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Brizola apressa caça
ao servidor fantasma

Em reunião, ontem, com o seu secretariado, ,o governador Leonel Brizola voltou a insistir na contenção de despesas e pediu urgência
para o censo do funcionalismo, que vai ser feito por áreas, para facilitar a localização e identificação dos servidores fantasmas. Veja na página 8.
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Antônio, Murilo, Jovelino, Da/se e Nadía na Delegacia de Entorpecentes.

Cuidado:
traficantes
perigosos.

Eles tinham farta munição
e até uma frota de seis
automóveis. Vendiam co-
caína. Agora, estão pre-
sos. Um dos três homens é
funcionário de Detran. A
Polícia apura as ramifica-
ções da quadrilha Pág. 9.

àf^m \ Co* *?¦¦¦¦¦¦ Ví\uraves acusações
contra Lengruber

Silvio Santos também pode ser indiciado.
 Àmi AROUIVOUH .
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Roberto Lengruber: tem até leões-de-chácara.
A Polícia de São Paulo começou a recolher depoimentos de pessoas que se dizem vítimas de Roberto Lengruber. Algumas fazem acusações extremamente

graves, que podem complicar a situação do acusado. Ontem, o delegado titular de crimes contra a saúde pública confirmou que Silvio Santos,
proprietário da TVS, terá que depor e poderá ser indiciado, juntamente com Wilton Franco, como co-participantes. Pág. 9 e Fausto Wolff em UH Revista.

Igreja foi
pelos ares:
34 mortos.
Mais de mil fogos de artifício
explodiram ontem dentro de
uma igreja perto da capital
mexicana, durante uma festa
religiosa. A igreja ruiu, matan-
do 34 pessoas e ferindo umas
700. Telegrama na página 7.

Governo
não estatiza
os bancos
O Presidente João Figueiredo
desmentiu ontem, "cabal e de-
finitivamente", o suposto inte-
resse do Governo em estatizar
os bancos: "seria uma aberra-
ção", disse ele ao empresário
Mário Garnero. Na página 6.

Presidenciáveis na festa de Amaral
TOTÓS DEGERSONPEREZ
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O abraço de Maluf e Beltrão. Dona Alzira, Amaral Peixoto, Beltrão e Moreira Franco.

Dois presidenciáveis — o ministro Hélio Beltrão e o deputado Paulo Maluf — e o ministro do Trabalho,
Murillo Macedo, estiveram ontem entre cerca de meio milhar de políticos do PDS fluminense que se reuniram no Iate Clube

Brasileiro, em Niterói, para um almoço em homenagem ao presidente de honra do partido no Estado do Rio, o senador
Amaral Peixoto, que compareceu acompanhado de dona Alzira e de Moreira Franco, presidente regional do partido. Página 3."""¦ r ~~
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-ACIDADE-

Campana afasta
Fontenelleda 160 DP

O secretário de Polícia Judiciária e Direitos Civis,
delegado Arnaldo Campana, concedeu ontem à tarde a
primeira entrevista, após ter assumido o cargo há 19 dias.
Entre as medidas tomadas durante esse tempo, consta o
afastamento do delegado João Kepler Fontenelle, da 16"
DP, na Barra da Tijuca, e a reabilitação do antigo titular
da 361' DP, delegado Romeu Diamant, fora da função
desde a reviravolta nas investigações sobre a morte de
dona Yone Lacerda Ranhunheti, fato ocorrido em Nova
Iguaçu. Na ocasião, a empregada Nora Ney Miranda
Alves foi torturada na 52» DP, onde Diamant era titular.
Ela acabou confessando o crime, cujo autor, encontrado
mais tarde fora do Rio, disse espontaneamente, ter sido
peitado pelo marido da vítima, empresário Paulo Ranhu-
nheti, para assassiná-la.

O afastamento do delegado João Fontenelle, que irá
para o DPM, órgão burocrático conhecido na gíria policial
como museu, já era esperado. Ele fez declarações seguidas
que desagradaram seus superiores. Numa das últimas, ele
criticou as autoridades do Governo e os hábitos do povo
japonês, o que provocou contrariedade ao cônsul Mutsuo.
Os delegados Murilo Vieira Sampaio e Maurício Teixeira,
respectivamente das 28" e 64» DPs também foram afasta-
dos das funções e, além de Romeu Diamant, onze outros
delegados foram remanejados, assumindo função de titu-
lares em diversas delegacias.

Filme de TV agora
terá legenda

BRASÍLIA - A partir de agora, os filmes estrangeiros
deverão vir acompanhados da indicação do ano em que
foram produzidos, tempo de duração e roteiros originais
ou tradução pronta, cabendo às distribuidoras de filmes
para televisão legendá-los, mediante indenização por par-
te das concessionárias de televisão. _

Segundo decreto assinado pelo Presidente João Fi-
gueiredo, que alterou o regulamento sobre a obrigatorie-
dade de as emissoras de televisão incluírem em suas
programações semanais de filmes estrangeiros, pelo me-
nos, um filme com legenda em português, as legendas
devem ser elaboradas com todo os cuidados técnicos,

Juan Carlos vai
ver boêmia da Lapa

O empresário espanhol Francisco Recarey confirmou
ontem no Rio o comparecimento do rei Juan Carlos e da
rainha Sofia ao bairro da Lapa - velha zona boêmia
carioca - para um jantar ã luz de velas na gafieira de luxo
Asa Branca, de sua propriedade. Recarey revelou que
durante a Noite de Espanha, dia 18, não haverá nenhum
show especial no interior da gafieira, mas que o casal real
assistirá, num palanque, na rua, à exibição de escolas de
samba.

- Será o rei da noite do Rio homenageando o rei da
Espanha -comentou o empresário Hélio Arantes, um dos
sócios de Recarey.

A gafieira Asa Branca tém sua inauguração oficial
marcada para o dia 23. Ela está situada na Rua Mem de
Sá, no coração da velha Lapa, entre a sala de concertos
Cecília Meirelles e o cabaré Casanova. Ocupa um prédio
antigo - somente foi mantida a fachada, por exigência do
Patrimônio - e suas instalações de luxo são dotadas de
palco, camarotes de 10, 20,30 e de até 50 lugares, e de pista
de dança de cristal. Junto ao palco, será instalado um
videocassete para projeção de belezas do Rio, de São
Paulo e de todo País.

Recarey, espanhol de La Corufia, tem outros sócios
espanhóis no empreendimento a ser visitado por suas
majestades, num total de 16 casas noturnas. Até o final do
ano, depois de Asa Branca, o grupo estará entregando
uma das mais sofisticadas casas de espetáculos do Rio,
nos terrenos onde existia a antiga boate .Vivará, no
Leblon. Será uma casa de categoria internacional, com
dois palcos, camarotes, salão de convenções, garagem
para 70 carros e um sistema de computadores que contro-
lará os shows.

Para sua inauguração pretendem trazer outro compa-
triota -o cantor Júlio Iglesias.
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Lourival recolhe o que restou de sua casa

Desceu a ladeira e
destruiu uma casa
Ao descer em marcha à ré a Rua Tatui, em Madureira,

uma ladeira de paralelepípedo, o caminhão de entregas
placa VL-1207, dirigido por Nelson Henrique de Lima, 28
anos, perdeu o freio e subiu a calçada, indo destruir quase
totalmente a casa n" 810.

Lourival Salmeiro, 40 anos, proprietário da casa,
estava próximo ao tanque, na frente do imóvel, e só teve
tempo de pular para não ser atingido, machucando apenas
o braço direito. A mesma sorte não teve sua mãe, Leonor
Bastos Salmeiro, de 71 anos, que foi levada em estado
grave ao INAMPS de Irajá e mais tarde removida ao
Hospital Getúlio Vargas.

Lourival Salmeiro explicou, ontem, que estava próxi-
mo ao tanque e observou quando o caminhão carregado
descia a ladeira em marcha ré. Em determinado momento,
o carro desgovernou-se e a casa foi atingida. Sua mãe
estava na cozinha e sofreu ferimentos graves, enquanto
seu filho Alex, de 9 anos, saiu ileso. Bombeiros de
Campinho e uma equipe de socorro da própria entrega-
dora acorreram ao local e ajudaram a retirar o caminhão
dos escombros, após Leonor Bastos ir para o hospital.

-0 TEMPO
O tempo hoje no Rio e em Niterói será nublado, ainda

sujeito a chuvas esparsas, principalmente no litoral. A
temperatura entra em ligeiro declínio e os ventos fracos a
moderados. A máxima registrada ontem foi de 33.6 em
Jacarepaguá e a mínima de 18.0, no Alto da Boa Vista.

NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA
MARIANO 1 
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-0 MUNDO-
Mitterrand pede nova ordem econômica
com prioridade para o Terceiro Mundo

PARIS - O Presidente da França,
François Mitterrand, advertiu on-
tem seriamente sobre as proporções
da crise econômica mundial, duran-
te um discurso dirigido a 50 minis-
tros da Economia e de Relações
Exteriores dos países da Organiza-
ção de Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) reunidos
em Paris, propondo uma "reformu-
lação da ordem econômica interna-
cional" que parta "do crescimento
econômico, da estabilização dos in-
tercâmbios e do desenvolvimento"
do Terceiro Mundo."Atualmente, como depois da
guerra, o mundo deve ser recons-
truído e para isso necessitamos
reencontrar o espírito que animou
os fundadores desta organização",
afirmou o Presidente.

Depois de assinalar que "não há
tempo a perder", Mitterrand disse
que "se não tivermos cuidado, o
mundo inteiro será dominado pelo
pânico e pela ruína".

Concretamente, Mitterrand pro-

Papa quer
rever caso
de Galileu

CIDADE DO VATICANO - O Papa
João Paulo II disse ontem que o
astrônomo do século XVII Galileu"sofreu" condenação por heresia do
Vaticano por sua teoria de que a
Terra gira em torno do Sol é indicou
que pode estar próxima uma decisão
para rever o caso.

O Papa fez seus comentários em
discurso a 200 cientistas, em Roma,
que vieram para uma convenção
sobre o trabalho de Galileu. Em ¦
1980, o Papa ordenou que fosse for-
mada uma comissão para rever a
condenação de Galileu em 1633 pelo
Santo Ofício, órgão do Vaticano que
dirigia a Inquisição.

- Ponhamos nossa mente no pas- d
sado numa era em que se tinha g
desenvolvido entre a ciência e a fé 5>
grave incompreensão, resultado de _\
mal-entendidos ou erros, que só o ghumilde e paciente reexame teve
êxito em gradualmente desfazer -
afirmou o Papa aos membros do
grupo Ciência pela Paz.

E continuou o Papa: "e assim
deveríamos comemorar juntos queo
mundo da Ciência e a Igreja Catoli-
ca aprenderam a estar além desses
momentos de conflito, compreensí-
vel sem dúvida, mas não menos
lamentável".

O Papa lembrou ao grupo de cien-
tistas, que inclui 30 Prêmios Nobel,
que em 1980 ele ordenou à comissão
que revisse esse caso.

Baby Doe
manda prender

hoteleiro
PORT-AU-PRINCE - Depois de vi-
giado pela Polícia de Baby Doe du-
rante algum tempo, concretizou-se
ontem cedo a detenção de Frederic
Denize, hoteleiro haitiano de 57
anos, amigo do líder oposicionista
Sylvio Claude, disse uma fonte da
família.

A detenção foi amplamente inter-
pretada como uma advertência para
Claude - que passou à clandestini-
dade anteriormente no corrente ano
- por de lado seus supostos planos
de disputar o*cargo de prefeito de
Port-Au-Prince. A votação na capi-
tal, marcada para meados de julho,
faz parte das eleições para prefeito
em todo o pais, que se realiza em
três estágios. A das cidades do Sul
terá lugar no domingo próximo.

Claude, fundador do Partido
Democrata-Cristão do Haiti, se es-
condeu no inicio do corrente ano
para escapar do que chamou de"perseguição" de parte de agentes
do regime do Presidente vitalício
Jean-Claude Duvalier.

Denize foi levado algemado ao
quartel Casernes Dessalines, onde a
Polícia, especializada no que uma
fonte classificou de "perseguição

política", tem a sua sede. As eleições
são apresentadas como "livres e
abertas" pelo Governo haitiano,
mas uma fonte as classificou de "um

grande espetáculo para o mundo".

pós a reunião de uma "conferência
monetária internacional ao mais ai-
to nível, no âmbito do Fundo Mone-
tário Internacional" (FMI), com vis-
tas à instauração de um novo siste-
ma monetário internacional."Chegou o momento de pensar
em um novo Bretton Woods (a con-
ferência de 1944 de onde surgiram
as instituições monetárias interna-
cionais), sem o que não haverá sal-
vação", disse o Presidente francês.

"Como se pode ver com toda cia-
reza ao término da segunda guerra
mundial, tudo começou pela moeda.
Reencontrar as condições de um
sistema monetário estável, com
moedas fixas, de um valor economi-
camente razoável, é portanto uma
tarefa urgente", disse.

O Presidente Mitterrand insistiu
sobre a necessidade de desenvolver
o Terceiro Mundo: "nenhuma reati-
vação, nenhum sistema monetário,
nenhum sistema de intercâmbio, po-
dera ser estável se a situação econô-
mica e financeira dos paises do Sul

não sair do impasse em que se en-
contra"."Se estes países não dispõem.de
meios duráveis para financiar sua
dívida e promover seu crescimento,
seu equilíbrio político estará amea-
çado. Este já é o caso atual", acres-
centou o Presidente.

Em clara alusão aos Estados Uni-
dos, mas sem citá-los, Mitterrand
disse que "ninguém discute a neces-
sidade de uma redução maciça dos
déficits orçamentários excessivos
que incitam a taxas de juros reais
exageradas que por sua vez redu-
zem os capitais disponíveis para in-
vestimentos"."Mas,quanto mais importantes
são estes países, maiores são os
perigos provenientes deste déficit,
tanto para eles como para os de-
mais", disse.

Mitterrand propôs o lançamento
de "um plano de emergência para a
África, que por suas dívidas, ameaça
transformar-se no continente perdi-
do do desenvolvimento".
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John Hutley é abraçado pe/a mulher Rose e a filha Karen
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O pescador ficou preso durante 45 noras no oarco wraao.

Pescador diabético respira
diesel dois dias e escapa

WASHINGTON - Mergulhadores
da Polícia da Nova Zelândia resga-
taram ontem um pescador diabético
que ficou preso durante dois dias no
emaranhado das redes de seu barco
emborcado, respirando vapores de
diesel junto com o ar de um minús-
culo bolsão que o manteve vivo.

Outro marinheiro, Reg Stevens,
comandante do barco, sobreviveu
durante 33 horas agarrado ao casco
da traineira, chamada Jan, até que
um helicóptero fosse resgatá-lo.

John Hutley, o marinheiro diabé-
tico de 53 anos, disse que'acreditava
que o capitão Stevens havia morrido
afogado no sábado, quando a trai-
neira de nove metros foi virada por
uma onda gigantesca, de mais ou
menos 17 metros de altura.

- Pensei que eles viriam logo me
buscar - disse Hutley - e por isso
continuei lá sentindo cada vez mais
frio.

Stevens enfrentou ventos de 25
nós e profundidade superiores a
quatro metros no mar da Tasmânia,
ao longo da ilha mais ao sul da Nova
Zelândia, até que fosse avistado por
um pequeno avião pilotado por sua
noiva.

Hutley, entretanto, permaneceu
sob a embarcação, respirando o ar
de um bolsão de aproximadamente
50 centímetros, cheio de vapores de
diesel, até que fosse descoberto pe-

los mergulhadores da Polícia, lidera-
dos pelo sargento Wayne Wilkey.

Segundo Wilkey, Hutley, depois
de salvo, só conseguia repetir "pos-
so sobreviver... eu sei que posso".

A traineira emborcou no sábado,
às 6h00, hora local, cerca de seis
quilômetros ao largo da cidade de
Westport, efoi arrastada aproxima-
dámêntè 50 quilômetros pela cor-
renteza antes que aparecesse o
barco salva-vidas, transportando
mergulhadores.

Antes disso, um mergulhador lo-
cal havia tentado libertar Hutley do
emaranhado de redes e cordas mas
não conseguiu e pediu auxilio por
rádio."Eu ouvia barulhos... alguém ba-
tendo e falando comigo. Pensei que
fosse a equipe de resgate. Eu gritei.
Queria saber quando eles, iriam me
tirar dali", disse Hutley.

Ninguém apareceu até depois que
se passaram 45 horas. Hutley disse
que passou dois dias pensando em
seus sentimentos em relação à mu-
lher e sete filhos, e em Deus.

"Mas Deus não vinha. Nem o
diabo. Era só eu e minha mente",
disse Hutley, um diabético, afirman-
do que não sentiu falta de sua inje-
ção diária de insulina."Suponho que tenha ficado sob o
barco durante todo o fim de semana.
Não sei dizer qiyunto tempo se pas-
sou, ele disse.

MEDICINA-
Antibiótico passa

por crivo de médicos
O descontrolado consumo de antibióticos no País será

um dos temas centrais do Primeiro Simpósio Internacio-
nai de Antibioticoterapia, que será realizado a partir de
amanhã, no Rio, reunindo autoridades médicas e científi-
cas de diversos países. Segundo o professor Mário Barreto
Corrêa Lima, presidente da Associação Médica Brasileira,
0 lucro desses remédios obtidos pela indústria farmacéuti-
ca é tão alto que ultrapassou a taxa de crescimento
demográfico. Revelou que a taxa de crescimento em 1982
foi de 2,4% e que nesse mesmo ano foram gastos com
antibióticos CrS 48.926 milhões, com um aumento de 4,9%
em relação a 1981.

O abusivo consumo desses medicamentos, segundo
Mário Barreto, pode causar graves problemas à saúde,
como o seu uso indiscriminado para combater simples
gripes.' - Nenhum antibiótico tem ação sobre o vírus da gripe,
só recomendado quando há infecções bacterianas. Do
contrário, a sua ingestão por qualquer motivo afeta os
intestinos, surge o crescimento de germes que não eram
sensíveis àqueles antibióticos, e então criam-se novas
resistências, os supergermes e o remédio não atua com
eficácia. Podem provocar efeitos colaterais graves, como
alteração da medula óssea e*até choques anafiláticos -'.
disse.

Durante o simpósio, médicos brasileiros e estrangei-
ros vão discutir também sobre recente doença bacteriana,
que ataca principalmente o.s homossexuais. O professor
Mário Barreto Corrêa Lima comentou que 479 homosse-'
xuais já morreram, nos últimos dois anos, dos 1.300 casos
registrados no mundo, entre os quais dois brasileiros. A'
doença tem-se propagado em grupos promíscuos, em
casas de banho e massagens americanas.

Conhecida como câncer dos homossexuais ou síndro-
me de deficiências imunológicas adquiridas, ataca com
menos freqüência as mulheres, atingidas por seus parcei-
ros que fazem uso das drogas e já contaminados por
outras doenças venéreas que alteram a defesa orgânica do
indivíduo. Seus sintomas, inespecíficos, são febre, fraque-
za, dor muscular, inapetência e aumento de glânglios
linfáticos.

Brasília ganha
recursos sanitários

BRASÍLIA - O Distrito Federal será a terceira capital a
implantar definitivamente o Programa Nacional de Ações
Integradas de Saúde, que prevê a união de todos os
serviços é recursos de saúde a níveis federal, estadual e
municipal. O convênio, no valor de CrS 647 milhões 565
mil, a ser repassado mensalmente à Fundação Hospitalar
do Distrito Federal pelo INAMPS, será assinado amanhã
no gabinete do ministro Hélio Beltrão, da Previdência
Social, com a presença do ministro da Saúde, Waldyr
Arcoverde, do governador do DF, José Ornelas, do secre-
tário de Saúde local, Jofran Frejat, e do superintendente
regional do INAMPS, Geraldo Rodrigues. Ao todo a
população de Brasília passará a dispor de 55 serviços de
assistência médica, sendo 47 da FHDFe8do INAMPS.

EMAIS:
Professora de Minas
avisa que vai parar

BELO HORIZONTE - A maioria das escolas da rede
pública estadual mineira paralisará amanhã suas ativida-
des num protesto que os professores fazem à contrapro-
posta salarial do governador Tancredo Neves, estabele-
cendo um aumento de 40% retroativo a abril, mais 30% em
outubro. Os servidores desejam 60% mais CrS 10 mil,
deixando o reajuste de outubro para ser negociado em
agosto.

Segundo Joana D'Arc Gontijo, diretora da Associação
dos Professores Públicos de Minas Gerais, a entidade tem
feito um levantamento da realidade em cada escola e, a
partir disto é que ela acredita que a maioria terá condições
de parar amanhã. Ela ressaltou que as escolas que não
suspenderem as aulas durante todo o dia param pelo
menos no turno da tarde, para discussões em torno de um
posicionamento por escola e para que os professores
possam participar do ato público de protesto, a ser
realizado às 18 horas, defronte ao Palácio dos Despachos.

Os professores não têm ainda uma outra proposta
para fazer ao Governo, buscando uma solução mediadora,
mas tentam com o protesto reabrir as negociações. Embo-
ra reconheçam a. situação difícil das finanças do Estado e
o pouco tempo do novo Governo, Joana.D'Arc Gontijo
disse que os professores não estão conseguindo suportar
os atuais salários.

r

índio quer apitar
mais na Funai

BRASÍLIA - "Para que ha-
ja perfeita aplicação da po-
lítica indigenista, é indis-
pensável que os funciona-
rios sejam, no mínimo, ho-
nestos, amigos dos índios e
indigenistas. No entanto,
não são estes os predicados
da administração da Fu-
nai". - É o que assinala o
deputado e ex-cacique Má-
rio Juruna (PDT-RJ) em
carta enviada ao ministro
Mário Andreazza e por ele ontem divulgada no plenário
da Câmara, juntamente com a reiteração de pedido de
informações que, segundo ele, formulado em março, até
hoje não obteve resposta do ministro.

Juruna quer saber tudo sobre a Funai: quadro de
pessoal, funções dos funcionários, salários, orçamento,
áreas indígenas demarcadas, bem como a situação de uma
serrana instalada em Tucuruí e que estaria trabalhando
com madeira retirada de área indígena.

A situação na reserva indígena da Guarita, no Muni-
cípio de Miraguai, a 476 quilômetros ao norte de Porto
Alegre, voltou à normalidade, depois da descoberta de um
golpe contra o cacique Ivo Ribeiro Alves. A informação foi
dada ontem na capital gaúcha, pelo delegado da Funai, no
Rio Grande do Sul, Severino de Toni.

(JW&4k
Juruna
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PDS homenageia Amaral
Murillo, Beltrão e Maluf participam da festa em Niterói.

Foi uma homenagem pretensiosa-
niLMite informal -um almoço para 500
talheres no late Clube Brasileiro, em
Niterói -ao senador Amaral Peixoto,
oferecida pelo PDS fluminense, Mas,
pelos participantes - entre os quais o.s
ministros Murillo Macedo, do Traba-
lho, e Hélio Beltrão, da Previdência e
da Desburocratização, além de alguns
presidenciáveis, como o "deputado
Paulo Maluf -, o clima esteve só
aparentemente tranqüilo, Houve mui-
tos discursos, muitas críticas e, prin-
cipalmente, muita conversa de pé-
de-ouvido.

Embora a maioria evitasse abordar
o tema como pessoal da Imprensa,
como foi o caso do próprio Maluf, que
garantiu não falar de sucessão presi-
Oencial antes de 84, deu para perceber
nas conversas entre os presentes que
o assunto era sucessão, em disse-
me-disse generalizado. Inclusive, pelo

tom das declarações, o ministro Mã-
rio Andreazza, do Interior, que não
compareceu, mas mandou represen-
tante - assim como seu colega César
Cais. das Minas e Energia -, apareceu
como o nome mais simpático do PDS
fluminense para substituir Figueire-
do.

Quanto a Hélio Beltrão, negou de
forma taxativa que esteja em campa-
ilha eleitoral Murillo Macedo não se
pronunciou em termos políticos (pre-
ferindo apenas ouvir), enquanto o
homenageado, Amaral Peixoto, fez
um pequeno discurso no qual confes-
sou que na vida política 

"não basta
ser honesto, é preciso parecer hones-
to". Moreira Franco também discur-
sou, afirmando que "é preciso termos
um Presidente da República que con-
solide e amplie as conquistas demo-
cráticas conseguidas para o povo pelo
Presidente Figueiredo".

Não basta ser honesto
- No período revolucionário, o Pre-

sidente Castello Branco me avisou
que tinham vasculhado toda minha
vida, desde governador até ministro,
mas que não encontraram nada que
pudesse me cassar. Portanto, não bas-
ta ser honesto, mas é preciso parecer
honesto - disse ontem o senador
Amaral Peixoto ao agradecer as ho-
menagens que o PDS fluminense lhe
ofereceu, com um almoço, na qual
compareceram além dos ministros
Murillo Macedo do Trabalho, e Hélio
Beltrão, da Previdência e da Desburo-
cratização, os representantes dos mi-
nistros Mário Andreazza e César
Cais.

Após afirmar que sem o partido o
político nada vale, o senador Amaral
Peixoto fez um balanço de sua vida
política no Estado do Rio, relacionam
do as obras que realizou quando in-
terventor e governador.

Falando em nome do PDS Üumi-
nense, o ex-prefeito Moreira Franco,
disse que, no futuro, "é necessário
termos um Presidente da República
que consolide e amplie as conquistas

democráticas que o povo conseguiu
com o Presidente Figueiredo".

Moreira Franco disse que com o
senador Amaral Peixoto aprendeu co-
mo um homem público deve colocar
acima dos seus interesses pessoais o
interesse da coletividade. "Ele me en-
sinou que é necessário buscar o en-
tendi mento e o diálogo, principalmen-
te o respeito aos direitos sociais."

- Com o senador Amaral Peixoto,
aprendi como se deve dar dignidade e
aprimoramento aos problemas de es-
pírito público - acentuou Moreira
Franco.

Além de Murillo Macedo e Hélio
Beltrão, estiveram presentes o sena-
dor Aluísio Chaves (PA), os deputa-
dos federais Hamilton Xavier, Alaír
Ferreira, Simâo Sessim, Darcílio Ay-
res, Léo Simões, Osmar Leitão Rosa,
Eduardo Gali, Saramago Pinheiro,
Wilmar Pa|is, Rubem Medina, Luiz
Oswaldo Aranha (presidente da
Light), ex-senador Gilberto Marinho,
Áluísio Salles (presidente do
INAMPS), o prefeito Waldenir Bra-
gança e toda bancada estadual.

Dois se esconderam na multidão
O velho ditado de que ninguém

pode estar melhor escondido do que
no meio de uma multidão foi seguido
ã risca, na tarde de ontem, por dois
políticos: Paulo Maluf e Moreira
Franco. Protegido pelo burburinho
alegre e descontraído dos que home-
nageavam nos salões do Iate Clube
Brasileiro, em Niterói, o senador
Amaral Peixoto, Maluf e Moreira con-
versaram informalmente durante ai-
guns minutos, discutindo toda a com-
postura da sucessão presidencial.

Sempre formal com o senador
Amaral Peixoto (Maluf o chamava de
meu senador), o ex-governador pau-
lista disse que "vou voltar aqui para
receber o título de cidadão niteroien-
se". Amaral respondeu confirmando a
coincidência: "já sou cidadão de Nite-
rói por várias vezes". E assim a con-
versa se dirigiu não só para os proble-
mas da antiga capital fluminense, co-
mo também para o problema sucesso-
rio.

Nuncaumapequena homenagem,
um almoço de 500 talheres (cada con-
vidado pagou Cr$ 5 mil) que o PDS
fluminense prestou ao seu antigo pre-
sidente, provocou tanto discursos,
críticas aos ministros da área econô-
mica e promessas de apoio aos candi-
datos presidenciáveis. Os deputados
fluminenses não imaginavam que a
repercussão seria tão grande.

Mesmo sorridente, notava-se que
Maluf não conseguia esconder seu
constrangimento. Alguns deputados
achavam que "Maluf está meio deslo-

cado". Ao seu lado na mesa principal,
o senador Aluísio Chaves conseguia,
pelo menos, mostrar-se mais à vonta-
de, procurando conversar com o mi-
nistro Murillo Macedo, enquanto Ma-
luf olhava a revista Confidencia do
interior, cuja manchete era O povo de
Brizola.

Enquanto isso, durante o discurso
do prefeito Waldenir Bragança, em
mesas separadas, os deputados discu-
tiam a sucessão presidencial. Durante
a conversa, cada qual expôs seus
argumentos. E não houve definições.
Pelo tom das declarações, tudo indica
que o ministro Mário Andreazza ga-
nha dentro da bancada federal do
PDS fluminense.

Por causa disso, Paulo Maluf pro-
curou assumir uma postura de não
presidenciável, sempre afirmando que"este problema é para 1984".

Não demonstrando sinal de cansa-
ço, ele, ao lado dos deputados Wilmar
Palis e Eduardo Galil, visitou, em
seguida, a Câmara Municipal de Nite-
rói.

No final, conversando com o depu-
tado Osmar Leitão Rosa e o prefeito
de Bom Jesus do Itabapoana, deputa-
do Darcílio Ayres, garantiu que, nu-
ma bancada de 14 deputados, o minis-
tro Mário Andreazza já tem certos 10
votos. Na sua opinião estão ainda
indecisos, esperando apenas uma pa-
lavra de ordem do Presidente Figuei-
redo, os deputados Amaral Neto, Wil-
mar Palis, José Figueiredo e Rubem
Medina.

Fórmula para resolver crise é união
O ministro da Previdência Social e

da Desburocratização, Hélio Beltrão,
negou ontem que estivesse em cam-
panha eleitoral à sucessão do Presi-
dente Figueiredo. "Estou aqui, em
Niterói, para homenagear um homem
que depois de 30 anos deixa o poder,
que é o senador Amaral Peixoto."

Indagado se tinha alguma fórmula
para resolver a saída para a crise
econômica do País, Hélio Beltrão dis-
se que "nós precisamos agora nos
unir e lutar porum País mais forte".

Hélio Beltrão acha que os nomes
dos candidatos presidenciáveis vão
ser considerados oficialmente à medi-
da que receberem o apoio das bases
partidárias. Negou que o ex-prefeito
Moreira Franco tenha lançado sua
candidatura quando disünguiu sua
presença nas homenagens ao senador
Amaral Peixoto como um candidato à
sucessão do Presidente Figueiredo."Não houve lançamento. Moreira
mencionou que nessa homenagem a
principal figura era o Amaral Peixo-
to."

Maluf se enquadra na sucessão
O deputado Paulo Maluf disse on-

tem, em Niterói, que o calendário da
sucessão presidencial só deve ter iní-
cio em 84, mas a tese da reeleição do
Presidente Figueiredo não é vista co-
mo uma tentativa de barrar sua can-
didatura ao Palácio do Planalto. O
ex-governador paulista acha que "o
ano de 83 deve ser de muito traba-
lho".

Sobre as declarações do governa-
dor Franco Montoro, de São Paulo, de
que a Paulipetro - companhia de
exploração de petróleo criada por ele
quando governador - estava falida,
Maluf\lisse que a falência não se deve
à sua administração, mas sim à do
novo governador do PMDB. Numa
referência às nomeações que Monto-
ro fez de seus parentes, considerando
um ato demagógico, ele disse que o
governador trocou a Paulipetro pela
Montoroil e Filhos.

Paulo Maluf chegou em Niterói às
12h30m e fèz uma rápida visita ao
prefeito Waldenir Bragança. Antes,
no anexo do Copacabana Palace, no
Rio, conversou durante 40 minutos
com os vereadores José Vicente
(PDS) e Luiz Morgado (PrB), ambos
de Niterói, e os deputados Eduardo
Galil e Wilmar Pallis. À saída do
gabinete do prefeito de Niterói, Maluf
parou várias vezes para cumprimen-
tar políticos e autoridades.

- Hoje estou em Niterói com um
único objetivo de juntar minha pre-
sença à presença dos companheiros
do PDS. Coloco meus pés nessa cida-
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Waldenir Bragança
entra na sucessão

presidencial
de querida disse Maluf ao se despedir
de Waldenir Bragança.

No Iate Clube Brasileiro, conver-
sando com os jornalistas, Maluf disse' que o Presidente Figueiredo fez muito
bem em traçar o perfil do seu suces-
sor.

O senhor está enquadrado no
perfil do Presidente?

Só falo em sucessão em 84.
Abordado sobre a posição do Presi-

dente Figueiredo de que o seu suces-
sor terá de ser alguém que saiba
administrar crises, tenha respaldo po-
pular e sensibilidade para os proble-
mas sociais, o deputado Paulo Maluf
mais uma vezfoi curto em sua respos-
ta: "é um problema para 84".
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O senador Amaral Peixoto recebe os abraços
e elogios de Murillo Macedo, Hélio Beltrão e de Paulo Maluf,

antes da homenagem-almoço que o PDS fluminense lhe ofereceu

Lüysses
invoca grandes

políticos
SANTO ANDRÉ - "A hora é dura e
precisamos dos grandes políticos, co-
mo se precisa dos grandes médicos,
no momento-das grandes enfermida-
des." A declaração foi feita ontem, em
São Bernardo do Campo, pelo deputa-
do Ulysses Guimarães, presidente na-
cional do PMDB. Em visita ã Prefeitu-
ra e à Câmara Municipal, ele pregou a
união de todos o.s partidos políticos
de oposição em torno da campanha
por eleições diretas para a Presiden-
cia da República, afirmando que, "en-
quanto continuar essa gente no po-
der, esse arbítrio, não se poderá con-
sertar ou diminuir os graves proble-
mas que assolam o território nacio-
nal".

Ulysses Guimarães não quis entrar
em detalhes sobre sua possível candi-
datura à Presidência da República,
afirmando apenas: "meu nome não é
segredo, mas o PMDB possui um
elenco de lideranças e homens res-
pònsáveis, que merecem a confiança
do partido e da sociedade."

Ele anunciou, por outro lado, que
quarta-feira a Comissão Executiva
Nacional do PMDB estará se reunin-
do para avaliar o documento elabo-
rado pelo senador Teotônio Vilela,
que prega a moratória. "Tecnicamen-
te - ressaltou Ulysses Guimarães -
não há dúvida de que o País está na
moratória, pois não tem condições de
pagar o que deve." Na sua opinião,"esse é o momento do bisturi e da
cirurgia e não da operação plástica ou
dos calmantes. É uma hora que re-
quer soluções graves, como a mudan-
ça do modelo econômico que aí está".

O deputado ressaltou que o Brasil é,
hoje, "uma panela de pressão que
está apitando há muito tempo",
acrescentando que não acredita em
eleições indiretas para a Presidência
da República. Se isto acontecer, se-
gundo disse, a sociedade poderá "fi-
car frustrada e coisas terríveis pode-
rão acontecer neste País". Se as elei-
ções forem indiretas, "será a projeção
do arbítrio, que vira as costas para os
grandes problemas nacionais". Se-
gundo Ulysses Guimarães, "a demo-
cracia não é um exercício que se faz
de costas pára o povo, mas junto com
o povo".

Emenda Benevides em pauta
Congresso põe em debate eleição direta nas capitais

Numa decisão considerada "estra-
nha e surpreendente" pelo líder do
PMDB, deputado Freitas Nobre, a
Mesa do Congresso Nacional (contro-
lada pelo PDS) resolveu colocar em
discussão a partir de amanhã a pro-
posta de Emenda Constitucional
Mauro Benevides - restabelecendo
eleições diretas de prefeito nas capi-
tais - com prazo de votação até o dia
19. Essa informação foi dada ontem,
em Congonhas, pelo líder pemedebis-
ta, acrescentando que em caso de
rejeição será votada logo em seguida
a proposta do deputado paulista Ar-
mando Pinheiro, que faculta às As-
sembléias Legislativas a realização
dessas eleições diretas nas capitais.

A matéria será discutida sem o voto
da comissão encarregada de exami-
nar o parecer do relator Aderbal Jure-
ma - favorável ao adiamento das
eleições para 1988 - e essa decisão

surpreendeu o líder da Maioria, por-
que o próprio Governo já havia anun-
ciado sua disposição de apreciar o
assunto somente no final do próximo
mês. "Talvez isso faça parte de algu-
ma estratégia do PDS. No entanto,
vamos mobilizar as bancadas oposi-
cionistas e tentar aprovar a Emenda
Benevides com o apoio de parlamen-
tares governistas", frisou Freitas No-
bre ao viajar ontem para Brasília.

Para o líder do PMDB, "é provável"
que a indicação dos prefeitos nas
capitais dos Estados controlados pe-
Ias oposições tenha influenciado a
decisão da Mesa do Congresso de
antecipar uma definição sobre aque-
Ias duas propostas de emendas consti-
tucionais. Caso a Emenda Benevides
seja aprovada, Nobre garantiu que há
condições para a realização das elei-
ções ainda este ano, em data que será
fixada pelo Tribunal Superior Eleito-

ral.Por ser mais abrangente que a
proposta de Armando Pinheiro, a de
Mauro Benevides terá preferência na
ordem de discussão e votação pelo
Congresso Nacional.

QUESTÃO DE SANTOS

O deputado Gastone Righi (PTB-
SP) tem audiência amanhã com os
ministros Danilo Venturini e Delfim
Netto para tratar de apoio à autono-
mia política de Santos. O parlamentar
disse que o projeto respectivo já foi
aprovado pela Câmara e se encontra
no Senado, onde as lideranças do PDS
estão aguardando instruções efó Pala-
cio do Planalto, para finuar posição
sobre a matéria."Não sei por que o assunto ainda
não foi decidido", observou Gastone
Righj, "pois várias promessas foram
feitas por autoridades do Governo,

nesse sentido. O próprio Presidente
da República fez promessa solene de
conceder autonomia a Santos, em fins
de 1981".

O representante trabalhista reco-
nhece que existem certas resistências
à autonomia daquele município do
litoral paulista, daí as dificuldades na
área federal. "Porér*", frisou, "há
uma solução que atenderá a todos: é
deixar a questão em aberto, para que
cada senador vote de acordo com o
seu ponto de vista. Assim se proce-
dendo, tenho a certeza de que a
matéria será aprovada."

Também o prefeito de Santos. Pau-
lo Barbosa, esteve ontem em Brasília
tratando de assuntos de caráter admi-
nistrativodo Município. Seporventu-
ra a autonomia for concedida, ele
será um do.s postulantes, dentro do
PDS, a concon'er ã Prefeitura local,
como candidato do partido.

Novo prefeito
não muda nada
em São Paulo

SÃO PAULO - Além das substitui-
ções, já anunciadas, de Euripedes Sa-
les por Sampaio Dória, na Secretaria
das Administrações Regionais, e de
Cândido Malta por Jorge Wilheim, na
Secretária Municipal do Planejamen-
to, Mario Covas, que tomará posse
hoje na Prefeitura de São Paulo não
pretende fazer qualquer outra altera-
ção, pelo menos nas primeiras sema-
nas de Governo.

A informação foi dada ontem por
diversos assessores do prefeito esco-
lhido de São Paulo, que, depois de
passar toda a manhã trabalhando em
seu discurso de posse, viajou à tarde
para Santos, onde compareceu ao
enterro do pai do deputado Emílio
Justo e do ex-vice-prefeito de Santos,
Osvaldo Justo. À noite, Mário Covas
voltou a trabalhar no discurso."Qualquer mudança que venha a
ocorrer -assegurou um dos principais
assessores do novo prefeito - não
será agora. Isso não significa que o
secretariado que está aí seja para
quatro anos. Quer dizer apenas que é
o secretariado do início do Governo".

, A hipótese de o secretario Ricardo
Trípoli colocar o seu cargo à disposi-
ção em solidariedade a Altino Lima.
que deixa a Prefeitura não foi sequer
analisada por Mario Covas. Mas é
provável que, se isto efetivamente
vier a ocorrer, seja escolhido um no-
vo secretário para seu lugar.

No domingo, Mario Covas reuniu
várias pessoas em seu apartamento
para discutir os enfoques que poderá
dar ao seu discurso, mas não chegou
a qualquerconclusão. Uma das idéias
predominantes na conversa é sobre a
existência de uma grande esperança
da população de São Paulo diante do
novo prefeito, depois das administra-
ções de Salim Curiati e Altino Uma.

A posse de Mario Covas está mar-
cada para as-10 horas de hoje, no
Palácio dos Bandeirantes. Às 12 ho-
ras, será a solenidade de transmissão
de cargo no Ibirapuera.

LIBIOS
Abdulatiff procura Délio

BRASÍLIA - O diplomata encarrega-
do do Birô Popular da Líbia no Brasil
(funciona a nível de Embaixada), Ab-
dulatiff Khalifa Bukher, teve um en-
contro ontem com o ministro Délio
Jardim de Mattos, da Aeronáutica, a
quem pediu esclarecimentos sobre a
situação dos aviões de seu país. Não
houve comentários oficiais para a
imprensa sobre o que os dois conver-
saram, mas algumas fontes ligadas ao
Birô líbio disseram que o diplomata
pretendia saber se os quatro aviões
estão ou não retidos e se o Governo
brasileiro vai mesmo devolver as ar-
mas por via marítima.

Abdulatiff evitou qualquer contato
com os repórteres ao deixar o prédio
do Ministério, enquanto no Rio, o
Lloyd Brasileiro espera apenas uma
definição do Governo para saber qual
o navio que vai transportar as armas.
O Lloyd colocou à disposição do Go-
vérno os navios Celestino e Mandu.
ambos acostumados a navegar em
águas do Mediterrâneo. O Celestino
saiu do porto de Paranaguá ontem e é
esperado no Rio hoje à tarde, enquan-
to o Mandu já está ancorado desde
ontem no armazém 7 do Cais do
Porto, no Rio.

O encontro de Délio com Abdulatiff
não estava previsto na agenda do
ministro e durou cerca de 45 minutos.
A imprensa soube do encontro por-
que os jornalistas credenciados no
gabinete do ministro notaram a pre-
sença de um carro com chapa do
corpo diplomático, estacionando na
frente do Ministério. Essa é a segunda
vez que o diplomata líbio conversa

com o ministro Délio sobre o episódio
das armas.

