20rn - Encontro com a Vida
08h3üm - Tel«>Escola
09h(X)m - Igreja da Graça
09h:s()m - ü Reino Selvagem
lOhOOni- Hong-Kong-Fu
I0li25m - Space Cihrjst
10h50m- A Corrida Maluca
Ilhl5m- Laboratório Submarino
11 h40m - Cozinhando com Arte
Hh50m- Encontro com a Paz
11 hS5ni - Record nos Esportes
12h0üm - Record em Notícias
LShOOm-À Moda da Casa
I3hl5m - ü Reino Selvagem
13h45m - Os Apuros de Penélope
14hI0m- Space Ghost
14h35m - Hong-Kong-Eu

I5h00m - A Patota do Zorro
15h25m- Rei Arthur
15h50m - Laboratório Submarino
16hl5m - Super Robin Hood
l(ih:S0m - A Corrida Maluca
17h00m - O Zorro

MAMÃE FAZ IDO ANOS
Pompéia)- 14h-16h-18h

Studio Copacabana (Rua Raul
-20he22h.(18anos).

O EXPRESSO DA MEIA NOITE - Studio Catete (Rua do
Catete) - 14h - I6h30m - I8hc 2lh30m( ISanos).

SUBMERSÀO DO JAPÃO e OS 4 FERAS DF. SHAO LIN -
íris (Rua da Carioca, 49)- lOh - 14h - I8h e 22h.(I8anos)

AMOR SEM FIM -Studio Dha (Rua Sargento Joáo Lopes.
826)-!4h30m- I6h40m - I8h50me 2lh.( !6anos).

Niterói
ICARAI - A ESCOLHA DE SOFIA -(18 anos) - 19i - 18h e
21h.

NiTERÓI - EVA, O PRINCÍPIO DO SEXO - (18 anos) -
13h30m - 13i - 16h30m - ISi - I»30m e 21h.

CENTRAL - A ESPADA E OS BÁRBAROS - (16 anos) -
13h30m - 15h30m - I7h30m - 19h30m e 21h30m.

COM A BOCA._ (Em alto mar) - De Slawomir Mrozeck.
Tradução de Marcos Fayad Direção de Henri Pagnoncelli
Com Karen Accioli, Patrícia Soares c Ticiana Studart.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica 63. Horário
dc 4a feira a sábado ãs 21h30m. Domingo 19h e 21h30m.
Ingressos: CrS 1.500 e CrS800.

AS DESGRAfÇAS DE UMA CRIANi^A - Direção de Luís.
Antônio Corrêa Com Emmanocl Cavalcanti. Cássia Foureas
c Paulo Guarnieri. Teatro Cândido Mendes. Rua Joanna
Angélica Horário: 3a feira ãs I8h e 21h30m. Dc 4a feira c
sábado ãs I8h-
NO BRILHO DA GOTA DE SANGUE- Direção de Domin-
gos de Oliveira Com Carlos Vereza Francisco Milani,
Clemente Viscaino e Procópio Mariano. Teatro Gláucio Gil.
PraçaCardeal Arco Verde. Tel:237-7003. Horário: de4aa6a
feira às 21 h30m. Sábado: 20h e22li30m c domingo I8h e21 h.
Ingressos: Cr$2 OOO e CrS 1.200.

CLOUD NINE (NUMA NICE> DeCar>*IChurchilL Iradução
de André Adler. Com Diogo Vilela Maria Helena Dias,
Camilo Beviláqua e Louise Cardoso. Teatro Villa-Lôbos. Av.
Princesa IsabeL Horário: 4* a 6* feã-a e domingo 2lh30m.
Sábado: 20h e 22h30m. Vesperais: 5* feira 18h30m e domin-
go: 18h. Ingressos: CrS2.000 e CrS 1.200,6'feira esábado CrS
2.000. Vesperal de5'feira CrS 1.000.