À saída do gabinete do ministro, o
embaixador líbio recusou-se a cofrien-
tar o encontro, alegando, em inglês,
que não falava português. Um repor-
ter arriscou uma pergunta em inglês,
mas ele não respondeu. Com o embai-
xador vieram mais outros dois funcio-
nários da Embaixada e. depois, soube-
se que um deles era o tradutor e o
outro guarda-costa. Oficiais do gabi-
nete dò.ministro também nada quise-
ram revelar sobre esse encontro, ale-
gándo que ele foi realizado a portas
fechadas entre o embaixador e o mi-
nistro, que não comentou com ne-
nhum de seus assessores.

Em Manaus, uma informação colhi-
da pelos órgãos de segurança, de que
a tripulação libia se preparava para
decolar a qualquer momento sem au-
torização do Governo brasileiro, le-
vou o comando do Primeiro Batalhão
de Infantaria de Selva (1" BIS) a
entrar em regime de alerta para, se
necessário, ocupar militarmente o Ae-
roporto Eduardo Gomes e evitar a
decolagem dos três aviões cargueiros.

DÉLIO NEGA CRITICAS
O ministro Délio Jardim de Mattos,

em nota oficial, negou ontem que
tenha tido a intenção de criticar mi-
nistros de Estado, como o das Rela-
ções Exteriores e o do Planejamento,
na sua ordem-do-dia alusiva ao "Dia
da Vitória", lida em todas as unidades
da Aeronáuüca.

Os dois trechos da sua ordem-
do-dia, que deram margem a essas

interpretações "por pequena parcela
de nossa imprensa", diziam o seguiu-
te: "não existe pragmatismo, por mais
irresponsável, que justifique negociar
a honra ou leiloar a independência": e
"a credibilidade de um país não é
medida, apenas, pela capacidade de
pagar as suas contas em dia. mas
antes, pelo respeito que consegue in-
fundir pela aplicação coerente de seus
princípios".

Em sua nota de ontem, Délio assi-
nala que a sua ordem-do-dia poderia
ser assinada por qualquer autoridade
ou por qualquer brasileiro "com orgu-
lho de sua cidadania". Acrescentou
que 

"não é, como se pretendeu trans-
formar, um chapéu para algumas ca-
becas mas, antes, um chapéu para
todas as cabeças, preocupadas ou não
com a soberania brasileira".

Õ ministro das Relações Exteriores,
Saraiva Guerreiro, esteve ontem, por
duas vezes, no Palácio do Planalto. A
primeira para despacho com o Presi-
dente Figueiredo e a segunda para
um encontro com o secretário do
Conselho de Segurança Nacional, ge-
neral Danilo Venturini. tratando em
ambas as ocasiões sobre o problema
dos aviões libios detidos com arma-
mentos em Recife e Manaus.

O porta-voz do Palácio do Planalto,
apesar de dizer que as negociações
com o Governo líbio para o retorno
dos aviões e dos armamentos que eles
transportavam vêm sendo desenvol-
vidas sigilosamente. observou que es-
sas negociações praticamente nào
evoluíram, em virtude da decisão do
coronel Kadhafi.
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QTJADRO POLÍTICO
Aureliano abre

conversas em SP
Durante as mais de -18 horas que passara em

Sâo Paulo, donde chega hoje âs 15 horas, o Vice-
Presidente Aureliano Chaves nâo cumprirei apenas
a agenda oficial que o levará, três horas elepois, à
posse da nova diretoria do Sindipeças como repre-
sentante do Presidente Figueiredo, Os compromissos
de caráter político que atenderá veio colorir ainda
mais sua presença num Estado onde sua candidatu-
ra ê largamente prestigiada e cujo governador,
embora sendo do PMDB, está mais próximo da tese
do consenso para a escolha elo futuro Presidente elo
que da tese da eleição direta defendida pelo presi-
dente elo partido, Ulysses Guimarães.

São Paulo, seja por sua liderança econômica na
Federação, seja pelo fato ele dali provir o mais
barulhento elos postulantes à Presidência, como é o
caso do deputado Paulo Maluf, ê território fadado a
exercer poelerosa influência na escolha do próximo
Presidente. Os seus empresários, segundo pesquisas
recentes, apontam Aureliano como o primeiro na
lista dos preferidos.

Esses fatores, somados a outros - como o peso
específico dos delegados-eleitores elo Estado no cole-
gio presidencial -, dão à.visita do Vice-Presidente as
características típicas de campanha sucessória em
processo escancarado. Os casulos elas conveniências,
em que quase todos se fecharam depois do apelo e
recomendação do Presidente da República para que
não se precipitasse a discussão do tema, estão sendo
rompidos. Se mérito há nisso, deve ser creditado à
teimosia de Maluf, que esperneou e desobedeceu.

Aureliano será recepcionado na residência elo
empresário Abílio Diniz, do grupo 

"Pão de Açúcar",
um dos mais duros críticos da política monetarista
do Governo. Do jantar, participarão outros empresa-
rios. As conversas serão, obviamente, sobre a crise
econômica. Sabem todos e)s convidados de Abílio que
o homenageado comunga de muitas dessas restri-
ções, embora tais restrições não possam se tornar
freqüentemente públicas.

Há em São Paulo a expectativa de que Aurelia-
no converse também sobre política e particularmente
sobre sucessão com o governador Franco Montoro.

Badaró manobra
para liderar

PDS mineiro
O empenho do senador

Murilo Badaró, que, embo-
ra negue, pretende assumir
o comando político do PDS
mineiro, é, no momento,
vocalizar linguagem de
oposição ao Governo Tan-
credo Neves. O ensaio nes-
sa nova e afoita postura foi
ontem, em nota distribuída
em Belo Horizonte e na
qual, com o apoio de 26
deputados federais, Badaró
censura Tancredo pela "po-
lítica de agressivas per.se-
guições, desemprego e inse-
gurança no serviço públi-
co".

E salienta "a imagem
de conciliações do consen-
so e do apaziguamento"
que o governador transmi-
te para fora do Estado
quando, dentro, o clima é
outro.

Bancadas não
abrem mão

dos delegados
É quase certo que a deci-

são das bancadas do PDS
fluminense, que se reúnem
amanhã em Brasília, desa-
grade à direção partidária.
Os deputados rejeitam que
se lhes retire o direito de
indicar os 14 delegados-
eleitores que integrarão o
colégio encarregado de es-
colher o sucessor do Presi-
dente Figueiredo, em 85.

O comando do partido
quer exercer esse direito,
mas as bancadas estão dis-
postas a criar problemas.

Ontem, a portas fechadas
na sede do partido, Moreira
Franco discutiu o assunto
com a bancada estadual.

ANOTAÇÕES
O ministro do Trabalho, Murillo Macedo, deixou

escapar ontem, no Rio, a inconfidência de que hoje
levará aos ministros Delfim Netto (Planejamento) e
Leitão de Abreu (Gabinete Civil) estudos relacionados
com os cálculos salariais constantes do Decreto-lei
2.012, em exame no Congresso.

O deputado Léo Simões, do PDS do Rio, será o
presidente da CPI da Câmara sobre a Capemi. O relator
será o pedetista gaúcho Matheus Schmidt.

Até o final da semana devem ser encaminhadas
pelo governador Brizola ao Ministério da Justiça as
listas tríplices de nomes para as Prefeituras de Municí-
pios fluminenses considerados áreas de interesse da
segurança nacional. A informação foi dada ontem, no
Guanabara, pelo secretário de Justiça, Vivaldo Barbo-
sa, que, aliás, será o portador das listas. O secretário vai
aproveitar para tratar com o ministro sobre a liberação
de verbas federais para o sistema penitenciário do
Estado.

¦O presidente do Banerj, Marcelo Alencar, deverá
depor na CPI da Assembléia criada para apurar transa-
ções de empresas estatais de crédito. Será dia 16,
segundo revelou o presidente da Comissão, deputado
Heitor Furtado, do PDS. Quinta-feira, a CPI ouvirá o
jornalista Adírson de Barros, de UH, que reiterará
denúncias sobre o Detran feitas em sua coluna diária.

Durante um ano, a partir de hoje, Haroldo de
Oliveira assume a cadeira do deputado Álvaro Valle na
Câmara dos Deputados. Valle pediu licença para aten-
der a exigências do interesse de sua carreira de.
diplomata.

A pretexto de permitir eleições diretas para a
sucessão do Presidente Figueiredo, o governador Leo-
nel Brizola vai assumir a defesa pública da idéia da
coincidência geral e total de mandatos. Proposta nesse
sentido foi encaminhada ao Diretório Nacional do PDT
e, segundo o líder da bancada do partido na Assem-
bléia, José Gomes Talarico, tem a aprovação do gover-
nador. Por essa fórmula, o mandato de Figueiredo seria
prorrogado por mais dois anos, ao fim dos quais seriam
convocadas eleições presidenciais diretas.

O deputado mineiro Paulino Cícero, do PDS, já
catalogado entre os malufistas, partiu ontem em defesa
da candidatura do vice Aureliano Chaves. E declarou:"o doutor Aureliano é o político do meu partido que
melhor se enquadra no perfil traçado pelo Presidente
Figueiredo para o seu sucessor." A seu ver, o Vice, por
ter ocupado a Presidência algumas vezes, conhece a
crise em que o País se debate e, por isso, tem condições
de administrá-la com competência.

Cais defende
reeleição no

Senado dia 25
Para surpresa geral, in-

clusive do seu presidente, o
senador pemedebista mi-
neiro Itamar Franco, o mi-
nistro César Cais (Minas e
Energia) vai dia 25, às 10
horas, defender a tese da
reeleição do Presidente-da
República perante a Comis-
são Mista do Congresso
que estuda o tema.

O ministro trabalha em
favor da emenda do depu-
tado paulista José Carhar-
go, do PDS, e sempre que
pode faz a propaganda da
reeleição como instrumen-
to preventivo de crises poli-
ticas.

Cavalcanti
na bola

de cristal
Ouvido ao chão, depois

de consultar a bola de cris-
tal, profetiza o deputado Is-
rael Pinheiro Filho, do PDS
de Minas:

- O Palácio do Planalto
se encaminha seguramente
para, dentro de pouco tem-
po, indicar à Convenção do
PDS a candidatura do ge-
neral Costa Cavalcanti à
sucessão do Presidente Fi-
gueiredo.

Os motins contra Mitterrand
Adonias Filho

O 

Governo socialista francês, já tão
perdido em problemas por ele mes-
mo gerados, tem agora pela frente o

conflito com os estudantes universitários.
Não bastasse o garrote econômico, que
provocou a nacionalização dos bancos e os
demagógicos aumentos salariais - tudo a se
refletir no desemprego, cuja taxa subiu 30%
em um ano e, já agora, com mais de 2
milhões de desempregados -, a verdade é
que não vem conseguindo evitar a asfixia
na impopularidade geral. Dos empresários
industriais aos agricultores, dos trabalha-
dores rurais ao operariado urbano, a hosti-
lidade ao socialismo é tamanha que o de-
monstram nas praças públicas das princi-
pais cidades, inclusive e sobretudo Paris. E,
se faltavam os estudantes, eles finalmente
chegaram.

Nâo me foi possível evitar certa compara-
ção entre o pequeno grupo de estudantes
brasileiros, preocupado com a volta da
UNE, e os estudantes franceses que, aos
milhares, saíram às ruas de Paris para
protestar contra as reformas universitárias
do Governo socialista de François Mitter-
rand. E, se entre nós o interesse dos estu-
dantes se revela cada vez mais meramente
político e ideológico, com respaldo de ai-
guns parlamentares da esquerda, em Paris
a preocupação deles se limita à educação e
de tal modo que estão nas ruas a mostrar
uma posição conservadora. É provável
mesmo que a revolução conservadora, na
França, tenha uma de suas raízes no confli-
to entre o Presidente Mitterrand e os uni-
versitários.

FAÇAMOS 
justiça, porém, a Mitter-

rand que, desde a campanha eleito-
ral, não ocultou a sua posição quan-

to ao ensino universitário. Convencido da
prioridade da tecnologia sobre as bases
clássicas da educação, atento ao dinamismo
industrial a exigir formação profissional,
interessado no problema do pleno emprego,
sempre reivindicou colocar a tecnologia a
serviço das condições do trabalho. Jamais

duvidou, pois, do choque inevitável entre o
moderno sistema de ensino e as ameaças e
as esperanças das mudanças sociais e cul-
turais engendradas pela tecnologia. Ainda
em junho do ano passado, falando no semi-
nário dos países industrializados sobre a"tecnologia, o emprego e o desenvolvimen-
to", Mitterrand reafirmava a sua posição. O
conflito entre, o Governo socialista e os
estudantes, que faz crescer cada vez mais a
desordem na França, reafirma apenas um
dos mais graves erros da UNESCO.

A oposição dos estudantes ao projeto de
reforma do ensino, se por um lado contra o
Governo socialista, atesta pelo outro a
intransigência da mocidade francesa na
defesa de sua própria formação intelectual.
E a oposição é tão justa, sobretudo em se
tratando de um país como a França, que
acabou por unir estudantes e professores
na mesma luta. Mas, afinal, por queVi luta?
Porque a "reforma Mitterrand", que prefere
valorizar as profissões técnicas, reduz ao
mínimo de importância os estudantes de
carreira humanista e mesmo científica, com
exemplo na medicina. Tudo, afinal, por
culpa da UNESCO que, em 1962, determi-
nou em resolução o ensino profissionali-
zante como o caminho para atender as
necessidades profissionais dos países.

A revolta dos estudantes
Socialismo-democrático em questão

Alienada filosoficamente, convertendo a
educação em dado de manipulação indus-
trial e interesse econômico, a UNESCO
tomou o homem para lhe treinar as mãos. E
isso, certamente, por lhe temer o cérebro.

O esforço, pois, e para me valer de uma
expressão de Denis de Rougemont, é para
fazer o homem "pensar com as mãos".
Parece muito simples, aliás, o ucusse que se
depreende do raciocínio da UNESCO. O
desenvolvimento industrial reclama braços
e o ensino médio, para atendê-lo, deve
tornar-se uma fábrica de profissionais. Não
mais a escola para a formação intelectual
do homem e sua integração na cultura
geral. O forno, apenas o forno que, moendo
gente como se fosse ferro, transforme os
nossos filhos adolescentes em robôs espe-
cializados para a demanda industrial.

A 

nova concepção de tal modo defór-
ma a finalidade da educação que ela
se torna de fato uma espécie de

máquina contra a vida. O homem, efetiva-
mente, náo importa. Tudo o que importa é
que a educação náo deixe o desenvolvimen-
to industrial sem a nova matéria-prima. E,
afinal, tão igual ao salitre e ao carvão de
pedra.

Mas, tangido provavelmente pelo velho e

clássico espírito francês, os protestos che-
gararh. E protestos dos estudantes que, náo
admitindo ser tratados como parafusos,
exigem o maior dos direitos humanos que é
precisamente o da formação intelectual -
causa e razão de ser de todas as liberdades
- antes da especialização profissional. O
que o.s estudantes desejam, a cem léguas
das agitações,de 1968, é que no ensino de
massa, como diria Ernest Lynton, não falte
o padrão tradicional de primeiro aprender e
depois fazer.

Nâo será difícil entender, agora, por que
é muito grave a crise da educação com
exemplo na luta dos estudantes franceses.
Um filósofo, que buscava na psicologia e no
humanismo a finalidade da educação, e não
nas necessidades profissionais dos países
industrializados - e me refiro precisamente
a Raymond Wheeler -. sempre afirmou que
se torna inevitável a crise na educação cada
vez que se inverte culturalmente os valores
humanos. E esta crise, que há tanto tempo
se vem processando, de tal maneira se
agravou que temos a melhor denúncia feita
pelos próprios estudantes nas ruas de Paris.
Os universitários franceses demonstram,
pois, que a única filosofia válida é a que põe
o ensino a serviço da formação intelectual
do homem. Esta é a formação que, respon-
sável pelo cidadão, assegura com as liber-
dades e os direitos humanos o ideal demo-
crático. A escola, que não deve ser um
laboratório de qualquer ideologia, também
não deve ser uma fábrica de robôs de
qualquer indústria.

Eisso, 

que será sempre uma boa liçáo,'justifica 
que a aprenda o pequeno

grupo de estudantes brasileiros poli-
tica e ideologicamente interessado na volta
da UNE. A lição, afinal, é simples demais
em sua conclusão. Que os estudantes brasi-
leiros, como os de Paris, permaneçam em
sua própria área e assim melhor contribui-
rão para solucionar os graves problemas da
educação.

O sistema e a sucessão
Roberto de Las-Casas

O 

Presidente cometeu um lapso. Não
queria antecipar o jogo sucessório e
entrou na de todos. Especulou. Es-

peculou e estabeleceu regras para a escolha
do que virá depois dele.

No programa "O Povo e o Presidente",
recebeu uma pergunta dupla: se o acordo
com o PTB teria conseqüências sobre o
pleito presidencial. Nada respondeu sobre o
acordo mas discorreu sobre seu papel no
encaminhamento da própria sucessão.

Seu silêncio sobre o acordo é significati-
vo. Negar não negou. Com o seu silêncio
demonstrou que há uma partida cerrada.
Na mesma noite, Ivete falou pela televisão.
Náo parecia otimista, longe disto. Cansada,
prometeu os resultados das negociações
para esta semana. Seu aspecto condizia
com suas palavras: negociação é transigên-
cia. Só anunciaria os resultados depois de
obtidos.

Na imprensa, colunista conhecido por
dar recados do Planalto e que havia negado
a possibilidade do acordo, voltou ao assun-
to, admitindo-o e enumerando as conces-
soes que não seriam feitas pelo Governo.
Enumerou o que não seria cedido e o que
era negociável. Felizmente, a imprensa en-
tra no jogo político. Ela participa do jogo
de pressões e traz à opinião o que se passa
nos bastidores. O silêncio do Presidente se
assemelhou a um ultimatum "é para pegar
ou largar". A fala da presidente do PTB

parecia um apelo à razão: "negociemos,
pois é conversando que se chega a um
acordo".

AS sobre a sucessão, o Presidente
falou. Deu, em primeiro lugar, o seu

Ipapel: o de articulador. Ele foi mo-
desto e explicou que esse papel lhe foi
atribuído pelo' PDS. Porém, como convém a
um Presidente, ele não ficou na modéstia.
Enumerou logo a seguir os predicados que
deve possuir o futuro Presidente. As quali-
dades requeridas foram tão numerosas que
se disse logo que o único a possuí-las seria
ele próprio. Quem o disse, esqueceu que o
retrato falado se aplicava também ao seu
antecessor.

O que espanta é que apesar de extensa a
lista de qualidades de um presidenciável era

Não vivemos mais no tempo de D. Pe-
dro I. Não basta que tenhamos alguém que
governe para o povo, é necessário alguém
que o faça em nome do povo. Na fala do
Presidente, ele chegou a dizer que o presi-
denciável deve ter prestígio popular, porém
não se referiu a ser escolhido pela maioria
do povo. Num momento de crise, de prefe-
réncia por ampla maioria. Caso isto não se
verifique, o escolhido, possuindo todos os
requisitos anunciados pelo Presidente, go-
vernaria para o povo mas não pelo povo.

A 

abertura tem sua lógica, ela cria
fatos. Ela gerou na consciência po-
pular e no mundo político, uma

expectativa de legitimidade democrática. O
elemento básico de uma democracia é que
os eleitos o sejam pela maioria da popula-
ção. Pouco importa o sistema, se de eleição
direta ou não. Desde que a química eleitoral
dê como resultado que os mais votados são
governantes e os menos votados são gover-
nados, se submetem. Porém, qualquer elei-
ção perde a legitimidade se o resultado é
dos minoritários governarem, e da maioria

•se submeter.
Convém, portanto, que se acrescente às

qualidades que o Presidente exige de um
presidenciável algo mais: que o escolhido o
seja pela vontade do povo.

O primeiro dever de um político é de ser
realista e saber qual o melhor caminho para
que seus objetivos, seus ideais (porque não
o (iizer), possam vencer. Nenhum brasileiro
pode ignorar que nosso Presidente deve ter
enfrentado múltiplas dificuldades para le-
var a abertura até o ponto em que estamos.
Seria necessário ser cego para não se saber
que ainda nâo estamos numa democracia
plena. Estas constatações impõem cautela
às forças políticas. É importante que o
mundo político tenha isto em vista. Porém
não se pode esperar que se possa construir
a democracia plena no Brasil através da

violação de seu primeiro princípio de legiti-
midade: o do império da maioria.

Ainda estamos longe da sucessão. Muito
deve ocorrer daqui até lá. É possível mesmo
que as regras do jogo sucessório sejam
alteradas, permitindo maior espaço para a
manifestação da vontade popular. Hoje o
que se dfz é que elas permanecerão pelo
menos até o próximo pleito. Esta é uma
hipótese não desejável, mas ela náo pode
ser de todo eliminada. É mesmo provável.

Na hipótese da manutenção do atual
dispositivo legal para a sucessão presiden-
ciai, seria interessante para toda a Nação
que o Presidente estendesse sua coordena-
ção a um campo mais amplo que o do seu
próprio partido, para que o seu sucessor
pudesse contar em sua origem com um
respaldo que não permitisse dúvidas sobre
a legitimidade de sua autoridade.

COMO 

foi eleito através de um pro-
cesso muito mais restrito do que o
previsto para agora, o Presidente

Figueiredo pode julgar que. também sob
este aspecto lega ao País um progresso. No
entanto, isto parece falso. Sua legitimidade
decorreu mais de sua obra política, que da
forma pela qual foi escolhido. Hoje, liberta-
das as aspirações democráticas de nossa
sociedade, são suas regras que têm de ser
observadas.

O Itamarati
e o Palácio

Adirson de Barros

/) "Nem negociar n honra, nem leiloar ei
soberania."

2) Com essa frase lapidar o ministro Délio
¦Jardim de Maltas definiu et posição efe>s militares
na questão dos aviões Kbios, enquanto o Iteimeirati,
dominado pelo pragmatismo irresponsável terceiro-
mündista, negocia com Tripoli a honra da Nação e
desdenha e/ei nossa soberania nacional.

¦I) Posto numa posição secundária no caso elos
aviões tíbios c surpreendido com os ataques elo
famigerado coronel Kadhafi em Brasil, o Itamarati,
através de conhecidos mecanismos ele divulgação"off-the-recórd", 

faz chegar à Imprensa o estado dc
irritação em epie se encontra a burocracia diploma-
tica terceiromundista com "a ingerência dc tercei-
reis" (isto é: eis militares e n Palácio do Planalto), o
epie teria provocado a irritação do eminente esta-
elistei áe Tripoli com a decisão soberana elo Brasil.

4) Um dos porta-vozes elo lérceiromundismo
soprou a um jornalista ele Brasília que os militares
e n Palácio elo Planalto "superestimaram o que
venha a ser soberania nacional" e fez circular a
indignação (In Itamarati com a "operação de
guerra (pie se montou após a apreensão das armas
e com eis cenas mostradas na televisão". Tudo isso
está publicado na edição e domingo elo "Estado ele
S. Paulo", página 9.

5) Nota-se, assim, a frustração da bureicreiciu
diplomática terceiromundista com o caso dos
aviões tíbios. O Itamarati condena publicamente,
através ele porta-vozes epie não ousam identificar-
se, a interferência do Planalto c deis chefes milita-
res na questão elos aviões tíbios. O Itamarati não
aceita o conceito dc soberania elos nossos militares
(e do povo brasileiro, claro), entendendo que esse
conceito foi superestimado, como se fosse possível
ter "menos" ou "mais" soberania. Desejaria o
itamarati decidir sozinho essa questão, atendendo
a todas as pressões ele Tripoli, isto é, elevo/vendo
os armamentos nos próprios aviões cabendo ü FAB
a simples missão de acompanhar os aviões librios
com contrabando de armas até o espaço aéreo
internacional, conforme proposta da diplomacia
terceiromundista ao Planalto e sumariamente.recii-
seie/ei pelos ministros militares. Desejaria ainda o
Itamarati. advogando a causa líbia, que houvesse
censura na operação militar que a ex-Casa de Rio
Branco considera exagerada, isso para cumprir
mais unia exigência dos libios, que não desejavam
publicidade cm torno do seu contrabando para a
Nicarágua.

fí) Vê-se, assim, que sc não fosse a interferência
do Planalto e dejs chefes militares a soberania do
nosso País teria sido negociada com a Líbia e a
honra ela Nação teria sido leiloada pela diploma-
ciei terceiromundista que hoje se diz "ressentida"

(como o "Estudo" 
publica) com a intervenção de"terceiros" (militares e Planalto), anulando os es-

forços dos nossos vigilantes diplomatas em favor do
coronel Kadhafi.

7) Para quem tem ideologia não existe conceito
de soberania nacional, nem honrei da Nação. Tudo
isso é irrelevante quando sc trata de servir à causa
da ideologia. É essa a questão central. É o que o
Itamarati faz hoje, descobrindo-se perante a opi-
nião pública e/o País c confirmando todas as
informações e análises deste colunista sobre o
caráter ideológico da atual política externa, que se
submete aos interesses do imperialismo soviético
por cima dos interesses brasileiros e ela dignidade
do País.

8) Afinal um diplomata terceiromundista fez
tim comentário logo após a última agressão ele
Kadhafi ao Brasil que reflete o estado ele espírito
dos linhas-auxiliares do comunismo na ex-Casa de
Rio Branco: "que diabo. Eles também não aju-
dam..." Referia-se o diplomata ao coronel Kadhafi
c à ajuda que o Itamarati vinha dando à Líbia na
questão dos aviões. O Itamarati fez todo o possível
para atender aos ultimatos da Líbia e entregar a
soberania elo Brasil. Mas o coronel Kadhafi sur-
preendeu os terceiròmundistas e estragou a festa do
cntregiiisino. que já eslava preparada no Lago elos
Cisnes.

DOIS PONTOS
O Ministério do Planejamento está tentando

mudar a orientação da política de comércio exte-
rior, atualmente voltada para os mercados do
Terceiro Mundo que compram, não pagam e fica
por isso mesmo. • O ministro Delfim Netto está
com a razão quando afirma que o Brasil deve j
vender a quem pode pagar. • Afinal o País está sem
moedas conversíveis e atrasando pagamentos no
exterior. Precisa desesperadamente de dólares. •
Com a atual política de comércio exterior, funda-
mentada no pragmatismo irresponsável do Itama-
rati, o Brasil deixa de negociar (por exemplo) com a
África do Sul, que tem dólares e ouro vivo para
pagar em cash, enquanto faz comércio com Angola
e Moçambique, colônias soviéticas na África, am-
bas falidas porque têm suas economias exauridas
pelos colonialistas russos. • A hora da verdade
chegou. • O diplomata Botafogo Gonçalves, um
dos principais assessores de Delfim, acha que a
política externa deve ficar no plano dos ideais,
enquanto o pragmatismo verdadeiro deve levar-
nos, inevitavelmente, para a aceleração do comer-
cio com países prósperos, que tenham a moeda que
nos falta: dólares. • O resto é ideologia, e ideologia
não paga dívida externa. • O resultado prático da
atual política cie comércio exterior é que estamos
com créditos não pagos de USS 4,4 bilhões nos
países falidos do Terceiro Mundo, sendo que so-
mente da Polônia temos USS 1,7 bilhão, pois
quando já tínhamos um calote de USS 1,2 bilhão
naquele país ocupado pelos russos, ainda empresta-
mos mais USS 500 milhões não se sabe por que
misteriosas razões. • O Governo quer vender esses
créditos, com desconto, é claro, mas nenhum banco
estrangeiro ousa comprar esses nossos créditos,
pois não existe possibilidade de resgate. • Na
situação desesperadora em que se encontra o nosso
País, ameaçado até de rompimento do acordo com
o FMI por não haver cumprido os itens desse
acordo, não cabe conversar sobre os ideais dos
socialistas do Itamarati. • Cabe, isto sim, tomar o
caminho apontado por Delfim e vender nossos
produtos a quem pode pagar em dólares e à vista,
pois o nosso problema não é apenas exportar, mas
exportar e receber. • O adeus ao Terceiro Mundo é
o que sé impõe agora. • Novo banqueiro na praça:
o jornalista Márcio Moreira Alves assume a direto-
ria do Banespa, no Rio. • Espera-se que reduza os
juros. • O sr. Moacir Gomes de Almeida (dizem)
vai conversar nos altos círculos de Brasília sobre a
lei do uso do solo. • Se ele for ouvido as cidades
serão destruídas e não haverá espaço sequer para
respirarmos. • Moacir é conscientemente contra
praças e jardins. Por ele o Parque do Flamengo
cederia lugar a centenas de espigões, • Todo
cuidado é pouco.
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Problemas no acordo PDS-PTB
Mas Marchezan acha isso natural após anos de bipartidarismo

"Está havendo problemas próprios deste tipo
de atividades, que nfio se exercitavam nos
últimos 20 anos", afirmou o líder do Governo,
deputado Nelson Marchezan, a propósito do
acordo do PDS com o PTB, no que foi apoiado
pela presidente do partido trabalhista, deputada
Ivete Vargas. Já o presidente do PDS, senador
José Sarney, se mostrou mais otimista quanto
ao êxitodoentendimento."Continuo acreditando no acordo e achando
que ele é açáo política válida do interesse do
País e que está sendo conduzido em termds
elevados", reafirmou Marchezan. '"Se o Governo não atender minhas reivindi-
cações quanto aos aumentos trimestrais e aos
reajustes dos que têm salários mais elevados,
estarei com a consciência tranqüila", garantiu
Ivete Vargas. ."Demonstrei criatividade e aceitei a trégua.
Mesmo que o acordo não se concretize, náo
alteraremos nossa postura como partido. Não
fazemos oposição sistemática, nem somos re-
vanchistas. Consideramos que todos os brasilei-
ros se devem reunir para superar dificuldades
da hora presente", prosseguiu Ivete Vargas.

Quanto à participação de seu partido no Gover-
no, esclarece:"Nunca pleiteei Ministério. O Marchezan é
que diz considerar imprescindível a participa-
•ção do PTB no Governo. Como não pleiteio,
registro a observação".

A presidente do PTB admitiu que há dificul-
dades para o acordo, citando "o patrulhamento
ideológico e problemas técnicos da área econô-
mica"."O acordo está prosperando. Caminha bem
segundo as notícias que recebo. Tenho notícia
de que estão vencendo dificuldades. O assunto
está sendo conduzido, porém, pelo líder Nelson
Marchezan", informou o presidente do PDS,
senador José Sarney.

OTIMISMO
Até o dia 15 deste mês estará consolidado o

acordo em andamento entre o PTB e o PDS, a
nível nacional, disseram'ontem na Assembléia,
os deputados federais Francisco Studart e Fer-
nando Carvalho, do PTB. Os dois parlamentares
analisaram as bases do acordo que, segundo
disseram, está sendo muito mal interpretado por
parte da imprensa e dos políticos de outros

partidos. Francisco Studart disse que os enten-
dimentos entre a cúpula do PTB e o Governo
prosperam a cada dia que passa, e o final feliz é
esperado para até o final do mês, após o
encontro que a deputada Ivete Vargas terá com
o Presidente João Figueiredo, ainda nesta quin-
zena- , U , .Studart e Carvalho disseram que nada na de
escandaloso no acordo do PTB com o PDS,
como tentam fazer parecer parte da imprensa e
políticos de outros partidos. Eles lembraram,
por exemplo, acordos do passado, do PTB de
Getúlio Vargas com a extinta UDN, quando os
udenistas João Cleofas e José Américo de Al-
meida foram feitos, respectivamente, ministros
da Agricultura e de Viação e Obras. Os deputa-
dos petebistas negaram impasse nos entendi-
mentos, dizendo que tudo está sendo conduzido
com maestria pela deputada Ivete Vargas, in-
clusive o debate em torno das reivindicações do
PTB, como condição para firmar o acordo.
Studart e Carvalho negaram a exigência de um
Ministério, mas estão de acordo em que todos os
deputados e líderes petebistas são ministeriá-
veis.

SALÁRIOS
Senador propõe estabilidade

Cury desconhece liderança de Ivete
- Ivete Vargas não recebeu delegação oficial e

nem oficiosa do PTB para fazer nenhum acordo
com o PDS. Enquanto ela continuar dialogando
com o Governo, sem a nossa autorização, não
posso considerá-la como líder da bancada. A
declaração, em tom enérgico foi feita ontem no
Rio pelo deputado Jorge Cury, acrescentando-
que "esse impacto social que estão anunciando
é apenas notícia de jornal, pois ainda não fomos
consultados".

Segundo Jorge Cury, o desentrosamento en-
tre Ivete e a bancada estadual confunde e leva o
partido ao descrédito, tirando-lhe a respeitabili-

dade e "mostrando uma facetada nossa dirigen-
te".

- O pacto social está sendo mal conduzido por
Ivete Vargas, que não está ouvindo o PTB. Dada
a gravidade da situação nacional, entendemos
que o acordo é necessário.

Cury afirmou que, "em princípio, não esta-
mos contra o acordo com o PDS, tanto mais
quando nós vamos obter várias concessões em
favor dos assalariados brasileiros". E revelou
que os contornos dessas concessões estão deli-
neados exclusivamente pela deputada Ivete
Vargas, redundando até na má interpretação de
sua proposta enviada ao Governo, pois está

cheia de erros técnicos e jurídicos. Citou, como
exemplo, a lei de Greve:

- É um absurdo na proposta pedir apenas três
dias para se solucionar o problema da greve
entre o patrão e o empregado. Como advogado
trabalhista sei que esse espaço é muito pequeno.
Isso é uma piada - disse Cury.

Quanto ao acordo com os Governos esta-
duais de Franco Montoro, (PMDB-SP) e Leonel
Brizola (PDT-RJ), Cury disse que "não tenho
razão para opinar sobre essas alianças. Trata-se
de um problema exclusivo dos Diretórios Regio-
nais dos dois partidos".

BRASÍLIA - O senador Carlos Alberto de
Souza (PDS-RN), relator da comissão mista
do Congresso que examina a mudança da
lei salarial, sugeriu ontem ao ministro Lei-
tão de Abreu que o Governo envie decreto-
lei ao Congresso limitando até dezembro a
vigência do projeto ora em debate pelos
parlamentares. Durante esse período, o Go- lhistas, revelaram ontem fontes do PMDB

essa estabilidade, já que o problema afeta
trabalhadores e patrões.

A liderança do PDS pedirá que se exami-
ne em caráter de urgência o projeto do
Governo que estabelece novas normas para
apressar o julgamento dos processos traba

Entraves passam pela área econômica
BRASÍLIA - A grande dificuldade do Governo,
no momento, é compatibilizar as exigências do
PTB para restabelecer sua maioria na Câmara
com as do Fundo Monetário Internacional; o
que tem retardado a formalização do acordo
PDS-PTB, embora éle na prática esteja funcio-
nando. Prova disso é a advertência lançada na
última semana pelo líder pedessista, Nelson
Marchezan, que revelou ter ouvido em áreas
econômicas que a rejeição do decreto-lei que
modificou a política salarial no Congresso pode-
ria levar o País à moratória, sem contudo ter
indicado as fontes onde surgiu o comentário.
Aliás, no mesmo dia ele promoveu o encontro
da líder petebista Ivete Vargas com o ministro
Delfim Netto, quando a conversa girou em
torno destas dificuldades.

O acordo deverá ser fechado em bases concre-
tas, porque Ivete Vargas já avisou que não tem
compromissos com promessas. Embora não se
recuse a dar um crédito de confiança ao Presi-
dente Figueiredo quanto ao exame das exigên-
cias institucionais, não admite votar primeiro o
decretão para depois ser atendida nos aspectos
que sugeriu, cujos 35 itens podem ser resumidos,
na garantia de emprego, estabilidade e seguro-
desemprego. Depois, o regimento da Câmara
não reconhece coligações informais, uma vez
que com a aliança PDS-PTB terá que ser
designado um líder da maioria, no caso, Nelson
Marchezan.

Muitos problemas retardam o acordo, além da
compatibilização das exigências trabalhistas
com as do FMI. A viagem do Presidente ao
México, antecedida da doença da mãe de Ivete
Vargas e, recentemente, as postulações do PDS,
que teme as conseqüências eleitorais favoráveis
à legenda do PTB, porque a verdade é que os
petebistas conseguiram em pouco mais de 30
dias o que eles lutam há muitos anos: ser
ouvidos e conquistar espaço no Governo,

Todavia, os aspectos com o FMI sáo compli-
cados, porque tem raízes mais profundas do que
a argumentação de ser a política salarial ante-
rior inflacionária. Prova disso é que a missão do
Fundo, quando esteve pela primeira vez no
Brasil, realizou uma análise conjunta com os
técnicos do Ministério do Trabalho, concluindo
que os reajustes semestrais com os 10% acima

Ritamaria
do INPC para os que'ganham até três salários
mínimos não havia ensejado ganhos reais à
classe de menor poder aquisitivo, atingindo nos
últimos três anos um crescimento de 1,3%, o que
é considerado insignificante. Portanto, a políti-
ca salarial era irrelevante na problemática eco-
nômica do País. Tal estudo circula nos meios
políticos, apesar de reservado.

Para os pedessistas da área econômica, o
problema concentra-se na correção monetária,
que realimenta a inflação. E para resolver a
economia, cairiam na tese do ex-ministro Mário
Simonsen e do professor Otávio Gouveia de
Bulhões, amplamente combatidas pelos técnicos
monetaristas. Como a prioridade brasileira é o
mercado externo e o combate a inflação, fica
difícil compatibilizar as exigências do mundo
político-social com as econômicas.

Esses parlamentares, por exemplo, entendem
que a proposta do PDS e do PTB são mais
gravosas para os empresários, na medida em
que a estabilidade cria barreiras a demissões e
rotatividade de mão-de-obra, bem como a exi-
gência de que a quitação do trabalhador dispen-
sado seja paga proporcionalmente aos anos
trabalhados. São mudanças sociais ótimas, mas
consideradas difíceis para o momento de reces-
são.

A manter o decreto na sua íntegra, é a
condenação certa, porque o PTB se aliará às
demais oposições e o derrubará na Câmara,
dispensando a audiência do Senado. Isso na
prática, conduz o Governo aos braços trabalhis-
tas, para evitar a iminente derrota e assegurar
tranqüilidade à aprovação de outras matérias
durante á legislatura. De qualquer maneira, o
impasse existe, porque a Constituição não prevê
emendas ao decreto-iei. E o decreto-lei salarial
teria que ser retirado - uma hipótese plenamen-
te afastada pela liderança do PDS - ou ser
substituído por outro - também não muito do
agrado pedessista - ou, ainda, compensado por
novo decreto-lei que, alterando o primeiro, esta-
belecesse as exigências trabalhistas.

O que ocorreu com o acordo, as lideranças
partidárias envolvidas não ousam revelar, Ele
seria selado no início da semana passada, tinha
já luz verde, quando engasgou com a advertên-
cia de que concessões sociais poderiam levar o
País à moratória. Depois, a bancada do PDS

verno estudaria a possibilidade de alterar a
legislação vigente a partir de janeiro, insti-
tuindo fórmulas que garantam a estabilida-
de do emprego para os trabalhadores assim
como o fortalecimento das empresas.

O parlamentar se reunirá hoje, a pedido
do chefe do gabinete civil, com os ministros
Delfim Neto, do Planejamento, e Murillo
Macedo, do Trabalho, para estudar alterna-
tivas ao Decreto-Lei 2.012. Carlos Alberto
manteve contatos com entidades trabalhis-
tas e empresariais no Rio, São Paulo, Mi-
nas, Brasília, Paraíba, Pernambuco, Ceará e
Rio Grande do Norte. A sugestão que apre-
sentou a Leitão partiu de uma análise do
jurista Hélio Tornaghi, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

O senador disse ter observado em seus
contatos que os trabalhadores preferem a
garantia de estabilidade de emprego aos
10% adicionais até três salários mínimos,
concedidos pela lei anterior. A questão, em
seu entender, será como pôr em prática

O objetivo do PDS seria evitar maior deba
te em torno do assunto. O projeto foi
recebido com muitas reservas por sindica-
tos e advogados trabalhistas.

Na semana passada, na Secretaria do
Trabalho de Sáo Paulo, houve reunião en-
tre lideranças sindicais, advogados traba-
lhistas e políticos, examinando o projeto
06-83 do Presidente da República. Houve
condenação total à proposta submetida ao
Legislativo por inspiração do Tribunal Su-
perior do Trabalho.

Na exposição dos motivos do projeto, o
ministro Ibrahim Abi-Ackel afirma que a
iniciativa do Governo pretende acelerar os
julgamentos das causas trabalhistas de pri-
meiro grau que cresceu vertiginosamente.
Pelo projeto, não caberão nas ações de
competência da Justiça do Trabalho recur-
sos ordinários nas causas de valor até 10
vezes o maior mínimo, nem recursos de
revista nas causas até 20 vezes o salário
mínimo.

anunciou que exigirá do Governo assistência
em seus Estados, um complicador a mais nesta
época em que se escolhe as chapas dos Direto-
rios Regionais, e conseqüentemente, a conven-
ção do partido que escolherá por voto secreto o
candidato do partido à sucessão presidencial.
Esses aspectos todos passaram a contar no
compasso de espera que, contudo, tem data
certa para uma solução: 29 de junho, quando o
decretão salarial expira o prazo de tramitação
no Congresso.

O desejo do líder Nelson Marchezan é acertar
logo a aliança com o PTB, até porque acha que
o tempo trabalha contra o PDS. E porque
precisa se debruçar na tarefa de pacificar uma
bancada que se divide em grupos, formando as
correntes mais diversas, pleiteando prestígio,
reclamando da tecnoburocracia e querendo es-
tabelecer nova marca de atuação, compatível
com o momento político gerado nas urnas de
novembro.

Desta maneira, o Governo poderá optar pelo
risco de atender sua bancada e o PTB, selando a
coligação e apostando na compreensão do FMI,
de que não é mais possível continuar numa
ortodoxia que cria problemas internos aos pai-
ses que socorre e que, estes, devem levar em
conta os aspectos político-sociais internos. Ou
seja, que suas idéias não devem ser impostas a
ponto de criar crises políticas. Escolher a saída
honrosa, a área econômica tentou, mas o Con-
gresso Nacional, na sua soberania não aceitou e
o Governo perdeu a batalha da lei salarial.
Neste caso, lembrando que a recessão atual tem
sua origem em facilidades na captação de recur-
sos externos e que isso foi um risco de parte a
parte, porque a conjuntura internacional fun-
ciona para criar as dificuldades atuais, ao fazer
variar as taxas de juros de 6% a até 20%,

Seja qual for a solução para que o Governo
restabeleça sua maioria na Câmara, acham os
políticos que ela não é tão tranqüila quanto se
mostra, pois faltam garantias de que o PTB
aprovará o decretão salarial. E ninguém aposta
na fidelidade absoluta do PDS, vítima de proble-
mas graves de relacionamento com setores do
Executivo que poderão gerar surpresas. No
final, fica a dúvida: acordo ou moratória? E até
que ponto, mesmo com a aliança, esta não virá
de qualquer modo?

Mudança de estatuto
adia posse na Riotur

Brizola quer devolver o doce à cidade
O secretário municipal de Turismo indi-

cado pelo governador Leonel Brizola, Nes-
tor Rocha, disse ontem que um dos motivos
do adiamento da posse dos novos dirigentes
da Riotur foi a necessidade de reformulação
do estatuto da empresa, sendo, por isso,
necessária a permanência do promotor Au-
gusto Thompson como interventor.

- Ainda não concluímos as reformas de
novo estatuto da empresa e por isso solici-
tamos ao promotor Augusto Thompson que
permaneça por mais oito dias à frente da
Riotur. E só uma questão de tempo, não há
nada de anorrhal e ainda não foram nomea-
dos os novos diretores porque achamos que
primeiro devemos reformular o estatuto -
comentou o secretário de Turismo.

CIDADE DOCE

em enfrentar a questão da segurança, para
que o Rio volte a ser aquela cidade doce de
outros tempos, que exercia uma espécie de
fascínio sobre os turistas. Se conseguirmos,
iremos dar um grande desenvolvimento ao
turismo, uma das mais autênticas das nos-
sas vocações, porque turismo e insegurança
são situações incompatíveis.

A declaração foi feita ontem pelo gover-
nador Leonel Brizola, durante encontro que
manteve à tarde com 48 cônsules, no Pala-
cio Guanabara. Na ocasião, Brizola desta-
cou que o turismo está intimamente ligado-
e dependente do bom relacionamento inter-
nacional, frisando que os representantes
estrangeiros poderão contar, para o desen-
volvimento de suas tarefas, "com um am-
biente de colaboração e boa vontade por

- Estamos profundamente empenhados parte de todas as autoridades estaduais".

Ecil diz que
Miro continua

o mesmo
- O Miro 'Teixeira continua o mesmo.

Não mudou nada. Prossegue na sua cami-
nhada de se insurgir contra os seus compa-
nheiros de partido e seus melhores amigos.
Recebi com tristeza as suas recentes decla-
rações. Em momento algum pedi cobertura
do PMDB para a CPI da Cocea. Não tenho
nada a temer, pois, na hora exata, apresen-
tarei as provas - comentou ontem o ex-
vice-presidente do PMDB fluminense, ex-
deputado Ecil Baptista, a propósito da pro-
posta aprovada pelo Diretório Regional da,
apoiar todas as iniciativas do governador
Leonel Brizola contra a corrupção nos ór-
gãos do Estado.

Na opinião de Ecil Baptista, "Miro não
reconhece o nosso trabalho noNorte Flumi-
nense. No meu caso pessoal, fui, sem dúvi-
da, o grande responsável por sua vitória em
Campos, Bom Jesus do Itabapoamt, Itape-
runa, Miracema, Nalividade e outras cida-
des. É pena tudo isso acontecer. Mas a vida
me ensinou que um político ingrato nuncu
chega muito longe",

O ex-presidente da Cocea disse que sua
renúncia como vice-presidente do PMDB
fluminense 6 irrevogável:

Não adianta Miro, Cláudio Moacir,
Alberto Dauari e o ex-senador Mário Mar-
tins me telefonarem e pedirem para que eu
volte atrás, Não remediarei.

Sobre o convite que lhe fez o presidente
do PDS campista, deputado Aluísio de Cas-
tro, para que ingressasse no partido, Ecil
Baptista disse: "Como campista, fiquei sen-
sibilizado com o convite do meu amigo
Aluísio de Castro. Mas continuarei no
PMDB".

Sei que hoje representamos uma lide-
rança no Norte Fluminense. O deputado
Carlos Peçanha, meu amigo, telefonou de
Brasília comunicando que se eu sair do
partido ele me acompanhará, nem que te-
nha de renunciar ao mandato de deputado
federal-disse Ecil Baptista.

Soube-se que hoje à noite o deputado
Aluísio de Castro manterá um encontro
com Ecil Baptista, renovando o convite que
lhe fez da tribuna da Assembléia.

Denúncia contra
caixinha de

vereador é apurada
O presidente da Câmara Municipal, ve-

reador Maurício Azedo, desjgnou cinco ve-
readores para integrar a comissão de inqué-
rito que vai apurar as denúncias contra o
vereador Amauri de Souza, acusado de
extorquir parte dos salários dos funciona-
rios de seu gabinete para constituir uma
caixinha. A atitude de Amauri foi entendida
pelo presidente da Câmara como falta de
decoro parlamentar, passível de ser punida
com a cassação de seu mandato.

Wilson Leite Passos, do PDS, foi designa-
do presidente da comissão, integrada ainda
pelos vereadores Kleber Borba (PDT), Hélio
Fernandes Filho (PTB), Ivo da Silva
(PMDB) e Benedita da Silva (PT). Azedo
explicou que a Mesa decidiu constituir a
comissão de inquérito sem a participação
das lideranças partidárias, para evitar o
constrangimento dos líderes na indicação
dos nomes, pois a questão "tem que ser
decidida pela Mesa, tendo em vista a defesa
da instituição. É um múnus acessório em
que a Mesa está investindo os vereadores
escolhidos".

O presidente do inquérito instala hoje a
comissão, que terá o prazo de 20 dias para
apurar as denúncias contra o vereador
Amauri de Souza. Wilson Leite Passos dis-
se, ontem, que a comissão "não tem qual-
quer posição ou ponto de vista predefinido.
Desaparecem as nossas posições, as nossas
manifestações e opiniões de caráter pes-
soai. A nossa opinião será manifestada ao
final dos trabalhos, Despojamo-nos de
quaisquer emoções, inclusive, para, com
clareza de raciocínio e com a isenção de
ânimo, podermos tudo apurar".

Wilson explicou a mecânica dos traba-
lhos da comissão: receber as informações,
as denúncias, ouvindo os testemunhos pos-
síveis. "Os documentos necessários serão
recolhidos", disse o vereador, observando
que todos os acusados serão ouvidos, mas"não permitiremos que outros assuntos não
pertinentes à comissão sejam ventilados".

- Não nos cabe o direito de opinar ou de
esmiuçar outros aspectos, outras questões
pretéritas ou presentes.

General retorna
à Casa do Trem

E pede ajuda a praças e oficiais
O Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro empossou

ontem seu novo diretor, general Cyro Cordeiro de Farias,
que recebeu o cargo do coronel Antônio Carlos de Souza
Pinto. A cerimônia de posse foi presidida pelo general
Adhemar Munhões, diretor de Recuperação do Exército.

Ao assumir o cargo, o general Cyro Cordeiro de
Farias manifestou a sua satisfação por ter sido escolhido
para dirigir o Arsenal de Guerra e, também, por voltar à
antiga Casa do Trem pela quarta vez, "realizando üm
desejo que sempre tive, o de ser o seu diretor". O general
afirmou que a missão náo é fácil, são grandes os obstácu-
los, mas "tenho a certeza que contarei com a colaboração
dos meus chefes e de meus oficiais, praças e funcionários.

Chegou ao Brash
HAIR CLUB para eliminar a calvície.

Para você que tem problema de calvície, 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.
Veja os 3 métodos que trouxemos, com
exclusividade para o seu tratamento: HAIR
TREATMENT • Um tratamento.cientlficamente
eficaz no combate à caspa, seborrèia e queda dos
cabelos. NATURAL HAIR - Um método exclusivo
de cirurgia plástica paraá erradicação total da
calvície parcial ou entradas pronunciadas. SKIN
GRAFT - A solução ideal para a calvície avançada.
Qualquer que seja o seu problema, nós temos a
solução. Visite-nos sem compromisso e
comprove a nossa qualidade de serviços è
8,e"di™m0 

HAÍRCLUB___S>
capilar 1000 empresas em todos os países 350 F
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RIO DE JANEIRO (Copacabana): R. Xavlar da
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SAO PAULO: Praça Dom José Gaspar, 134
Grupo 32 (esq. com Av. Sao Lula) ¦
Tel.: (011) 255-4459
Das 9 às 21 Hs.Financiamento Próprio,
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Tratamentos para Homens e Mulheres em ambientes (Inamente decorados. J
HomcflHCHi) fl um hcroi

Antes mesmo de raiar o dia,
todos os dias. o homem do
campo Já está na sua faina

de revolver a terra, semear
e colher o nosso alimento

de cada dia.
A este herói, que com sua
enxada, arado ou trator

produz as nossas maiores
riquezas, a homenagem

do Grupo Disco.
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ECONOMIA E NEGÓCIOS
Os problemas da CNI

Senador eleito pelo PDS de Sergipe,
presidente da Confederação Nacional
da Indústria e intimo de alguns gabine-
tes tanto do Planalto quanto de gran-
des conglomerados industriais deste
Pais, Albano Franco ainda não sabe
como organizar a pauta da próxima
reunião da CNI, tais são os assuntos de
relevância (fite precisam ser urgente-
mente discutidos. A situação ficou de
tal forma complicada, principalmente a
partir da discussão sobre o projeto de
um deputado pernambucano que pro-
põe a esta ti z ação dos bancos, que a
pauta, conforme se informou, chegou a
ser reformulada (ou repensada) por vá-
rias vezes.

De uma coisa, no entanto, Albano
Franco não abre mão: a Confederação
Nacional da Indústria vai continuar
lutando, por todos os meios a seu alcan-
ce ("até por pressão política", conforme
eleja revelou algumas vezes), contra as
taxas de juros exorbitantes. Entende o
senador sergipano e próspero empresa-
rio no Nordeste que economia nenhuma
sobrevive pagando juros de agiotagem.
Fsle ponto, portanto, taxa dc juros,
consta de qualquer pauta da próxima
reunião da Confederação Nacional da
Indústria.

E se as taxas de juros forçosamente
irão a debate, à reboque desta discus-
sã<- irão o desemprego e a reativação
d- economia, pois Franco, bem como
mpresários de peso, como Luís Eulálio

le Bueno Vidigal, estão cansados de
alertar o Governo federal, ou mais
precisamente as autoridades monetá-
rias nacionais, para a necessidade de
um debate conjunto, em níveis altissi-
mos, sobre as questões.

Vidigal, eom sua linguagem vigorosa,
sempre chamou atenção para o fato de
o desemprego estar diretamente ligado
à dificuldade que as pequenas e médias

y
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Albano Franco

empresas têm de captar recursos na
rede bancária interna a ¦ juros pelo
menos sensatos. Numa das últimas reu-
niões da Confederação Nacional da
indústria, inclusive, no meio de uma
roda de jornalistas, Vidigal não fez por
menos: "quem aumenta os juros mora
em São Paulo e trabalha em Brasília",
numa alusão clara ao ministro do Pia-
nejamento. Delfim Netto.

Arremetidas verbais à parte, o que
vai mesmo esquentar a reunião da CNI,
mareada para depois do dia 20 deste
mês, aqui ho Rio, será, ainda, a discus-
são sobre a estatização dos bancos.
Queiram ou não Albano Franco e seus
diretores, o assunto será levantado pela
imprensa na tradicional entrevista co-
letiva de depois da reunião (sempre
longa) da entidade.

Tome nota:
O ministro dos Transpor-

tes, Cloraldino Severo, será
o conferencista principal
do Seminário de Transpor-
te Marítimo, marcado para
os dias 1-1 e 15 de junho, em
São Paulo.

Um Alfa Romeo a álcool
está custando CrS 8.836.880;
a gasolina, CrS 9.141.470.

Depois de quase dois
anos de negociação, a São
Paulo Alpargatas está fe-
chando o primeiro contrato
de exportação de jeans-US
Top para o mercado sovié-
tico.

Não será surpresa se a
Prefeitura de Niterói não
renovar o contrato com a
concessionária que recolhe
o lixo da cidade.

A Construtora Mendes
Júnior negocia com o Ira-
que para construir 60% da
estrada Bagdá-Basra, no
valor de USS 2,5 bilhões.

O Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais e o
Centro Cultural Cândido
Mendes assinaram convê-
nio de desenvolvimento
conjunto de atividades na
área acadêmica voltadas
para o mercado de capitais.
A primeira conferência será
segunda-feira, proferida
por Roberto Castello Bran-
co, vice-presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Mercado
de Capitais.

Cálculos do IBGE ainda não
batem com a realidade social

Além das modificações no cálculo do índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC), a saída do estatístico
Marco Antônio de Souza Aguiar da diretoria técnica do
IBGE já apresenta outras seqüelas: no último levantamen-
to sobre desemprego, o IBGE omitiu a taxa de subempre-
go, isto é, o percentual dos trabalhadores por conta
própria que tem renda mensal inferior a um salário
mínimo. Nesta situação, só no Rio de Janeiro, existiam
quase 265 mil pessoas em janeiro.

Cariocas vão à luta para
vender mais aos árabes

Pela primeira vez uma caravana de empresários
cariocas se organiza para participar de missão aos países
árabes. Trata-se da Missão Comercial Brasileira aos Países
Árabes, cuja decolagem está marcada para o dia 15 de
julho em direção à Argélia, Síria. Iraque, Arábia Saudita,
Kuwait e Marrocos. Com a cobertura completa dos órgãos
governamentais e coordenada pela Brasilian Promotions
Centers, a caravana pretende aproveitar as vantagens da
Resolução 674, da Cacex, que deixa o investidor brasileiro
mais desinibido para tratar com os empresários interna-
cionais.

O estado do Estado, uma
realidade fluminense.

O Metrô deve Cr$ 65 bilhões ao Banerj, mas não vai
pagar, porque até o fim do ano terá um déficit de CrS 100
bilhões; a dívida externa do Rio de Janeiro ascende a
US$ 1,2 bilhão, dos quais US$435 milhões já vencidos; a
dívida interna chega a Cr$453 bilhões; o desemprego é
bem superior ao apresentado pelas estatísticas do IBGE,
atingindo pelo menos a 600 mil pessoas em todo o Estado.
Estes são alguns dados do trabalho de um grupo de
economistas, coordenado pelo deputado Eduardo Chuahy,
apresentando em termos vivos a realidade econômica e
social do Rio. Sob o título "O estado do Estado", o estudo
tem o objetivo de fornecer elementos de raciocínio para os
principais interessados, cidadãos, eleitores e fluminenses
em geral.

A máxi sempre possível
Maurício Cibulares

O 

Banco Central fez um "go '
round" e colocou no mercado um
volume substancial de ORTNs

com correção cambial. Foi o suficiente
para que os "adivinhos" do mercado
financeiro deduzissem que não haverá
nova maxidesvalorização em 1983. Já
disse mil vezes, e vou repetir mais uma
vez, o quanto de tolice está embutido
nesse tipo de raciocínio.

Nenhum país do mundo desvaloriza
a sua moeda pôr gosto; (/uando o faz, é
porque é indispensável fazê-lo. Só por
absoluta exceção as grandes desvalori-
zações da moeda nacional de qualquer
pais são planejadas com grande ante-
çedêneià; a regra é que esse tipo de
decisão só se forme diante'de uma
necessidade concreta e inadiável. Ne-
nhuni governo, em todo o mundo, anun-
cia intenção de desvalorizar a sua
moeda: negam-na até o instante em que
assinam o ato administrativo corres-
pon dente.

Os recentes e lisonjeiros resultados
da balança comercial, e a prática ine-
xisléncia presente de produtos de ex-
põrtação, importantes na pauta, em
condições de gravosidade, fazem com
(pie a máxi não deva ocorrer por ora.
Mas, com promessa ou sem promessa
do Governo, com ou sem "go round", se
no terceiro trimestre o saldo acumulado
na balança comercial indicar que a
meta dos uS$ fi bilhões não será atin-
gida e se, a essa altura, a comercializa-
ção das grandes safras estiver sendo
prejudicada por gravosidade, teremos a
nova maxidesvalorização, lá por agos-
to ou setembro.

Quem quiser adivinhar se a máxi
virá ou não, deve ficar atentopara os
saldos mensais da balança comercial e,
na época da comercialização das gran-
des safras, à comparação entre os pre-
ços internos e os internacionais, para

Estatização, nã
~. jjFigueiredo repudia projeto: 

"seria uma aberração.
BRASÍLIA - o Presidente João Fteueiredo des-
mentiu ontem que tenhfl partido do Governo a
idéia de apresentação do projeto sobre estatiza-
ção do.s bancos, em tramitação no Congresso,
acrescentando que defender tal princípio 

"seria
uma aberração", porque seu programa de Go-
verno visa justamente o contrário, isto é, priva-
tizar empresas estatais e não promover a estati-
/.ação de outras áreas, O Chefe do Governo fez
suas declarações em conversa com o empresário
Mário Garnero e pediu-lhe que transmitisse
suas palavras aos banqueiros, aos empresários
em geral e a toda a sociedade, "para esclarecer
devidamente o problema".

Garnero, que solicitará audiência para tratar
de outro assunto, contou que indagou do Presi-
dente Figueiredo sobre a estatização de bancos,
atendendo a pedidos de empresários paulistas, e
classificou o desmentido como "cabal e definili
vo", acrescentando que para ele a palavra do
Presidente da República, "que nunca mentiu
sobre seus propósitos no Governo, é definitiva".
Pela manhã. Mário Garnero esteve com o.s
ministros Ernane Galvêas e Delfim Netto e
revelou ter ouvido de ambos também desmenti-
dos "peremptórios". Um do.s ministros chegou a
comentar com o empresário, que contou a
estória, mas se escusou de fornecer o nome do
autor, que, "se o Congresso começa a discutir
tanto sobre estatização, deve tomar cuidado,
pois poderia também acabar vitimado pela esta-
tizaçáo"."Não conheço"; "não apoio"; "sou absoluta-
mente contrário" - foram as expressões utiliza-
das pelo general Figueiredo para desmentir que
haja interesse do Governo pela estatização dos
bancos, acrescentando que a origem do projeto
não foi do Governo de modo geral, nem do
ministro do Planejamento em particular. O
Chefe do Governo negou também que exista
dos setores oficiais o propósito de "assustar." o.s
banqueiros com a hipótese da estatização, de
modo a forçá-los a reduzir as taxas de juros."Numa democracia não se vive de sustos e sim
de medidas claras", frisou textualmente o Presi-
dente Figueiredo, acrescentando ainda que o
Governo dispõe de instrumento para controle
dos juros, conforme relato aos jornalistas do
empresário Mário Garnero.

O presidente do Brasilinvest revelou-se satis-
feito com os esclarecimentos do general Figuei-
redo e comentou que a eventualidade da estati-
zação dos bancos não seria a solução para os
problemas financeiros do País nem para baixar
as taxas de juros. Frisou que na França os
bancos foram estatizados há 2 anos e os juros
continuam altos, mas não quis especular sobre a
verdadeira origem do projeto de lei do Congres-
so. "O Presidente desmentiu e afirmou que ele
mesmo desconhece a origem e para o empresa-
riaclo essa declaração é definitiva", comentou
Mário Garnero, classificando as palavras do-
general Figueiredo como "extremamente im-
portantes e reveladoras de que o Governo está
voltado para a privatização e não para a estati-
zação".

Sarney combate e
Ivete se preocupa

BRASÍLIA - O presidente do PDS, senador José
Sarney, definiu-se ontem contrariamente à esta-
tização do sistema financeiro do País. enquanto

esses produtos. Daí sim, pode sair uma
conclusão válida sobre a vinda ou não
de uma nova maxidesvalorização.

Qualquer coisa fora disto cai no cam-
fio da quironiancia ou da astrologia.

È claro que, se algum de nossos gran-
des parceiros comerciais mexer na pa-
rida.de de sua moeda, possivelmente
teremos de mexer também na nossa,
para não ficarmos defasados com o
resto do mundo.

COMO 

previ, estamos num novo
patamar de juros. Acredito que-
vamos permanecer nele, com pe-

quenas variações de mercado num e
noutro sentido, por alguns meses. Os
emissores de papéis estão já se adap-
tando à nova realidade. Indústria e
comércio fá-lo-ão logo em seguida.

Isto deve "esfriar" um pouco o open-
market e o overnight, ao mesmo tempo
em que o mercado negro de moedas
deve ser algo "aquecido". Nada de
espetacular num ou noutro caso. Ape-
nas mais vida num e menos agitação no
outro. Mas vai dar para ser notado o
novo perfil de preferência do "dinheiro

quente".

O 

Banco Central está dificultando
a transação entre o Grupo Multi-
plic e a Massa Independência-

Decred, de José Luiz Moreira de Souza.
A Caixa Econômica Federal, que é
aindu mais interessada no assunto do
que o Banco Central, não está gostando
nada da coisa e pouco disposta a acci-
tar a frustração das expectativas, de
forma pacífica.

Este assunto pode dar pano para
mangas dentro do próprio Governo,
sem se falar nas confusões que certa-
mente surgirão entre os grupos priva-
dos envolvidos.

Com mais vagar, \mu contar a histô-
ria da infância (ly vida.

ti presidente do PTB, deputada Ivete Vargas,
expressou o temor de que a aprovação de
projetos de lei nesse sentido "venha beneficiar
apenas alguns burocratas"."A estatização dos bancos é contrária ao
programa de nosso partido, ad interesse í.ucio-
nal e à democracia brasileira", segundo o presi-
dente do PDS, senador José Sarney. "Seria
passo inaceitável no caminho da subversão de
toda a ordem econômica e social do País, o que
nenhum de nós deseja porque seria contrário a
tudo que pregamos".

Para ò dirigente nacional do PDS, "o partido,
em seu programa, consagra a iniciativa privada
como sinônimo de liberdade econômica, porque,
quando esta entra em crise, as outras liberdades
tendem a desaparecer. No Brasil, a estatização
da economia superou o.s limites estabelecidos
pela Constituição, O País optou pela livre inicia-
liva e esta deve ser defendida como base impor-
tante de todas as outras liberdades"."O PTB é um partido socialista que defende a
participação do povo em tudo. A realidade que
constatamos, porém, é que determinadas esta-
tais significam apenas o nascer de mais uma
estrutura burocrática. Estatizar pode significar
apenas o favoreciménto de um grupo de buro-
cratas e não acarretar os benefícios reais pre-
tendidos" -disse, por sua vez, a presidente do
PTB, deputada Ivete Vargas.

Nem hipótese
seria aceitável

BRASÍLIA - "Não há sistema político aberto
que possa se basear em economia fechada",
disse ontem, o presidente do Brasilinvest, Mário
Garnero, sobre a proposta de estatização dos
bancos, feita pelo deputado Nilson Gibson
(PDS-PE), em projeto apresentado á Câmara.
Garnero considerou que a estatização dos ban-
cos seria um retrocesso político e enfatizou que,"se houver marcha de estatização batida, até o
Congresso Nacional será estatizado".

O presidente do Brasilinvest não aceitou se-
quer a hipótese de o projeto do deputado do
PDS representar apenas um susto dado pelo
Governo, para forçar os banqueiros a baixar as
taxas de juros. A propósito, ele disse que "em
democracia não se vive em dar susto em quem
tem responsabilidade de manter empregos".
Destacou ainda que, "enquanto o Governo ven-
der títulos no open e enquanto a inflação não
baixar, os juros não vão cair". Observou tam-
bem que 76% dos créditos estão nas mãos do
Governo.

Garnero desmentiu os rumores de que será
embaixador do Brasil em Washington. Após
uma audiência, ontem, com o ministro das
Minas e Energia, César Cais, ele disse que o seu
candidato para o cargo é o embaixador brasilei-
rò na ONU. Sérgio Correia da Costa.

Siqueira Campos, o
único solidário.

BRASÍLIA -O vice-líderdo Governo na Cama-
ra, Siqueira Campos, ocupou, ontem, a tribuna
do Congresso para manifestar solidariedade ao
deputado Nilson Gibson (PDS-PE), autor do
projeto estatizando os bancos nacionais e es-
trangeiros no País, conclamando o Congresso a
"se mobilizar para colocar um freio nesses

e gananciosos senhores da vida

¦res ."o Governo faz,

prepotentes
nacional".

Esses banqueiros, frisou o vice líder governis-
ta, precisam ser contidos em "sua crescente
fúria contra o resultado do eslorço do trabalho
nacional, a maior fatia do qual está indo, cada
vez mais ampliada, pura os seus gordo
Segundo ele, enquanto isso
cada vez mais. concessões aos banqueiros que
hoje manipulam a vida nacional ao seu bel-
prazer".

"A imprensa engajada, a serviço não da
defesa do.s princípios e das leis que informam o
sistema capitalista e a democracia, mesmo
aqueles que lapldarmente foram fixados e nos
foram legados por Adam Smith, mas do.s que
manipulam a vida nacional a ponto de distorcer
e lesar essas mesmas leis e princípios, com a
dominação que exercem de setores do Governo,
tentam desmoralizar o deputado Nilson Gibson,
colocando-o diante da Nação como um parla-

¦ mentar obscuro, subserviente, capacho do.s po-
derosos", acrescentou Siqueira Campos.

O episódio envolvendo o projeto, conforme o
parlamentar, demonstra "a forma, o domínio e a
prepotência dos banqueiros sobre a Nação. De
forma lastimável, setores governamentais se
renderam às pressões dos banqueiros e invés-
tem contra um deputado e o seu direito de
iniciativa no Congresso", acentuou o parlamen-
tar pedessista.

ABECIP diz que
fere a democracia

"O projeto de estatização do segmento fínan-
ceiro da economia nacional contraria radical-,
mente o atual estágio de normalização política
do Pais, frustrando os anseios de toda a popula-
ção de voltar a ser uma sociedade politicamente
desenvolvida, dentro de um contexto de liberda-
de democrática.

Isto porque não se pode dissociar o sistema
econômico da estrutura política vigente, fato
que geraria uma dicotomia insustentável entre
os anseios sociais da população e sua capacida-
de de expressão econômica.

A organização capitalista de uma economia
aberta nada mais é do que o reflexo dos interes-
ses de uma sociedade livre, que se manifesta
através do mercado.

No projeto de autoria do deputado Nilson
Gibson não se verifica qualquer correlação
entre o que está proposto e o atual estágio de
evolução da sociedade brasileira.

Adotar as medidas preconizadas pelo deputa-
do significaria direcionar a sociedade de forma
inexorável para um sistema socialmente fecha-

"do, situação que não se coaduna com as aspira-
ções nacionais.

O projeto não traria qualquer benefício ã
economia nacional, uma vez que a forma de
atuação bem como as taxas de juros atualmente
praticadas são rigorosamente equivalentes, tan-
to para as instituições estatais como paia as
privadas.

Impõe-se, portanto, a rejeição do projeto
como medida de preservação da livre iniciativa,
condição essencial para o estabelecimento do
estado democrático", diz nota oficial da ABE-
CIP.

BOLSA
Distúrbios provocam queda

A notícia sobre novos distúrbios na área metropolita-
na de São Paulo teve efeito imediato sobre os negócios
com ações na Bolsa do Rio, durante o pregão de ontem:
houve uma baixa de 1,8% na média de rentabilidade dos
títulos selecionados para amostragem, sendo que 17 deles
caíram de cotação, 8 subiram, 6 permaneceram estáveis e
dois não foram negociados.

O volume financeiro das operações caiu de CrS 1,2
bilhão para CrS 592 milhões, de sexta-feira para ontem,
deixando mais uma vez evidente a extrema sensibilidade
do mercado diante de eventos políticos, especialmente em
São Paulo, onde se concentra parte substancial do parque
industrial brasileiro, O raciocínio comum aos operadores é
de que distúrbios públicos prejudicam as empresas, redu-
zindo os lucros, e, por decorrência, o valor de seus papéis
negociados em bolsa.

A participação das ações das empresas estatais no
volume financeiro das operações ã vista caiu para 24,9%.
As do Banco do Brasil e da Vale do Rio Doce passaram por
baixas, de respectivamente, 1,14% e 2,93%, fechando o
pregão cotadas a Cr$ 15,75 e Cr$ 13,199. Os papéis da
Petrobrás caíram 4,2% e nos últimos lances do pregão
estavam sendo negociados a Cr$ 5,70.

As maiores altas foram Belgo Mineira (3,25%), Lojas
Americanas (3%), Fertisul (2,74%). Telerj (1,32%) e Banco
do Nordeste (0,98%). As baixas mais acentuadas foram
Riograndense (16,67%), Mannesmann (5,05%), Souza Cruz
(4,36%), Acesita (4,29%) e Petrobrás (4,19%).

Estes são os—
novos telefones

da MMC Propaganda.

224
224-9500
224-9500
224-9500

Nova luta
do Leão contra
o open-market

É possível que ainda esta
semana a Secretaria da Re-
ceita Federal retome o rit-
mo de investigações para
tentar descobrir o nome
dos aplicadores do open
market - o mercado aberto.
Depois de fracassar na ten-
tativa de obter a relação de
nomes, via computadores
do Sistema Especial de Li-
quidaçáo e Custódia dos Ti-
tulos Públicos, a Receita
Federal também não conse-
guiu dos bancos operadores
no open a lista de seus
clientes. A nova investida
do leão, agora, seria via
extratos de conta corrente.

Mas entre as instituições
operadoras no open há um
consenso: o aperto da Re-
ceita Federal pode eliminar
as pessoas físicas das apli-
cações de curto prazo, sem
uma restrição formal, con-
forme foi defendido, em
termos estritamente pes-
soais, pelo diretor da Área
de Mercado de Capitais do
Banco Central, Hermann
Wev.

Paulo Marcondes (t) e
Francisco Bembribre explica como vai

funcionar a empresa

Brasil exportará
navios de guerra

Use os e abuse-os.
Como você vê, os novos telefones da MMC são
um só. Mas um que vale por muitos. É a nossa
nova linha seriada. Você disca só um número
e quando uma linha está ocupada, a chamada
passa para as outras. Automaticamente.
Anote na sua caderneta.
E resolva os seus proble-
mas de comunicação.
Automaticamente.
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Av. Henrique Valadares, 23 -10? andar.

Peão de
Tucuruí recebe
segunda-feira
A partir de segunda-feira

que vem os 1.950 emprega-
dos da Agropecuária Cape-
mi em Tucuruí estarão re-
cebendo os salários em
atraso e as dívidas traba-
Ihistas que chegam a
CrS 1,420 bilhões. Para rea-
lizar o pagamento serão lei-
loados hoje 182 metros cú-
bicos de madeira, avaliados
em CrS 1.484 bilhões.

O síndico da massa falida
da Agropecuária Capemi,
deputado Carlos Alberto de
Carli, disse que quem ad-
quirir a madeira de Tucuruí
terá prazo até sexta-feira
para depositar o dinheiro
em juízo. 

"Amanhã (hoje)
deverá ocorrer pelo menos
o deposito de 20% do total e
até a sexta-feira os restan-
tes 80% serão depositados
em nome da massa falida".

A partir dessas informa-
ções. de Carli acredita que
até segunda-feira poderá
iniciar 0 pagamento do di-
nheiro dos peões que estão
trabalhando nos acampa-
mentos de Tucuruí e o pes-
soai do escritório no Rio de
Janeiro.

O Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal,
que comprou 44 mil metros
cúbicos da madeira de Tu-
curuí é o maior interessado
no leilão público de hoje

Associação de empresas abre mercado
A associação das empresas Werco Comércio e Indús-

tria - nacional - e a Bazar Construcciones Navales
Militares - espanhola - para a fundação da Construções
Navais Aratu S/A, com sede na Bahia, fará com que.
brevemente, o Brasil esteja exportando navios de guerra,
principalmente para os países da América Latina e África.
A Bazan tem, inclusive, tecnologia para fabricar submari-
nos, que também poderão ser exportados pelo Brasil.

Segundo o presidente da Werco Comércio e Indústria,
Paulo Fernando Marcondes Ferraz, o mercado de armas
de guerra é um dos melhores do mundo e está em fase de
crescimento devido a necessidade de segurança de todos
os países. Como exemplo, ele relatou dados da publicação
Military Balance, editada pela International lnstitute of
Strategic Studies, que revelam que o Irá, em 1980, gastou
USS 4,2 bilhões, enquanto o Brasil gastou USS 2,9 bilhões,
em 1979, na compra de armas de guerra.

O importante, também, é que o funcionamento da
Construções Navais Aratu não afetará as demais indús-
trias navais brasileiras, porque estas não fabricam navios
de guerra; traremos uma empresa que irá transferir
tecnologia para o País e um investimento de USS 15
milhões, nos próximos dois anos, além de proporcionar
empregos diretos, já na fase inicial, para cerca de 500
pessoas -afirmou Marcondes Ferraz.

CONTROLE NACIONAL
Na presença do diretor adjunto e presidente para

relações internacionais da Bazan. Francisco Bembribre
Ruiz, o presidente da Werco disse que está sendo estudado
junto a Marinha - representada pelo diretor geral de
Patrimônio, almirante Azevedo Branco - o arrendamento
de 25% da área da base naval de Aratu para a construção
dos estaleiros da nova empresa. Ele acredita que ela possa
começar a funcionar 15 meses depois de assinado esse
contrato.

Embora a nossa finalidade seja a construção de
navios de guerra exclusivamente para exportação, nada
impede que, solicitados, possamos construir, também para
a Marinha brasileira -disse Paulo Ferraz. Ele explicou que
a Bazan da Espanha entrará com 66% do capital, em ações
preferenciais; a Bazan brasileira, com 16%, em ações
ordinárias e a Werco com 18%, também em ações ordiná-
rias.

Embora com os 66% de capital, a Bazan espanhola
não será votante. Isso quer dizer que o Brasil ficará com o
controle do capital votante, com menor investimento -
falou o presidente da Werco.

Além da fabricação de navios de guerra, n Constru-
ções Navais Aratu S/A se desempenhará, também, de
reparos de navios brasileiros e estrangeiros, aproveitando,
ainda, o hnow-how da Bazan, que possui 35 anos. A
instalação da nova fábrica no Brasil - e não na Espanha -
foi explicada por Francisco Ruiz como sendo de "razões

políticas", uma vez que o país tem um bom intercâmbio
com a América Latina e África, primeiro mercado visado.
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KADHAFI
Destemperado,

nem mesmo Nasser
conseguiu educá-lo.
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Personalidade intrigante, misto de

retórica violenta e irrealidade infantil,
diz o que quer, mas nao gosta

de ouvir o que não quer.

No dia I de setembro de I9G9, o então
Presidente do Egito, Gamai Abdel Nasser,
foi surpreendido com uma assustadora no-
lícia; golpe de listado na Líbia. Nenhum
detalhe, nenhuma informação, a riflo ser ü
de que o rei Idris havia Sido derrubado e o
movimento eslava vitorioso.

Preocupado e angustiado com a possibili-
dade de um Governo hostil, Nasser convo-
cou seu confidente e amigo, IVlohnmed Hei-
kal, editor do jornal Al Ahran e um dos
mais prestigiosos jornalistas árabes. Troca-
vam idéias os dois quando chega a informa-
ção de Trípoli de queios líderes do golpe
gostariam muito (ie conversar com um
representante egípcio. Imediatamente, Nas-
ser pediu a Heikal que partisse, levando
consigo apenas um fotógrafo, já que o líder
egípcio tinha o hábito de estudar fotogra-
fias de todos seus possíveis interlocutores
antes de conhecê-los pessoalmente. Heikal
partiu na mesma hora e, ao chegar a
Trípoli, foi recebido por jovens oficiais, tão
jovens que pareciam recém-saídos de aca-
demias militares. Apresentou-se, disse
quem era e por que viera, e perguntou pelo
líder do movimento.

Foi levado a uma sala onde um jovem
tenente, moreno e de cabelo crespo, carac-
terístico de beduíno, o recebeu e, perfilan-
do-se, disse: "diga ao irmão Presidente Nas-
ser que fizemos esta revolução para ele. O
povo líbio seguirá o que o líder Nasser
determinar. Somos seus servidores". Era o
tenente Kadhafi.

Heikal ficou atônito e, após algumas
horas de conversa, estupefato. Solicitou a
Muammar Al Kadhafi permissão para vo!-.
tar ao Cairo, deixando apenas o fotógrafo.

íNa mesma noite, mal havia desembarca-
do, foi encontrar-se com Nasser, que lhe
perguntou: "então, como foi'.1" "Uma tragé-
dia", respondeu Heikal. Nasser, de início,
pensou que o novo Governo líbio lhe seria
hostil, o que Heikal logo tratou de esclare-
cer. "Mas, então .por que a tragédia?",
retorqüiu Nasser. "Porque são crianças que
tomaram conta da Líbia", disse o jornalista.
E passou a descrever Kadhafi para Nasser.

Nasserismo
Muammar Kadhafi sempre idolatrou Ga-

mal Abdel Nasser. Desde 1966, quando, em
Londres, estudava estratégia militar, vinha
conspirando e se reunindo com outros jo-
vens árabes, em suá maioria oficiais, e
formando a União dos Oficiais Livres, gru-
po militar que levaria à frente as idéias de
pan-arabismo desenvolvidas por Nasser.
Durante este período, Kadhafi tinha hábi-
tos de vida que seriam considerados moniis-
ticos. Dos estudos para casa, da casa para
os estudos. Afora as reuniões, não partici-
pava de outra atividade social que envol-
vesse ocidentais, já que considerava então
- e considera agora - a sociedade ocidental
como corruptora e destruidpra dos valores
da tradição, para ele os únicos legítimos.

Vitorioso no golpe, entregou-se o jovem
oficial à orientação de Nasser, .que tentou

polir o polro chucro E líder da revolução
líbia. Conta Moharned Heikal, em seu livro
The Rond to Rumadan, que, uma vez, Nas-
ser convidara Kadhafi para almoçar. Sen-
tam-se à mesa e são servidos camarões
Como Kadhafi nunca os havia visto, inda-
gOU o que eram, ao que Nasser respondeu
explicando como eram preparados etc. Ka-
dhafi, então, perguntou se os camarões
eram mortos de acordo com o ritual islámi-
co -condição para que 0 alimento seja puro- o Nasser, rindo, disse que não, "Então,
não posso comê-los", explicou. E não os
comeu.

Desrespeito
Protegido de Nasser, seu afilhado político

c, declaradamente, o continuado!- de sua
obra, Kadhafi respeitava Nasser como
ninguém, e este era o grande líder árabe da
época. Logo após a guerra com Israel, de
19(17, quando Nasser renunciou e depois
voltou como ditador, entenderam os árabes
de realizarem uma conferência de cúpula.
Todos os líderes compareceram, inclusive o
Rei Faiçal, da Arábia Saudita.

O Rei Faiçal era um homem respeitadís-
simo no mundo árabe, não só porque a
Família Real saudita é, para grande parte
dos muçulmanos, de linhagem do Profeta,
i\ portanto, guardiã dos Lugares Santos, e
também pela imponência e respeito que
Faiçal inspirava. È comum, entre os árabes,
o tratamento de "irmão" seguido do primei-
ro nome. No entanto, ao se dirigir a Faiçal,
até mesmo Nasser-o maior entre os líderes
árabes - fazia a concessão de "irmão Rei
Faiçal".

Muito bem. Durante a reunião, ao se
discutir determinado assunto, Kadhafi in-
terrompe, vira-se para o Rei Faiçal, e se
dirige ao monarca como "irmão Faiçal",
acrescentando que era absurdo o tratamen-
to de Rei. Faiçal levantou as sobrancelhas
e disse que seria bom que algum dos pre-
sentes lhe dissesse se estava perdendo a
sanidade ou não. Nasser, ao lado de Kadha-
fi, conseguiu contornar o incidente, muito
embora logo depois, intempestivamente,
Kadhafi ameaçou abandonara conferência,
e, mais uma vez, foi Nasser que o conven-
ceu a ficar mais alguns dias. Aquela altura,
após d revés para Israel, seria um desastre
político tal demonstração de desunião ára-
be.

Muammar Kadhafi é um homem que, ã
parte a convicção religiosa que ultrapassa
em muito o dogmatismo, só respeita as
tradições de um povo.

Em 1981, a Líbia convidou várias delega-
ções de jornalistas para assistirem às come-
morações da revolução, que duram uma
semana e que são marcadas por um grande
desfile militar. O mês é julho, no auge do
verão mediterrâneo, e Trípoli é tão quente
quanto o Rio de Janeiro. Às 10 horas, início
do desfile, todos já estavam em seus luga-
res. Numa tribuna especial, Yasser Arafat e
Daniel Ortega. Em outra tribuna; ao lado,
mais de 200 representantes oficiais de vá-

rios países, inclusive uma delegação parla-
meritar brasileira, chefiada pelo deputado
federal Haroldo Sanlord.do PDS,

Passa-se o tempo, e nada de Kadhafi;
Aumenta o calor. Os convidados se servem
de água mineral - álcool é proibido - até
que o coronel Kadhafi chega, com I hora e
5(1 minutos de atraso. Nenhuma explicação.
Nenhuma satisfação. Parece fato conside-
tado normal

No dia seguinte, todos Os jornalistas pre-
sentes, e eram mais de 150, de todas as
partes do mundo, são acordados ás 7 horas
da manhã para que se preparem para uma
entrevista com Kadhafi, que seria a tarde,
durante a inauguração de uma fábrica de
tratores Massey Fergusson. Todos prontos,
chegamos ás 2 horas. Após a usual espera -
nunca menos de três horas -a agitação do
aparato militar que cerca líderes árabes -
principalmente após a morte de Sadat -
anuncia O coronel Kadhafi, que, ao ver a
imprensa, entra no primeiro carro estatio-
nado no pátio, após tirar as chaves do
mecânico que o consertava, e sai em dispa-
rada pela estrada, com sua segurança apar-
valhada a segui-lo. Mais um lato "normal"

' mal".

Irresponsabilidade
Intempestivo e impulsivo, é muito difícil

para Kadhafi sc enquadrar dentro de nor-
mas mundialmente aceitas de comporta-
mento entre Chefes de Estado, e de lingua-
jar público. Kadhafi não mede a.s conse-
qüênciasde suas palavras.