AGNES DE DEUS - De John Pielmier. Direção de Jorge
Takla Com Lucélia Santos e Yara AmaraL Teatro Delfim,
Rua Humaitá. 275. Horário: 4a, 5a e 6a feira às 21h3üm.
Sábado 20h e 22h30m. Domingo: 18h30m. Ingressos: CrS
2 000 e CrS 1.000,6«feã-a e sábado: CrS 2.000.

06h30m - Telecurso2''Grau
06h45m - Telecurso 2"Grau
()7h00m - Bom Dia Brasil
07h3()m - Bom Dia Rio
08h(X)m - TV Mulher
llh-OOrn- Balão Mágico
12hl5m- Sítio do Picapau Amarelo

Robinson Crusoc
I2h45m - Globo Esporte
13h«D0m- Hoje
13n40m - Vale a Pena Ver de Novo

Plumas & Paetês
14h40m- Filme

I6h30m- Sessão Aventura - O ln-
crível Hulk

17h30m- Caso Verdade - Feliz
Coincidência

18hl0m - Pão Pão, Beijo Beijo
19h00m- Final Feliz
19h50m- RJ TV
20h00m - Jornal Nacional
20h30m - Louco Amor
21h30m- Viva o Gordo
22h30m - Filme
23h30m- Jornal da Globo
OOhOOm- Filme

®11
07h(X)m- Ginástica
07h30m - Bozo
08h00m - Pernalonga e seus Amigos
08h30m- Pantera Cor-de-Rosa
09h00m - Ligeirinho e seus Amigos
09h30m- Lassie Socorro
lOhOOm - Looney Tunes
10h30m- Papa-Léguas
IlhOOm- Popeye
11 h30m - A Turma do Pica- Pau

17h3üm- Os Locomotivos
I8h00m- Danger Mouse
18h30m- A Feiticeira
I9h00m- Sessão Aventura - Emer-

gência
20h00m - Sessão Bang-Bang - Lan-

cer
21h00m - t^pecial Sertanejo
23h00m - Taça Continental de Fute-

boi de Salão

Silvio Santos
apresenta

A Mulhere
um Show

12h00m- Tom& Jerry
12h3üm- Pica-Pau
I3h00m- O Povo na TV
18h00m- Desprezo
18h30m- Noticentro
19h00m - Ponte do Amor
19h30m- Acorrentada
20h00m- Cristina Bazan
21 hOOm - A Mulher í* um Show
OOhOOm - Os Novatos

o/ íiL/nc/ to dia
BANDEIRANTES Jjjj] Entrevistas

especiais
no programa

Ferreira Netto

08h00m- Ginástica
08h30m - Ao Despertar da Fé
09h00m - Festival de Desenhos
09h45m - Terra de Gigantes
10h45m - Rin-Tin-Tin
11 hl5m - O Gordo e o Magro
Uh45m- Agente 86
12hl5m - Doris Day Show
12h45m - Quem é Você?
13hl5m- A M*aravilhosa Cozinha

de Ofélia
13h45tn- Festival de Desenhos
15h00m-FestivalH&B
16h00m - Jornada nas Estrelas

17h00m - Sorte é Sua - Ollio Vivo
17h40m- A Sorte é Sua - Familio-

nária
18hl0m- A Sorte é Sua - Tic-Tac

Milhões
18h50m - Campeão
19h50m - Edição Local
20hO0m - Jornal Bandeirantes
20h30m- Sabor de Mel
21h20m- Boa Noite Brasil - Jota

Silvestre
23hOOm - Jornal da Noite
23hl5m - Programa Ferreira Netto

TV Globo
14h40m - ISHI, O ÚLTIMO

DE SUA TRIBO (Ishi, the Last
of His Tribe) - EUA, 1978, dire-
ção de Robert Ellis Miller. Com
Dennis Weaver, Eloy Phil Casa-
dos, Devon Ericson, Geno Silva
e Joseph Running Fox.