Afirma, publicamente, que, por decisão
do povo líbio, apoia todos os movimentos
de libertação nacional. Justiça lhe seja
feita. No que concerne à Nicarágua e Amé-
rica Central, não é novidade o envio de
armas. Kadhafi chega mesmo a apoiar uma"Frente Popular Para a Libertação da In-
glaterra" ou coisa semelhante, que tem um
jornal, de tendência trotskista, e dirigido
pela atriz Vanessa Redgrave, que recebe
apoio financeiro de Kadhafi. Jornalistas
.ingleses comentam que, se não fosse o
dinheiro líbio; o jornal de Redgrave não
duraria uma semana, por falta de leitores e
de credibilidade.

Seus atritos não se resumem ã retórica
violenta e inconseqüente. Já conseguiu
criar um atrito gravíssimo com Yasser Ara-
fat, durante a guerra do Líbano.

Estava a guerra no seu final dramático,
com Beirute sitiada e os guerrilheiros pales-
tinos resistindo como podiam aos ataques
do Exército de Israel, que preparava a
tomada da capital, Kadhafi envia a Arafat,
em seu bunker, uma carta, onde sugeria
que os palestinos se suicidassem antes que
fossem capturados pelos israelenses. Ara-
fat, naturalmente, ficou indignado e res-
pondeu ao líder líbio, publicamente, em
carta distribuída pela agência palestina
Wafa.onde manifesta a sua estranheza que
a carta havia sido dirigida aos "bravos
heróis que defendem esta cidade" e, finali-
zando, aproveitava a oportunidade para

desejar "ao irmão coronel Kadhafi votos de
felicidade, para ele e para o povo líbio, e
que o tempo lhes losse leve (• cheio dt* paz e
prosperidade". O mal-estar causado pela
carta de Kadhafi s a resposta de Arafai
durou muito mais do que sc esperava.

Nos EUA, Kadhafi conseguiu envolver o
irmão do Presidente Carter, Billy Carter, no
que poderia ser uni escândalo que deixaria
a Casa Branca em péssima situação, A Líbia
resolveu recrutar os serviços de Billy Carter
para defender seus interesses junto ao Go-
verno. No caso, eram aviões para transpor-
te de pára-quedistas, pagos adiantadamen-
te, e que o presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Senado, Frank
Church, havia vetado, dado ò receio de que
Kadhafi pudesse usá-los em alguma aven-
tura.

Sabia-se que Billy Carter não era um
homem caracterizado pela seriedade, ainda
mais que, já naquela época, apresentava
distúrbios de comportamento, devido a
princípio de alcoolismo.

Assim sendo, Billy Carter simplesmente
não comunicou ao Departamento de Esta
do que passara a representar interesses
líbios, isto é, era um lobbyist, e o Departa-
mento do Tesouro viu-se na constrangedo-
ra posição de informar ao Presidente que
seu irmão poderia ser preso. Carter, natu-
ralmente mas contra a lei, avisou a Billy,
que providenciou o registro, mas as críticas
à Casa Branca foram duras e justificadas.
Billy Carter não foi escolhido só por ser
irmão do Presidente. Foi escolhido devido à
anormalidade de sua personalidade.

Bomba
Mas, entre tantos exemplos do comporta-

mento ininteligível de Kadhafi, nada mais
significativo do que seu desejo de comprar
uma bomba atômica.

Consolidada a revolução, Kadhafi enviou
três emissários a Pequim com o objetivo de
propor aos chineses a aquisição de uma
bomba atômica. Dinheiro não seria proble-
ma. Os emissários foram recebidos por
Chou-En-Lai que, pacientemente, mostrou-
lhes que armas nucleares não são produtos
manufaturados que podem ser comprados
em um supermercado, não só pela natureza
da arma como pela complicada tecnologia
que a acompanha. Durante anos, Kadhafi
não se conformou com a resposta.

Hoje, Muammar Kadhafi se expõe ao
ridículo de declarações intempestivas e até
mesmo infantis sobre a atuação das autori-
dades brasileiras no caso dos aviões líbios
retidos pelo Brasil. Não surpreende. Dizia
Lavoisier que, na natureza, nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma.

Pode ser que Muammar Kadhafi seja a
exceção que confirma a regra: continua a
ser o intempestivo garanhão que, antes dos
26 anos, fez uma revoluçãqcertodeque iria
salvar o mundo.

Sebastião Lobo Neto

Familiares de diplomatas embarcam, às pressas, para Moscou.
BEIRUTE - Quase cem dependentes e familiares de
diplomatas soviéticos deixaram, ontem, às pressas esta
capital, em vôo especial da Aeroflot. A rádio falangista
informou que dependentes e funcionários soviéticos nas
embaixadas em Amã (Jordânia) e Damasco, na Síria
também receberam ordens para sair.

Fontes do aeroporto de Beirute informaram que a
decisão de trazer um avião da Aeroflot (empresa soviéti-
ca) foi tomada às pressas, tanto que nem houve comunica-
do prévio às autoridades libanesas. O avião deixou Beirute
levando mulheres, crianças e homens de idade. A Embai-
xada da URSS esclareceu que os dependentes embarca-
ram para a URSS para aproveitarem as férias de verão, e,
embora desmentisse rumores de que outras 150 famílias
soviéticas estavam deixando o Líbano, não quis dar
maiores detalhes.

No entanto, fontes diplomáticas soviéticas, que não
quiseram se identificar, afirmaram que a decisão foi
tomada em conseqüência da deterioração das condições
de segurança em Beirute, particularmente depois dos
choques entre maronitas e druzos nas montanhas ã leste
da cidade e que começam a se estender até a capital. Nos
últimos dias os choques já causaram 32 mortos. Segundo
as fontes, a decisão foi tomada pelo embaixador soviético.
Alexander Soldatov, depois que as autoridades libanesas
recusaram seu pedido para que um lugar seguro fosse
fornecido para acomodar as famílias dos diplomatas.

Andropov consolida poder
MOSCOU - O "Pravda" revelou ontem que o secretário-
geral Yuri Andropov foi nomeado comandante das forças
armadas soviéticas, num sinal de que se consolidou no
poder e poderá se tornar brevemente também Presidente
da Nação.

A revelação aparece no fim de um longo artigo escrito
pelo ministro da defesa Dimitri Ustinov por ocasião do
Dia da Vitória, uma das maiores datas nacionais da União
Soviética. Referindo-se a Andropov pela primeira vez
como presidente do Conselho de Defesa, bem como
secretário-geral do Partido Comunista, Ustinov disse que
ele dedica "atenção constante" às necessidades defensivas'
do país."Yuri Vladimirovich desfruta de grande respeito e
autoridade entre os combatentes do Exército e da Mari-
nha", acrescentou Ustinov, lembrando a atuação de An-
dropov durante a guerra, combatendo na resistência. O
anúncio indireto apareceu depois de meses de especula-
ções sobre uma luta pelo poder entre os partidários de
Andropov, incluindo os militares e o setor da política
externa, e os burocratas do partido representados por
Konstantin Chernenko, colaborador de longa data do
falecido Presidente Leonid Brezhnev.

Chernenko perdeu a disputa com Andropov para
assumir a liderança do partido após a morte de Brezhnev,
em dezembro, mas os outros dois postos - comando das
forças armadas e presidência -continuaram vagos.

Ustinov adverte
MOSCOU - O marechal Ustinov disse, ontem, que "os
imperíalistas" aprenderam pouco com a II Guerra Mun-
dial e advertiu novamente o Ocidente de que "qualquer
tentativa de agressão" será "fatal" aos seus autores.

Num artigo publicado ontem no jornal "Pravda",
comemorando os 38 anos da vitória aliada sobre a Alérria-
nha nazista, o marechal Dimitri Ustinov, ministro da
Defesa da URSS, escreve: "ninguém deve duvidar de que
toda tentativa de ato de agressão contra o nosso país
esbarrará na resposta enérgica das Forças Armadas da
URSS e de todo o povo soviético", nem de que "o castigo
atingirá inevitável e rapidamente o agressor".

1 í I ! i í 
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No aeroporto de Beirute, ontem,

um trirreator da Aeroflot aguardava o embarque
dos parentes dos diplomatas soviéticos.
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Cabeça quente
"Somos obrigados a falar de nosso preparo defensivo

e do poderio daS Forças Armadas soviéticas - prossegue o
marechal - para esfriar certas cabeças quentes além-
oceano e também da Europa, que se acham donas do
destino da humanidade e que com suas ações insensatas,
colocam o mundo à beira da catástrofe nuclear geral."
Segundo o ministro, os imperialistas reacionários apren-
deram pouco 

"com a II Guerra Mundial, cujo desenlace
deveria ter sido uma "séria advertência".

EUA pressionam
Arábia Saudita

WASHINGTON - O secretário da Defesa
dos EUA, Caspar Weinberger, se reunirá
hoje, em Paris, com o ministro da Defesa da
Arábia Saudita, príncipe Sultan, para discu-
tir a retirada das tropas sírias do Líbano,
disseram ontem fontes do Governo do Pre-
sidente Rónald Reagan edo Pentágono.

Weinberger embarcou para Paris ontem
à noite, é se reunirá com o príncipe Sultan
hoje, com o regresso a Washington previsto
para quinta-feira. O novo subsecretário da
Defesa para assuntos de segurança interna-
cional, Richard Armitage, acompanhará
Weinberger à capital francesa. As fontes
disseram que Armitage, sucessor de Francis
West, é responsável pelos- assuntos do
Oriente Médio no pequeno Departamento
de Estado do Pentágono.

Weinberger possui estreita relação com
Sultan' que data do papel do secretário
como vice-presidente da Bechtel Corp, em-
presa de construção internacional, com se-
de em São Francisco que realizou negócios
com a Arábia Saudita. O chefe do Pentágo-
no e o ministro saudita se reuniram em
fevereiro de 1982, no Golfo Pérsico.

O secretário de Estado George Shultz,
que visitou a Arábia Saudita durante o
último fim de semana, foi chefe de Wein-
berger na Bechtel. Uma fonte disse que
Shultz pediu a Weinberger para ir a Paris-e
se reunir com Sultan. Shultz estará na
capital francesa ao mesmo tempo.

Thatcher decide
antecipar pleito

LONDRES - A primeira-ministra Marga-
reth Thatcher anunciou ontem a convoca-
ção de eleições legislativas antecipadas pa-
ra 9 de junho próximo na Inglaterra, um
ano antes do término normal de seu man-
dato.

De acordo com a tradição, Margaret
Thatcher presidiu na manhã de ontem uma
reunião de Gabinete para anunciar sua
decisão e posteriormente dirigiu-se ao Pala-
cio de Buckingham para pedir à Rainha
Elizabeth II a dissolução do Parlamento, o

que deverá acontecer na próxima sexta-
feira.

A soberana mostrou-se gratificada em
poder atender a esse pedido, segundo um
comunicado divulgado pelo serviço de im-
prensa da primeira-ministra. Antes de
anunciar oficialmente sua decisão, Marga-
ret Thatcher reuniu-se, anteontem, durante
10 horas com seu Estado-Maior político em
sua casa de campo de Chequers.

A primeira-ministra, segundo um porta-
voz, disse que adotou essa resolução cm
função do interesse nacional e para colocar
fim à incerteza política existente no país.

Pouco depois do anúncio oficial de Dow-
ning Street, o líder da oposição trabalhista

Michael Footacusou Margaret Thatcher de
"oportunismo político"."Se a reativação econômica está chegan-
do, como afirmam, porque se apressa?",
comentou Foot num comunicado, no qual
também acusou Thatcher de aproveitar a
atual conjuntura econômica favorável -
¦4,(i"i'i de inflação e ligeira diminuição do
índice de desemprego - para convocar elei-
ções antes que se agrave a situação.

Os especialistas econômicos prevêem pa-
ra outubro um novo aumento da taxa de
inflação e do índice do desemprego, que
atinge atualmente 13% da mão-de-obra ati-
va.

Nicaragüense
desmente Reagan

NOVA YORK - O chanceler nicaragüense
Miguel D'Escoto, afirmou ontem ser"cada vez mais evidente" que a ajuda
fornecida pelos EUA às guerrilhas anti-
sandinistas nunca teve por objetivo impedir
o envio de armas a guerrilha de El Salva-
dor.

Interrogado pela rede de televisão norte-
americana NBC, o padre DEscoto afirmou
que os EUA" "fazem a guerra" contra a
Nicarágua e levam a cabo "uma incursão"
contra seu pais.

A respeito dos "combatentes da liberda:
de", como as forças anti-sandinistas são
chamadas pelo Presidente Ronakl Reagan,
D'Escoto considerou que defendem uma"liberdade à moda Reagan" e que são"combatentes da liberdade a Ia Somoza".

Diários de Hitler
dao em processo
Stern processará repórter por abuso

BONN - A revista Stern, da Alemanha Num breve comunicado, o diretor da
Ocidental, abriu processo judicial por "abu- revista, Henri Nanenn. confirmou ter aber-
so de confiança" contra seu principal reda- to um processo por "fraude" e "abuso de
tor, Gérd Heidemann, que obteve o falso confiança" contra Heidemann.
diário secreto de Adólf Hitler. VIGARISTA

A revista alemã Bunte - concorrente da o julgamento, realizado no tribunal de
Stern -assegurou que Heidemann "é um Hamburgo, se baseia no fato de que Heide-
fetichista do Fuhrer", publicando a cópia de mann "deu o nome de uma pessoa que não
uma carta que o jornalista escreveu em existe como a fonte que lhe entregou os
1981 ao ex-oficial das SS, Klaus Barbie. supostos diários secretos de Hitler", assegu-

A autenticidade do diário foi oficialmente rou Nannen. "Ao se recusar a identiticar
desmentida sexta-feira passada, quando os sua fonte, Heidemann invocou sempre a
arquivos federais de Coblence asseguraram necessidade de proteger vidas humanas",
que o suposto diário de Hitler foi falsificado acrescentou.
em data posterior a 1953. Os especialistas Contudo, a revista confirmou que o jor-
analisaram a tinta, o lacre é o papel de 12 nalista investigou o acidente sofrido pelo
exemplares do diário. Depois desta conclu- avião do Fuhrer perto de Boernesdorf em
são, a revista Stern suspendeu a publicação
do documento e pediu desculpas a seus
leitores.

abril de 1945. "Depois disto -acrescentou a
Stern - Heidemann caiu nas mãos de um
vigarista.

*"* 
~ 
fc> *._ #**§»»& mm, '_JJ$$_

¦ j» _. -¦^í.mnktij i iifl"***** "^* <^S" \.j. ji*!?^S^fiy*^ 'ShB _j lati. **¦ _„/^S

tUarV^^'4', ' ** ' ' Í*<ÍÈ__\''} •'¦ ¦'¦ Bflr 8feS**%in '"""^§9? *. ! *8lCr^* "-t—km

O padre Juan Ramon Diaz de Léon
vasculhava os escombros de sua igreja, ontem,

em Santa Cruz Tlapacoya, no México.

Tragédia em festa
religiosa mexicana

Fogos de artifício destroem igreja
MÉXICO - Uma série de explosões ocorri-
das domingo durante uma comemoração
religiosa matou pelo menos 30 pessoas e
feriu mais de 700. numa igreja em Santa
Cruz Tlapacoya, 25 quilômetros a oeste da
cidade do México. O jornal "Uno Mas Uno"
declarou que a explosão foi causada por um
homem que montou chifres semelhantes
aos de um tokiro com fogos de artifício no
seu chapéu. Um dos rojões postos na cabe-
ça do homem disparou e foi atingir em

cheio mais de 1.000 fogos colocados dentro
da Igreja, onde se encontravam cerca de
250 pessoas.

Francisco Rios Samano, porta-voz da
Cruz Vermelha de Chalco, informou que
parte da igreja ruiu e que houve pessoas
atiradas a mais de 50 metros de altura.
"Chegamos a ouvir a explosão aqui em
Chalco". disse Rios Samano, cuja cidade
fica a 10 quilômetros de distância de Santa
Cruz Tlapacoya.
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Âs águas vão rolar no Estado
Campanha para limpar os rios de ratos, mosquitos e cobras.
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Para acabar com ratos, mosquitos e até
cobras que invadem as casas quando os rios

I transbordam e, principalmente, evitar que
g haja um surto de febre amarela no Estado,
Í teve início ontem a campanha As águas vão

rolar, que em umu semana fará a limpeza e
desobstrução de 140 rios, canais e lagoas
nos municípios do Rio, Niterói, Sào Gonça-
lo, Itaguaíeda Baixada Fluminense.

Os secretários estaduais de Obras e Meio
Ambiente, Luis Alfredo Salomão; da Saúde,
Eduardo Costa; e do Desenvolvimento da
Região Metropolitana, Luís Gouveia Filho,
acompanharam o primeiro dia de limpeza
nos rios Banca da Velha, na Cidade de
Deus; das Pedras, na Favela do Rio das
Pedras - Estrada de Jacarepaguá; e Faria
Timbó, em Bonsucesso.

Segundo Eduardo Costa, esta operação
de emergência tem como objetivo valorizar
os rios da cidade, retirando os detritos
acumulados por mais de cinco anos e cons-
cientizar a população da importância do
saneamento para a saüde.

- Na época das enchentes, os ratos inva-
dem as residências mais próximas dos rios,
que geralmente são as mais carentes, e
transmitem a leptospirose. Também aqui
no Rio já tivemos casos de febre amarela e,
por isso, temos que ficar vigilantes para
evitar surtos-disse ele.

OPERAÇÃO
O secretário para o Desenvolvimento da

Região Metropolitana informou que a deci-
são de limpar os rios atende às reivindica-
ções das associações de moradores e, se-
gundo ele, os pontos mais críticos estão em
Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e

SÜSSf
O secretário de Obras, Luís

Altredo Salomão, escorrega no início da
campanha das águas livres e limpas

EDITAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO

Dia 24 de maio de 1983, às 14:00 horas, na Avenida
Erasmo Braga, 227 -grupo 710. .

HELCIO MELLO SOARES. Leiloeiro Público esta-
belecido na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida
Erasmo Braga, 227 - grupo 710, faz saber que, devida-
mente autorizado por HASPA S.A. CRÉDITO IMOBI-
LIÁRIO. Agente Fiduciário designado pelo BANCO
NACIONAL DA HABITAÇÃO, venderá, na fôrma da
Lei (Decreto-lei n" 70, de 21.11.66, e regulamentação -
RD-58/67. RC-24/68 e RD-S/70, do BNH), no dia, hora e
local acima referidos, os imóveis adiante arrolados, de
propriedade do(s) devedor(és) indicado(s), para paga-
mento da dívida hipotecária em favor da credora
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

- IMÓVEL: Rua do Bispo, ny 265 - apt'-' 309 - Rio
Comprido - RJ.
PROPRIETÁRIO: RICARDO MARIOTTO FER-
REIRA e MARIA DE FÁTIMA MARIOTTO FER-
REIRA.

- IMÓVEL: Rua Teodoro da Silva, n1-' 809 - apt^s 101
el02-Grajaú-RJ.
PROPRIETÁRIO: LABIB CURI AL-CICI e NEY
DEÇURI.

3- IMÓVEL: Rua Asceíiso Ferreira, n" 438 - Campo
Grande-RJ.
PROPRIETÁRIO: JARBAS NUNES e BENEDITA
CASTRILLON NUNES.

- IMÓVEL: Rua Gustavo de Andrade, ny 275 - aptv
303-Penha/RJ.
PROPRIETÁRIO: YACILTON DE SOUZA ALME1-
DA e MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA.

- IMÓVEL: Rua Flamínia, n" 540 - apt'' 106 - Vila da
Penha-RJ.
PROPRIETÁRIO: PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e
WANDA HELOÍSA SANTOS.

- IMÓVEL: Rua Jorge Rudge, n'-' 153 -apt'-' 401 -Vila
Isabel - RJ,
PROPRIETÁRIO: JOSÉ HENRIQUE MONTEIRO
DOS SANTOS FILHO e ÂNGELA MARIA CAL-
DEIRA.
A venda será feita pelo maior lanço superior ao

mínimo estipulado, mediante pagamento a vista, po-
dendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20%
(vinte por cento) do preço da arrematação acrescido da
comissão do leiloeiro - 2% (dois por cento) sobre o
valor do lanço mínimo e 5% (cinco por cento) sobre o
que exceder este montante, além da taxa devida por Lei
à Junta Comercial e ISS. Nesse caso, o saldo (80%)
deverá ser pago, impreterivelmente, no prazo de 8
(oito) dias, sob pena de anulação da hasta e perda do
sinal em favor da exeqüente, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Eventuais débitos fiscais a cargo do arrematante.

Os interessados na aquisição dos imóveis, desde
que pré-qualificados junto à credora até o dia 17/05/83,
poderão ter os seus lanços financiados através do
Sistema Financeiro da Habitação.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos
interessados informações mais pormenorizadas. Rio de
Janeiro, 10 de maio de 1983, - HELCIO MELLO
SOARES - Leiloeiro Público (375 - A. Serra),

HASPA S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignora-
do, ficam notificadas as pessoas abaixo nomeadas, para
ciência de que estamos autorizados, na forma da lei
(Decreto-lei n9 70, de 21.11.66, e regulamentação com-
plementar) a promover a execução extrajudicial, em
favor da Morada SA. Crédito Imobiliário, das hipote-
cas que oneram os imóveis a seguir indicados. Ficam
cientificados, outrossim, de que têm o prazo de 20
(vinte) dias contados de 02 de maio de 1983 para,
querendo, purgarem o débito e evitar a execução
extrajudicial, o que poderá ser feito nos escritórios de
nossa preposta ASSESSORIA EXECUTIVOS PROFIS-
SIONAIS S/C LTDA, na Rua Sete de Setembro, n° 88 -
9° andar, no horário de 9.00 às 12.00h e 14,00 às
17,00h. diariamente, exceto sábados, domingos e feria-
dos:

1 - LUIZ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E CE-
LINA CARMEN VIDIGAL CARVALHO.
Estrada da Pedra n° 165 - Apt1" 211 - Santa Cruz

2- EDISON SILVA DE SOUZA.
Estrada da Pedra n« 103-Apt"401 -Santa Cruz

3- MARCOSAURELIA RODA DA SILVA E CÁTIA
RAMOS PIMENTEL DA SILVA.
Av.MonsenhorFélixn» 1.163-Apt" 103- Bloco I -
Irajá

4- HORY MARTINS NOGUEIRA E GLAUCIA RO-
DRIGUES NOGUEIRA.
Rua José Thompson n" 70 - Senador Camará

5- EDEYER DE MATTOS GUIMARÃES E MARIA
RAYMUNDA GOMES GUIMARÃES.
Rua Tiaga Fiori n° 311 - Apt9 08 - Bloco C-04 - São
Gonçalo

6- JORGE LÚCIO DAS CHAGAS E IRENE CARDO-
SODAS CHAGAS.
Rua Tiaga Fiori nç 311,- Apt0 07 - Bloco C-02 - São
Gonçalo

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 1983
P.P. ASSESSORIA - EXECUTIVOS

PROFISSIONAIS S/C LTDA. (6Í4-A. Serra)

São Gonçalo. Nesses locais a limpeza será
mais cuidadosa, prosseguindo, como nos
rios, mesmo após o encerramento da cam-
panha.

Segundo o superintendente da Seria (Su-
perintendência Estadual de Rios e Lagoas),
Sérgio Marcoline, cerca de 130 máquinas
estão mobilizadas para este trabalho, que
continuará em ritmo mais lento após a
campanha:

- Nosso trabalho também é em conjunto
com a FAMERJ, porque queremos fazer do
diálogo com a comunidade uma coisa per-
manente- comentou.

Para a limpeza do Rio das Pedras, que
tem 800 metros de extensão, 30 serventes de
vários órgãos estaduais e empreiteiras par-
ticulares foram mobilizados e deverão aca-
bar o serviço em quatro dias. Estão sendo
usadas duas retroescavadeiras de esteiras e
dois caminhões.

Irritado com uma ponte construída sobre
o rio, o secretário de Obras deu prazo de 24
horas à Construtora responsável para que a
derrube. Vários operários que estavam no
terreno, pertencente ao Estado e usado
para guardar materiais de construção da
firma, não souberam dizer o nome da em-
presa que os contratou.

O secretário não soube informar quanto
custará a limpeza dos rios e canais, pois,
segundo ele, vários órgãos estaduais libera-
ram verba. "Estamos trabalhando em mui-
tirão".

Essa operação é coordenada pela Seria e
pela Secretaria Estadual de Obras e Meio
Ambiente. Participam, ainda, a Comlurb, a
Cedae, a FEEMA e o DER, entre outros.
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Na bilheteria do Metro Boa Vista,
a tabuleta indica a cobrança da entrada inteira muito

antes do horário determinado pelo Concine.

Cinema já burla lei
da meia-entrada

Ingresso inteiro cobrado antes das 18h
Nem tudo saiu como se esperava no

primeiro dia de funcionamento da medida
do Concine, que dá a todo o público o
direito de pagar meia entrada nos cinemas
de capitais e de cidades com mais de 200 mil
habitantes. Houve burla, como no caso do
Metro Boa Vista, na Cinelândia, onde o
subgerente Luís Carlos de Souza disse ter
recebido ordens do escritório da companhia
exibidora CIC para cobrar entrada inteira a
partir das 15 horas.

De acordo com a tabela elaborada pela
Embrafilme, até as 18 horas, diariamente,
os cinemas serão obrigados a cobrar so-
mente meia entrada. Nas quartas-feiras, a
medida é válida para todas as sessões e no
domingo para a última sessão, O filme
exibido no Metro é ... E o Vento Levou, com
Clark Gable e Vivian Leigh, em sessões ao
meio-dia 16 e 20 horas. O subgerente rece-
beu muitas reclamações por estar cobrando
CrS 800 para a sessão das 16 horas, mas
alegou que apenas cumpria ordens do escri-
tório da CIC, exibidora multinacional.

ABSURDO
O estudante e vendedor Paulo Roberto

Rodrigues foi um dos que deixaram de

assistir ao filme quando lhe foi comunicado
que, mesmo em desrespeito à determinação
do Concine, seria cobrado ingresso inteiro.
Freqüentador assíduo de cinema, Paulo Ro-
berto, entretanto, também não concorda
com a medida do Concine, classificando-a
de "restritiva e absurda". De qualquer mo-
do, trabalhando de dia e estudando à noite,
acha que fica muito difícil ir ao cinema. "Só
nos fins de semana". . '

O funcionário público Wilson dos Santos,
que às 17 horas também já pagava entrada
inteira para assistir ao filme Bar Esperança,
no Palácio 1, ao contrário de Paulo Rober-
to, considera "ótima" a resolução adotada.
Na bilheteria do Palácio 1 e 2, uma tabuleta
indicava que até as 17 horas a entrada era
de CrS 400.

No Cine Odeon, na Cinelândia, do Grupo
Luiz Severiano Ribeiro (assim como o Pala-
cio 1 e 2), o gerente Antônio Civiotti infor-
mava ter recebido ordens para cobrar en-
trada inteira para a sessão das 17h20m. Ali
é exibido o filme Piranha de Véu e Grinal-
da, pornô nacional. A justificativa para a
cobrança antecipada da entrada inteira era
do horário quebrado das sessões.

HASPA S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignora-
do, ficam notificadas as pessoas abaixo nomeadas, para
ciência de que estamos autorizados, na forma da lei
(Decreto-lei n« 70, de 21.11.66, e regulamentação com-
plementar) a promover a execução extrajudicial, em
favor da Morada SA. Crédito Imobiliário, das hipote-
cas que oneram os imóveis a seguir indicados. Ficam
cientificados, outrossim, de que têm o prazo de 20
(vinte) dias contados de 02 de maio de 1983 para,
querendo, purgarem o débito e evitar a execução
extrajudicial, o que poderá ser feito nos escritórios de
nossa preposta ASSESSORIA EXECUTIVOS PROFIS-
SIONAIS S/C LTDA, na Rua Sete de Setembro, n*-'88 -
9o andar, no horário de 9.00 às 12.00h e 14.00 às
17.00h, diariamente, exceto sábados, domingos e feria-
dos:

1 - PAULO DOURADO DE GUSMÃO FILHO E MA-
RIA DE FÁTIMA CORRÊA DE GUSMÃO.
Av. Projetada "B" n9497, Apt*-1 1.404- Barra da
Tijuca

2- RENATO KISNAT
Estrada do Tambá n1-1 401, Apt" 103 - Bloco 02 -
Leblon

3- CARLOS EDUARDO DA SILVA AZEVEDO.
Av. Projetada "C" n» 306 Apt'-' 1.103 - Barra da
Tijuca

4 - NILO ALVES DE AGUIAR E SUELY WERNECK
DE PAIVA AGUIAR
Av. Niemeyer nfl 895 Aptv 204 - São Conrado

5- WELLINGTON DOS SANTOS E SILVA E SHIR-
LEY MIRANDA E SILVA.
Estrada do Tindiba n° 35 Apt" 206 - Bloco I -
Jacarepaguá

6- NELSON MELLO.
Rua mdaiaçu nv 05 Apt9 301 - Andaraí

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 1983

P.P. ASSESSORIA - EXECUTIVOS PROFISSIONAIS
S/C LTDA.(613-A. Serra)

Caxias
paga o novo

salário mínimo
A Prefeitura de Duque de

Caxias já está pagando o
novo salário mínimo da re-
gião - CrS 34,776,00 - aos
seus funcionários, desde o
dia 5. Segundo o.Secretário
de Fazenda, Jayme Baptis-
ta, os servidores municipais
estão recebendo os venci-
mentos referentes ao mês
de maio nas agências ban-
cárias que funcionam no
Município,

Hoje, o prefeito Hydekel
Freitas inaugura mais uma
rua (Minas Gerais) total-
mente asfaltada e com no-
vo sistema de drenagem, no
Parque Paulicéia.

A inauguração é parte do
programa comemorativo
/do primeiro aniversário do
Governo Hydekel, que terá
o seu ponto alto na próxi-
ma sexta-feira, às 20 horas,
quando será entregue a no-
va Praça do Pacificador, to-
talmente reurbanizada.

Hydekel instala hoje, às 9
horas, o seu Governo na
Escola Graham Bell, no
Jardim Primavera. Sábado,
ele encerrou os trabalhos
do projeto "O povo no Go-
verno", nos bairros Dr.
Laureano e Copacabana. A
primeira fase do programa
foi cumprida na Vila Sào
Luiz.
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No Colégio Eurico Vilela, em Del
Castilho, a situação ontem ainda era de fome, pela demora

na distribuição da merenda.

Merenda demora a
chegar às escolas

Secretária acha que ideal é mudar sistema
Eu queria tanto dizer para vocês que a

merenda chegou, mas, infelizmente, não
posso. Aqui não chegou nada.

A comunicação, em forma de lamento, foi
feita ontem pela diretora da Escola Munici-
pai Pedro Moacyr, em Padre Miguel, Abi-
gail da Costa, no séguimehto da ansiedade
existente nas escolas em torno da distribui-
ção de alimentos pela Cocea.

Enquanto na Assessoria de Imprensa da
Cocea a previsão era de que até o fim da
semana as 5.523 escolas - entre municipais
e estaduais - estarão com suas despensas
cheias, a secretária de Educação do Munici-
pio, Maria leda Linhares, diz que o ideal é
mudar esse sistema de merenda escolar,
que se transformou em alimentação-base,
em almoço.

TEM PEIXE
Amanhã (hoje) vai ter peixe na meren-

da.
Esta frase era a grande novidade de

ontem na Escola Municipal Eurico Vil leia.

em Lagoa Clara. Del Castilho. Arroz, ma-
cárrãOj salsicha e seleta de legumes (enlata-
dos) já chegaram â escola desde a sexta-
feira, mas os 40 quilos de peixe congelado
recebidos ontem eram motivo de satisfação
completa.

A diretora Maria de Lourdes Barbosa
Cunha conta que nas últimas semanas os
cerca de 800 alunos bebiam uma canja "rala
de arroz" com suco de groselha.

Em Padre Miguel, a situação era diferem
te. Com 1.960 alunos - de Jardim à 4S série -
a Escola Pedro Moacyr, visitada pela secre-
tária Maria leda, na quinta-feira passada,
náo tinha recebido nada ontem.

A Moacyr Padilha - cerca de 1.200 alunos-que fica a 200 metros da Pedro Moacvr,
Rua General Góes de Castro, também não
foi visitada pelos fornecedores da Cocea.

Para a municipal Benjamin Constant,
Santo Cristo, a Cocea mandou leite na
sexta-feira. Ali a merenda é de cardápio 3,
pois por falta de merendeira, náo podemcozinhar. Faltam ainda biscoitos e sanduí-
ches.

Funcionários
da Sunamam vão

a Figueiredo
Em protesto contra o número de demis-

soes que estão ocorrendo na Superinten-
dência Nacional da Marinha Mercante -
Sunamam -, os aproximadamente 250
funcionários civis que foram dispensados
vão enviar uma carta ao Presidente da
República, João Figueiredo, para pedir que
tome uma providência a respeito e evite
também novas dispensas.

Segundo os funcionários desempregados,
as demissões começaram há dois meses,
quando assumiu o novo presidente, Jonas
Costa Sobrinho, que alegou contenção de
despesas. A justificativa não foi aceita pelo
pessoal demitido, muitos deles com mais de
,15 anos de serviço e salários de no máximo
CrS 40 mil.

Estado
quer todo gás
da Petrobrás

O secretário estadual das Minas e Ener-
gia, José Maurício, informou ontem que é
intenção de sua Secretaria fazer com que o
Estado do Rio de Janeiro consuma todo o
gás que a Petrobrás produz. Atualmente o
Rio consome 600 mil metros cúbicos diários
de gás natural de Campos, da Petrobrás.
Agora, a CEG assinará um contrato com a
Petrobrás visando consumir e repassar
mais 150 mil metros cúbicos de gás natural.

- Nós queremos consumir todo o gás quea Petrobrás produz - frisou. Por isso, esta-
mos nos empenhando para alcançar, este
ano, a meta de um milhão de metros cúbi-
cos diários de consumo,

rizola regulariza
lotes clandestinos

E muda o esquema do censo do funcionalismo
O governador Leonel Brizola anunciou

ontem, durante a reunião semanal com
todo o secretariado estadual, que o projeto
Cada Família um Lote - apresentado por
ele ao Presidente João Figueiredo - come-
cará a ser executado imediatamente, tendo
como primeiro passo a regularização de
todos os loteamentos clandestinos, •,

A informação foi dada pelo secretário de
Governo, Cibilis Viana, que disse ainda que
o censo do funcionalismo público náo será
mais feito como estava anteriormente pre-
visto: um formulário único, distribuído a
todos os servidores.

- Depois de estudar a melhor forma de se
promover o censo, o governador decidiu
que ele será feito em partes porque, num
todo, poderia apresentar muitos erros, visto

que o funcionalismo estadual chega a apro-
ximadamente 400 mil pessoas - afirmou
Cibilis. Segundo ele, foi institucionalizada a
comissão que vem trabalhando no levanta-
mento de dados dos servidores, que ficará a
cargo da Secretaria de Planejamento e
Controle.

Explicando a mudança na forma de le-
vantamento da situação dos servidores pú-
blicos, disse que "chegou-se à conclusão de
que os formulários, depois de respondidos
pelos milhares de funcionários, levariam
até dois anos para ser analisados e o gover-
nador tem pressa em se inteirar do assun-
to".

- Por áreas, saberemos inclusive com
mais rapidez da localização dos diversos
funcionários fantasmas - disse.

K^Muller
EXCLUSIVO

Bruna Lombardi ensina seus
segredos de beleza
SENSACIONAL

À nova pílula anticoncepcional
SAÚDE

Descoberto o vírus do câncer i
Tudo isso e muito mais em
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Dono da T VS pode ser indiciado
Polícia quer arrolar Silvio Santos no caso Lengruber
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Gracie e Luiz Augusto. 0
advogado e o superintendente

se acusam de agressão

Maracanã vive
clima de guerra

Tumultos, roubos e agressões.
As confusões do jogo Vasco e Flamengo no último

domingo, no Maracanã, não se restringiram ao gramado,
onde os jogadores quase transformam o espetáculo des-
portivo numa guerra. Também fora de campo, houve
sérios problemas, como o denunciado pelo advogado Luís
Eduardo Fairbanks, que acusa o superintendente da
Suderj, Robson Gracie.de tê-lo agredido com uma cabeça-
da na boca após uma discussão concentrada na roleta da
rampa 9.

Na versão do advogado, o superintendente da Suderj
estava atirando torcedores por cima da roleta. Ponderou
que aquilo era um crime, ouviu uma série de palavrões e'
em seguida foi iogo agredido com a cabeçada, tendo
declarado que "você não tem condições para dirigir um
estádio tão importante. Para mim, você é 'um leão-
de-chãcara de inferninho".

Luís Eduardo Fairbanks alega que várias pessoas que
estavam em sua companhia viram não só o desrespeito
aos tocedores como a agressão praticada pelo superinten-
dente da Suderj.

OUTRA VERSÃO
Robson Gracie nega tudo. Informa que, por. volta das

16h30m, suspendeu momentaneamente a passagem de
torcedores pela roleta da rampa 9 porque notou que os
cambistas, através de senhas, enviavam para ali diversas
pessoas, fugindo assim à fiscalização sobre os ingressos,
que eram devolvidos para revenda depois de entregues
nas roletas. "Notei então que um senhor de compleição
física avantajada ajudava torcedores sem ingresso a
pularem o pequeno alatnbrado que separa as partes
interna e externa da rampa. Fiz-lhe uma advertência, mas
minutos depois ele insistiu na mesma prática. Dirigi-me a
ele e o empurrei, mas depois Voltei ao meu posto, pois
estava preocupado com o problema da roleta. O advogado
me seguiu e, enquanto estava distraído, aplicou-me uma
cabeçada. Tentei me esquivar mas ele ainda me atingiu a
testa, onde ainda tem um galo". O superintendente da
Suderj assegurou que não é um homem violento, e para
provar isso disse que não permite mais o uso de arma fogo
dentro do Maracanã, a fim de evitar tragédias.

O ADVOGADO ACUSA
Por sua vez, o advogado Luís Eduardo Fairbanks

mantém sua denúncia de que foi mesmo agredido pelo
superintendente da Suderj. Segundo ele, o fato ocorreu
quando ele saía do banheiro masculino no T andar do
Maracanã, próximo ao setor 4 das cadeiras. Ele diz que
presenciou várias atrocidades e agressões a diversas
pessoas e apenas tentou evitá-las pedindo ao agressor que
parasse imediatamente com aquilo, pois considerava um
crime e uma covardia."Fui xingado - disse ele - e nem tive tempo de
responder, pois recebi uma cabeçada na boca. Solicitei ao
PM que estava próximo da cena para me levar à autorida-'
de competente, e só depois vim a saber que o referido
senhor era o superintendente da Suderj, sr. Robson
Gracie".

ARMAS E ROUBO
- Já se pode ir ao Maracanã armado para assistir a

uma partida de futebol?
A pergunta foi feita pelo sargento-PM do 6" Batalhão,

que prendeu, numa das rampas do Estádio, Cleir da Costa
Brasil; 38 anos, e Carlos Alberto de Oliveira. 30 anos, os
dois portando revólveres calibre 30. Eles disseram que
eram "seguranças" de um hoteleiro e o sargento ficou na
dúvida se eram seguranças ou capangas. Para tirar a
dúvida, os dois foram levados para a 18" Delegacia
Policial. Lá eles apresentaram porte de arma e tiveram sua
conduta abonada pelo "cliente". Depois foram liberados.

Suspenso júri
de Canfagaio

Defesa alega falta de segurança
O tão esperado julgamento dos acusados da chacina

de Cantagalo, marcado paa hoje, às 13 horas, no Tribunal
do Júri de Niterói, foi transferido para o final de junho o
pedido do advogado Luís da Rocha Brás, que entre outras
razões, falou de seu temor pela falta de segurança, já que
fora informado que vários ônibus tinham sido fretados por
moradores, daquele município, interessados em acompa-
nhar o julgamento. Hoje haverá também troca de coman-
do na Polícia Militar de niterói, daí o apelo do advogado,
logo aceito pela juíza Maria Helena Pelegrinetti.

O advogado Luis da Rocha Brás informou ainda que
requereu a juíza que seja anexado ao processo, o inquérito
que apurou o massacre de Moacir Valente e seu emprega-
do Fiote, Anésio Ferreira, o de grande utilidade para o
esclarecimento definitivo do caso. O julgamento de Maria
da Conceição Pereira Pontes e Waldir de Sousa Lima, o
VValdirene, apontados com participantes do ritual maça-
bro que culminou com a morte de Antônio Carlos Vieira
Júnior, o Juninho, foi transferido para o final do mês de
junho.

SEGURANÇA
Luis da Rocha Brás ficou preocupado com a mudança

do comando da Polícia Militar de Niterói, que deverá
ocorrer hoje e que poderia redundar em prejuízo na
segurança dos acusados da chacina de Cantagalo. Suas
ponderações foram aceitas pela juíza Maria Helena Pele-
grinetti, da 3- Vara Criminal, que logo concedeu o
adiamento do julgamento, aguardando com muita espec-
tativa pela população de Cantagalo e também de Niterói.

O apresentador Silvio Santos poderá ser que não. Então Lengruber repetiu a cena e

ANTÔNIO ANDRADE
"SEU ANTÔNIO"

Seus amigos que tanto apoio seu
tiveram e sentem sua ausência, no
dia que seria de seu aniversário,
rezam juntos, na missa que em sua
honra será celebrada na Igreja N.
Sra. Lampadosa. dia 13 de maio às
(__0h. Av Passos. 13. Convidamos
todos que o conheceram para che-
gar ãs09_O horas.
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Indiciado como co-autor no inquérito aber-
to na semana passada com a prisão de
Roberto Lengruber e do diretor do progra-
ma O Povo na TV, da TVS, Wilton Franco,
segundo admitiu hoje o delegado titular de
Crimes Contra a Saúde Pública e Meio-
Ambiente, Milton Fernandes.

O delegado explicou que o apresentador e
dono da TVS poderá ser chamado a depor e
indiciado se houver evidência de que ele, de
alguma forma, colaborou para a realização
das "sessões" de Lengruber. O policial disse
que tem obrigação de ouvir qualquer pes-
soa envolvida no caso. Por enquanto, a
Polícia está tomando depoimento das pesJ
soas que se sentem enganadas por Lengru-
ber.

Hoje,por exemplo, apresentaram-se três
vítimas, uma delas foi um ex-motorista de
caminhão, aposentado por invalidez, João
Spran, de 31 anos de idade, que, após ter
ficado mais de oito horas na fila na frente
dos estúdios da TVS para tentar falar com
Lengruber. foi informado que ele só poderia
atendê-lo em seu "consultório", onde cobra
para dar "passes e consultas" a dezenas de
pessoas por dia.