A vida de Ishi (Casados), o
último índio da tribo Yahi. é
contada desde sua infância até
sua morte em 1917, através do

que ele contou, após ser desço-
berto no norte da Califórnia em
1911, para o antropologista
Benjamin Fuller (Weaver), de

quem se tornou amigo.

22h30m - Uma Ponte Longe
Demais - (A Bridge too far) -

Inglaterra, 1977, direção de Ri-
chard Attenborough. Com Dick
Bogarde, James Caan, Michael
Caine e Sean Connery.

Setembro de 19*14. lim co-
mando aliado inicia a ocupação
definitiva de Ruhr, com a finali-
dade de destruir seis pontes ho-
landesas na fronteira com a
Alemanha.

OOhOOm - UMA BALEIA PA-
RA A MATANÇA (A Wliale For
a Kiiling) - EUA, 1981, direção
de Richard T. Heffron. Com
Peter Strauss, Richard Wid-
mark, Dee Wallace, Kathryn
Walker, Bruee McGille e David
Hollander.

Charles Lanton (Strauss), um
rico arquiteto de Connecticut,
parte com a mulher Molly (Wal-
ler) e os dois filhos em um
cruzeiro em seu iate pelo Atlân-
tico Norte. O barco sofre uma
avaria e Charles é obrigado a
parar em um pequeno vilarejo
pesqueiro do Canadá.

A programação é de responsabilidade das emissoras de TV
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Rio de Janeiro, terça-feira, 19 de abril de 1983

O ciju2.fi do

Eles & eu.
Cafuringa

O nome não abonava. Nem sei onde foi que esse cara
arranjou tal apelido. Mas quando eu vi aquele coelho de
desenho animado passar por todo mundo que se lhe
opunha o caminho do gol, fiquei besta e dei uma de Pele!
Esse menino vai acabar na seleção. Fácil. Hoje, revendo
com calma, posso assegurar que o Cafu loi metade
culpado. A outra metade da culpa cabe a todos os
treinadores pelos quais ele passou. Imaginemos um angu-
lo muito aberto que resultará numa pirâmide - a pequena
área - e vocês entenderão que o futebol de Cafuringa ia

perdendo o sentido na medida em que ia entrando no
funil De passadas geniais pelo seu primeiro marcador ate
ao gol, ele vivia Einstein e o Jerry Lewis. Certa vez,
Coutinho, num jantar, confessou-me que nas mãos dele
Cafuringa estaria na seleção. "Aquele dribling dele em
alta velocidade é mortal." Como concluir um trabalho
genial depende de ensinamentos. Um mesmo alemão do
Bayern de Munich perguntou-me abismado - em inglês-
"porque é que esse negrinho não está na seleção?
"Cafuringa ganhara sozinho do Bayern. Havia feito inclu-
sive o único gol da partida. O gol jamais foi o forte de
Cafuringa. Ficamos muito amigos. Eu adorava a mgenui-
dade daquele negrinho tinhoso e bonito. Fui padrinho do
seu casamento - falo do primeiro - e consegui o sitio de
Lídia e Jacques Libionn para que o nosso Cafu passasse a
chamada lua-de-mel. Depois, fomos todos para Friburgo.
Lá conheci melhor o garotão. Ele realmente e um ser

peculiar Sabe quando a inteligência atrapalha o cara?
Caso típico de Cafuringa, que, ao contrário de Garrincha,
jamais soube usar a ingenuidade de forma positiva, a seu
favor Cafu achava que ele havia inventado a malandra-
gem E acabou um futebol - que poderia vir a ser -

maravilhoso. Estive com ele durante algum tempo nos
bares da cidade. Não me lembro se ele estava atuando
na Colômbia ou Venezuela. Lamentável. Bem administra-
do, Cafuringa renderia mais que uma bela paroquia.
Preferiu os descaminhos. Depois, passou a mentir. "Eu