Segundo João, ao chegar ao consultório,
após ter marcado entrevista pelo telefone, a
primeira providência da secretária de Len-
gruber foi cobrar-lhe CrS 6 mil. Ele esperou
cerca de meia hora até que Lengruber
desceu da sala de consulta no primeiro
andar para atendê-lo na sala de espera. "Ele

perguntou o que eu tinha e eu disse que há
anos sentia dores intensas no corpo intei-
ro".

"Se você quiser que eu faça o serviço eu
faço, mas não posso garantir nada nem
devolver o dinheiro porque já foi contabili-
zado". E diante da afirmativa da vítima
Lengruber abriu os braços, olhou para ci-
ma, passou as mãos pelo corpo do cliente e
perguntou se ele estava melhor. João disse

o paciente piorou."Sinto muito, mas só sei fazer isso",
concluiu Lengruber. João tentou discutir,
mas apareceram dois "leões de chácara",
Lengruber virou as costas^' foi embora.

"O que ele fez comigo foi uma palhaça-
da", disse o motorista, que afirmou só ter
procurado por estar desesperado e não
tinha mais a quem recorrer. Além de João,
foram ouvidas também sua prima Maria
Ines de Souza, que o acompanhou ao Rio de
Janeiro, e um egípcio, Luigi Pinzigalli, de 74
anos, que em setembro do ano passado
procurou Roberto Lengruber para acabar
com uma dor na clavícula.

Maria Ines ficou espantada com a quanti-
dade de dinheiro que viu na gaveta do
"consultório". "Era uma gaveta grande e
cheia, com tanto dinheiro como eu nunca vi
na vida". Para ela, que presenciou a sessão
de seu primo, "os casos de cura de Lengru-
ber não passam de pura encenação". Luigi
Pinzigalli foi obrigado a pagar Cr$ 12 mil
para ser consultado, porque Lengruber não
aceita nem cheque especial. Segundo ele,
"existem apenas uma cama, uma cadeira e
um criado mudo no consultório". "Eu sen-
tei na cama e expliquei o meu problema,
enquanto ele dizia: "nem todos recebem a
graça, mas eu não posso devolver o dinhei-
ro". Luigi imaginava que seria uma cônsul-
ta igual a da televisão, mas ficou frustrado
porque Lengruber apenas pós a mão em seu
ombro e o mandou embora.

Em seguida, tocou a campainha e cha-
mou uma nova vítima. Pinzigalli observou
que ninguém saia curado do consultório. Os
que subiam mancando desciam mancando,
informou ainda que pelo movimento do
consultório, Lengruber deve ganhar muito
dinheiro. Ele acha que Lengruber faz parte
de uma iríáfia que recruta pessoas na peri-
feria e que náo tenham residência fixa e
paga para que elas encenem falsas curas,
abusando da credulidadedo povo.

Lengruber:
santo ou demônio _

Carlos Vinhaes

A onda promovida por um obscuro dele-
gado de Polícia de Sâo Paulo contra o
imantador Lengruber e o comunicador de
televisão Wilton Franco, a pedido de um
médico também desconhecido, mas que faz
parte de uma associação qualquer da cias-
se, ainda está repercutindo no Rio, princi-'
palmente nos meios políticos e espiritualis-
tas.

Np consenso quase que unânime (10 por
1) Lengruber não é mesmo um vigarista,
um explorador da crendice alheia, um char-
latão. Ele não procura ninguém para dar
passes: é procurado. Ele nunca causou a
morte de ninguém ou contribuiu dessa ou
daquela forma para que alguém passasse
desta para melhor por suas mãos. Para
quem sabe o que é imantação, ele é bem
dotado, feito, talvez, junto a uma grande
mesa de iguarias de orixás. Eu já vi muito
disso. É impressionante e nos dá uma gran-
de sensação de bem-estar.

No fim de semana que passou conversei
com muita gente que sabe das coisas e que
não é de se deixar influenciar por ninguém.
E a maioria dos meus interlocutores foi
favorável a Lengruber. Eessa mesma maio-
ria, estranhando o açodamento policial-
médico, perguntava até com certa revolta:"afinal de contas, quem responderá crimi-
nalmente pela morte da cantora Clara Nu-
nes, vítima de um choque anafilático e,
dizem, tia imperícia de uma equipe médica
caríssima e sofisticada? Quando o veredito
do Conselho de Medicina virá a público? E
os outros casos fatais atribuídos a erros
médicos, quando serão devidamente enqüa-
drados no Código Penal?"

O deputado Fernando Leandro, que fre-
qüentou algumas vezes o programa O Povo
na TV e assistiu a Lengruber dar passes,
sempre a pedido, em pessoas doentes e
angustiadas, comentou ontem, na Assem-
bléia Legislativa:

Náo estou em condições de julgar o
Lengruber. Eu não diria, jamais, que ele é
um santo, um milagreiro. Mas também não
posso incriminá-lo. Na televisão ele só apa-
rece para atender a pedidos. Não cobra
nada e nem diz, ou dizia, que tinha conheci-
mentus médicos. Acredito que ele conheça,
inclusive, anatomia humana. Mas isso não
é recluso só aos médicos. Por isso não creio
que ele seja condenado. Acho, ainda, que o
tal delegado paulista deveria, mesmo, era se
preocupar mais com os bandidos que infes-
tam a Grande São Paulo. Quanto aos medi-
cos que estão se queixando de Lengruber,
acho que eles deveriam, por uma questão
de ética e também de consciência, levar ã
barra dos tribunais os seus colegas que,
comprovadamente, mataram ou causaram
males físicos irrecuperáveis aos seus pa-
cientes. Aí, sim, eles teriam o direito de
querer botar na cadeia um homem que não
matou ou aleijou ninguém.

O deputado Aluízio de Castro, do PDS,
advogado e notário público, também não
forma entre os que estão querendo "ver a
caveira" do Lengruber:

Não estou muito por dentro do assunto.
Já assisti muitas vezes o homem pela televi-
são. Náo vi nada de vigarice. Ele, para mim,
dá passes, tem poderes mediúnicos e já fez
imantação e desenvolveu-se. Se isso é cri-
me, procurar apêndice no lado esquerdo;
fazer cesariana sem necessidade, a peso de
ouro; esquecer chumaços de algodão embe-
bidos em tintura de iodo dentro de cinta
operatória. martirizando o paciente; esque-
cer tesouras, pedaços de gaze e até de
toalhas dentro da barriga de operados, no
duro, no duro, o que é? E alguém já foi paraa cadeia por causa de um desses acidentes
operatórios? Que eu saiba, não. Que deixem
o Lengruber em paz. Fiscalizem-no, se ne-
cessário. Mas, por Deus, há coisas muito
mais importantes para que médicos e poli-ciais percam tempo com um cidadão que é
benquisto por muita gente boa.

O deputado Paulo Quental, do PDT, disse
que não vê charlatanismo nem vigarice na
atuação de Roberto Lengruber:

Não sei de caso que ele tenha causado
prejuízo irreparável a qualquer pessoa. Pelo
contrário, pelo que sei, Lengruber procura
fazer o bem, minimizar o sofrimento das
pessoas, principalmente de doentes, alguns
até desenganados pela ciência. Quanto a
Wilton Franco, conheço como um apresen-
tador de televisão, contra o qual nada
tenho.

Outros deputados e vereadores também
opinaram sobre a denúncia e prisão de
Lengruber. Na Câmara, os vereadores Riva-
dávia Maia, do PDT, e Paulo César de
Almeida, do PMDB. deram suas opiniões. O
primeiro disse que recebeu com reservas a
notícia da denúncia e da prisão:

Sempre fico meio desconfiado quando
ouço falar de assuntos desse tipo. Há mui-
tos anos que o Lengruber vem atuando,
curando ou não pessoas doentes, através do
espiritismo. Por que só agora os médicos
estão se preocupando com ele? E por que
não o procuraram em sua casa, preferiram
a televisão? Não tenho nada contra ou a
favor de Lengruber, mas acho que essa
denúncia tem muito mais cheiro de promo-
ção pessoal de quem a fez do que qualquer
outra coisa.

O vereador Paulo César de Almeida, do
PMDB, lembrou que há dias o vereador
Sidney Domingues, tio PDT, denunciou da
tribuna a atuação de Lengruber, a quem
acusou de cobrar CrS 15 mil por consulta:

Não tenho por que duvidar da palavra
do vereador Sidney Domingues. Pelo con-
trário, acho que o representante do PDT é
um homem sério, que merece todo o crédi-
to. Mas essa denúncia de São Paulo me
pareceu estranha e extemporânea. Afinal, o
Lengruber atua há tantos anos, e só agora a
classe médica está interessada em sua pri-
são. Acho que tem gente querendo fazer
média em cima do Lengruber e do Wilton
Franco, um apresentador de televisão cujo
prestígio seria ilegítimo duvidar-se.

Já o deputado Zeyr Porto acha que não
há razão para denúncia e muito menos para
prisões:

O espiritismo é uma ciência respeitada
e respeitável. É, também, religião. Por isso é
necessário que se tenha muito cuidado
com esse tipo de denúncia, para se evitar,
não apenas injustiças, mas também - e
principalmente -discriminação religiosa.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA

O presidente da Associação Médica Bra-
sileira, Mário Barreto Corrêa Lima, compa-
rou a prisão de Roberto Lengruber à de um
assaltante, que coloca em risco a vida das
pessoas, sem contar os traumas e prejuízos
financeiros que causa às suas vítimas.

Barreto lamentou hoje, no Rio, que essas
providências não tenham sido tomadas an-
tes e lembrou que há dois anos foram
encaminhados vários ofícios a órgãos do
Governo, alertando as autoridades quantoas atividades criminosas de Lengruber. Re-
cordou também que a associação, por di-
versas vezes, pediu providências ao então
governador Chagas Freitas: "não sei onde
estava o erro, pois o processo náo foi parafrente".

O presidente da Associação Médica Bra-
sileira disse que Lengruber pratica um
charlatanismo declarado e clássico, "que
tem as piores conseqüências sobre o indiví-
duo. É um assalto às pessoas desavisadas,
que poderão ser acometidas de traumas
profundos ao saberem que nunca seriam
curadas pelo charlatão". Mário Barreto
afirmou que essa prática criminosa da Me-
dicina é condenada em qualquer lugar,
principalmente em programas de televisão.

As motos apreendidas eram um dos
vários campos de atuação da gang. Na outra

loto, índio, empregado do Detran

Empregado do Detran
na gang dos tóxicos
Carros, motos e rifles também na jogada.

Com base nas investigações para desço-'
brir quem fornecia tóxicos aos traficantes
Paulo da Matriz, Chulipa, Tocão, Irmãos
Rainha, Pedro Ribeiro e Paulinho do Tuiuü.
policiais da Delegacia de Entorpecentes
conseguiram prender, na madrugada do
último sábado, uma quadrilha composta
por três homens e duas mulheres. Os presos
só ontem foram mostrados à imprensa. Um
deles é funcionário do Detran.

Com o grupo foram apreendidos 350 gra-
irias de cocaína, seis automóveis, duas mo-
tócicletas possantes, dois rifles calibres 44 e
30/30, farta munição, uma pistola 7.65,
grande quantidade de fotografias tiradas
durante as transações com viciados e papel
vegetal para a confecção de papelotes de
cocaína. O delegado Hélio Vigio acredita
que eles forneçam tóxico para outros trafi-
cantes, não mencionados ainda.

ESTOURO
Há cerca de 10 dias, o delegado Hélio

Vigio, auxiliado pelo inspetor Franklin e
outros policiais, investigavam relação de
Jovelino David do Vale, 37 anos, com diver-
sos traficantes dó Rio. Jovelino é dono de
um depósito de areia na Rua das Rosas, 981,
em Vila Valqueire, para onde o delegado

enviou uma equipe. Os detetives descobri-
ram que pouco material entrava no depósí-
to e este apenas servia como fachada para
negócios escusos. Numa investigação mais
minuciosa, souberam que o depósito servia
de garagem para um Monza 83, Chevette
82, Puma 82, outro Puma 83. Fiat 82, Opala
82, uma Honda CB-400 e uma Suzuki
l.OOOcc. pertencentes á quadrilha.

Jovelino foi preso imediatamente e, na
Delegcia de Entorpecentes, denunciou o
parceiro Antônio Jesus da Silva, o índio. 31
anos, funcionário do Detran. Na casa de
índio, à Rua Luiz Beltrão. 450/303, Vila
Valqueire", a Polícia encontrou 350 gramas
de cocaína. No apartamento 403 do mesmo
prédio, onde mora Jovelino, foi detida sua
amante, Nádia Moura Monteiro, 22 anos. e
apreendidas as armas, munição, material
fotográfico e o papel para a confecção dos
papelotes.

Ao ser preso, Jovelino estava acompa-
nhado do traficante Murilo de Almeida
Carvalho, 36 anos. e da amante deste,
Dayse Lucy Ferreira da Silva, 27 anos.
Nenhum deles confessou ainda onde com-
prava o tóxico mas os interrogatórios conti-
nuam,

Com ciúmes da mulher
matou enteada a faca

Menina de 12 anos tentou defender a mãe
Louco de despeito por não conseguir a

reconciliação com a éx-companheira, a do-
mestiça Aríete Francisco Dias, de 33 anos, o
servente José da Silva Brito, 38 anos, matou
corri uma' facada no peito a estudante
Denise Dias, 12 anos,, filha de sua ex-
mulher. O crime foi cometido em frente à
casa da vítima, Rua Ana da Fé, 19. em
Éden.

Antes de assassinar a ex-enteada, José
espancou Aríete e quebrou os móveis da
casa. Queria a reconciliação de qualquer
maneira. Denise. inconformada com o que
estava vendo, chamou a atenção do serven-
te e este. em resposta, aplicou-lhe uma
bofetada. A estudante revidou. José foi
embora. Instantes depois retornou. Não
admitia ser esboleteudo por mulher, ainda
mais uma menina de 12 anos. Escondeu-se
e esperou que saísse para se encontrar com
as colegas. Quando viu Denise no portão foi
ao seu encontro e, sem nada dizer, desferiu
uma facada em seu coração. Aríete ouviu o
grito c!a filha e foi em seu socorro. Foi
esfaqueada no braço direito. Quando viu
que os vizinhos se aproximavam, o crimino-
so saiu correndo.

VIOLENTO E COVARDE
O servente conheceu Aríete há 10 anos.

José morava na Rua Pereira de Menezes,
192, Engenho da Rainha. O casal resolveu
morar junto, em Éden. Denise, filha de um
casamento anterior de Aríete, tinha 2 anos.
O servente jurou que a amaria como a uma
filha. Tiveram três filhos: Ana Paula, de 8.
José Henrique.de 7 e Carlos Henrique, de 4
anos.

José era violento e costumava bater na
mulher depois das freqüentes discussões.
Ciumento e covarde, só a espancava quan-
do não tinha outro homem por perto que
pudesse defendê-la. Aríete náo pôde agüen-

tar mais. Decidiu separar-se, e há 6 meses
não estava vivendo mais com o servente.
José, no entanto, não admitia ser deixado
por uma mulher. Quase sempre aparecia em
Éden para tentar a reconciliação. Aríete
nao aceitava receber qualquer ajuda do
ex-companheiro. Lavava e costurava para
os outros e, desta forma, conseguia susten-
tar os filhos.

No Dia das Mães, José apareceu acompa-
nhado do irmão Florentino e da cunhada
Eliana. O servente foi carinhoso com a
ex-mulher e os filhos. Queria se passar por
vítima na frente do irmão e da cunhada.
Algumas horas depois, no entanto, José
mostrou sua verdadeira face. Exigiu por
diversas vezes que Aríete voltasse a morar
com ele. Constrangidos, Florentino e Eliana
resolveram ir embora. José os levou até ao
ponto do ônibus. O servente retornou e
propôs insistentemente a reconciliação. Co-
mo Aríete recusasse mais uma vez, passou
a espancá-la. Em seguida quebrou os mó-
veis. Denise reclamou com o ex-padrasto.
Disse para ele ir embora. José aplicou-lhe
uma bofetada. Denise ?. devolveu. O serven-
te foi embora.

Sentindo-se desrespeitado pela ex-
enteada ele resolveu se vingar. Ficou de
tocaia â espera da menina. Quando Denise
apareceu no portão José deu-lhe uma faca-
tia no coração. Aríete foi ajudar a filha e foi
esfaqueada no braço direito) O criminoso
fugiu e Denise morreu no Hospital de São
João de Meriti. À tarde, quando Aríete se'
dirigia à casa de José Ribeiro da Silva,
padrinho cia tillia, onde pediria que a aju-
dasse a custear o enterro de Denise, foi
surpreendido por José na Rua Teixeira de
Carvalho, na Abolição. Pediu socorro. Sur-
giu a RP 54-0997, do 3" BPM. com o cabo
Novine e o soldado Camelo e José foi preso.

Traficantes matam
policial em Mesquita
Tiros atingem também menina de 11 anos

O agente da Polícia Federal Valdir Soares
Rosendo, 31 anos, foi baleado diversas ve-
zes, ontem, ao tentar estourar um ponto de
venda de tóxicos, na Rua Aimoré, 127,
bairro Jacutinga, em Mesquita. O policial
chegou a ser levado para o Pronto Socorro
de Nova Iguaçu mas morreu na mesa de
operações. Ao ser alvejado, estava em com-
panhia do detetive Carlos Alberto Ferreira,
do soldado PM José Manoel de Melo e do
agente federal Vi tor Tempone, que recebeu
Um tiro no braço direito.

Uma menina de 11 anos, Andréa Triõne
Costa, filha de Elizabeth Trione, passava
pelo local no momento do tiroteio e foi
baleada na barriga. Está internada em esta-
do grave na Casa de Saúde Nossa Senhora
de Fátima. Quanto ao responsável pelo
ponto de venda de tóxicos. Eliseu Ferreira
Costa, 37 anos. foi preso e levado para a 52'
Delegacia; em Nova Iguaçu. Com ele foram
apreendidos dois revólveres de calibre 38 e
uma pistola 7,65.

MISSÃO
Utilizando o táxi TN 6012. os policiais

Valdir. Vitor e Carlos Alberto e o PM José
Manoel rumaram, ontem à tarde, para a

Rua Aimoré, a fim de estourarem o ponto
de venda de tóxicos. Vitor dirigia o' carro.
que tinha sobre o banco traseiro a placa
XT 5596. Ao chegarem próximo ao 127,
vários homens atiraram contra os policiais,
que revidaram no mesmo instante.

Andréa, que havia ido numa quitanda,
não teve tempo de esconder-se, sendo aive-
jada na barriga. Valdir foi logo tirado de
combate com uma saraivada de tiros e.
Vitor, mesmo ferido no braço direito, conti-
nuou enfrentando os delinqüentes. A situa-
ção só foi contornada quando chegou ao
local o Patamo 52-0104, do 20" Batalhão.

PRESOS

Os PMs prenderam Eliseu. enquanto os
comparsas dele fugiam. Foram ainda os
soldados que providenciaram socorros
para Vitor e Valdir, levando-o para o
pronto _ocorro ne Nova Iguaçu, onde o
último morreu. O soldado José Manoel de
Melo, que é lotado no 2" Batalhão, foi
levado, preso, para o 20" Batalhão, a fim de
esclarecer sua participação na diligência
Ao que constava, ele participava das invés-
ligações, sem dar ciência a seus superiores

I
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CARTAS
Italva reage

à profanação
Dirijo-me a V. Ex1. com a

intenção de benèficiár-mé
de um precioso espaço cies-
te conceituado jornal, con-
tando com sua generosa
anuência.

Com razão o lamentável
fato da profanação da Igre-
ja de Italva, no casamento
de 23 abril, repercutiu lar-
ga mente nos meios de co-
muílicação. Mas o curioso é
que órgãos de imprensa
manifestaram censura e
hostilidade, náo ao grupi-
nho que agredju e tumul-
tuou, mas ao sacerdote víti-
ma de agressões físicas e
morais. Conseqüentemen-
te, a estranha atitude des-
ses órgãos de comunicação
atingiu também a grande
maioria da população cato-
lica de Italva, sempre ordei-
ra, que se viu colhida de
surpresa por essa agressão
aos seus .sentimentos reli-
giosos.

O brio dessa população
religiosa não podia deixar
de reagir prontamente, o
que se deu de fato. Sua
réáçãò está consignada no
expressivo "manifesto" que
lhe envio anexo; u m
.ibaixo-assinado relâmpago
- leito em dois dias apenas,
com 1613 assinaturas".
Pe. Antônio Paula da Silva.
Italva, RJ.

Tijuca em
abandono

i prefeito do nosso Rio
de Janeiro o médico Jamil
Haddad, carioca e tijucano
como nós (será que ele se
lembra do célebre bife com
fritas no Éden?). Acredita-
mos sinceramente na atua-
ção desse colega das ciên-
cias da saúde, melhorando
o que está tão piorado, a
fim de fazer com que a sua,

minha, a nossa cidade,
volte a ser maravilhosa e
nâo permaneça desastrosa.
Claro está que ele será pre-
eito de toda a cidade, náo

apenas da nossa Tijuca.
Entretanto, será preciso vê-

a com mais amor e dedica-
ção, em virtude do nosso
bairro encontrar-se aban-
donado, sob todos os aspec-
tos, especialmente os de'
obras, limpeza urbana, saú-
de, educação, segurança,
trânsito e favelas (melhor
dizendo: centros comunitá-
rios que vivem no alto do
nosso Rio, nunca recebeu-
do as indispensáveis atem
ções dos que vivem na pia-
nície).

Além disso, como profis-
sional de saúde, nunca será
demais lembrar ao nosso
prefeito a importância de
olhar m^iis pela nossa pro-
fissão,' a odontologia,
dando-lhe tudo que ela me-
rece para defesa da saúde
oral das nossas crianças e
dos nossos adolescentes.

É tão importante a odon-
tologia em sua ação comu-
nitáriá, quenos sentimos à
vontade para lembrar ao
prefeito a criação da Secre-
taria de Saúde Oral, em
virtude de ter a nossa pro-
fissão um mundo de proble-
mas no mundo problemáti-
co que é a saúde oral dos
nossos dias. Todavia, se os
eternos constipadóá men-
tais e anacrônicos espiri-
tuais continuarem obstacu-
lando a marcha irreversível
dos seguidores da ciência
fàucherdiana, verdadeiros
rhisoneístas, que, ao menos,
possa o nosso prefeito fazer,
explodir em toda a cidade
uma permanente e atuante
Campanha de Prevenção
da Cárie Dentária Infantil,
nos moldes da realizada por
nós há 23 anos no Hospital
dos Servidores do Estado,
da rede do INAMPS, sob o
título da Campanha Crian-
ça Sorriso.

Faça isso, senhor prefei-
to, e receba desde já os
nossos agradecimentos, co-
mo também os da nossa
população infanto-juvenil.

Prof. Leopoldo Ferreira -
Faculdade de Ciências da
Saúde da AFE, Academia
Brasileira de Medicina Mili-
tar, Sociedade Internado,-
nal Criança Sorriso e Hos-
pitai dos Servidores do Es-
tado.

Comissão apoia
ex-preso

A Comissão de Defesa
dos Direitos do Preso vem
manifestar publicamente
seu apoio à nomeação pelo
governador Leonel Brizola
do ex-preso André Borges,
como assessor do secreta-
rio de Justiça do Estado.

A Comissão reconhece
que as manifestações con-
tra a indicação de um ex-
preso significam o não en-
tendimento da verdadeira
finalidade que deveria ter o
sistema carcerário

Yvan Senra Pessanha
Secretário-Geral
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Hélio Aguinaga opina que o homem
não pode deixar com a mulher toda a responsabilidade de

do planejamento familiar

Homem entra no
plano familiar

Ambulatório ajuda a limitar filhos
Nossa intenção é mostrar ao homem que ele precisa

arcar com sua parte de responsabilidade na programação
familiar ê não jogar tudo nas costas das mulheres.

A afirmação é do presidente do Centro de Pesquisas
de Assistência Integrada à Mulher e à Criança (CPAIMC),
Hélio Aguinaga, ao anunciar a inauguração, dentro de 10
dias, de um ambulatório de andrologia - voltado para as
patologias referentes à reprodução masculina -que, como
o feminino, dará assistência aos homens quanto ao plane-
jumento familiar.

O CPAIMC -que funciona no Hospital São Francisco
Xavier, na Avenida Presidente Vargas, 2.863, desde 1975 -
vinha atendendo num só ambulatório homens e mulheres
com problemas de reprodução, infertilidade e impotência.
Hélio Aguinaga considera que o ambulatório misto inibia
um pouco os homens que, agora, com um ambulatório
especial, irão aparecer em maior número:

Para ser atendido aqui, não é necessário convênio
médico, tudo é feito gratuitamente - frisou.

A vasectomia, por exemplo - operação de esteriliza-
ção masculina -, já foi feita em dezenas de homens* só"pela divulgação verbal", contou o presidente do Centro.
A operação - que leva cerca de 10 minutos e pode ser feita
até no mesmo dia da consulta do paciente, após anestesia
local - não tem efeitos colaterais e, ao contrário do que
muitos pensam - enfatiza Aguinaga -, já foi usada
antigamente para elevar a potência sexual de idosos.

Para se submeterem à vasectomia - que consiste na
ligadura do canal deferehte para impedir a passagem dos
espermatozóides - os homens precisam ter cerca de 35
anos e família constituída.

TV pode evitar desnutrição
O pediatra Benjamim Schmidt disse ontem, na aber-

tura do I Congresso de Educação e Saúde da Criança e
Meios de Comunicação, que a televisão e o rádio deveriam
dar mais atenção às populações carentes. Assim - disse
Schmidt - estariam colaborando com a medicina, na
diminuição da mortalidade infantil, que ocorre, em geral,
por falta de informação.

A nutrição, "princípio básico para o desenvolvimento
físico e mental da criança" foi o tema abordado pelos 150
especialistas em saúde infantil, reunidos no Congresso.
"Pais e filhos devem ser educados em conjunto, e os meios
de comunicação podem fazer isso". Essa é uma das
conclusões dos especialistas, que acham que, "se em cada
novela e desenhos infantis um personagem de grande
apreciação mostrasse a importância de certos alimentos
na formação da criança, educaria mãe e filho ao mesmo
tempo".

EDITAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO

Dia 24 de maio de 1983, às 14:00 horas, na Avenida
Erasmo Braga, 227-grupo 710.

HELCIO MELLO SOARES, Leiloeiro Público esta-
belecido na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida
Erasmo Braga, 227 - grupo 710, faz saber que, devida-
mente autorizado por HASPA S.A CRÉDITO IMOBI-
LIÁRIO, Agente Fiduciário designado pelo BANCO
NACIONAL DA HABITAÇÃO, venderá, na forma da
Lei (Decreto-Lei n" 70, de 21.11.66, e regulamentação -
RD-58/67, RC-24/68 e RD-8/70, do BNH), no dia, hora e
local acima referidos, o imóvel adiante arrolado, de
propriedade do(s) devedor(es) indicado(s), para paga-
mento da dívida hipotecária em favor da credora
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

1 - IMÓVEL: Rua Barão da Lagoa Dourada, n" 451 -
apt" 103-Campos-RJ.
PROPRIETÁRIO: MANOEL DE FREITAS MAR-
TINS e VERA LÚCIA PIMENTEL MARTINS.

A venda será feita pelo maior lanço superior ao
mínimo estipulado, mediante pagamento a vista, po-
dendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20%
(vinte por cento) do preço da arremata ção acrescido da
comissão do leiloeiro - 2% (dois por cento) sobre o
valor do lanço mínimo e 5% (cinco por cento) sobre o
que exceder este montante, além da taxa devida por Lei
à Junta Comercial e ISS. Nesse caso, o saldo (80%)deverá ser pago, impreterivelmente, rio prazo de 8
(oito) dias, sob pena de anulação da hasta e perda do
sinal em favor da exeqüente, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Eventuais débitos fiscais a cargo do arrematante.

Os interessados na aquisição dos imóveis, desde
que pré-qualificados junto à credora até o dia 17/05/83,
poderão ter os seus lanços financiados através do
Sistema Financeiro da Habitação.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos
interessados informações mais pormenorizadas. Rio de
Janeiro, 10 de maio de 1983.- Helcio Mello Soares -
Leiloeiro Público (374-A. Serra)
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^ FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S/A ^\^ Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÃO V^
C^ via ÁFRICA DO SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e H0NG K0NG. ^
\\ Aceitamos cargas para outros portos com transbordo. v^

Carregando no Rio cerca de: v

|

I
ÍN FROTASANTOS -21 de Maio

^ FROTASINGAPORE -07 de Junho
K FROTADURBAN - 12 de JulhoII Descarregando no Rio cerca de:
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FROTAKOBE

-20 de Maio
-20 de Maio
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Sj, AGENTE: K
V^ EXPRESSO MERCANTIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. K
M Rio: Av. Rio Branco. 25-2o andar-Tel: 233-8772 t\
^^ Telex: 2123416 EXME BR víV

NAVEGAÇÃO
Corvetas brasileiras
já têm concorrência
Marinha divulga edital para construção

A Diretoria de Engenharia da Marinha
abriu concorrência aos estaleiros nacionais
para a construção de duas corvetas. Segun-
do o edilal, a habilitação terã prazo até o
mfis de junho, o julgamento das propostas
até setembro de 1984 e o início da obra está
previsto para o primeiro trimestre de 1985,
a um valor atual de US$40 a 60 milhões,
cada uma.

Segundo fontes do setor, essa reserva de
mercado estabelecida pela Marinha brasi-
loira choca-se com a pretensão do estaleiro
espanhol Bazan, de arrendar a Base Naval
de Aratu, no Pará. O rei .luan Carlos chega
ao Brasil dia 14 para tratar, entre outros,
desse assunto. O decreto de arrendamento
da Base ao estaleiro espanhol deverá ser
assinado esses dias.

O Brasil não éo primeiro País da América
Latina em que os estaleiros Bazan passarão

a operar: segundo o periódico chileno "El
Mercúrio", em sua edição deste mês, o.s
espanhóis, além de estarem construindo um
dique flutuante em associação com a em-
presa chilena Asmar, estão também preten-
dendo construir embarcações de guerra,
consistindo a sua parte em oferecer apoio
tecnológico.

O dique flutuante já está quase pronto,
vai funcionar em Valparaíso e será admi-
nistrado pela firma Sociver, que surgiu de
entendimentos entre o Bazan e os estaleiros
chilenos. Outro projeto futuro da Bazan é a
construção de mais um dique flutuante,
mas a iniciativa só deverá ocorrer após
uma primeira etapa de ampliação das insta-
lâções do dique de Valparaíso. As declara-
ções foram feitas ao correspondente do "El
Mercúrio", em Madri, Ciro Õuintana.

Fragoso Pires assume
sindicato de armador

E propõe a conquista de novos mercados
"No Brasil, a indústria da construção

naval só será forte na medida em que
houver uma armação nacional forte, capaz
de lhe comprar a mercadoria que produz e
de operá-la de forma eficiente e convenien-
te aos interesses da Nação, especialmente
no que diz respeito ã exportação e às
conquistas dos mercados estrangeiros, que
precisamos conseguir a qualquer preço".

A afirmação é do novo presidente do
Syhdârma- Sindicato Nacional das Empre-
sãs de Navegação Marítima, José Carlos
Fragoso Pires, em seu discurso de posse na
direção da entidade para os próximos três
anos. Como vice-presidentes do Syndarma
foram investidos Carlos Cordeiro de Mello
e Meton Soares Júnior.

CRISE "SUIGENERIS"
José Carlos Fragoso Pires, que assumiu a

presidência do sindicato em substituição a
Wilfred Penha Borges, afirmou que recebe
a função "talvez no momento mais difícil
da história da navegação brasileira, espe-
cialrriente no que concerne ao longo curso,
que sofre os reflexos de uma situação
internacional "suigeneris", absolutamente
depressiva e sem nenhum similar pela sua
magnitude em outras épocas da história".

O novo presidente disse, ainda, estar
consciente da responsabilidade que o espe-

ra e concitou toda a comunidade da Mari-
nha Mercante a assumir, junto com ele, as
responsabilidades "dentro dos limites que
cabem a cada um, visando sempre interesse
geral da sobrevivência da atividade acima
de interesses imediatos e particulares de
cada um".

Enfatizou que o trabalho "só poderá ter
êxito se nos conscientizarmos de que a crise
por que passamos exige uma cooperação
muito grande entre todas as partes envolvi-
das e, sobretudo, uma grande dose de res-
ponsabilidade nos limites de seus, pleitos,
tendo sempre em conta ser fundamental a
preservação das-atividades marítimas aci-
ma de tudo".

EXPECTATIVAS
As expectativas de Fragoso Pires com

relação ao Ministério dos Transportes são
de uma atuação serena e segura, assim
como da Superintendência Nacional de Ma
rinha Mercante, "a quem cabe estabelecer
as políticas de navegação, ordenar suas
linhas de ação e seus regulamentos"

Quanto à Marinha de Guerra, disse
aguardar atuação firme e'consciente em
sua esfera de ação, principalmente no que
possa agravar o custo da embarcação na-
cional e a disciplina do trabalho marítimo.

BALANÇO L. C. Pinto Amando

Exemplo de eficiência
Um exemplo de eficiência vem sendo

dado pela Sunamam no trato de suas
atribuições específicas. Há quase dois me-
ses depois de assumir, o superintendente
ainda se esquiva de prestar contas ã opi-
nião pública. Enquanto isso, diversas de-
missões de funcionários se processam e a
casa vai sendo arrumada de acordo com a
dimensão dos problemas, economizando
migalhas com a dispensa dos servidores,
deixando para segundo plano a crise finan-
ceira que a autarquia atravessa. Seus diri-
gentes preocupam-se com a formação do
staff, sintonizados, sobretudo, em encher o
barco de marinheiros, como se o órgão
fosse uma linha auxiliar da Marinha. A
economia de tostões que vem sendo aplica-
da na Sunamem segue exatamente o con-
trário da receita recomendada por econo-
mistas, que propõem tratamento de choque
para as finanças do País. Afinal, os peque-
nos servidores não são responsáveis pela
situação de insolvência a que o órgão
chegou. A verba gasta em custeio de pes-
soai absorve apenas um por cento da arre-
cadação da autarquia, porém as funções
mais polpudas são pagas em outras folhas,
algumas pelo Lloyd Brasileiro e outras pelo
Geipot. Isto provoca distorções e revolta

entre os funcionários e uma série de malefí-
cios à administração.

Os novos dirigentes, há cinqüenta dias
nos destinos da Marinha Mercante, ancora-
ram o barco, detendo-se aos pequenos e
microproblemas. Nesta quinzena, a Suna-
mam entra no dead line do prazo de paga-
mento de sua dívida externa. Terá que
resgatar cerca de USS 200 milhões de amor-
tização e parcela do serviço da dívida exter-
na. Em menos de quatro meses renegociou
seu débito, para carência de 5 anos, empur-
rando o problema para depois da posse do
novo Governo.

Com todo esse volume de dinheiro em
jogo, a autarquia vem pensando apenas em
reduzir o funcionalismo que lotou, semana
passada, o serviço médico em busca de
calmante, em face da notícia de que pelo
menos a metade seria posta na rua.

Enquanto não sai a nova estrutura, pro-
jetada sob o argumento de que a Sunamam
náo cuidou da Navegação, o órgão faz uma
operação semelhante à "queima de arqui-
vos", demitindo velhos servidores, talvez
por saberem demais, e assim entra definiti-
vãmente em rota de colisão, cuja alternati-
va parece ser desejada.

24 horas nos portos
do Estado do Rio

Pesquisa mostra o resultado de um dia de trabalho
Em 8 quilômetros de cais,

571 trabalhadores movi-
men tam, em 24 horas de
serviço, 65 mil toneladas
dos mais variados tipos de
mercadorias no Porto do
Rio de Janeiro, operando 29
navios e 163 equipamentos,
que vão desde empilhadei-
ras a pontes rolantes. Este
é, segundo pesquisa reali-
zada pela Companhia Do-
cas do Rio, nesse porto e
nos de Sepetiba e Angra
do.s Reis, o resultado de um
dia de trabalho portuário
no mês de maio.

A movimentação de gra-
nel líquido atingiu 1.923 to-
neladas, a de carga geral,
9.346 toneladas, e a de gra-
néis sólidos, 23.034 tonela-
das. Do total de graneis
sólidos descarregados ou
embarcados, 2.310 tonela-
das corresponderam â mo-
vimentação do trigo, 1.420
toneladas, ao sal, 785 tone-
ladas. ao embarque de ferro
sílico, e 188 toneladas, ao
movimento do peixe conge-
lado. As movimentações de
carvão e minério de ferro
foram as mais significati-
vas, com, respectivamente,
10.318e 8.013 toneladas.

Nos pátios e armazéns,
em operação de recebimen-
to de carga para posterior
embarque ou de entrega
aos seusconsignatários, fo-
ram manipuladas 30.700 to-
neladas, que corresponde-
ram a 47% do total movi-
mentadono dia.

IfS^llr K

Eng. Pedro Batouli

Segundo o relatório da
Docas, as paralisações
ocorridas durante as opera-
ções somaram 254 horas-
terno, correspondendo a
32% do tempo operacional
colocado à disposição dos
requisitantes dos serviços.
Desse total, 88% foram de
responsabilidade dos prõ-
prios usuários.

O desempenho operacio-
nal alcançado nas ativida-
des foi mais significativo
com relação ao minério de
ferro, com 991 toneladas/
hora movimentadas, segui-
do do carvão, com 209 to-

neladas/hora, e o granel li-
quido, com 15S toneladas/
hora.

SEPETIBA
O Porto de Sepetiba apre-

senta operação bastante di-
ferente do Porto do Rio:
enquanto o segundo utiliza
os mais diversificados tipos
de equipamentos e de cate-
gorias funcionais, o primei-
ro se vale de modernos
equipamentos e mão-
de-obra especializada, devi-
do à operação como termi-
nal especializado em des-
carga de carvão e, futura-
mente, exportação de mine-
rio.

Em seus 10 milhões de
metros quadrados, Sepetiba
movimentou 12.796,3 tone-
ladas, utilizando 74 funcio-
nários e 12 equipamentos
variados, com predominân-
cia de transportadores de
corrida, em número de oito.
O nível de produção alcan-
çou 819 toneladas/hora. o
tempo de trabalho efetivo
foi de 15 horas e 37 minutos
e a paralisação de cerca de
8 horas.

ANGRA DOS REIS
O porto de Angra dos

Reis. que recebe grande
parte do trigo consumido
no Estado e escoa para o
exterior muitos de nossos
produtos siderúrgicos,
transportou em 24 horas de
operação, em seus 400 me-
tros de cais, 11.327 tonela-
das de materiais siderúrgi-
cos.

MONGERAL COLUNA
DO SERVIDOR

Paridade: pode sair
hoje nova resolução

A resolução do secretário estadual de Administração
destinada a alterar os critérios de aplicação da paridade
deve ser publicada hoje, secundo informou o chefe de
gabinete dá Secretaria, prof. Jorge Luís Souza e Silva, a
coordenadora da Comissão dos Aposentados do Rio de
Janeiro, prof'' Lubélia Cleo Conforto.

Amanhã, às I5h, os servidores vão reunir-se na sede
da União Nacional dos Servidores Públicos Civis (UNSP)- Av. Passos, 122, 12" andar - para analisar a resolução e
discutir a situação das diretoras de escola aposentadas
antes da publicação da Lei 5.692, de 1971, que não estão
sendo beneficiadas pela Lei 580/82 - Novo Plano de
Vencimentos do Magistério.

Se o novo ato administrativo não tiver sido publicado
até amanhã, entretanto, o.s aposentados aproveitarão o
encontro para marcar nova concentração na Secretaria de
Administração, com o objetivo de obter uma cópia dc
documento.

Lubélia náo vê justificativa para o'sigilo com que a
Secretaria de Administração vem cercando a resolução
porque "até mesmo por ocasião do envio do projeto de lei
da paridade à Assembléia, os aposentados tiveram acesso
aos estudos e puderam alterar o texto original, evitando
sérios prejuízos. Se um representante dos aposentados
participou da comissão revisora do.s critérios de paridade,
não há porque manter os ex-servidores sem informações
precisas a respeito do assunto".

DIRETORA
A propósito do enquadramento das diretoras de

escola, recebemos carta da proP Yvone Santos, que
passamos a transcrever:"Sou professora IV, 30 .anos de serviço, diretora de
escola.

Em 1971 trabalhava também como diretora. Houve
uma lei que beneficiou os ocupantes de função gratifica-
da, enquadrando-os como especialistas de educação. Em
1977 fui readaptada ex-officio por motivo de saúde.

Requeri enquadramento como especialista. Preenchi
todos os requisitos exigidos pela Administração. O pedido
foi indeferido. Fiquei apenas como professora IV. Basea-
ram o indeferimento na minha readaptação.

Qüe país é este onde você preenche todos os pré-
requisitos, pois na época (1971) estava atuando como
diretora, e é negado o enquadramento? Readaptado, por
acaso, é pária? Não tem direito a benefícios? Só tem
direito de trabalhar?"

Infelizmente, não dispomos de informações objetivas
a respeito do caso. Acreditamos, entretanto, que a comis-
são mista das secretarias estaduais de Administração e
Educação encarregadas de rever o enquadramento do
magistério reexaminará todas as questões pendentes.

Supremo promove servidor
também nas classes finais

O ministro Cordeiro Guerra, presidente do Supremo
Tribunal Federal, expediu portaria promovendo os servi-
dores do órgão para as referências finais das classes
funcionais ocupadas até o mês passado, numa iniciativa
que abre caminho para a solução de questões que se vêm
arrastando há vários anos na administração direta do
Poder Executivo, tais como a dos agentes administrativos
C do Ministério da Marinha.

A decisão do ministro atinge os ocupantes da classe
especial, das categorias de níveis médio e superior, com
efeito retroativo a 1 de aBril último. Através da portaria
resolve o presidente do STI^:"I - movimentar os ocupantes das classes especiais
das categorias funcionais integrantes do Quadro da Secre
taria para a última referência da mesma classe;

II - nas categorias funcionais de nível superior,
conceder progressão funcional aos ocupantes dos cargos
das demais classes, com elevação dos respectivos cargos,
posicionàndó-os nas classes superiores a que pertençam
nas referências da nova classe, da maior para a menor, na
mesma ordem de preferência em que se encontram na
situação atual, agrupando-se duas a duas referências da
classe inferior com uma da classe imediatamente superior.

III - nas categorias funcionais de nível médio, conce
der progressão funcional aos ocupantes das demais cias-
ses com a elevação dos respectivos cargos, posicionando-
os na referência final da classe imediatamente superior;

IV - observada a lotação global das categorizo, os
cargos que ultrapassarem a lotação de cada classe, fixada
no art. 52 do Regulamento da Secretaria, ficarão como
excedentes na nova classe, revertendo à inicial quando
vagarem, na proporção de uma para cada duas vagas que
ocorrerem;

- esta portaria produzirá efeitos a partir do dia 1 de
abril de 1983".

Ao comentar a decisão, o leitor José da Silva Ponde,
que enviou cópia a esta coluna, observa que o ministro
Cordeiro Guerra efetuou promoções extraordinárias de
uma classe para outra.

- Nada vemos de errado nisso - diz o leitor. Ao
contrário, ficamos satisfeitos porque o funcionalismo
federal, como é sabido, sofre tremendamente com a
política adotada pelo Governo, seja no plano de remune-
ração seja no de promoções, neste último caso ficando 0
servidor paralisado infinitamente na penúltima classe, já'
que as vagas na classe especial estão lotadas.

Em tempo
Servidores do Município começam a articular movi-

mento visando à criação de um novo órgão de
assistência médica para a classe. Eles pretendem, entre;
outras medidas, denunciar o convênio do Município com o
!ASERJ.«de vez que essa autarquia já não comporta o
atendimento aos servidores estaduais e ao pessoal das
Prefeituras. • Auxiliares operacionais de serviços diversos
(área de atendimento) do Ministério da Saúde reivindicam
ao ministro Waldyr Arcoverde e ao diretor-geral doDASP
a equiparação salarial aos auxiliares de enfermagem,
alegando que exercem atribuições da mesma natureza e
idêntico grau de complexidade.

PAGAMENTOS - O Banerj credita os vencimentos do
Estado e Município-grupo 06; 1PER.I (pensão) - grupo 05;
Nátrori; Tribunais de Alçada, Contas e Justiça -grupo 06.

Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

À 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 pecúliodo que qualquer oulraentidadede previdência pri-vada. Transformou a previdência supletiva em um

instrumento imprescindível ao bem-estar social.
Mongeral. 148 anos de segurança. Confiança feita

no tempo.

MONGERAL
FUNDADO EM 1835

RIO DE JANEIRO. RJ ¦ Rua da Quitanda. 62
Av Graça Aranha. 327 - 5 ' andar ¦ Tels 242-0057 e 242-2871 j
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TURFE
TUCUJUS FOI

DESTAQUE NOS
TRABALHOS DA SEMANA

A pista de areia apareceu em condições regula-
res nas manhãs cie sábado e dc domingo, impedindo,
assim, que marcas expressivas fossem registradas
nos relógios. O calor insuportável, também prejudi-
cou o ritmo das atividades, obrigando grande parte
da cavalhada a trabalhar sem preocupação de tempo.
Mesmo assim alguns animais deixaram impressão
favorável.

OS MELHORES
Tucujus produziu o melhor trabalho da semana,

quando passou os 1.400 cm 89s, saindo e chegando
no mesmo ritmo para cruzar o espelho com ótima
desenvoltura, bem controlado por J, Ricardo, seu
jóquei de sempre. Demetrius foi outro que agradou,
mostrando estar pronto para reaparecer em público.
Conduzido por Paulo Cardoso, troxe 103s 2/5 da
milha, arrematando com boa disposição, ao lado de
um companheiro de três anos, ainda inédito no turfe
carioca, que o esperou pelo meio do caminho.
Canalette mostrou boa forma ao cravar 84s dos
1.300, finalizando com ação desenvolta junto à cerca
interna e Champagne Bisquit, saindo largo da milha,
registrou 77s 2/5 nos últimos 1.200 e desceu a reta
correndo com desembaraço, quase que pela cerca
externa, no governo de J. Ricardo.

OUTROS EXERCÍCIOS
Gay Clare está de novo em boa forma, o que

revelou ao cravar 64s no quilômetro, correndo bem
nos metros derradeiros. Express World, que vem de
vitória, seguiu melhorando, tanto que passou os
1.600 em 106s, correndo sempre no mesmo ritmo e
terminando com boas reservas. Gambardina igualou
a marca e arrematou firme pelo centro da pista e
Gubbiano trabalhou na base do carreirão, nos 1.300
em 93s, mas agradando sua disposição. Gramontana
foi vista numa partida de 1.000 metros em 66s, firme,
e Bagdad Sin melhorou a marca para 64s 3/5,
deixando impressão favorável. Valve trabalhou na
reta oposta, saindo com violência da milha e levan-
tando na entrada da reta. Registrou 63s no quilôme-
tro percorrido. Zicho agradou com seus lOls nos
1.500, uma vez que saiu devagar e desceu a reta à
vontade. Achego não se empregou no quilômetro em
69s2/5 e Master Tung também trabalhou devagar,
passando os 1.400 em 93s, sem preocupação de
tempo. Afternoon Sun igualou a marca e chegou
com algumas reservas, antes de Eciano passar os
1.300 em 84s 2/5, saindo apressado e esmorecendo
um pouco nos metros finais.

Smart Alec, que vem de boa vitória, continua em
progressos. Foi o que mostrou nos 1.300 em 85s 2/5,
arrematando com muitas sobras pelo centro da pista.
Gary Boy trabalhou devagar, nos 1.500 em 103s, só.
para manter a boa forma que ostenta no momento.
Safara também não se empregou nos 1.200 em 82s e
Extra Misty seguiu pelo mesmo caminho, trazendo
96s dos 1.4Ò0, completamente contida. Dudus Friend
registrou 93s nos 1.400, terminando firme, e Ilcocia-
no foi visto nos 1.300 em 91s, muito poupado.
Baronesa, finalmente, preparando-se para o próximo
clássico de potrancas, agradou com seus 90s nos
1.400, pois chegou ao espelho com muito apetite.

As vitórias de Ebbrezza e de Washing nas
provas da Taça de Ouro não foram obtidas por acaso.
Tanto a potranca como a potro, embora não estives-
sem em evidência dentro da turma dos três anos, já
tinham revelado qualidades nas pistas. A filha de
Felício sempre foi tida em boa conta por seus
responsáveis e quando os percursos aumentaram
confirmou o que dela se esperava, vencendo com
autoridade. Além disso, Ebbrezza é outra égua
quando pega uma grama leve, desferrada.

Washing, por sua vez, sempre venceu quando
corre sem as ferraduras. É verdade que Never Be Bad
facilitou sua vitória ao abrir na treta, quando não
pôde ser corrigido por seu piloto, que perdeu o
chicote durante a disputa. Mas Washing contou com
uma direção acertada por parte de F. Pereira Filho,
que o correu sempre junto à cerca interna à espera
de uma passagem, que surgiu nos metros derradei-
ros. Lançado junto à cerca interna, o filho de Feroce
passou pelos adversários sem luta, para vencer
tranqüilamente.

Anis e Bright Pollux decepcionaram. A égua não
correu nada, mostrando que alguma coisa se passou,
pois vinha muito empurrada na reta oposta e não
conseguia acompanhar a carreira e Bright Pollux,
que figurou na fase inicial da corrida, esmorecendo
no direito, mostrou pouca resistência para abordar
percursos que ultrapassem os 1.600 metros.
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Paulo Cardoso, esteve bem nos trabalhos da semana

FAÇAM O JOGO
BARBADA: 2M
BOA DE UH: 4? 4
MELHOR DUPLA: 4" 34
AC DE VENCEDOR: 2" 4 - 4" 4 - 7« 5
AC DE DUPLAS: 1" 34 - 4" ,34 - 7" 23

PALPITES PARA CAMPOS
P-r Vantajosa - Oxius - Und So Weitter
2"- Vocal - Boreal - Senta Pua
V- Vicio -Zag- Destro
4"- Aroch - Çandy's Pet - Veremus
5" - Domingas - Dalaris - Boul Mich
6"- Colman - Klipper - Delia Scaila
7" - Caledon - Fuzileiro - Cesto

Gil Moniz Viana

América quer Jorginho
Só troca Airton pelo ponta-direita do Palmeiras
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Com o Vasco fora da briga pelo título da Taça de Ouro,
o apoiador Geovani será incorporado à equipe de Jair Pereira e

tem presença certa no sábado, diante do Campo Grande.

Juniores reforçados
Geovani, Boni e Sidnei serão incorporados.

Geovani, do Vasco, e Boni e Sidnei,
do São Paulo, serão incoiporados à
Seleção Brasileira de Juniores, já que
seus clubes foram eliminados da Taça
de Ouro. Assim, Jair Pereira já poderá
contar com dois titulares para os
treinamentos e só ficará na depen-
dência das apresentações de Adalber-
to, Gilmar e Bebeto, que ainda estão
integrando o Flamengo na Taça de
Ouro.

A Seleção Brasileira de Juniores já
acertou um amistoso contra o time de
profissionais do Campo Grande, sába-
do à tarde no Estádio ítalo Del Cima.
Nessa partida, Jair Pereira prentende
lançar a seguinte equipe: Hugo; Hei-
tor, Boni, Jorginho e Branco; Demé-
trio, Dunga e Geovani; Mauricinho,

Ferreira e Paulinho.
Ontem a Seleção de Juniores reali-

zou treino físico, pela manhã, e
técnico-tático à tarde, no campo do
Centro de Educação Física Adalberto
Nunes - CEFAN. Mesma programa-
ção está prevista para amanhã. No
dia seguintej os juniores farão um
jogo-treino contra o time da Fábrica
Estrela, em Raiz da Serra. Sexta-feira
haverá folga para o elenco. O próxi-
mo amistoso, que seria dia 18 contra o
time principal do Bonsucesso, ainda
não está confirmado.

Visando ã conquista do título mun-
dial de juniores, no México, 16 joga-
dores estão treinando há duas sema-
nas no CEFAN. Após o dia 15,o trei-
nador Jair Pereira escolherá os 18

jogadores que viajarão para o Mexi-
co, e terá de cortar quatro. Bebeto
será testado como centroavante, e se
corresponder, Marinho poderá ser
dispensado.

À viagem para o México está mar-
cada para o dia 22. Inicialmente, os-
juniores farão um período de adapta-
ção à altitude na cidade de Guanajua-
to - 2.040 metros acima do nível do
mar - até o dia 31 de maio. Depois, a
Seleção Brasileira descerá para Gua-
dálajarà, onde disputará a primeirafase do Mundial, enfrentando Holan-
da, União Soviética e Nigéria. Se
terminar em primeiro lugar no grupo,o Brasil disputará a próxima fase em
Leon, e, se ficar em segundo, jogaráem Monterrey.

Santos só pensa em
vencer Atlético-MG

Formiga garante um time bem agressivo
SAO PAULO - Ninguém na Vila Bel-
miro admite um outro resultado que
não seja uma vitória do Santos con-
tra o Atlético Mineiro, quinta-feira, às
21h3()m, no Morumbi, no primeiro
jogo decisivo do Grupo Y da fase
semifinal da Taça de Ouro. O time
mineiro joga essa fase favorecido por
dois empates e, na opinião do técnico
Formiga, um resultado negativo difi-
cultará a classificação de sua equipe
no segundo jogo, no Mineirão. Diante
disso, o Santos promete um time mui-
to ofensivo, marcando sob pressão
para não dar chance de reação ao
adversário, como aconteceu contra o
Goiás.

Ontem à tarde, se reapresentaram
apenas alguns jogadores que precisa-
ram ser examinados. Houve treina-
mento para os que não jogaram con-

tra o Goiás e o ponta-direita Camar-
go, que continua nos planos de For-
miga para esse primeiro jogo, não
treinou com bota, deixando o treina-
dor bastante preocupado:

- Não estou muito otimista quanto
ao aproveitamento do Camargo, pois
continua com o tornozelo esquerdo
inchado. Vamos aguardar e torcar
para que ele se recupere e possa
voltarão time-disse Formiga.

Um pouco preocupado com a situa-
ção de João Paulo, Serginho, Paulo
Isidoro, Dema e Joãozinho, que estão
pendurados com dois cartões amare-
los, o técnico diz que não tem "medo"
do Atlético Mineiro. Na sua opinião,"o Atlético não é nenhum supertime.
E igual ao Santos, nem melhor e nem
pior".

Marcus Vinicius vigia Paulo Isidoro
BELO HORIZONTE - Por considera-
lo um jogador mais eficiente na mar-
cação do que Marcelo, o técnico Pau-
linho de Almeida escalará Marcus
Vinicius no meio-campo do Atlético-
MG e, embora não confirme, o joga-
dor entrará com a função de vigiar
Paulo Isidoro, considerado o pulmão
do Santos. O time mineiro já está
definido, apesar de Reinaldo, com en-
torse no tornozelo esquerdo, depen-
der de revisão médica.

Se correr tudo bem, o Atlético joga-
rá com. João Leite; Nelinho, Fred,
Luisinho e Valença; Heleno, Renato
Queirós e Marcus Vinicius; Catatau,
Reinaldo e Éder. A cota do Atlético
no jogo de domingo foi de Cr$
18.037.750,85 e cada jogador receberá
Cr$ 300 mil pela vaga nas semifinais.
Para as finais, se levar a melhor com

Santos, o Atlético vai propor o
aumento das arquibancadas para Cr$

mil.

Grêmio joga
hoje contra o
Figueirense

FLORIANÓPOLIS - Após a elimina-
ção da Taça de Ouro, o Grêmio volta
a jogar pela primeira vez hoje, às 21
hora, no Estádio Orlando Scarpelli,
contra o Figueirense, que está invicto
há oito jogos.

Figueirense - Luís Carlos; Bruno,
Renato. Carlos Roberto e Hamilton;
Vanuza, Balduíno e Oliveira; Larry,
Albeneir e João Paulo. Técnico: Dani-
lo Alvim.

Grêmio - Beto; Paulo Roberto,
Newmar, De Leon e Çasemiro; China,
Osvaldo, Titã e Bonamigo; Renato e
Caio. Técnico: Espinosa.

29.071 premiados
Foram 29.071 apostadores que fize-

ram os 13 pontos no teste 648 da
Loteria Esportiva e vão repartir o
prêmio de Cr$ 724.943.527,00, cabendo
para cada um CrS 24.937,00, já des-
contado o Imposto de Renda. Foram
premiados apostadores de todos os
Estados, inclusive Brasília, sendo que
São Paulo ficou com quase a metade
dos premiados: 12.641. ORiodeJanei-
ro teve 4.712, Minas Gerais 2.384, Rio
Grande do Sul, 1.690, Paraná 1.577.
Bahia 886, Goiás, 818, Pará 711, S.
Catarina, 683, Brasília 639, Mato
Grosso do Sul 363, Espírito Santo 340,
Pernambuco 297, Amazonas 272, Ma-
to Grosso 226, Ceará 194, Alagoas 167,
Sergipe 134, Maranhão 117, Paraíba
82, Piauí 76 e Rio Grande do Norte 62.
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HASPA S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignora-
do, ficam notificadas as pessoas abaixo nomeadas, para
ciência de que estamos autorizados, na forma da lei
(Decreto-lei ng 70, de 21.11.66, e regulamentação com-
plementar) a promover a execução extrajudicial, em
favor da Caixa Econômica Federal, das hipotecas que
oneram os imóveis a seguir indicados. Ficam cientifica-
dos, outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 02 de maio de 1983 para, querendo,
purgarem o débito e evitar a execução extrajudicial, o
que poderá ser feito nos escritórios de nossa preposta
ASSESSORIA EXECUTIVOS PROFISSIONAIS S/C
LTDA., na Rua Sete dè Setembro, n9 88 - 9" andar, no
horário de 9:00 às 12:00 h e 14:00 às 17:00 h, diariamen-
te, exceto sábados, domingos e feriados:

- SELMO CÂNDIDO E MARIA LÚCIA GOMES
CÂNDIDO
Rod. Amaral Peixoto Km 150 C. 02 - Rio das
Ostras.

- WALDEMAR DIAS DA SILVA E ELZI RANGEL
DA SILVA E AÍLTON CARVALHO BARBOSA E
MARILUCI GOMES BARBOSA
Av. Brasil s/nç- Loteamento Bosque da Praia -3'

- Distrito de Casimiro de Abreu - Rio das Ostras.
- SILVÉRIO MARTINS E EDNA JANINI JACQUES

MARTINS
Rua Francisco Freiras ny 372 - 2" pavimento -
Vinhosa - Itaperuna.

- ANTÔNIO EDUARDO BALBINO
Rua Maria Fraiicisca Borges Reid nv 03 bloco "C" -
Macaé.

- MÁRIO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO E MAT-
HILDE DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO
Rua Maria Francisca Borges do Rego Reid - lote
173 - Loteamento Bairro da Glória - Macaé.

Rio de Janeiro. 02 de maio de 1983
P.P. ASSESSORIA - EXECUTIVOS

PROFISSIONAIS S/C LTDA. (617 - A. Serra>

O Palmeiras, através de seu vice de futebol Hugo
Palaia, anunciou o interesse pelo lateral-esquerdo Airton
em conversa com o dirigente do América, Léo Almada.
Sem perda de tempo, Almada admitiu negociar Airton
desde que Jorginho fosse incluído na transação. Aí foi a
vez de Palaia desconversar. Em São Paulo, porém, circula
a informação de que o Palmeiras vai oferecer Cr$ 50
milhões e o passe de Polozi, por Airton.

Depois de garantir que essa proposta não foi apresen-
tada ao América, mas que poderá vir a ser estudada,
Almada disse que, em princípio, seu clube não tem
interesse em se desfazer de nenhum de seus titulares.
Lembrou que o América está com seu elenco formado e
que só em janeiro de 84 é que voltará a se preocupar com
renovações de contrato. Almada negou também que o
Guarani de Campinas tivesse oferecido CrS 90 milhões por
Moreno.

O contrato de Gil, que vai até o final deste mês, não
será renovado. O Internacional de Porto Alegre mostrou
interesse em Gilcimar mas até agora não formulou uma
proposta concreta e oficial. Gilcimar, aliás, foi a grande
baixa do time no Torneio de Porto Alegre: voltou com
afundamento do . malar, e, ao chegar ao Rio com a
delegação, foi direto para o Hospital Evangélico, onde está
internado. Nesse torneio, o América faturou Cr$ 6 milhões.

Os jogadores se reapresentam hoje de manhã, em Vila
Isabel.

Fluminense vai
pagar salários

Amistosos renderam CrS 20 milhões
O Fluminense retornou ontem ao Rio depois da

excursão de 10 jogos no Nordeste, em que enfrentou
equipes de menor expressão - três das quais amadoras -
apenas com um saldo positivo: o dinheiro suficiente para
acertar as folhas de pagamento de abril e maio. Segundo
os dirigentes, incluindo os três amistosos do Espírito
Santo, o clube arrecadou cerca de Cr$ 20 milhões.

Os jogadores foram liberados até quinta-feira quando
começam a se preparar para o jogo de domingo, em Barra
do Piraí, contra o Royal e um giro ao Equador de 20 de
maio a 10 de junho. Pelas cinco partidas que pretende
disputar no exterior, o Fluminense receberá CrS 22 mi-
Ihões.

* O Fluminense apresentará um estudo, sugerindo alte-
ração da fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, na
reunião da Associação de Presidentes'de Clubes, no Rio,
dia 25. Se aprovado, o trabalho será encaminhado à CBF.
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HASPA S.A CRÉDITO IMOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignora-
do, ficam notificadas as pessoas abaixo nomeadas, para
ciência de que estamos autorizados, na forma da lei
(Decreto-lei n' 70, de 21.11.66, e regulamentação com-
plementar) a promover a execução extrajudicial, em
favor da Caixa Econômica Federal, das hipotecas que
oneram os imóveis a seguir indicados. Ficam cientifica-
dos, outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 02 de maio de 1983 para, querendo,
purgarem o débito e evitar a execução extrajudicial, o
que poderá ser feito nos escritórios de nossa preposta
ASSESSORIA EXECUTIVOS PROFISSIONAIS S/C
LTDA, na Rua Sete de Setembro, nç 88- 9« andar, no
horário de 9.00 às 12.00h e 10.00 às 17.00h, diariamen-
te, exceto sábados, domingos e feriados:

1 - ZENOS RIBEIRO DOS SANTOS.
Rua "A" - ls Distrito de Macaé - Bairro Visconde
de Araújo s/n - Macaé

2- ILSON DA SILVA ROCHA E MARIA RAILDA
DIOGO ROCHA.
Loteamento Bosque do Peró - Lote 09 - Quadra"G"-Cabo Frio

- SIDNEI DA SILVA E NILDA ROSA MARTINS DA
SILVA.
Rua Angelino de Oliveira n9 265 - Bairro Santo
Antônio - Matadouro - 1Q Distrito de Barra de
Piraí- Barra de Piraí

- Nàncy Macedo Lambartini
Rua Gonzaga Bastos n« 209 Bloco "D" Apt« 1.007 -
Tijuca

5- MARIA NICEIA DE AZEVEDO GOMES.
Rua Miguel Ângelo n9 661, Apt9 311 - Cachambi

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 1983.

PP. ASSESSORIA - EXECUTIVOS PROFISSIONAIS
S/C LTDA. (615-A. Serra)

HASPA S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignora-
do, ficam notificadas as pessoas abaixo nomeadas, para
ciência de que estamos autorizados, na forma da lei
(Decreto-lei n9 70. de 21.11.66, e regulamentação com-
plementar) a promover a execução extrajudicial, em
favor da Caixa Econômica Federal, das hipotecas que
oneram os imóveis a seguir indicados. Ficam cientifica-
dos outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias
contados de 02 de maio de 1983 para, querendo,
purgarem o débito e evitar a execução extrajudicial, o
oue Doderá ser feito nos escritórios de nossa preposta
ASSESSORIA EXECUTIVOS PROFISSIONAIS S/C
LTDA na Rua Sete de Setembro, n9 88 - 9> andar, no
horário de 9.00 às 12.00h e 14.00 às 17.00h, diariamente,
exceto sábados, domingos e feriados.

1 - ALTACIR COSTA E HAIDÊE MARGARIDA COS-
TA
Loteamento' Cidade Nova - Lote 18 - S/N9 -

Quadra 42 - Bairro Boa União -Três Rios
->- SEBASTIÃO CARNEIRO DIAS E MARIA DA

PENHA DIAS.
Loteamento Cidade Nova - Lote 07 - S/N9 -

Quadra 41 - Bairro Boa União-Três Rios
3 - JOÃO CARLOS DO AMARAL FILHO.

Loteamento Cidade Nova - Lote 07 - S/N9 -

Quadra 15- Bairro Boa União-Três Rios
•I - BALDOMERO DOS SANTOS ESCAFURA«E NEU-

ZA MARIA MONTEIRO ESCAFURA.
Rua Juvenal Chagas n9 73 - Nova Campos -

Campos
5- LUÍS FERNANDO ALVES DIAS.

Rua Teófilo Gouveia n9 40 -Turfe Clube - Campos

Rio de Janeiro. 02 de Maio de 1983.
P P ASSESSORIA EXECUTIVOS

PROFISSIONAIS S/C LTDA. (616- A. Serra).
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Fia entra para morder
Carlos Alberto exige muito mais garra do time na quinta-feira

'l 
- Para o Flamengo a decisão da vaga

para as finais da Taça de Ouro será na
quinta-feira, aqui no Rio. Temos que vencer
por uma boa diferença de gols a fim de
inverter a vantagem. Mas, para isso, _é
necessário que o time jogue com disposição
redobrada e mostre o dobro da raça e
vontade que apresentou nas duas partidas
com o Vasco.

Este é em síntese, o pensamento do
treinador Carlos Alberto Torres em relação
ao jogo com o Atlético Paranaense, no
Maracanã. Ele garantiu que o time será
mais ofensivo do que nos dois últimos jogos
e em função disso, admite até escalar
Robertinho de saída no comando do ata-
que embora afirme que Baltasar ainda é o
titular da posição. Mas a tendência mesmo
é manter o time que começou o jogo de
domingo. ..

Essa desvantagem agora ate que me cia
mais tranqüilidade. O fato de você poder
jogar por dois empates é um negócio muito
perigoso, uma faca de dois guines. E o

i nosso time mostrou contra o Vasco que
; recuperou a confiança e já esta bem mais
; próximo de atingir todo o potencial.

Carlos Alberto disse que viu o Atlético
i jogar apenas duas vezes, na semana passa-
da contra o São Paulo. Por esse motivo nao

pôde fazer uma análise mais profunda so-
bre o adversário do Flamengo:

Achei que o Atlético está com um bom

Zico acha que
j 1 x 0 já é ótimo

"Temos que entrar em campo na quinta-
! feira com o objetivo único da vitória, mas

r sem essa de ter a obrigação de golear. Se
ganharmos de 1x0, maravilha, pois ai a
vantagem no segundo jogo vira a nosso

'¦ 
favor. E numa fase decisiva com esta qual-

Iquer vantagem é importante.
', Esta é a opinião de Zico em relação ao
Jogo contra o Atlético-PR aqui no Rio. Com
juma pancada no joelho esquerdo, ele será
'poupado dos treinos de hoje e só voltará as
'atividades amanhã, pois também está com

à canela esquerda protegida por uma ata-
,dura, ainda devido a um corte que sofreu
:no amistoso do Brasil contra o Chile.

CONTRATO
Ontem à noite, o procurador de Zico,

João Batista, manteve o,primeiro entendi-
mento oficial com os dirigentes visando à
renovação do contrato do jogador, que
terminará no próximo dia 31. Ele recebeu
uma proposta do vice-presidente Eduardo
Motta e vai estudá-la com Zico, para voltar
a conversar com os dirigentes na sexta-
feira.

. - As"negociações estão bem encaminha-
das e esperamos concluí-las o mais breve
possível. Mas nada está definido até agora,
nem em relação ao valor total do contrato e
nem ao tempo de duração do mesmo.

Boueri admite a
mudança nos jogos

Os jogos decisivos das semifinais (quinta
fase) da Taça de Ouro foram marcados
ontem pela CBF para quinta-feira à noite e
domingo à tarde, mas o diretor de futebol
João Boueri esclareceu que as datas e os
locais poderão ser alterados - no máximo
até o final do expediente de hoje, na CBF,
de acordo com o regulamento - se ocorrer
comum acordo entre os clubes e também
com as emissoras de TV

Doente e visivelmente abatido, Boueri
chegou à CBF à tarde e ficou apenas 10
minutos em seu gabinete, tempo suficiente
para marcar os jogos.

Nesse curto espaço de tempo em que
esteve na CBF, teve que resolver um outro
problema: o presidente da Federação de
Futebol do Estado do Rio de Janeiro - FERJ
-, Otávio Pinto Guimarães, insistiu para
que o jogo Flamengo x Atlético-PR fosse
marcado para 22 horas. O máximo que
conseguiu foi passar o horário de 21hl5m
para 21h30m.

I A tabela ficou assim:quinta-feira - San-
tos X Atlético-MG, às 21hl5m, no Morum-
bi; e Flamengo x Atlético-PR, às 21h30m,
no Maracanã. Domingo - Atlético-MG x
Santos, no Mineirão, e Atlético-PR x Fia-
mengo, no Couto Pereira, ambos às 17
horas.

time, que corre muito e luta o tempo todo, e .
não tenho nenhuma dúvida de que será um
adversário difícil. E só o fato de chegar
entre os quatro melhores times do Brasil,
pelo menos teoricamente, já o credencia,
pois ele teve méritos para isso.

Carlos Alberto achou bom o jogo ter sido
marcado para quinta-feira à noite, pois
assim os jogadores terão mais tempo para
recuperação e ele ganhará mais um dia
para treinar o time; hoje e amanhã ps
trabalhos serão em regime de tempo inte-
gral. O técnico quer aproveitar para fazer
mais treinos táticos e coletivos.

BALTASAR
Apesar da bronca, que levou de Zico no

ioeode anteontem, Baltasar não se abalou
e disse que 

"em futebol isto é uma coisa
natural".

- O nosso objetivo é o mesmo, ou seja, a
vitória E às vezes a vontade de ganhar é
tanta que as reclamações entre os jogado-
res tornam-se normal. Isso sempre existiu
em qualquer time embora ninguém goste de
ouvir uma críüca de um companheiro, pnn-
cipalmente dentro de campo, em pleno
jogo,

O atacante disse também que nao se
sente ameaçado de perder a posição, pois
sente que está em boa forma física e técni-
ca tem se esforçado muito e.nas duas vezes
em que foi substituído, saiu por opção
tática do treinador.

Time joga com o
uniforme número 1
Por iniciativa do coordenador de futebol,

Kleber Camerino, que manteve os entendi-
mentos necessários com os dirigentes do
Atlético, o Flamengo poderá usar na
quinta-feira, contra b time paranaense, o
5eu tradicional uniforme vermelho e preto,
ao invés de utilizar o uniforme número dois
(todo branco), como é de praxe para o clube
que tem o mando de campo (o time visitan-
te veste o seu uniforme principal).

Como os dois clubes têm uniformes rigo-
rosamente iguais, Camerino teve a idéia de
telefonar para Curitiba e acertar essa mu-
dança com os dirigentes do Atlético, que
concordaram de imediato. Assim, na parti-
da de domingo, o clube paranaense poderá
jogar com o seu uniforme vermelho e preto.

CARTÕES

Dos atuais titulares do Flamengo, apenas
o goleiro Raul e o meio-campo Elder estão
"pendurados" com os cartões amarelos e
correndo o risco de ficar de fora do jogo de
domingo, em Curitiba. O goleiro já foi
advertido duas vezes com o cartão discipli-
nar (o terceiro dá suspensão automática),
enquanto Elder foi advertido quatro vezes
com o cartão técnico e se receber mais um
na quinta-feira, também fica fora da parti-
da de domingo.

Súmula do juiz
alivia Roberto

Se depender agora do auditor do Tribu-
nai Especial, Herman Seixal, que vai indt-
ciar o jogador e enquadrá-lo no Código
Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF),
Roberto poderá se livrar de uma suspensão
de 30 a 180 dias. É que a súmula do jogo
Vasco x Flamengo, entregue ontem no
protocolo da CBF, não caracteriza tentati-
va de agressão ao juiz Valquir Pimentel.

Valquir faz um relato minucioso e deta-
lhado dos acontecimentos de domingo mas
em momento algum diz que Roberto tentou
agredi-lo. Num determinado trecho. Vai-
quir redigiu assim: "Expulsei o jogador
número 10 do Vasco, Carlos Roberto de
Oliveira, aos 44 minutos do segundo tempo
por ter se dirigido a mim de forma destes-
peitosa, agressiva e ameaçadora". E narra a
seguir, na íntegra, todos os palavrões que
ouviu: "Vou te dar uma...; seu ...'¦'. Descreve
ainda que Roberto foi retirado de campo
com a ajuda do policiamento e dirigentes
do Vasco e, em duas laudas, procurou ser o
mais minucioso possível para facilitar o
trabalho dos juizes do tribunal.

Valquir, com 43 anos e 15 de carreira no
quadro da Cobraf, apitou 16 jogos na Taça
de Ouro. Garante que, nesse tempo em que
trabalha como juiz, jamais teve um proble-
ma tão sérto em termos de arbitragem.
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LUIZ AUGUSTO ERTHAILi

Momento decisivo
O técnico r/o Flamengo, Carlos Al-

berto Torres, age certo ao exigir dos
seus jogadores o máximo de seriedade
no sentido de golear o Atlético Para-
naense em seu primeiro jogo pelas
semifinais, no Maracanã. Tal atitude
deveria ser repetida por Formiga, téc-
nico do Santos, que também jogará
em casa sua primeira partida nesta
quinta fase da Taça de Ouro, contra o
Atlético Mineiro.

A competição chegou num momento
de capital importância e, se as parti-
das em casa nas etapas anteriores já
eram valorizadas, agora mais do que
nunca devem ser relevadas. A van ta-
gem do empate, tão bem explorada
pelo Flamengo nas oitavas-de-final.
contra O Vasco, e ò privilégio de reali-
zar o último jogo da etapa em seu
próprio campo são fatores que, a tri-
buídos aos- dois A tléticos - Mineiro e
Paranaense -, não devem ser menos-
prezados.

O caráter seletivo dos períodos an-
teriores da competição determinou
um afundamento que só foi ultrapas-
sado por quatro times. Teoricamente,
estão todos em posição de igualdade e
se houve alguma surpresa, como no
caso da classificação do Atlético do
Paraná, é porque a equipe demons-
trou qualidades para superar todas as
provas que-lhe foram impostas pela
disputa. Pode não ser um primor téc-
nico, mas conta com aspectos que a

nutrem de grande resistência defensi-
va e capacidade para buscar nos
contra-ataques os gols necessários.

Desprezar, nesta fase, o jogo em seu
próprio campo é o mesmo que entregar
os pontos antecipadamente. Creio que
nesta primeira rodada já poder-se-á
ter uma idéia mais ou menos precisa
dos finalistas da Taça de Ouro. Se os
times Ua casa conseguirem bons resul-
lados, terão gmndes possibilidades de
chegarem à final. Caso empatem ou
percam, entretanto, dificilmente con-
seguirão recuperar a vantagem perdi-
Ua no campo do adversário.

No caso do Flamengo, representou-
te do Rio nesta penúltima etapa da
disputa, a busca incansável por uma
vitória expressiva é a melhor tática.
Carlos Alberto terá, mais uma vez,
que usar todo o seu carisma de tricam-
peão do mundo para exigir dos joga-
dores o máximo de empenho e dedica-
ção para alcançar um bom resultado.

Podem alguns jogadores do Fia-
mengo, como Zico, salientar a impor-
táncia dja vitória, seja por qualquer
resultado, na ânsia de evitar uma
inoportuna precipitação dos seus com-
panheíros em campo. Porém, não há
como negar que, se o time vencer por
uma diferença mínima, será difícil
conter a fúria do Atlético Paranaense
apoiado por sua torcida no Couto
Pereira.

Carlos Alberto exigiu muito dos jogadores que treinaram ate
escurecer. Edson, ao (ado do treinador, Baltasar e Zezé participaram
alegremente de muitas jogadas ensaiadas numa metade do campo

iríí"-"';! < CO PR
Liminar para escalar Assis

..r, -_ „- „ Ccf-áHin rnutn Per

Peu, no banco, é uma
das principais opções de

gol do Atlético-PR

CURITIBA - Para contar com o
meio-campo Assis, que marcou o
gol da vitória sobre o São. Paulo
sábado, no Morumbi, e que levou o
terceiro cartão amarelo exatamen-
te na partida contra seu ex-clube,
o Atlético Paranaense tentará uma
liminar para garantir a presença
do jogador no primeiro jogo com o
Flamengo, quinta-feira à noite, pe-
Ias semifinais da Taça de Ouro, no
Maracanã.

Esta é a únjca dúvida para o
treinador Hélio Alves definir a
equipe que em princípio manterá a
formação do último jogo. Contu-
do, se Assis não puder jogar, Hélio
Alves já se decidiu pela entrada de
Ivair no seu lugar. O time será
esse: Roberto; Sotter, Jair Gonçal-
ves, Oliveira e Sérgio Moura; Dét-
ti, Nivaldo e Assis (Ivair); Capitão,
Washington e Abel. Peu, empres-
tado pelo Flamengo até o final da
Taça, é uma excelente opção de
que o técnico dispõe no banco.

A diretoria do Atlético Para-

naense confirmou a gratificação
de Cr$ 1 milhão para cada jogador
pela classificação às semifinais do
Campeonato Brasileiro. Se chegar
à final, o prêmio será dobrado,
segundo promessa dos dirigentes,
eufóricos com a excepcional situa-
ção do time.

TORCIDA APOIA
A empolgação da torcida do

Atlético é tão grande que vários
líderes, incentivados pelos dirigen-
tes do clube, já se movimentam
para organizar a viagem ao Rio.
Dez ônibus já-foram alugados para
levarem os torcedores ao Rio, ape-
sar de o jogo ser disputado no
meio da semana e da distância que
separa os dois Estados. A diretoria
do Atlético acredita que, no mini-
mo, 800 torcedores estarão no Ma-
racanã para apoiarem o time e
programarem um esquema de aju-
da e orientação à torcida.

Independente do resultado do
primeiro jogo, a segunda partida

levará o Estádio Couto Pereira à
superlotação, tal o interesse e a
confiança da torcida na equipe. A
renda ultrapassará os CrS 55 mi-
lhões, batendo todos os recordes
locais.

A campanha do time não é das
melhores; oito vitórias, seis empa-
tes e seis derrotas. Marcou 26 gols
e sofreu 23. Mas existe a certeza de
todos de que a equipe se supera
nos momentos mais difíceis. Na
fase inicial, venceu o Grêmio por 2
a 1 em pleno Olímpico,
classificando-se: na segunda fase,

•obteve um empate com a Ferrovia-
ria em 0 a 0, em Araraquara, quan-
do o time do interior paulista apa-
recia como surpresa na Taça. E,
por último, na terceira fase, sur-
preendeu o Colorado, que até en-
tão se mostrava como o melhor
time do Estado, por 2 a 1, garantin-
do a classificação com um empate
com o Atlético Mineiro, em 1 a 1,
no Mineirão.

Roberto fica nervoso
por causa de Jurema

Soube antes do jogo que ela está doente
A declaração do juiz Valquir Pimentel de

que Roberto estava com sérios problemas
particulares e que os teria levado para
campo pegou muita gente de surpresa,
ontem. No final da tarde, a confirmação
veio de dentro do próprio clube: Jurema,
mulher do jogador, enfrenta graves proble-
mas de insuficiência renal e não está des-
cartada a possibilidade de uma intervenção
cirúrgica nos Estados Unidos.

Em casa, ontem. Roberto a princípio
negou a existência do problema. Porém, a
própria Jurema fez o esclarecimento:

- Existe um problema de saúde comigo e
realmente desde que o Roberto tomou co-
nhecimento ficou bastante abalado. Acho
que isso explica o motivo que o levou a
perder a cabeça.

Naquele momento, Jurema não deu enfa-
se à gravidade do problema, talvez até por
desconhecimento. Roberto, no entanto, não
concordou com a tese da mulher:

- Não tem nada uma coisa a ver com a
outra. Todas as atitudes por mim tomadas
foram em função dá partida.

O certo é que estava programada para a
noite de ontem uma reunião estritamente

familiar, na casa do jogador, com o médico
Válter Martins. Ali todos tomariam conhe-
cimento real do fato e sua gravidade. No
Vasco, .ontem, todos eram unânimes em
afirmàrqúe o jogador desconhecia a exten-
são do problema.

POSIÇÃO

O supervisor Paulo AngiÒne, psicólogo,
também náo concordou com a tese levanta-
da por Jurema. Segundo ele, Roberto to-
mou uma atitude que qualquer um, na
mesma situação, tomaria. Acha o supervi-
sor que mesmo o jogador se sentindo abala-
do não levaria o problema para dentro de
campo.

- Isso é um assunto muito sério e sobre-
tudo humano. O Roberto reagiu porque se
viu coagido durante todo o jogo pelo juiz
Valquir Pimentel, que ainda no final o
expulsou de campo. A Jurema pode até
achar que ele reagiu daquela maneira leva-
do por problemas particulares. Eu acho que
isso não tem nada a ver e, aliás, o próprio
Roberto concorda comigo.

u 
s*v &?&• ^wBafci^L .

Vasco deixa de faturar 200 milhões
A desclassificação do Vasco da Taça de

Ouro fará com que o clube deixe de arreca-
dar cerca de CrS 200 milhões e os jogadores
pouco mais de CrS3 milhões. Isso tudo in-
cluindo. além das naturais boas cotas que
o.s jogos dariam, também as cotas de televi-
são.

- Mas o Vasco está muito bem financei-
ramente e náo deve nada a ninguém. Isso
apenas é um dinheiro projetado. Além do
mais espero faturar em amistosos até o fim
do mês mais CrS 40 milhões.

Ontem, depois de uma reunião de mais de
duas horas, entre o presidente Antônio
Soares Calçada, o vice de futebol José Luís
Mano e o supervisor Paulo Angione, nada
ficou decidido. O clube procura amistosos e
já estabeleceu CrS 8 milhões como cota fixa.

- Provavelmente jogaremos no próximo
domingo em Vitória, contra a Desportiva,
num jogo que serviria como complementa-
ção para o pagamento do passe de Geovani.
Porém, nada ficará decidido antes de ama-
nhã (hoje).

KUWAIT

O técnico Antônio Lopes voltou ontem a
criticar o treinador do Flamengo. Carlos
Alberto Torres. Ele também desmentiu
qualquerr entendimento para dirigir a Sele-
ção do Kuwait, em substituição ao atual
técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alber-
to Parreira. Segundo Antônio Lopes, ele
pretende cumprir integralmente seu atual
contrato com o Vasco.

Paulo Sérgio, que deixou para ho/e
a definição do seu contrato, ria ã toa pelo

nascimento da sua filha Morena

Paulo Sérgio é
papai e se anima

Admite até redução no contrato
O nascimento da filha de Paulo Sérgio, ontem, no

Hospital Samaritano, transferiu para hoje um novo en-
contro do goleiro com os dirigentes do Botafogo para a
renovação do seu contrato. Paulo Sérgio passou o dia
nreocupado com a mulher Pepenha e a filha, que ja
recebeu o nome de Morena, e não pôde comparecer ao
clube Ele já admite reduzir a proposta - CrS 5 milhões
entre luvas e ordenado - pois pretende permanecer no Rio

e o diretor de futebol Luís Antônio Cataplan conseguiu o

patrocínio de uma empresa, que contribuíra para a perma-
néncia do jogador no clube. . ,

Hoje Paulo Sérgio e seu procurador, Mareio Sptnao-
Ia deverão fazer o acerto para um contrato até o fim do
ario O zagueiro Osvaldo assinou ontem, mas o atacante
Jérson deverá mesmo ser vendido ou entrar numa troca.
Ele já teve o passe fixado em CrS 20 milhões depois de
esgotadas todas as tentativas de acordo.

O Botafogo poderá participar de um quadrangular de
14 a 17 deste mês. em Cuiabá, com Cruzeiro, de Minas
Gerais Operário, de Várzea Grande, e Mixto. A definição
pode ocorrer hoje se os organizadores do torneio aceita-
rem a exigência do clube: CrS 2.5 milhões por partida.