não disse, velho, o PC vai me levar para a França. La, você
sabe que eu me crio. Adoro as francesas." Cafuringa viveu
aquele veiho conto do Menino da boléia. Contava com o
ovo no bumbum da galinha. E, às vezes, nem era galinha,
era galo. Quando estou num certo sufoco, abro meus
álbuns. Daí, hoje, eu estar escrevendo sobre um cara que
poderia estar muito mais longe. Vejo-o abraçado a mim.
Sempre nas boates, jamais nos campos de futebol. Cafu,
estou com saudades. Onde quer que você esteja, segure
esse conselho. Dois Francisco das Chagas Marinho nao
vão pintar. Ele continua enganando e faturando uma nota
muito esperta. Quem sabe até se por ser ele um Garrincha
alemão? Por ele ser louro, bonito e gostoso. Marinho e
daqueles marcadores e apoiadores - um lateral pretensa-
mente moderno - que vai de táxi mas volta a pe. Frase
sábia de outra raposa chamada Elba de Pádua Lima, o
Tim

Ronnie
Von, um

ídolo
perseguido

Ronnie Von irá trabalhar
como ator na Quarta
Nobre, O ídolo, de
Gonçalves César. Ronnie
Von fará o papel de
Fernando, um cantor de
sucesso que está prestes
a casar com uma modelo
símbolo sexual Os dois
vivem perseguidos por
um fã, que promete
impedir o casamento.
Angela Leal, Joana
Fomm, Pedro Cardoso e
Adriana Figueiredo são
os nomes confirmados
até agora

A descontração foi a marca registrada da última gravação de Aplauso

Descontração
em Aplauso

Num clima de bastante descontração, Augusto
César Vannucci dirigiu o programa Aplauso, que
irá ao ar no mês de maio. Zezé Motta, Ruth de
Souza, Maria Alcina e Caetano Veloso cantam e
dançam, numa homenagem aos negros.

Fernando
Torres
mostra
talento

REGINA VOLTA
DEPOIS DE LAMPIÃO

Regina Dourado vai participar da novela Pão, Pão, Beijo
Beijo Sua última participação em televisão foi no especial
Lampião e Maria Bonita. Regina, que começa a gravar na
próxima semana, vai contracenar com Laerte Morrone,
como sua futura noiva. .'.-'¦". ¦ „¦ cor

Morrone adorou a escolha da atriz dizendo que vai ser
muito bom trabalhar ao lado de uma excelente pessoa .

Anda um verdadeiro sururu de capote a
produção da novelita Pão Pão, Beijo Beijo,
que vive protegendo Elizabeth Savalla com
todos os dengos possíveis e imagináveis,
¦como se a menina fosse a nova Glória
Menezes da TV. Imaginem vocês, amadérri-
mos leitores, que as roupas da Savalla são
muitas e belíssimas. Enquanto isto, o resto
do elenco está na base dos trapos e farra-
pos. Eu hein! Deste jeito, esta será a primei-
ra novela esfarrapada. Quá, quá, quá e quá.

A complicada Martha Anderson anda
freneticamente nervosa, pois
entupiu-se de silicone Agora, com este
babado das bonecas trocarem o
milagroso líquido por nujol, sua vida tá
um verdadeiro inferno. Cruz credo! Por
isto mesmo a explosiva Jane Di Castro
vai tirar seu bustão numa nice. Será?

Fofoca

Fernando Torres deixa
um pouco os estúdios de
gravação para ir até o
Teatro Fènix, dirigir um
quadro. Ari Vasconcelos
e Lsis de Oliveira
interpretam takes do
Analista de Bagé, de Luís
Fernando Veríssimo,
para o programa
Aplauso. Fernando
Torres mostrou que seu
talento não se
restringe
ao de ator, fazendo as
cenas bastante
engraçadas.

iiMIil
Oficialmente renovado o

contrato de Joanna-com a RCA.
A duração é de três anos e a nota

passa dos 150 bi. Isso aconteceu

quarta-feira passada.
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Dola aguarda
segundo filho

B^to Filho e a mulher

Berto: amor à
primeira vista
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Tony Ramos e Débora
Bloch estão filmando no in-
terior de Minas. O filme é
baseado num trabalho de
Guimarães Rosa: Buriti. A
dupla está junta - em cine-
ma - pela primeira vez. •
Zoé Medina, que estréia co-
metendo loucura, lança
compacto: Seus Gatos São
Artistas. O Marilia Gabrie-
la, sob a regência de César
Camargo Mariano, conclui
seu tlisco. Gravou Canção
Que Morre no Ar. Deste
escriba e Carlos Lyra. •
Final da semana, para va-
riar, a Rita Lee lotou o
Gigantinho de Porto Ale-
gre. • Caetano Veloso, nu-
ma de gentilmente cedido,
atacou no selo Som Livre
cantando com Telma Costa
uma música de sua autoria:
Certeza da Beleza (eu te-
nho). • Esse sistema de
digital - Disco pode virar
contra o feiticeiro: quem
não tiver gogó, vai ficar no
nó. O lazer não mente ja-
mais. • Márcio Greick lan-
ça seu disco - também - no
México. Está estouradinho.
• Lucinha Lins e partner
atacam não mais no Rio
Palace, porém no Hotel Na-
cional o Sempre Mais".

Derpois de Bethânia, o
show pinta no Palace de S.
Paulo. • Alcione, atual-
mente no México, parte pa-
ra Paris e Tóquio e, na
volta, lança seu LP no Cine
Show Madureira. Detalha:
a faixa (em homenagem a
Clara Nunes) Um Ser de
Luz é de autoria de Chico
Buarque. Os textos da con-
tracapa são do mestre Tá-
vola. • Nívea Maria está na
terra. Tem que concluir um
trabalho no Chile e retorna
definitivamente para o Bra-
sil, com Herval Rossano. O
marido já deve ter vaga na
Globo. • Guilherme Aran-
tes, que saiu e voltou para a
Som Livre, lança seu LP. O
primeiro da volta. Tudo
dantes como no castelo de
Arantes. • O filósofo cea-
rence Aspone pede para
que não confundam seu no-
me com o do recém-
falecido conde Lanfranco
Raspone. "Só de coroas, re-
cebi quatro. Avise que es-
tou vivo não quero coroas.
Mandem brotinhos. "O As-
pone tá que tá. •' Grupo
Barão Vermelho grava e
faz sucesso com música de
Erasmo Carlos Você me
Acende.

Berto Filho, locutor da Globo, e
sua mulher compareceram ao jan-
tar oferecido ao time de Futebol
Feminino das Atrizes. Berto Filho
'comentava, durante o jantar, a
saída de Sérgio Chapellin da Glo-
bo. "Ele optou pela TVS. Não

podemos recriminá-lo por isso."
Contou, também, como conheceu
a mulher. "Foi numa viagem a
Petrópolis. Foi amor à primeira
vista. Estávamos numa festa e
logo a peguei para dançar. Depois,
aproveitei para dar-lhe um beijo,"
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Dolabella: ansiedade

Carlos Eduardo Dolabella não
espera a hora de seu novo filho
nascer. Até o final deste mês, Pepi-
ta Rodrigues dará à luz um meni-
no, segundo a ultra sonografia.
Com muito trabalho nas gravações
de Louco Amor, Dola deixa os pre-
paratívos com Pepita, que não faz
outra coisa a não ser arrumar ""
roupinhas do bebê.