Zé Mário reúne os jogadores hoje quando reinicia os
trinamentos, depois da derrota de 2 a 1 para o Volta
Redonda, domingo. Para o quadrangular do Mato ürosso
e o jogo do dia 21, em São João Del Rey. ele contara com
Osvaldo e Paulo Sérgio, se renovar.
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O Século XIX,_principalmente pela vinda da corte real
portuguesa para o Brasil, foi muito rico do ponto de vista
artístico. Esta arte, coletada no livro História da Pintura

Brasileira no Século XIX, cedida por 21 museus e colecionadores
particulares, será exposta no Rio, em cinco locais diferentes,

cada um apresentando um segmento respectivo. O primeiro será
inaugurado hoje, às 20h30m, na Casa do Bispo.

riu luva
Brasileira

Arte do Século XIX
em exposição no Rio
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VISTA DA GAMBOA, 1852
Abraham Louis Buvelot

A 

partir de hoje, o Rio sedia o
mais completo e abrangen-
te painel da pintura do Sé-

icuio XIX, composto por 150 obras
originais (seguradas em torno de
Cr$ 2 bilhões), e cedidas por 21
museus e colecionadores partícula-
res. Trata-se da exposição História
da Pintura Brasileira no Século
XIX. Até o final do ano, esta mostra
percorrerá as cidades de Brasília,
Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

Segundo os historiadores, o Sé-
culo XIX foi de grande importância
para a cultura brasileira. Esses 100
anos da história do Brasil foram
muito ricos artisticamente, devido
a fatos como a transferência da
família real portuguesa; a elevação
da então colônia à categoria de
Reino Unido a Portugal e Algarves
e, depois, sede provisória da Corte.

Neste período, houve ainda a
emancipação econômica e a passa-
gem do sistema escravagista para
outro, baseado no trabalho assaia-
riado e, conseqüentemente, o apa-
recimento de uma classe urbana e
um comércio aliado aos grupos in-
dustriais, e por fim a República.

A mostra História da Pintura
Brasileira no Século XIX será divi-
dida em cinco segmentos - em
cinco locais diferentes -, cada um
representando um período específi-
co.

Hoje, será inaugurado o primeiro
segmento, denominado A Pintura
Remanescente da Colônia, 1800-
1830, na Casa do Bispo. No mesmo

local, será montado o Centro Lógi-
co, mostra que usará recursos
audiovisuais, video-teipes, displays,
com o objetivo de oferecer ao visi-
tante uma visão abrangente das
manifestações artísticas ocorridas
em todo o Século XIX

_ O segundo, denominado A Mis-
são Artística Francesa e seus Discí-
pulos, 1816-1840, será inaugurada
amanhã, no Museu do I Reinado,
reunindo obras de 11 artistas, den-
tre os quais Jean Baptiste Debret e
Johan Morits Rugendas.

O terceiro, A Pintura Posterior à
Missão Francesa, 1835-1870, será
aberto na quinta-feira, no Museu
Histórico Nacional, com obras de
Armand Jullien Pallière e François
Auguste Moreaux. Na sexta, é a vez
do quarto segmento, A Proteção do
Imperador e os Pintores do Segun-
do Reinado, 1850-1890. O local será
o Museu Nacional de Belas-Artes.
As obras expostas são de Victor
Meirelles de Lima e Pedro Américo
de Figueiredo e Mello, entre outros.

O quinto e último segmento, A
República e a Decadência da Disci-
plina Neoclássica, 1890-1918, será ,
inaugurado na segunda-feira, dia
16, no Acervo Galeria e Arte. Nessa
data será lançado, também, o livro
que inspirou a mostra, História da
Pintura Brasileira no Século XIX,
do professor Quirino Campofiorito.
Cada segmento terá ainda catálo-
gos específicos, também de autoria
de Campofiorito, editado pelas Edi-
ções Pinakoteke.

VIA SACRA, circa 1810
Manuel da Costa Athaide

Segmento I: A Pintura
Remanescente da Colônia,
1800-1830. Abertura hoje,
às 20h30m, na Casa do Bis-
po (Avenida Paulo de Fron-
tin, 568. Horário: de terça a
dom. das 15 às 20h.

Segmento II: A Missão
Artística Francesa e Seus
Discípulos, 1816-1840.
Abertura amanhã, às
20h'30rn, nó Museu do I Rei-
nado (Avenida Dom Pedro
II, 293. Horário: de terça a
sexta-feira, das 10 às 17 ho-
ras, e sáb. e dom. das 12 às
17h.

Segmento III: A Pintura
Posterior à Missão Franee-
sa, 1835-1870. Abertura
quinta-feira, às 20h30m, no
Museu Histórico Nacional
(Praça Ma. Âncora, s/n).
Horário: de terça a sexta-
feira, das 9 às 18h. e sáb. e
dom. das 14 às 18 horas.

Segmento IV: A Proteção
do Imperador e os Pintores
do Segundo Reinado, 1850-
1890. Abertura sexta-feira,
às 20h3Qrn, no Museu Na-
cionai de Belas-Artes (Av.
Rio Branco, 199). Horário:
de terça à sexta-feira, das
12 às 18h30m, e sáb. e dom.
das 15 às 18h.

Segmento V: A Repúbli-
ca e a Decadência da Disci-
plina Neoclássica, 1890-
1918. Abertura segunda-
feira, dia 16, às 20h.'iüm.
Horário: de terça a sexta-
feira, das 10 às 21 horas, e
sáb. e dom. das 14 às 21 h.
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DONA MARIA I, post. 1808
José Leandro de Carvalho
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Tetê Porcitincula e o contador de "causas "
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JORNALISTA, 

professora e ci-
neasta, Tetê Porcitincula vi-
veu uma grande experiência

no Município de Lages, Santa Catari-
na, filmando sua população, em um
documentário político - musical do
interior brasileiro.

Sempre preferindo a forma de do-
cumentário para fazer seus filmes -
por sua formação jornalística -, Tetê
diz que "o documentário é uma expe-
riência ativa e dinâmica, onde se
pode, de maneira real, abrir espaço
para a crítica social, principalmente
com crise atual.

Exilada durante dez anos, Tetê teve
uma grande surpresa ao voltar, en-
contrando a sociedade civil mais par-
ticipante, e "sentindo uma nova pul-
sação de um novo Brasil, com a aber-
tura política", Fora do País, ela já
trabalhava em cinema e televisão.
Nos Estados Unidos e Portugal, Tetê
teve oportunidade de trabalhar em
produção de VT. Ao chegar no Brasil,
sentiu que poderia registrar algum
movimento social. Nesta época o mo-
viménto que a Prefeitura de Lages
estava fazendo junto à população
começou a aflorar nos jornais. Tetê se
entusiasmou e foi ver de perto o que
estava acontecendo naquele municí-
pio de 200 mil habitantes.

PENSAR O PAÍS
"Lages é um dos maiores municí-

pios do Brasil e reflete, portanto, a
situação política e econômica do Pai,
permitindo que o registro feito servis-
se para pensar no país como um
todo".

Depois de várias entrevistas, o fil
me começou a ser rodado, em 1982,
com a colaboração da Prefeitura e da
população.

O prefeito da época, sr. Dirceu Car-
neiro, hoje deputado federal pelo
PMDB, deu todas as informações so-
bre o processo de Lages. Tetê conta
que ficou impressionada com o traba-
lho deste jovem prefeito, que "em
1976, quando assumiu a Prefeitura,
resolveu abrir uma campanha entre a
população de melhorar as condições
de vida".

A história de Lages mostra como
foi realizada esta campanha, com de-
poimentos de diversos moradores."A câmera, conta Tetê, passeia pelo
município, registrando o que estava
acontecendo. Não teve uma preocu-

pação de maiores direções. A narrati-
va do filme é em cima destes depoi-
mentos e da própria ação das pes-
soas".

Construções de escolas, de casas,
centros de saúde, tudo em forma de
mutirão - "atitude muito usada no
interior do País" - a organização de
associações de moradores - "em cada
bairro tem uma associação forte -
planos de habitação para atender pes-
soas de menos de três salários mini-
mos, são algumas das medidas toma-
das pelo prefeito, a fim de amenizar a
vida urbana na cidade. Núcleos agrí-
colas, correspondendo a associações'
de moradores, foram também organi-
zados, visando o pequeno agricultor.

TRABALHO E PRAZER
A primeira impressão que dá no

término do filme é que são várias
pinceladas independentes, sem liga-
ção. Logo depois, entretanto, nos da-
mos conta que todas as informações
recebidas se enquadram perfeitamen-
te, em nosso cotidiano, fazendo pen-
sar na situação que vivemos, cada
um, na sua cidade."O filme retrata uma experiência
positiva. Eu me preocupei em passar
esta imagem, a junção do trabalho
com o prazer". Para mostrar, de ma-
neira descontraída, os momentos de
alegria e lazer, Tetê filmou os faino-
sos bailes de Lages. "Cada associação
de moradores faz um baile no fim de
semana. É engraçado, pois a gente
acaba sem saber em qual baile vai. A
população gosta muito de dançar e

motivo para bailar". Outras
lormas de lazer e distração destas
pessoas são o artesanato, o vinho è as
deliciosas comidas. Na parte periféri-
ca da cidade a grande festa está no
concurso de gado, festa popular do
município.

Tetê Porcitincula faz questão de
frisar que "as pessoas de Lages, atual-
mente, têm dignidade pessoal". Para
explicar esta condição, o deputado
Dirceu Carneiro, no debate realizado
na estréia do filme, no dia 3 de maio,
disse que tudo começou quando hou-
ve as eleições diretas. O processo
democrático, continua ele, é sem dú-
vida nenhuma, a maneira deconquis-
tar a liberdade do povo, permitindo-
lhes condições de vida".

Lages, A Força do Povo, slogan da
campanha política, está sendo muito

bem recebido pelo público. Filmado
em 16mm - "por ser uma vantagem
no custo da produção" - e com 70
minutos de duração, o filme de Tetê é
muito procurado por universidades e
associações de moradores para o.alu-
guel das cópias. Além, é claro, das
prefeituras, que estão organizando
sessões com debates com a diretora.
Esta semana, Tetê vai a três prèféitu-
ras, discutir o filme: Petrópolis, Itabu-
na e Florianópolis.

DIFICULDADE EM EXIBIR
Há uma dificuldade, porém, para

exibirofilme.Existem poucas casas
de exibição para projetar em Í6rnrri,
No Rio, o Centro Cultural Cândido
Mendes aceitou "o desafio", na opi-
nião da diretora, em exibir seu filme.
Para este tipo de projeção ocorrem
vários problemas técnicos, tendo que
se ter mais de um projetor. "Cândido
José viu o filme e me pediu para
exibi-lo em seu cinema. Antes pensa-
va em exibi-lo na Cinemateca do
MAM, que juntamente, com a Cãndi-
do Mendes formam um circuito para-
leio para este tipo de filme. O resto da
distribuição fica a cargo da Embrafil-
me e da CDI (Cinema Distribuição
Independente). A Embraíilme é a res-
ponsável pela maior parte da distri-
buição.

Quem quiser alugar o filme, basta
ligar para a Ernbrafilme, marcando o
dia da projeção, lugar e hora. O filme
está a disposição de universidades,
bairros, centros culturais, prefeituras
e, até mesmo, para particulares. Mas
difícil é conseguir arrumar um tempo
para fazer um debate-com a diretora."Estou sendo chamada para ir a vá-
rios lugares. Infelizmente não posso
atender a todos. Preciso lançar o
filme, também, nas outras cidades. O
primeiro lançamento foi em Lages,
com a presença da maioria das pes-
soas da cidade. Agora preciso ir para
o Sul e Norte do País".

Lages, A Força do Povo é. sem
dúvida, um filme importante, não só
para o cinema nacional, mas para a
crítica e consciência das condições
humanas vigentes no Brasil. O traba-
lho de Tetê Porcitincula nos dá esta
oportunidade, nos dando esperança
da possibilidade de um lugar melhor
para viver.

Cecília Cavalcanti
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soletur
apresenta:

Saídas Semanais
Operadora: OPTAR
Transportadora: Aerolineas Argentinas

CrS 322 mil
9 dias
CrS 215 mil
5 dias

BARILOCHE
d AIRFS
CIRCUITO ANDINO
A partir de CrS 583 mil-14ou 20 dias
As excursões abaixo são operadas pela Soletur:
CAMINHO DE BUENOS AIRES
Trt *>*"fl mil lí' na Soínave com suspens.io a ai. 'íclo Sul¦*'* "u "'" no Brasil Punia dei Esto. Monlévidéo, e
9 dias Hiiimus Ânus. Volla |ioi avião

CIRCUITO INTERNACIONAL
Cri 970 mil Nas Solnaves. pelo Sul do Brasil. Punia deii.u ciu um [s|c Monlc„ldc0i b Aires. Rosário, Sanla
15 dias Fe. Assunção. foi do Iguaçu. Londrina, ele

CAMINHO 4 BANDEIRAS CrS 265 mil
1 ò llklS - Visildiidu u Sul do FJibsiI, Uiuyuai, Aiguiuuin u

Paraguai^
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CORPUS CHRISTI -

FESIA 00 MATÀO. ECLUSAS E ESTÂNCIAS PAULISTAS
OU CAMPOS JORDÃO-5 dias • POBTO SEGURO -6dias

• CIRCUITO DAS CIDADES HISTÓRICAS - 5 (li,IS
• MINAS COLONIAL' MARAVILHAS DA PRAIA E SERRA- 4 dias

ESTÂNCIAS HIDROMINERA1S DE MINAS - <t dias
CAMPOS DO JORDÃO, A SUlÇA BRASILEIRA - !> (lia1,

• POÇOS DE CALDAS • SERRAS GAÚCHAS - 5 dias
PARATV - RIVIERA PAULISTA - ILHÃBELA - 4 dias

MARAVILHAS DO LITORAL CAPIXABA - 4 dias
• CIDADE DA CRIANÇA. SIMBA SAFARI, PLAY CENTER - 3 dias

CALDAS NOVAS |RI00UENTEl-7diaS • O VERDE VALE 00 ITAJAi- 5diaS
CIRCUITO DAS TRÊS FRONTEIRAS ESPECIAL - 6 dias
• ASSUNÇÃO E FOZ DO IGUAÇU - 5 dias

BUENOS AIRES ¦ f, dias • BUENOS AIRES E BARILOCHE - 9 dias
 Solicite programaçSo especilica •

RODOVIÁRIAS 
DE

J)l? CLASSE <"*mm™

CIRCUITO DAS TRES 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 • 0 paraíso mundial da launa, 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 Preto, Sabarà,

Congonhas do Campo, B. Homonle, ele.

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.

AÉREAS ¦âm
RUMOSOL
RUMO SOL IGUAÇU E ASSUNÇÃO
5 dias. Visilas a Puerlo Iguazu, Puerlo Stioessner, Lago
Ypacaray, Hidroelétrica de Itaipú, ele.
RUMO SOL NAVEGANDO PELO AMAZONAS
Roteiro inédito aguardado pelos que amam a Nature*a. Todo
o conforto na subida do rio. Saídas: 11, 16. 18, 19, 26 e 29
de maio. iPreços à partir de 403 mil
RUMO SOL NORDESTE: Salvador, Maceió, Recife c
Forlale-a com lindos passeios, 12 dias
RUMO SOL NORTE: Fortaleza. São Luiz. Belém e
Manaus. 11 dias de encantamento.
RUMO SOL TOTAL: Salvador, Maceió, Recite. Forlale-a,
São Lui;, Belém. Manaus - 18 dias.

JSSS /aéreas
coniugaçào avião e ônibus

PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI - 9 dias
Avião para Corumbá e Campo Grande. Restante cm ônibus.

CAMINHO DE IGUAÇU -6dias
Curitiba. Vila Velha, Cascavel etc. Volla em avião.

CAMINHO DO OURO VERDE - 6 dias
Avião paia foi do Iguaçu, visita a Itaipú, ônibus poi Campo
Mniirau. Maringá, Londrina, São Paulo, ele.

CAMINHO DO LITORAL SUL - 7 ou 10 dias
Costa Verde, Vale do llaiai. Florianópolis. Torres, Poria
Alegre c Canela IHotel lage de Pedra). Volta poi avião.

CAMINHO SERRAS DO SUL - 6 ou 8 dias
Avião para Porto Alegre. Ônibus por Canela ILage de Pedra).
Gramado,.Caxias do Sul. Benlo Gonçalves, Curitiba, etc.

CAMINHO MISSÕES E IGUAÇU - 11 dias
Avião para Porlo Alegre, Ônibus por Canela ILage de Pedral,
Caxias do Sul, l|ui e São Miguel, foi. Londrina etc.

CAMINHO BARROCO E BRASÍLIA - 5 dias
Belo Horizonte, Ouro Preto, Maquine etc. Volta poi avião.

CAMINHO DA BAHIA HISTÓRICA - 8 das
Guarapari. Vitória, P. Seguro. Ilhéus. Salvador. Volta por avião

CAMINHO DO LITORAL NORDESTE - 13 dias
Guarapari, Porto Seguro, Salvador, Aracaju. Maceió, Nova
Jerus?'5m, Recile, J. Pessoa. Nalal e Fortaleza. Volta plaviào

CAMINHO TRANSBRASILIANO u.» 19dias
Do Rio ou Salvador a Fortaleza poi ônibus (como acunal e
avião para São Luiz, Belém, Manaus e regresso ao Rio

NORDESTE MARAVILHOSO - 11 dias
Avião para Salvador, de lã alé Fortaleza em ônibus de luxo
pelo helissimo lilotal. Regiesso poi avião

PICA GRÁTIS SEU CADERNO DE EXCURSÕES:
CENTRO: Rua da Quitanda, 20 sobreloja lei.; 221 4499
IPANEMA: Vise. Pirajá. 550 loja 110 Tel.: 2590049
COPACABANA: Santa Clara. 70 sobreloia Tel 257 8070

1 BARRA: Av Armando tombardi. 800. Edifício Condado de
Cascais lei.: 399 0309 Aberlo até 20 horas
TIJUCA: Praça Saens Pena, 45 loia 10 Tel.: 264 4893
NITERÓI: Visconde Rio Branco, 305 l 8" andar.
Tels. 722 4913 722 5415.

' 7 GÁVEA: Rua Marques de São Vicenle. 52 loja 110
Shopping Cenler da Gávea Tel: 259 9046

'8 POSTO SEIS: Av Nossa Sra Copacabana. 1417 loia 105
Shopomg Cassino Allànlico Tel: 521 2240

"IMPORTANTE: * Na loia 7 iGàveal atendemos das
" 

13 às 22 horas (dias óleisl e aos sábados das 13 às 20 horas.

As demais loias atendem no horário normal, inclusive aos
sábados alé 13 horas

 FILIAIS IM OimrOS ISTAOOS: _
SÃO PAUIO: Av São luiz 192 Tel lOIli 231 WS ;
BEtO HORIZONTE: Rua P»»ib«. 1317 Tt.1 10311^23-3B33
SALVADOR: R Miguel Calmou, 42 «' >«à Tel 10711 243 7395
RECIfE: A» Conde de Boivisia. 682 Tel 10811 231 0749

Embratur0094200413 Embntui080058500 3 .

UHTU O Arnaldo Marlins
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American Airlines
reuniu agentes de

viagens para apresentar
detalhes de seus pacotes
especiais para Dal Ias e
outras importantes cida-
des dos Estados Unidos e
de outros países. A dire-
ção da empresa aérea
norte-americana reafir-
mou acreditar no poten-
ciai turístico da América
do Sul, manifestando in-
clusive interesse em
abrir novas linhas neste
continente.

Secretário vê patrimônio
da Flumitur (final)

Trajano Ribeiro, o novo secre-
tário de Turismo do Estado do
Rio, está efetuando um levanta-
mento geral do patrimônio da
Flumitur que, apesar de possuir
diversos terrenos, parques espor-
tivos, oito hotéis e até um cam-
ping, está instalada em prédio
alugado por CrS 30 milhões
anuais.

Trajano Ribeiro pretende revi-
sar todos os contratos feitos até
agora pela empresa e dar anda-
mento a determinados projetos
já elaborados, como por exem-

pio, o de terminais para o turis-
mo social.

Os projetos esportivos são
considerados os mais adiantados,
mesmo com a ociosidade do
grande contingente de material
humano, a maioria professores
de educação física e com a pre-
cariedade das áreas pertencentes
à Suderj: estádio de atletismo
Célio de Barros, o parque aquáti-
co Júlio Delamare, o estádio de
Remo da Lagoa e o Caio Martins
de Niterói. A meta do novo se-
cretário é equipar o Estádio do

Rio de forma a fornecer grandes
atletas para as grandes olímpia-
das mundiais e a oferecer espeta-
culos esportivos permanentes,
proporcionando, sobretudo, à ju-
ventude "um destino feliz, com
corpo e mente sã".

Trajano Ribeiro pretende fazer
com que a Secretaria de Turismo
e Esporte, instalada no Maraca-
nã - portão 18-esteja aberta aos
homens e mulheres que amam o
esporte, a cultura, o turismo e,
acima de tudo, o Estado do Rio
de Janeiro.
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presidente da Va-
rig, Hélio Smidt, fa-
lou para os geren-

tes gerais, comerciais e
de vendas da Varig e da
Cruzeiro de todo o Bra-
sil, que estiveram reuni-
dos no Rio, debatendo os
aspectos diversos da po-
lítica de vendas da divi-
são brasileira das duas
empresas. Entre outros
itens, foi analisado o
desenvolvimento do
transporte de passagei-
ros-
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BRIDGETOWN, 
ca-

pitai de Barbados,
continua a ser o refúgio
de milionários e o paraí-
so tropical preferido do
príncipe Andrew, ofere-
cendo aos seus ilustres
visitantes uma completa
infra-estrutura de lazer e
turismo, bem como um
dos climas mais amenos
de todo o Caribe. O na-
vio Bohème, duas vezes
em julho, levará excur-
sionistas brasileiros e
americanos a Barbados,
numa viagem de vinte
dias que, ainda, inclui a
Disneyworld e o Epcot
Center.
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CONSIDERADO 

o mais aconchegante do Sul
de Minas, o Hotel Serraverde, na histórica
cidade de Pouso Alto , justifica por sua

estrutura e serviços que oferece o seu slogan: "tudo

foi feito com muito amor". Ele possui pub com
música ao vivo. cofee shop, restaurantes, três salões
sociais, um salão para seminário até cem pessoas,
biblioteca e sala de leitura, salão de jogos com mesas
de sinuca e pinguepongue, lavanderia, salão de
beleza, ambulatório médico, boutique e artesanato
bosques para um encontro direto com a natureza,
cascatas, viveiro de pássaros, curral, minas dágua

quadras de tênis, vôlei, futebol de salão, 2 piscinas,
saunas completas com duchas e outros entreteni
mentos. As suas diárias de casal estão fixadas na
faixa de Cr$ 16.530,00 a Cr$ 19.900.00 com todas as
refeições incluídas. As fotos de Luís Tavares mos-
iram aspectos do Hotel Serraverde.

EXCURSÕES
P.A. TURISMO

FERIADO
CORPUS CHRISTI

FOZ DO IGUAÇU
ARGENTINA-PARAGUAI

Duração: 8 DIAS
saída 29/5•

ROTEIRO DA ECLUSA
COM A FEIRA DE BORDADOS

Duração: 4 DIAS
saída 2/6•

CIDADES HISTÓRICAS
DE MINAS GERAIS
Duração: 4 DIAS

saída 2/6

CIDADE DA CRIANÇA
PLAY-CENTER - SHOW DE GOLFINHOS

Duração: 4 DIAS
Salda 2/6

RESERVAS
P.A.TURISMO E VIAGENS

Rua Lopes Trovão, 134 S/L.207
center V. icaraí-Niterói

Tel.: 711-4367
Embratur O2403-OO-41-7

SUL AMÉRICA TURISMO
Av. Copacabana, 441 s/L

Embratur 00994-00-41-0
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Aíimagem do Rio no
exterior, especial-
mente na Argenti-

na e França, está mui-
to desgastada. A onda
de violência contra a
população e seus visitan
tes é repassada, obvia-
mente, aos jornais e ou-
tros órgãos de comuni-
cação. Não adianta a
Embratur e outros ope-
radores turísticos invés-
tirem em projetos dis-
pendiosos, tendo o Brasil
como tema, se a sua" 
principal cidade, a cada

H ato de violência, ganha
manchete negativa nas
publicações diversas. Os
hotéis, bem como os
transportadores, chegam
a orientar os turistas que
vêm ao Rio: "andem em
grupo e não portem jóias
para não serem assalta-
dos". Triste imagem de
uma cidade que, inde-
pendente de seus recur-
sos naturais, sempre fez
fama pela hospitalidade
e alegria de seu povo.

RESERVAMOS SEU HOTEL
EM QUALQUER CIDADE

DO BRASIL
Excursões
passagens

Férias Financiadas
Heg Embralufn*-OOO 10-00-41-1

a Itatiaia
turismo
Itda

ITATIAIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Av. Rio Branco 120 - sobreloja - telefone: 221 -2022 (PABX)

APROVEITE SUAS FERIAS PARA UM
REENCONTRO COM A NATUREZA

m,. jf% _rgy ^sj
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O llitH Serraverde, em l-buso Alto, v um do*, mau compíelose ICOflchégailteS
ávsta geração de novos noleis de la/er plantados no interior. Sua arquitetura,
inspirada na linha colonial, se destaca logo como um monumento na rodovia
que se destina a Sâo ü)uren<,ti e Caxamhu. Cinqüenta apartamentos, conforta-
veis, com TV a cores, minibar, telefone, salão de Jogos, quadras de esportes.
saunas seca é limida, duchas, duas piscinas, sinuca t bilhares, o hotel oferece
amplos espaços verdes, jardins e bosques para um reencontro com a natureza,
Seu abasteci menti- e lodo feito nas suas hortas e pomares.
A cidade de Pouso Alto e a mais antiga do Sul de Mnus. loi fundada há 300
anos pelos primeiros bandeirantes paulistas que penetraram o território
mineiro a cata de ouro e de pedras, l%mr» resta do seu passado, mas ainda
assim v quase uma miniatura de Ouro Preto, com suas vilas e víelas escarpadas
Informares sobre o llotel Serraverde podem ser obtidas através das Agencias

de Viagens ou ligando diretamente para pouso Alto. telefone 2til ou 287. ou nn
Mu prlii lei. 24M82A. O lUIrt Smamiie eila a 19 km <k .Sán Imirrnço r j 2S
km de Caiamnu.

PUBLICAMOS 

os proje-
tos e as intenções do
novo secretário de Tu-
rismò v Esportes. Tra-
janô Ribeiro, que fez

muitas críticas ao estado em que se
encontrava a Flumitur: "inoperan-
te". Não vou aqui discutir as razões,
se verdadeiras ou não, apenas lem-
brar que já é lempo de começar a
atuar. ••• João Roberto Kelly fez
ano passado uma administração
com pontos positivos para o turismo
do Estado do Rio, principalmente
num momento érn que a Embratur,
o órgão principal do turismo nacio-
nal, andava de amores com os por-
toes de entrada do Nordeste e nada
fazia para reacender o turismo no
Fstado fluminense. ••• Kelly foi
ao encontro dos agentes de viagens
e promoveu a interiorizáção turísti-
ca do Estado do Rio, com objetivos
de fomentar o fluxo para Angra dos
Reis, Parati, Nova Friburgo, Itatiaia,
Cabo Frio e outras cidades de gran-
de potencial turístico, mas só procu-
radas nas temporadas de férias ou
nos feriados longos. E teve para isso
o apoio da ABAV-RJ, uma entidade
considerada autêntica nas suas ma-
nifestações que não se deixa levar
por planos fantasiosos ou mesmo
demagógicos. ••• O novo secreta-
rio está há pouco tempo no cargo,

porém, é bom lembrar que a política
de "caça às bruxas", como estão
interpretando alguns profissionais
de turismo, deve dar lugar a realiza-
ções. Se o Estado do Rio vive mo-
mentos de profunda crise, nos seus
mais variados setores, é bom arrega-
çar as mangas e deixar de lado os
discursos pelo trabalho. Tenho ob-
servado noutras secretarias que, ao
invés do trabalho, proliferam acusa-
ções. Muitos cargos ainda estão va-

zios porque alguns dirigentes ainda
não tiveram tempo para escolher
seus assessores e membros de ou-
tros escalões. A tarefa de acusar
sempre coube aos promotores públi-
cos que se habilitaram legalmente a
esta função. Fora disso, acusar, acu-
sar, não condiz com a personalidade
cio brasileiro. «00 Por estar viaján-
do, nào sei, inclusive, se já foi no-
meado o novo presidente da Flumi-
tur. Por isso, este alerta: indepen-
dente de qualquer problema que
envolva a administração anterior,
não pode aquele órgão ficar a ver
navios e sem um comando direto. E
o turismo, como fica? O carioca, que
apoia, sabe cobrar, também. •••
Espero, com sinceridade, que o novo
Secretário Trajano Ribeiro promova
com intensidade o turismo do Esta-
do e consiga ouvir os empresários e
profissionais do setor: hoteleiros,
agentes de viagens, transportadores
e outros. A idéia de promover o
turismo social é muito válida e foi
feita com relativo sucesso no Para-
ná. O turismo de hoje na realidade
não pode ser elitista e tem que
atender obrigatoriamente a outros
segmentos da sociedade, precisa-
mente aqueles que mais trabalham e
menos levam. Se aproveitara ociosi-
dade dos hotéis do Estado, pode ser
implantado com êxito ••• Decla-
rações do presidente da ABAV-
Nacional, Walter Steurer, sobre a
liberação da cobrança do café da
manhã na diária dos hotéis: "a me-
elida é válida para aumentar os re-
cursos no setor, mas os hoteleiros
não estão agindo e-m sintonia com
os efeitos que essa cobrança pode
causar, Se houve aumento no custo
da estadia do hóspede, os hotéis
deveriam compensá-lo diminuindo o
preço das tarifas. Alguns hotéis bra-

sileiros estão cobrando tarifas altís-
si mas e compatíveis mesmo com
preços de hotéis de alto luxo de
Nova York. Não vejo porque um
hotel deva cobrar uma diária de USS
1-10 apenas por estar situado em
Copacabana. Isso fatalmente poderá
desestàbilizar a ocupação média.
•06 HOTELARIA: Mais uni feriado
longo se aproxima e as agências
especializadas em reservas de hotéis
esperam que o movimento para Cor-
pus Christi - 2 de junho - seja bem
superior ao do feriadão de Tiraden-
tes. ••• A Itatiaia Turismo conta
com um sistema de videocassete,
onde mostra hotéis de Penedo, Vis-
conde de Maná e de outras regiões,
facilitando ao turista escolher o de
seu gosto.»»» O professor Miguel
Colasuònriò, presidente da Embra-
tur. em palestra sobre o tema "O

Turista quer Distensão". feita para a
Associação dos Diplomados da Es-
cola Superior de Guerra, em Belo
Horizonte, disse, baseado em pes-
quisa, que "os cassinos - por cuia
abertura uma minoria se bate -não
constituem um fator de atração de
fluxos turísticos". Disse, também,
que para os paises tropicais, e em
particular para o Brasil, muito mais
importante e valioso sob o enfoque
turístico, é valorizar cada vez mais
seus atrativos naturais e culturais e
sua música, porque quanto a estes
aspectos o Brasil, sim observa - tem
tradição, o que não ocorre com ca-
sas de jogo que operam na clandes-
Unidade ••• "Em outras palavras"
- Colasuonno acha que 

"os turistas
vêm e virão ao Brasil atraídos por
sua natureza, por seu exotismo. por
sua tropicalidade e não por casas de
diversão comuns e encontradiças
nos países de origem desses turis-
ias",



Rio de Janeiro, terça-feira, 10 de maio de 1983

& À <r TWÊl

mWHl
11 m

Beltrão está
arrependido:

desburocratizou
mais do que devia.

Suas chances - assim como
as de Aureliano, Andreazza,
Marco Maciel ou Antônio

Carlos Magalhães - seriam
maiores se a exigência

da folha-corrida não
tivesse sido revogada...

Quem sabe ver
nas entrelinhas
ou entrelaços
de um perfil
sacaram bem
o recado: o

próximo presidente
vai ter que perfilar...

h propósito
paia iwa

, sugestão
de posse

a
do fatoio home-.

joo iaier deste ctise

uma democracia.

Quem se espanta
com o índice de

corrupção no país
não viu nada.

Em 90% dos casos,
a corrupção é só

um disfarce.

Ptometo apo'131 .
meu país mm

nos momentos péssimos.

JORNALIA
"Quando povo deixa dc jogar futebol

e compor samba e tem que ter curso
universitário para ser repórter, alguma
coisa está errada" (Fausto Wolff, UH).

"O anarquismo é o ideal, porque
supõe a sociedade perfeita. Onde, po-
rém, realizá-lo?" (Pontes de Miranda
em "Introdução à Política Científica",
ed. Forense).
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UH REVISTA 3

Reforma
0 Nicky Sterca anda com uma preocupação:

"reformar o prédio em que mora lá no Leme."-Ele
comentou com uns amigos: "nâo posso mais viver
em uni lugar sem um certo requinte."

Vou do começo: foi necessário trocar uma
pedra do mármore da portaria. O serviço foi feito. A
pedra ficou um pouco mais escura do que as outras.
A Gilza, quando chegou na portaria e viu a cor do
mármore, teve um ataque: "não posso viver em um
lugar assim. É melhor mandar trocar todas as
pedras. Quero tudo de uma cor só".

Nicky teve outra idéia: "por que razão não
mandamos colocar refrigeração na entrada social?"
É claro que os porteiros gostaram da idéia. So um
deles é que ficou irritado: "tenho alergia a refrige-
ração". Os proprietários é que não gostaram muito.
Alguns deram o contra e não autorizaram a troca
de pedras e a refrigeração. A Gilza ficou gritando
na área de serviço: "quem não tem dinheiro para
viver num prédio de luxo deve trocar de endereço."

Foi cômico. Os proprietários ainda ficaram
indignados com uma outra sugestão do Nicky:
"contratar quatro seguranças para ficar vigiando a
entrada do prédio".

Nicky é um homem que tem verdadeiro pavor
que alguém queira meter*a mão em suas pedras
raras e preciosas. Com os brilhantes da Gilza ele
tem o maior cuidado. O que foi? Quantos brilhantes,
ela tem? Acho que apenas um.

Uma história que pode render um bom enredo.
Aguardem.
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do com aquele seu ar desproteg dc^

que você nao lança a ,dé a dos P^

freqüentarem o ÇonS™»"' ue coisa
^ndo uniforme? a «m^ous
chocante? Eu seria a ijs Márcio
V0Cé 

IV^sS? 
"dia 

TÒmé muito
respondeu. P6»1"""- ¦ dos Santos a•; feliz. Marlene Ro "Kucs ü0 

Amado,
mais elegante. .adNad.uz.a

JSf*üm Sí^«* "° S"nt
La0 

Alfredo ficou muito emocionado.
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Yerma
Teatro Municipal. Tar

de de ontem. 0 tenor
Bénitp Maresca teve um
ataque durante o ensaio
da ópera Yerma: "quero
receber o.s meus dólares
pelo trabalho que fiz na
Viúva Alegre." Confusão
formada. Ele foi informa-
do de que não existia
verba. Ele perdeu a voz
na hora. Os ensaios para-
ram. Ele foi bem claro:
só volto no momento

em que receber o que me
devem."

A soprano Áurea Go-
mes aproveitou e tam-
bém gritou: "quero o di-
nheiro da minha passa-
gem de avião. Quero, as
minhas diárias." O pro-
blema foi formado. Yer-
ma foi suspensa. Tempo-
rariamente.

Eu posso?

O Sérgio Cavalcanti
vai receber logo mais
para um jantar peque-
no no New Jirau, uma
homenagem a Herci-
lia e Gilberto Fonseca
pelo aniversário, e
ainda o secretário de
Turismo da Bahia. O
Sérgio esqueceu o no-
me do seu homena-
geado...

A suave Kiki Garavaglia. Foto: Eduardo Santos.
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Mil comentários ainda
sobre o jantar que foi
oferecido pelo casal Pau-
lino Basto. Oapartamen-
to é pequeno para o
grande número de pes-
soas que foram chama-
das. Todos ficaram um
pouco na base do sufoco.
A movimentação quase
não foi possível. Os gar-

Sufoco
çons tiveram dificulda-
des em circular. Foi ter-
rível.

Uma senhora comen-
tou: "o Paulino e a Fer-
narida me lembram um
casal de bibelõ que eu vi
nas Lojas Americanas.
São iguais".

A Perla Lucena Matti-
son apareceu com um

vestido considerado feio
Kido o tempo. Era um
"redingote" estranho e
pesado. Igual ádona.

Não vou mais tocar na
festa do casal. Não quero
que as pessoas fiquem
pensando que eu tenho
implicância com eles. Ju-
ro que não. Até que acho
os dois muito simpáticos.

Moda
Mitse Bonjean e Mont-

serrai Araújo Lima vão
passar uns dias em Nova
York. Elas vão tratar de
olhar as modas e buscar
um pouco de inspiração
para a loja que estão
montando, a M Bel M.
Local onde as mulheres
elegantes vão passar a
freqüentar. Elas preten-
dem lançar a última no-
vidade com roupas lu-
xuosas e chiques. Tenho
certeza de que o Shop
ping Center da Gávea
vai ficar repleto de mu-
lheres sofisticadas. Uma
coisa importante: a Be-
bel Marcondes Ferraz é
quem vai ficar cuidando
de tudo durante o tempo
em que elas estiverem
viajando.

f
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Aste-Riscos

Promoção 5 estrelas.
Hotel Nacional Rio.

Curtição do primeiro ao último dia.
Deixe um pouco de lado as
preocupações, os negócios, e
venha curtir um lazer bem ao
gosto carioca, com paisagem,
piscina, praia e muito sol no
Hotel Nacional Rio.

Plano Nacional A 5 estrelas:

3 dias e 2 noites
Hospedagem para duas
pessoas no
mesmo apartamento.
CrS 35,900,00.
Criança ate 12 anos
não papa hospedagem.

Incluído no programa:

American Breakfast diariamente.
Uma refeição por pessoa

durante o período.
50"» de desconto no aluguel das

quadras dc tênis
e o encerramento do programa
vai ate as ll) horas.

Consulte o seu agente de
viagem ou a Horsa sobre
os outros planos 5
estrelas para 4, 5, 6, 7 ou
mais dias.
Informações e Reservas
Central de Reservas:
Av. Paulista. 2073
Lojas 140 a 143
Tel.: (011) 287 7522 -
São Paulo - SP.
Para ligações de cidades
fora de São Paulo use o
telefone (011) 800 8011
Hotel Nacional Rio:
Av. Niemever. 7hu
São Conrado - TEL: (021)
W) 1000 Telex: (021)
21238 Rio de Janeiro- RJ.

H
Horsa Nacional Rio

***************************
A Saison, hoje a mais conceituada clínica de

emagrecimento do Brasil, está hospedando a sra. Lia
Aguiar filha do fundador doBradesco. sr. Amador
Aguiar! As gordas e gordinhos, como eu. não devem

perder tempo: corram à Saison, em Itaipava. Eu

garanto: ninguém volta como foi. A média de perda
de peso, por semana, é de 4 a 5 quilos, Marlon
Brando, o consagrado ator, já mandou um emissário
visitar a clínica, pois pretende fazer um regime. A
frente da clínica, os simpáticos amigos Bebette e
Antônio Augusto.

O embaixador Sérgio Correia da Costa foi visto no
Galeão dizendo adeus em japonês para uma amiga
Ele estava muito tristonho e abatido. Inconformado
pela derrota na Academia de Letras. Dizem que foi a
amiga japonesa que não lhe trouxe sorte. Será?

Ricardo e Sueli Stambowsky oferecem um

pequeno jantar na noite de hoje em homenagem ao
casal Roberto Andrade.

Elisinha Gonçalves seguiu na noite do domingo
que passou para Nova York. Ou será que loi
Washington? Só sei que ela se foi.

O Guilherme Araújo telefonou de Nova York para
uns amigos: "volto no dia 17. Se ficar por aqui eu me
acabo. A cidade é uma maravilha. Um verdadeiro
paraíso." Tudo bem.

Uma carta de um leitor: "o que foi feito do Clito
Bokel? Ele não está na cidade?" Não se. e tenho
raiva de quem sabe.

D chato do Mário Pacheco foi viajar na noite do
domingo que passou. Antes da partida ele deu um

grande passeio no seu iate com o seu novo amor.
Mário estava comemorando o desquite que tinha
assinado na sexta-feira. Ele comentou: "ainda dizem

que sexta-feira não é um bom dia. É excelente. Ele é
chato todo o tempo.

A Dàyse Fabriani organizando um torneio de tênis
em Petrópolis. Ela f;>z questão de que os
participantes sejam todos nomes conhecidos. Faz ela
muito bem. Gosto da Dàyse.

O Didu de Souza Campos não suporta mais ouvir a
palavra pólo. Parece que ele anda com horror ao
esporte.

O aniversário da atriz Lucélia Santos acontece no

próximo dia 20. Um jantar está sendo organizado em
sua homenagem.

Mila Moreira também faz aniversário no dia 18. Só
que ela vai passar a data em São Paulo. Uma grande
festa acontece por lá. Ela merece muitas
homenagens.

O deputado Romualdo Carrasco tem uma mania:
ele se acha um galã. Os amigos estão em tempo de
cotfzaçáo. Vão oferecer um grande espelho para o
deputado. No que fazem muito bem.

A Regina Rique anda com um problema grave:
pavor de atender ao telefone. Os empregados levam
horas para dizer que ela não está em casa.
Reclamação de 60% de suas amigas.
****** * ******* * ************
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Quebradas
noturnas

A elegante Ana de Jesus, restauranteuse de
alto gabarito, continua agitando o seu restau-
rante apelidado de Don Corleone. na Leopoldo
Miguez, em Copacabana, com a iiicrementaçao
de música ao vivo a cargo do cantante e
guitarrista Wagner. Mas, a danadinha vai oun-
çar muito mais com atrações variadas, todas as
noites Inclusive já estão agendados os canto-
res Almir Padilha, Jurandy da Feira, Gilberto
Jordão, Israel Exalto, Daniel, Queiroz e muitos
outros. .. ,. „„ •'¦

Está totalmente confirmada, para o dia Li, a
noitada especial de inauguração do Asa Branca,

que surgirá na Lapa, reduto da boêmia carioca,
que promete reergue-se das cinzas para alegrar
a nossa cidade. Nessa noite, a grande atração
será Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que será
homenageado por Francisco Recarey.