as

Christiane Torloni

Maria Cláudia e Ruth de Souza vão fazer
coquetel no Ponto de Encontro para come-
morar o sucesso da peça Réquiem Para
Uma Negra. • íris Bruzzi também está no
elenco do musical que conta a vida de Edith
Piaff, que será interpretada por Bibi Ferrei-
ra. Ué! Não sabia que a íris também canta.
Sei que elazinha encanta. • O risonho
Silvio Santos tá modificando tanto a pro-
gramação de sua emissora, que o IBOPE vai
acabar indo parar na repimbaca da parafu-
seta. Será? • E o insosso Luciano Sabino
vive a fazer caras e bocas de grande astro.
No entanto, só pinta nas paradas televisi-
vas fazendo safadas figurações. Cruzes!
Estes destalentados são mais posudos que
os talentosos. • Enquanto isto, a ex-
desgrenhada Christiane Torloni esta, aos
poucos, voltando a ser o que era na época
da sua estréia na novela Duas Vidas. Ainda
bem que La Torloni está seguindo o exem-
pio de sua talentosíssima mãe Monah De-
lacy. • Anamaria Sagres agora é uma
especialista, em fazer Caso Verdade. A me-
nina Sagres já gravou uns seis e esta
começando as gravações de outro. • Sônia
Clara vem aí na nova novela do Sílvio de
Abreu com novíssimo visual, pra ficar mais
bonita ainda. Enquanto isto, o seu bem-
amado Zevi Ghivelder anda emaranhado
com a inauguração da TV Manchete. •
Markinhos Moura vai fazer show em Salva-
dor, onde seu compacto já vendeu quase
100 mil cópias em menos de um mês na
praça baiana. Ufa! Estou caindo aos peda-
ços de tanto cansaço. Lupicínio, prepare
um escalda-pés fortíssimo e traga um lan-
che caprichado, que minha fome está pior
que a da Wilza Carla. Cruzes! Será que vou
virar uma Mulher Elefante? Não vou mais
comer nada de Mirthes Paranhos. Quá, qua,
quá e quá.

Gladys Cipriano

A religião na TV (II)

Bares & bastidores
Lindo, lindíssimo o disco que César Camargo Mariano

gravou em Los Angeles. Vamos aos bastidores deste
trabalho. A Todas as Amizades, título do LP, teve parte
gravada e mixada nos Estados Unidos, quando o coral de
Quincy Jones deixou impresso nos sulcos momentos
memoráveis. No Brasil, o vocal mais caro deste país
reuniu-se espontaneamente e gravou uma faixa (não me
foi fornecido o título) bonita e bem-humorada. Querem o
nome dos vocalistas? Vamos lá: Rita Lee. Jone^ Milton
Nascimento, Fafá de Belém, Luiz Gonzaga Jünior, Renato
Teixeira, Nana Caymmi e Guilherme Arantes. Ao final
desta nota, e rigorosamente exausto, recebo um telefone-
ma de Aretuza, divulgadora da Som Livre: "olha aqui
Ronaldo, acabo de receber o nome da faixa da qual o
grupo participou. Escreva aí: Nos Bailes da Vida". Eu*
rasgar o que já houvera escrito? Nem morta, como diz aí a
Gladys. Xô, xô! Tá?

• Na "Bandeirantes", às 8h.30m, vi o bispo Macedo
e o pastor Renato, da "Igreja Universal do Reino
de Deus" entrevistando um novo pastor, o sr.
Agostinho, que durante mais de 30 anos havia sido

pai-de-santo. A idéia era salvar através do progra-
ma centenas de milhares de Agostinhos que se

deixam "dominar pelo diabo, pelo candomblé, pela
umbanda, quimbanda, macumbaY O ex-

pai-de-santo contou que, antes de encontrar a
salvação em Cristo, com um só despacho era capaz
de transformar qualquer homem num homossexual
e outras besteiras. Como fundo musical "When the

saints are marching in". Ao final, o bispo Macedo e

o pastor Renato convidaram a todos para compare-
cer no templo central da Igreja, na Abolição, para
a Grande Corrente da Meia-Noite.

• Na "TV Record", às 9h, tínhamos "Igreja da
Graça" com o missionário, elegantíssimo, por sinal,
R. R. Soares, que industriava uma moça semi-
alfabetizada para contar-lhe dos males da macum-
ba e de todos os ritos envolvendo sacrifício de
animais. Passou, posteriormente, câmaras e micro-

fones para pastores de diversos subúrbios do Rio de
Janeiro, para que anunciassem a distribuição dc
alianças ungidas e de óleo santo para ser espargido
nas casas dos fiéis. Truque que MacLuhan aprecia-
ria alguns anos atrás, ao final do programa o

missionário Soares pede que os fiéis ponham um
copo de água fresca sobre o televisor e enconstem as

palmas das mãos na dele que aparece no vídeo e

acompanhem-no na sua oração.

Finda a prece - segundo o missionário - os que
tiverem fé serão curados. O que tem de moléstias

psicossomáticas por aí-gente cega de raiva, muda
de susto, paralítica de medo - não é brincadeira, h
o missionário ganhou um novo idolatra. Misticismo
contra misticismo. Mas quem paga o tempo na TV?

• Quando Rex Humbard esteve aqui com sua
asséptica família em 1978, com mais de 5 mil quilos
de aparelhos eletrônicos dentro de um avião e após
alugar o Maracanã por uma fábula e receber
doações de pobres miseráveis brasileiros, escrevi
um artigo chamado "Deus não te ama, Rex Hum-
bard". O americano pentecostal, rival de Billy
Grahaifi, que há alguns anos iluminou a cidade de
Dallas com a luz de velas carregadas por mais de

um milhão de fiéis, esteve no Brasil para fortalecer
a imagem do americano bonzinho, elegante, hones-
to e assexuado das comédias dos anos 40. Mas
Humbard e sua familia não pediram a justiçcr
social, o fim da exploração, a luta contra a miséria.

Como a Igreja católica pré-luterana, ele vendia um

lugar no céu para os quc forem dóceis e mansos e se

arrependerem dos seus pecados, obedecerem os

mais fortes e, se possível, fizerem uma oferenda em

dinheiro. Como a "Igreja Pentecostal", de Hum-

bard, as igrejas da "Graça" e a "Universal sao

seitas de origem americana que ainda nao disse-
ram a que interesses servem. E, estranhamente, elas

estão tentando tirar o público da macumba, num
momento em que a maioria da Igreja Católica
brasileira, depois de quase dois mil anos de socie-
dade com a classe dominante, decidiu fazer sua

opção pelos pobres. As igrejas protestantes pente-
costais (não estou falando dos evangélicos lutera-
nos, dos batistas, metodistas, presbiterianos, que
fecharam-se num isolamento pequeno-burguês mal-
dando seu comportamento pelos padrões dúbios da
classe dominante) de origem americana, como a
"Universal" e a da "Graça" tendem a criar fanati
cos dispostos a obedecer qualquer ordem, prescin
dindo assim do livre arbítrio, tão pesado.

• Quanto a mim creio que continuarei observando
criticamente essas igrejas para ver a que Senhor,
realmente, servem. Numa dessas - quem sabe? -

pastores como Rex Humbard possuem arquivos
sabre a situação brasileira mais completos que os
do SNI e vivem nos Estados Unidos à custa de

populações carentes como a nossa. Populações que,
acabadas todas as ilusões de superfície, vêem-se,
repentinamente, abandonadas por todos, loucos
para acreditar numa coisa que não as obrigue a
pensar. Os fanáticos estão aí à espera de um guru,
estão próximos da psicose e desligados do mund
exterior. Para salvar-se escolhem uma religião,

fazem dela um ídolo e, pela completa submissão a
este ídolo, econtram um sentido para as suas vidas.
Como o fanatismo religioso vem impregnado de

forte simbolismo sexual reprimido, às vezes, a coisa
explode, como ocorreu-em 1979, nq Guiana Inglesa,

quando quase mil pessoas se suicidaram em obe-
diência a um pastor psicopata. Desconfio de quem
lucra com o seu ideal e procura a salvação e o
significado da sua existência fora de si mesmo. li