A louríssitna cem quilates e elegantíssima
Heloísa Miranda, proprietária do badalado res-
taurante Mamma Lia, em Copacabana, esta
inscrita no curso de culinária do chef Laurent
Saudeau, que acontece no Clube Gourmet, de
José Hugo Celidônio. Heloísa vai se especializar
na cozinha francesa e espanhola.

Naquela de forrar o buraco de pano (leia-se
bolso), até porque tem gente tomando biscoito
da mão de criança, o cantante e compositor.
Jurandv da Feira está fazendo ponte aérea
entre o Velho Galeão, Demoiselle e o restau-
rante De Quatro. Das 19 às 21 horas, ele pinta
nos coretos de Modesto Gomes Lopes e, a partir
das 22 horas, no De Quatro.

O coleguinha fotógrafo Clóvis Schnaider esta
agitando a boate Circus, anexa ao restaurante
Bella-Blu, do Leblon, com várias promoções,
inclusive com a eleição da Miss Passarela, onde
mais de 200 manequins disputarão o título em
várias eliminatórias, com a grande final marca-
da para o dia 26 de junho. Depois; o Royzinho
conta mais.

No almoço, aos sábados, a Pizzaria Cassarol-
Ia, além da tradicional feijoada, está incremen-
tando pescadinhas, perna de moça à brasileira
que são de se comer rezando. Este coreto da
Rua Pontes Corrêa continua em alto astral.

No mais, é bom dizer: se o Royzinho não deu,
ninguém sabe o que aconteceu.
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Os selos temáticos
COMO 

os nossos
leitores náo des-
conhecem, a fila-

telia subdivide-se em vá-
rias'classe ou grupamen-
tos, para melhor escolha
da modalidade desejada
pelo colecionador.

Dentre essas classes
ou grupos destacamos
as duas mais coleciona-
veis: a filatelia tradicio-
nal ou clássica e a filate-
lia temática. A filatelia
clássica, como já diz o
seu nome, é formada por
filatelistas dedicados ao
estudo dos primeiros se-
íos, os chamados clássi-
cos.

No nosso País, os cole-
cionadores clássicos são
sobejamente conhecidos
e, dificilmente, aparece
um nome novo para
acrescentarmos à galeria
dos já existentes.

¦ Quanto à filatelia te-
mática, surgiu do desejo
de alguns filatelistas em
expandir o incomensurá-

vel tema que o selo pode
proporcionar. Talvez te-
nha surgido, também, do
desejo de abrir novas
fronteiras; da livre esco-
lha do tema que mais lhe
agrade; pela dificuldade
material ou financeira de
completar uma coleção
clássica ou de um deter-
minado País.

O filatelista temático
tem sido constante víti-
ma da incompreensão de
determinado jurados,
pois, nas exposições,
quer nacionais ou inter-
nacionais, os membros
do júri são predominan-
temente clássicos. Como
as medalhas de ouro e
grandes prêmios, são dis-
tribuídos com todo o júri
reunido, logicamente, os
temáticos são os grandes
sacrificados. Essa é a
grande realidade.

Por outro lado, temos
notado por parte dos di-
rigentes temáticos, após

o falecimento do ínsígnt
filatelista Ângelo Zioni
um profundo estado le-
tárgico, até certo ponto
compreensível. Afinal, o
saudoso Zioni era a mola
mestra propulsora do co-
lecionismo temático em
nosso País.

A Associação Brasilei-
ra de Filatelia Temática-
Abrafite, deve
conscientizar-se da gran-
de tarefa que lhe foi des-
tinada no desenvolvi
mento e propagação da
filatelia temática nacio
nal. Sabemos ser um tra-
balho árduo e espinhoso,
quiçá, por dificuldades fi-
nanceiras ou de material
humano para ajudá-la. A
união dos filatelistas te-
máticos em torno da
Abrafite é de capital im-
portáncia, pois ela repre-
senta todo um passado
de lutas e realizações em
prol da nossa filatelia te-
mática.
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Brasil 83 STJ"/ Liechtenstein
principais comemorações deste ano

Tangueiro de Buenos Aires
descola sucesso no cassino

Luiz Gonzaga vai agitar Asa Branca

NAQUELA 

de inserir
a moçada no con-
texto noturno e de

shows internacionais, o
Royzinho avisa que a boa-
te Cassino C, recém-
inaugurada no Joá, anexa
ao Cassino Royale, está
apresentando no seu* se-
gundo ambiente, apelida-
do de Porão, um recado
brasíssimo com o cantan-
te argentino Ernesto Her-
rera, último cantor da típi-
ca de Canaro e grande
atração das orquestras de
Leopoldo Frederico e Hec-
tor Varela, os papas musi-
cais de Buenos Aires. Er-
nesto Herrera foi contra-
taao pelos caciques
Mateotti e Fernando para
dar seu recado, todas as
noites, a partir da 22 ho-
ras, acompanhado de Ubi-

rajara Silva - o Rei do
Bandoneon -, de quinta a
sábado, até porque de se-
gunda a quarta-feira os
acompanhamentos musi-
cais ficam por conta do
violão do seresteiro Jorge
Roberto, que também é
atração da casa. No outro
ambiente do Cassino C,

pinta nos fins de semana
uma tremenda roda de
samba com conjunto, pas-
sistas, mulatas, composi-
tores e cantores. É uma
boa curtir noitada no no-
víssimo Cassino C, que de
quebra oferece um chur-
rasco de carne estabuhda
de se comer rezando.
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Bloco dedicado ao V Centenário
do nascimento do pintor italiano
Rapltael Sanzió, Serei lançado no
próximo (lia 25. Tiragem: 'SOO mil
exemplares

Ernesto Herrera em show do Canal II de Buenos Aires

Tchecoslovádüia
série

dedicada
aos tesouros

de castelos
e palácios
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¦¦» Correspondência: Caixa Postal, 1.641 -20,001 Rio de Janeiro.

Revolucionária^^
Sauna SUPER RADIO TUPI

TEM 0 MAIOR PRÊMIO
DO RÁDIO

m/vmMmí c mim/s

sua
barriga
desaparece
evocê
ganhaumanova
postura

fc Distribuidora
m*Ê& BRASIL POSTAL
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Deseio receber a revolucionária SaunaAbdominal Unissex. composta de .
Cinta Elétrica e exclusivo sabonete de Aluas Marinhas

Coma cinta, saguem dois
SABONETES de ALGAS MARINHAS
Unlsaex, a CINTA ABDOMINAL
SAINT-TROPEZ pode ttr
usada por duas ou mara p»«-
soas da tamllia.

k

a A vista Estou anexando
cheque "" vole-postal pa
o-jvel no Ri" no valor dt
CrS 5 ..100 ,UU.

D Pelo Reembolso Postal. ¦
Pagarei ao retirar £
CrS 5 7UII.OII mais as despe- 1
sas dt* Correto, m

Noma.

Endereço.
Bairro

Cldadt _

CEP.
-o"
"¦l

Eslado.
MARQUE COMUM * QllOVOtT D*!*» VOU

PUNT*0 TELEFÚNICO Nesie dom.njo. estamos receiam» peflidos peí imetone
Clume-nos pelos n" 232-1787,224-9801 ou 2S2-907Í t Ia» com Ani luca ou Ronal*
Mo Rio, antregamos i domcilio, nos demais Estados, peto Reembolso Postal

Desta vez foi Madurei ra que levou nu Cr$ 312.000,00 (Ia
"TEl EfVNE PREMIADQ", um dos quadros de maior

atração ,ío Proerama Paulo Barboza, da Super Rádio Tupi.

Dn. Jandira Uras (Somes, r/c (><! anos, moradora na Rua

Sargento Waldemar Lima, llõ. Tunnçii, n tendeu nn telefone
e fionbe responder a todas as perguntas feitas por Paulo

Barboza, de fornía preciso e clara: mostrou que eslavo

mesmo atenta an programa, dizendo em quanto estava

acumulado o prêmio e o que o comunicador estava apresen-
londo em seu programa instantes anles da ligação telefônica.

Além de ganhar umn Caderneta de Poupança, com um
depósito correspondente no prémm acumulado. Da. Jandira
também ganhou um Rádio-Gravador tinido em uma das-
brincadeiras dn programa.

Sim filha, Maria dn Patim Comes do Rosário, tia
receber ns prêmios por Da. Jandira, afirmou quc foi um dos

melhores presentes que sua mãe havia recebido na vida.

principalmente agora que sê comemora o Dia das Mães.
Terminou dizendo que seu rádio, que já não saia da Super
Rádio Tupi. daqui por diante, então, nem se fala.

O "TELEFONE PREMIADO" c um dos quadros de
maior destaque do progrumu Paulo Burlioia, da Super
Rádio Tupi, e vem se destacando, primi/xilmentc, par ser o

que oferece os prêmios mais valiosos do rádio brasileiro. São
existe, inclusive, qualquer dificuldade em se participar.
Hasta que o ouvinte esteja sintonizado entre 14:00 e 18:00
horas nn Programa de Paulo Harhoza. onde o comunicador
escolhe, a» acaso, o mimem de um telefone qualquer.
localizada no Estado do Rh de Janeiro. A pessoa que
atender ao chamado e souber em quanto está acumulado o

prêmio ganha há hora.

CASINO ROYALE- A partir das 20
horas, serviço dc bar c restaurante
com discoteca. Pistas dc boliche,
maquimnhas com jogos variados e
As quintas-feiras pinta tarde dan-
cinte a partir das l(i horas. Aos
domingos; almoço da família com
"buffet" froid" variado na base de

1 .100 cruzeiros por pessoa, com
criança pagando 700 cruzeiros. Es-
trada do Joif, 2.H70. torra da Tijuca.
Tel.: 399-3311.

REAl. ASTORIA - Cozinha'espa-
nhola e brasileira com destaque
para a "Paella a Valenciana" e "Ca-

Vhi frito ai estilo Cucnca". vinhos
das melhores procedências. Chopi-
nho Kelado. funciona para almoço
e jantar com entrega a domicilio.
Anexo funciona o Amencan-Baur
Baco, a partir das 20 horas, com
musica ao vivo a care,o do pianista
San Sevenno e recado do cancio-
neiro Jartjase seu violão. Av. ALiul-
fode Paiva -Leblon.Tels.. 2IM-O047
ou 2!M-'S29ti.

PAPAIXF.ONE - A partir das 11 da
manhã, almoço e jantar sacando
cozinha italiana com massas e piz-
zas de fabricação prrtpna descolada
em fomo de barro. Anexo: Zazoeir»
Bar Com musica ambiente de terçr
a quinta-feira attf 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 Almennda Freitas, 42.
Tel.: 359-0277. Madurcira.

SW1NG UAR - Musica para dançar
com serviço de bar sob a direção de
Hélio índio. Às 23 horas, show ape-
lidado de ••Secretárias em trotis-
mo" com grande elenco feminino,
numa produção de Arhndo Vilas
Boas As duas da matina. "Festival

de Strip-Tease". Na gerencia. 1SI e
no salão maitre Mario. Abre ãs 16
horas Rua Gustavo Sampaio. 840.
Leme. Tel.: 247-9993.

RINCÃO GAÚCHO - Todas as noi-
les jantar dançante com dois con-
juntos e os cantantes Tiâo Jiinimr.
Geysa Reis c Cy Manifold. As sex-
tas e sãbados show especial com
Pancho Deigadoem "Noite Mexica-
na". De quinta a sábado, pinta"couvert" de acordo com a atração.
Abre para almoço e jantar com af
refrigerado. Aos domingos, no ai-
moço. show com Carequinha Rua
Marquís de Valença. H!l Tels. 218-
3663 ou 264-6659.

BATACLAN - Totalmente redeco-
rada, apresentando todas as noites
três grandes espetáculos "Very

Sexy" com "strip-tease", muito era-
tismo e lindas gogó-girls bailando
nos queijos. A partir das 21 horas,
musica para dançar, com shows ás
23 horas e ás 3 da matina. Direção
de Vitdno e Carlos Quintamlha. Av.
N. S. de Copacabana, 73. Tel.: 275-
7248. Copacabana.

RIVE GAÚCHE - Restaurante e
culinária francesa. Dentre as inü-
meras especialidades, o maitre Mil-
ton sugere Crevetles Rive Gaúche,
com camarão graüdo, abacaxi,
champignon e caviar. No bar, Aris-
uides dá shows de coquetel relem-
brando as noitadas do saudoso !"¦. -
cha's. Na cozinha o "chef" Antônio
Gomes, Supervisão geral do maitie
Carlos Melo, Av. Epitácio. Pessoa.
484, Lagoa. Tel.: 247-9993

CARINHOSO - Mdsica 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-
-na. Tel.: 287-0302.

AMAKFi.INHO IX) GRAJAÚ - A
bre para almoço e jantar, diana-
mente, sacando pratos caseiros no
almoço: Feijâo-Tropelro (segunda)
Rabada com Agrião e Polenta (.ter-
ça), Carne Assada com Molho Fer-
rugem (quarta), Virado á Paulista
(quinta) Bacalhau á Portuguesa
(sexta). Feijoada Completa (sába-
do) e Galinha ao Molho Pardo (do-
mingo). No jantar serviço A Ia carte.
Chopinho claro e escuro. Rua Barão
Je Mesquita, 916. Tel.: 238-3028.
'jrajaü.

HOLLIDÀY - A partir das 21 botas
musica para dançar, descolando
dois grandes shows: a parür da
meia-noite, "De Repente a Coisa
Entra", com recado especial de Edy
Star, ás trfs da matina, "Copacaba-

na Sex Show". Direção de Yang.
Supervisão de Manolo e Manolinho.
Av. Atlântica, 1.424 -Copacabana.
Tel.: 542-4347.

CAFÉ UM DEU.X TROLS - Comple-
xo com três ambientes diferentes,
com mdsica ao vivo a cargo do
conjunto de Jean /jnone e os can-
¦tantes Milunho, Raquel e Roberto
Sam. Degustação de queijos e vi:

nhos e restaurante sacando cozinha
brasileira e internacional. Av. Bar-
tolomeu Mure, 123. Leblon. Tels.:
239-5789 e 239-0189.

EKOTIKA - Abre ás 21 horas apre-
sentando três shows a partir da
meia-noite, quando pinta 

"Copaca-

bana Muno Erotika". liderado por
Cisar Montenegro. No final da ma-
drugada o recado "Ele Bem no
Meio Delas". "Strip-Tease'' e comi-
cidade. Direção de Yang. Supervi-
sáode Albino Suarez. Atração espe-
ciai: gogó-girls dançando nos quei-
jos de hora em hora. Av. Prado,
lünior. 63-A. Copacabana. Tel.: 275-
«899

CAFÉ NICE - A partir do meio-dia,
musica ao vivo de Alcir Pires Ver-
melho, acompanhando almoço de
jjabanto internacional. A partir das
19 horas, musica com a banda de
FJy Arcoverde e os cantores Jacy
da Portela e Loalva, com esticada
at<! ãs 23 horas. Dai pra frente, pinta
o conjunto de Dudu do Sax com os
cantantes victor Hugo, Cristina,Ti-
ta c Jamelão, Serviço de bar e
restaurante.Tel; 262-0679. Centro.

OBA-OBA - A partir das 21 horas.
musica para dançar e show a partir
das 22 horas apelidado de "landan-

go" criação de Oswaldo Sargentelli
e apresentação de Iracema com as
famosas mulatas que não estão no
mapa. Couvert artístico de CrS •
3.060 por pessoa, com direilo a dois
drinques. Reservas pelo tels. 239-
2497. Rua Visconde de Pirajá, 499.
Ipanema.

BEULA-ROMA - Especializada em
cozinha italiana, serviço especial de
entrega a domicilio. Pizzas em for-
nos de lenha Aberta diariamente
das 11 às 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 - Telj
258-9156.

MICHElANGELO- Música ao vivo
para dançar, a partir das 21 horas,
com a banda do maestro Eduardo
Praíes e as cantoras l cila Rocha e
Áurea Martins. Ires ambientes di-
ferentes com varandão ajardinado

¦e salão nobre refrigerado. Anexo.
Da Vinci-Bar. Funciona para almo-
co e jantar. Largo de Sim Conrado.
70 lei. 32?-3133ou 322-4197.

14 B'j - Cozinha brasileira e inter-
nacional ponuficando o "buffet"

quente e frio ao preço fixo de CrS
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 Dumonl. Tel.: 262-6511

CHIKO'SrBAR - Mlisica a". vi%'°
com Aécio Hávio (piano). Ricardo
Santos (baixo). Torquato Mariano
(guitarra). Paulo Roberto (piano).
Paulo Russo (baixo) e as cantoras
Clartsse è Celeste e mais o discote-
cario Márcio Barbudo. Anexo ao
restaurante Castelo da Lagoa. Abre
às II da manhã Av; F.pitacio Pes-
soa. 1.560. Lagoa. Tels.; 267-0113 ou
287-3514.

CINA TOWN - Especializado em
cozinha chinesa abrindo para ai-
moço e jantar. O "chef" Cho.w Han
Pin responde pelo cardápio, suge-
mulo "Barbatana de Tubarão" com
três tipos de carnes desfiadas. Fran-
go Frito com molho de soja. Carne
de Porco ddee-azedo, Carne com
molho de ostra. Peixe Cozido com
molho apimentado. Sopa de Milho
com ovo e macarrão frito chop
suev Atendimento do maitre Nona-
to Piano-Bar, anexo com musicas
ao vivo. Av. N.S. de Copacabana.
435. Tel.: 257-6652. Copacabana.

BARBÂRELLA - Show "Mulatas
• em Frenesi".com dezoito belas mu-

latas numa armação de Adriano
Lobato. Durante a madrugada
"Strip-tease" e belas gogogirls dan-
çando nos queijos. Às três da mau-
na pinta show de variedades. Super-
visão de Careca Boy. Abre As 22
horas com musica para dançar e
shows a partir de uma da matina.
Bebidas das melhores procedências.
Av. Princesa Isabel, 263. Tel.: 275-

,7349. Leme.

(.E COIN - Abre para almoço e

jantar, diariamente; oferecendo
pratos caseiros no almoço Lombi-
nho i Mineira (segunda). Rabada
com Polenta e Agnâo (terça). Ble
Roltf com lnhoque (quarta) Carne
Assada com Molho Ferrugem
(quinta). Dobradinha â Lombeira.
.sexta) Feijoada Completa (salia-
do) Cozido Especial e Frango ao
Molho Pardo (domingo). No jantar
serviço a Ia carter Especialidade:
Paella â Valenciana, Av Ataullode
Paiva, 658. Tel. 249-2599. Leblon

MUSIQUARIUM
AGORA TODAS AS 5* FEIRAS
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M Debate. Será relan-
çado hoje, às 20h3()m, no
Circo Esperança, na Se-
mana da Esperança Ne-
gra, o livro Quarto de
Despejo, de Carólina de
Jesus, seguido de debate
com a participação de
Lélia' Gonzalez, a verea-
dora Benedita (PT), Vera
de Assis, Vera Agbàra,
Adélia - do Grupo de
Mulheres Negras -, Elza
Soares e Maria Alice. Às
22 horas, show com João
Nogueira, Carmem Cos-
ta e Monarcò, O Circo
Esperança fica ao lado
do Planetário da Gávea.

Realiza-se hoje, às
15h20m, na sala 202 do
Prédio I da Universidade
Santa Ürsula, a terceira
sessão do ciclo de deba-
tes sobre a ficção con-
temporãnea no Brasil,
com a participação dos
escritores Edilberto Cou-
tinho (Maracanã,
Adeus), Autran Doura-
do (Armas & Corações),
João Antônio (MaJague-
tas, Perus e Bacanaço) e
Nélida Piiion (O Calor
das Coisas).

Música. Sãoasseguin-
tes as atrações de hoje:

No People Bar (Rua
Bartolomeu Mitre, 370,
Leblon), apresentam-se,
às 17h30m, Toca Dela-
maré e Paulo Soledade
Filho (couvert de
CrS 300); às 21 horas, é a
vez de Mariana Couto e
o Pólen. que é formado
por Raul Mascarenhas,
Nacho Mena, Lüizão Pai-
va, Tony Costa e Fernan-
do Gama (couvert de
CrS 1.200); e à meia-
noite, de Osmar iVliiito e
Trio (couvert de
CrS 1.500).

Celso Silva e Beto Ri-
beiro se apresentam ho-
je, às 21 horas, no Meu
Clube (Rua do Catete,
182). Couvert de CrS 500.

No Café-Teatro Dom
Camilo (Rua Tonelero,
Copacabana), às 21 ho-
ras, haverá canja de Ro-
naldo Malta.

O violonista e cantor
Wagner se apresenta ho-
je, às 21 horas, no Res-
taurante Dom Corleone
(Rua Leopoldo Miguez,
132, Copacabana), no
Show do Eu Sozinho.
Sem couvert e sem con-
sumação.

No Barbas (Rua Alva-
ro Ramos, 408, Botafo-
go), a atração é o show
do cantor e compositor
gaúcho Jerónimo Jar-
dim. Couvert de Cr$ 600.

Música de Câmara. O
Quarteto de Cordas de
Philadeiphia se apresen-
ta hoje, às 21 horas, na
Sala Cecília Meireles
(Rua da Lapa, 47). No
programa, Haydn, Ravel
e Schubert. Ingressos a
CrS 1.500, CrS 3 mil e
Cr$ 4 mil.

Cinema. Prossegue na
cinemateca do MAM, o
ciclo A Classe Operária
Vista pelo Cinema na
Alemanha e no Brasil,
com apresentação dós
filmes Câmpulas Bran-
cas Florescem em Se-
ternbro, de Christian Zie-
wer, e Eles não Usam
Black-Tie, de Leon
Hirszman. Horário:
18h30m e 20h30m.

Teatro. A Sociedade
dos Animais Racionais
apresenta hoje, às 23 ho-
ras, no Espaço Petite Ga-
lerie (Rua Barão da Tor-
re, 220, Ipanema), O Pior
Espetáculo da Terra, de
Edgar Ribeiro. Ingressos
a CrS 1 mil.

Dança. O grupo Atores
e Bailarinos apresenta
hoje, às 21 horas, no Tea-
tro da Galeria (Rua Se-
nador Vergueiro, 93, Fia-
mengo), o espetáculo Tá
Com Fome? Não, Tou
Com Febre. Ingressos a
CrS 500.

Exposição. O artista
plástico Victor Burton
inaugura, hoje, às 17 ho-
ras, no Espaço ESDI
(Rua Evaristo da Veiga,
95), uma exposição indi-
viduai de caráter didáti-
co, de projetos e desen-
volvimento de capas de
livros. A mostra ficará
aberta até o dia 31 de
maio, de segunda a sex-
ta-feira.

VI FESTIVAL"ERNACIONAL

DE CARACAS
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No festival de teatro da Venezuela, a semana foi
encerrada com um texto alemão federal que^levou o público ao êxtase, numa prova de que os

melhores momentos da mostra serão oferecidc^pejõs

A OR
autores europeus, principalmente os da Europa Ocidental

STIADA
Ninguém arredou pé neste espetáculo que durou 9 horas

:*

TÂNIA BRANDÃO,
enviada especial de UH

CARACAS 

- As formas e
as cores dos produtos
nas prateleiras dos su-

permercados provocam sempre
vertigem. Está presente nesta sen-
sação aquilo que os economistas
chamam de fetiche da mercadoria.
A mágica sedutora é apenas a
camuflagem da fabricação dos
produtos. Eles fascinam porque
sugerem que não custaram-esfor-
ço algum, não resultaram do suor
humano!

Um grande festival é um pouco
como um grande supermercado
de cultura, o público comum cir-
cuia desatento numa atmosfera de
fascinação. As obras correm o ris-
co de aparecer numa sucessão
bombástica que dilui o significado
de cada uma. A falta de informa-
ções torna-as banais. Para tudo
existe um risco e um preço: o VI
Festival de Caracas, com uma or-
ganização nem sempre a conten-
to, não consegue muito resultado
para diluir o mágico efeito de
supermercado que ameaça redu-
zir seu alcance. O público lamen-
ta-se, sobretudo, da faita de tempo
para respirar.

Os grupos mais importantes não
apresentam apenas peças, trazem
exposições, vídeos, livros. É preci-
so caçar as informações e selecio-
ná-las, para não ficar soterrado.
Todavia, para aqueles que fazem
da cultura uma forma de vida e
não um refresco, a oportunidade é
boa para perceber, socraticamen-
te, a própria ignorância. Fica evi-
dente, por exemplo, que quase
nada se sabe de teatro no Brasil.

EXPERIÊNCIA ÚNICA
Este jogo de contrários - o festi-

vai de teatro como multiplicidade
de estímulos que na multiplicida-
de corre o risco de ser nada e o
espectador especializado obrigado
a ser humilde peregrino ávido,
obrigado a reter o máximo de
informações - transforma o festi-
vai numa experiência cultural úni-
ca, semelhante a uma guerra,
mesmo quando a percepção críti-
ca permanece afiada. Haja resis-
tência.

O esforço de guerra é impres-
cindível para que se analise uma
obra como a espanhola. O público
em geral recebeu o trabalho com
total euforia deslumbrada. O pró-
prio grupo - Eis Joglars - ficou
surpreso sem entender o que esta-
va acontecendo. Em nenhum lu-
gar do mundo, dos muitos em que
estiveram, tiveram recepção se-
melhante. O espanto é mais do
que natural e lógico. A peça mi-
metiza a estrutura do fascismo,
para provocar a reação contra
qualquer possibilidade de totalita-
rismo. Em princípio, qualquer
reação poderia ocorrer, do ódio à
simpatia. Menos a aclamação in-
gênua que se viu em todas as
recitas, provando que o público
como massa perdeu qualquer
perspectiva crítica diante da cena.
Reagiu como multidão adepta de-
lirante.

A peça espanhola é, no mínimo,
discutível enquanto proposta.
Com muito pouco teatro, um pai-
nel e outras parafernálias eletrôni-
cas cercando a cena, figurinos
inspirados nas roupas esportivas,
The Olympic Man Movement e
um pastiche de George Orwel
(1984) e'A Huxley (Admirável
Mundo Novo), conta de forma
fascista o aparecimento de un mo-
vimento totalitário em que o ho-
mem é endeusado como atleta-
robô. A solução para o problema,
mostrada na cena final, é a ação
terrorista isolada.

O grupo, catalão, existe desde
1962, fazendo teatro de extrema
esquerda, sempre político. E não
parece preocupado por alcançar
escassos resultados políticos e tea-
trais. O trabalho fascinou o distin-
to público, mas não. obteve maior
repercussão junto aos brasileiros
presentes. No final da semana,
aliás, o verde-amarelo ficou um
pouco mais presente com a chega-
da de Gitman Vibranovski (ator) e
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A Orestlada, dc Esquilo.
A paixão vital pelo teatro.

Vilma Dulcetti (diretora), cariocas
que estavam em Nova York, e
Carmelinda Guimarães (crítica
convidada), de São Paulo. Correu
o boato - recebido com muito
humor - de que a Rede Globo
chegara à cidade. Mas não foi
possível encontrar provas concre-
tas que confirmassem a versão.

OS TCHECOS
Já os espetáculos tchecos, dois,

encantaram a todos os que pude-ram vê-los. Muita gente não con-
seguiu ingresso. Cada grupo se
apresenta de 3 a 7 vezes e quando
o trabalho agrada, a disputa é
grande. Além disso, nem sempre
se consegue conciliar os horários
para ver duas montagens no mes-
mo dia.

O grupo Divadlo na Provazku,
de Brnó, apresentou Pepe e o
Náufrago. São duas histórias sim-
pies, de grande alcance humanis-
ta, quase sem texto, tratando da
condição humana hoje num tom
sentimental que não chega à pie-
guice. Na primeira, um palhaço
ensina a um menino a sua profis-
são, acompanhado por uma gali-
nha e uma atmosfera de guerra
nuclear, poluição, responsável pe-
lo final trágico. Na segunda, a

Os tchecos.
Pepe ou a condição humana.

de autor inconsistente, uma ver-
gonha, apresentado num sórdido
galpão que deveria ter sido pelo
menos lavado antes da função.
Superou, assim, a Islândia, cuja
peça fora aclamada como a pior
da primeira semana.

Um grupo venezuelano - Socie-
dad Dramática de Afícionados -
apresentou uma encenação diver-
tida e superficial dos costumes
populares de Maracaibo, pratica-
mente uma criação coletiva. A
Argentina aproveitou o festival
para difundir o movimento Teatro
Abierto, organizado pela classe
teatral portenha. Duas pequenas
peças em ato único, realistas, com
uma carpintaria mediana, foram
vistas, mas mais duas ainda che-
garão à cena. O objetivo do grupo
é o de revitalizar o teatro argenti-
no.

Estes trabalhos latino-
americanos foram o centro das
discussões ocorridas em Caracas
nos encontros de críticos, drama-
turgos, diretores, editores e do
Celcit (Centro Latino-Americano
de Criação e Investigação Tea-
trai), exatamente a crise da dra-
maturgia e do teatro no continen-
le, fatores considerados como

AGRADECEMOS A COOPERAÇÃO DA VIASA NA COBERTURA DESTE FESTIVAL

condição humana angustiada de
hoje é mostrada a partir de um
homem em uma balsa. Fica evi-
dente que Bolek Polivka é um
excelente ator, dotado de imensos
recusos histriônicos e circenses.

ADAPTAÇÕES
A Colômbia trouxe uma singela

adaptação da obra de Francisco
Quevedo, mostrando a decadência
espanhola na época moderna. Ve-
lasquez e Goya estavam no palco
decorado com telões coloridos
que permtiam a abertura de mui-
tas áreas pequenas de encenação.
O trabalho supera tudo o que o
teatro não-empresarial carioca
apresentou em 1982.

A Costa Rica também se fez
presente com uma adaptação, um
monólogo elaborado a partir dos
textos de Soror Mariana de Alço-
forado, Cartas de Amor de uma
Monja Portuguesa.

O Grupo Ictus, do Chile, preo-
cupado com a construção de uma
cena nacional realista, vk> com
uma adaptação de uma novei.: de
José Donoso (Sofios de Mala No-
che).

O México - ninguém entendeu
como ou por quê - apareceu com
um péssimo trabalho universitário

principais responsáveis pelo re-
curso freqüente às adaptações.

O Teatro Abierto argentino foi
considerado como solução exce-
lente para os problemas localiza-
dos. Os participantes do Teatro
Abierto, é bom frisar, nada rece-
bem. Assim, os ingressos ficam
baratos, o teatro se torna mais
presente e os autores nacionais
têm mais chances de representa-
ção. Para muitos, ficou como um
exemplo a seguir.

A presença brasileira nos deba-
tes foi quase inexistente: Chico
Buarque não apareceu (faz imen-
so sucesso aqui, juntamente com
Roberto Carlos, Rita Lee, Maria
Bethãnia, Gal Costa), o País não
mandou representação oficial.
Quase todas as discussões foram
monótonas, no entanto, porque
tiveram como eixo os problemasde mercado e de poder. De teatro
mesmo, pouco se falou.

A GRANDE GALA
A semana foi encerrada em

grande gala, num ciima de absoiu-
ta emoção, indicando que os mo-
mentos mais densos serão ofereci-
dos pela Velha Europa ocidental.
Um espetáculo de nove horas de
duração, a Orestiada, de Esquilo,
encenada pelos alemães ociden-
tais do Schaubuhnne, deixou to-
dos os presentes em absoluto éx-
tase. O trabalho, apresentado já
em diversas partes do mundo, foi
montado pela primeira vez ao ar
livre, na concha acústica de Bello
Monte. Antes do grande aconteci-
mento, verdadeira maratona de
paixão teatral, o público pode ver
separadamente cada uma das três
peças - Agamenon, As Coeforas,
As Euménides. Os que escolheram
a noite de primeiro de maio (pou-
cos viram todas as apresenta-
ções), tiveram a chance rara de
viver um acontecimento muito es-
pecial na história do teatro, pois o
próprio elenco e Peter Stein, o
diretor, era a imagem mais in-
tensa, apaixonada e viva da capa-
cidade humana de sentir. Peter
Stein, durante a semana, arrebata-
ra a imprensa local e internacional
durante uma entrevista coletiva
em que descreveu e defendeu o
seu processo de trabalho. Na noite
de Caracas, sob uma chuva inter-
mitente, cercados de colinas e
com uma nesga das luzes da cida-
de em um canto do horizonte, os
amantes de teatro choravam dian-
te de cenas rigorosamente cons-
truídas, absolutamente belas, que
conseguiam materializar a emo-
ção trágica mais antiga, no Século
XX. O espaço construído por Pe-
ter Stein e Karl-Ernst Hermann,
os figurinos de Moidele Bickel, os
atores magníficos fizeram com
que o Dia dos Trabalhadores fosse
encerrado num ritual supremo de
paixão ao teatro.

O espetáculo começou às 19
horas, acabou às 4 da manhã. O
público era recebido pela imagem
do guarda no alto de uma imensa
muralha negra, o palácio de Aga-
menon, onde ele aguardava com
uma tocha, cânticos e gestos per-
feitos, a notícia do fim da guerra
de Tróia e o cair da noite. No final
da apresentação, o mesmo público
encharcado pela chuva (foram re-
lativamente poucas as desistèn-
cias), tão encharcado quanto o
elenco, ouviu sob comoção com-
pleta os agradecimentos emocio-
nados do diretor, que entrou em
cena nas Euménides fazendo uma
das fúrias. Assim como os gregos
ao ar livre mostravam aos con-
lemporáneos o dilema entre a lei
nascente da cidade e os antigos
mitos, o Schaubuhnne acabara de
revelar à platéias atenta interna-
cional a sensação de limite entre
ordem afetiva e ordem racionai
que, no Século XX todos vivem.
Não fora a obrigação profissional
ou cotidiana de estar presente até
o final do festival, náo fora a
expectativa de viver mais alguns
outros momentos intensos, muita
gente teria tomado o aviso para
preservar dentro de si as sensa-
ções de uma noite de sonho abso-
luto. Uma noite em que ficou
patente que a arte não cabe em
prateleiras.
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HORIZONTAIS Remo. 37
a Esquadri1-0 que

lha da Fumaça faz. 9
Antes de Cristo. 11 -
Portanto, por conse-
quência. 12 - Estado nor-
destino. 13 - Partias, ca-
minhavas. M - Bater. 15
- Rio Grande do Sul (si-
gla). 16 - As consoantes
de couro. 17 - Coluna
simples que sustenta
uma construção. 18 -
Programa de Integração
Social. 19 - Unidade mo-
netária da Iugoslávia. 20

Ofertará. 21 - Rubori-
zar. 22 - Sapo A'mazôni-
co. 24 - Doçura. 25 -
Afunda em atoleiro. 26 -
¦\ves corredoras. 28 -
Colega. 30-Possuir. 31 -
Certo peixe. 32 - Quarta
nota musical. 33 - En-
canto pessoal. 34 - Am-
biciosa. 35 - O bom hu-
morista nos faz (?). 36 -

Correto. 38 -
Vento, brisa. 39 - Pessi-
mista.

VERTICAIS

1 - Vértice, cume. 2 -
Filtrar. 3 - Sílaba de co-
risco. 4-0 Ósmio. 5 -
Sem pólo. 6 - Revolver,
esburacar. 7 - Encoleri-
zar. 8 - Rio da Suiça. 9 -
Descerrar. 10 - Privar de.
14 - Para o paulista é
semáforo. 17 - Glória (?),
atriz. 18 - João (?) II: o
nosso papa. 19 - Domes-
ticar. 20 - Coisa sem va-
lor. 22 - Dispara uma
arma de, fogo. 23 - Puxa,
extrai. 25 - Não profis-
sional. 27 - Introduzir. 28
- Acre (fem.). 29 - Nome
de mulher. 31 - Caução.
32 - Certa fábrica de au-
tomóveis. 34 - Nome de
mulher. 35 - Cabeça de
gado. 37 - Decifrei.

TROVANDO
Dentre as seguintes palavras quais

as que completam lógica e correta-
mente cada uma das trovas abaixo?

AMOR - CLARA - CALMA - ES-
CURA - BRILHO - SEGURA - TER-
NURA-SABOR.

- Pertencendo a raça ,
sempre mal-compreendida,
negro merece ternura
pois somos iguais na vida.

- Fim de vida. A amargura
tira-lhe da vida 
Mas sempre o encanta a ternura
que vem dos lábios do filho!

3- Embora não sejas pura,
não reveles teu pecado:
pelo que dás de
ficarás sempre ao meu lado.

4 - Se a família está
de que reina o amor no lar
vai se entrosando em ternura.
Como é lindo congregar!

NICOMEDES ARRUDA, residente
em Cachoeiras de Macacu, RJ.

CRISTIANE,
parabéns pra você!
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Esta é a fofinha CRISTIANE
CASAIS DO NASCIMENTO,
que completou 4 anos. Ela es/u-
da 110 Jardim Escola Era Unia
Vez. O seu amiguinho Rafael
deseja muitas felicidades.

IVO RENATO,
olhe aqui o seu desenho!'
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O desenho é de IVO RENA TO DE ALMEIDA,
de 7 anos, que mora na Rua Caro/ina Santos,
19, e estuda ho Colégio Metropolitano.
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CALCULO
ENIGMÁTICO

Complete as
operações determi-
nadas de tal forma
que todos os
resultados horizon-
tais e verticais
estejam corretos.
Nos espaços em
branco só devem ser
colocados algaris-
mos de 1 a 9.

abe
MO LAN NO

EM GUEI DA

PAL DIS DOR

VEN TUR TAR

ZA BLE TA

HO I PI RO

NO CE MA

JOGO DE
SÍLABAS

Este jogo consiste em
descobrir seis palavras
de três sílabas cada uma

¦ no menor espaço de tem-
po possível. Na coluna A
aparece a primeira sfla-
ba; na coluna B aparece
a segunda sílaba; na co-
luna C, a terceira sílaba.
Como dica já demos uma
resposta: PAL + PI +
TAR. Prossiga você.

As respostas
¦6=1 +

pxz:£=c-sxzis = z:9 +
I- :ODIJ.VIAIOIN3 OlfiDlVO
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NONO DAS CANDÓNGAS MARIANO
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PRESUNTINHO WILLY

eRAUMBAlXIKlWO
ôuèPeiTO/CweFe.
AI'5U FALEI ASSIM'.

DOCUMeWTO!
QUAMÜO 5Í.E VIRpU...
O SR. WAO VAI ACI^EiDITAR-

MAS,

PARECIA GUJ5 UM
5XéRCITO TIUMA

rSAIDODOBUSlRO '

ARIES
^1 .1 il 20 I

É um dia maravilhoso para
cuidar dos assuntos rela-
cionados com viagem, mu-
dança e vida doméstica.
Um projeto financeiro pro-
mete lucros. É um bom dia
para conversar com gente
influente e pedir favores.
Cor bordeaux. N"81

CÂNCER
¦>\ b o 21

Alegrias no setor financei-
ro. Dinheiro atrasado che-
gará em boa hora. É possí-
vel que seja obrigado a mu-
dar um plano social, mas
isso será muito bom. Evite
conversar sobre a vida sen-
timèntal. Corgrená. N"92

LIBRA
2H íl a 22 III

Ninguém perturbará um
plano financeiro. É hora de
pedit favores e explicar si-
tuações delicadas. Pode en-
contrar oposição por parte
de pessoa mais velha, mas
acabará conseguindo o que
quer. Cor marrom. N" 41

a CAPRICÓRNIO
211 1

O melhor período será o da
..arde. Grandes oportunida-
des na vida profissional e
também no setor dos nego-
cios. Pode surgir alguém
para fazer o convite que
•você está esperando. Cor
violeta. N" 57

«B TOURO
21 Ia 20',")

Se já aniversanou, terá
oportunidade de realizar
mudança de emprego e até
de cidade. Você nasceu pa-
ra vencer e não pode perder
tempo com gente negativa.
Não aceite palpites. Cor ro-
sa. N'-'35

m LEÃO
22/8 m ESCORPIÃO

2.'f 10 a 21

AQUÁRIO
21 Ia 19 2
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GÊMEOS
21/5 a 20/6

Notícia importante sobre
algo que está em andamen-
to. Pessoa de longe está
cuidando do seu bem-estar.
Faça o possível para evitar
comentários sobre a vida
sentimental. Há inveja em
seu ambiente. Cor lilás. N'-
20

VIRGEM

Lindas novidades sobre
pessoa que já representou
muito em sua vida. O perío-
do ainda é instável e você
deve evitar decisões preci-
piladas. Na vida sentimen-
tal, cuidado com a interfe-
rência de terceiros." Cor
verde. N" 11

/ ^ M\

23/8 a 22<9

Enquanto o Sol estiver em
Touro, pode contar com o
sucesso. Não comente sua
vida. O importante éo/utu-
ro, que vai depender do que
fizer agora. Período feliz.
Cor amarela. N" 14

Dia muito bom para rever
documentos e colocar em
ordem os planos de viagem.
Evite tomar decisões até o
dia 20. Hoje, terá novidades
sobre pessoa que fez uma
ingratidão. Cor vermelha.
W12

SAGITÁRIO
22 II a 21 12

Grandes novidades sobre
pessoa que já representou
muito em sua vida. Com a
ajuda de alguém, será fácil
terminar uma tarefa impor-
tante. Domine a tendência
ao orgulho. Cor branca. N"
85

Ninguém deve saber que
está querendo mudar de
ambiente. O período é bom,
mas um colega despeitado
pode perturbar um plano.
Um chefe está notando a
sua pontualidade: um au-
mento está a caminho. Cor
havana. N" 50

\J^r W*&y m PEIXES
20 2 ii 2113

O dia favorece aos assuntos
religiosos, às viagens marí-
timas e ao trato com auto-
ridades, Não estranhe se
surgir alguém para bancar
o cupido. Proteja a vida
sentimental. Cor lilás. Nv 22

NUMEROLOGIA

Atair Souza
Copacabana • RJ
Número de personalida-

de: 8, riqueza.
Número de destino: 5,

aventureiro.
Traços positivos: huma-

nitário, prestativo, detalhis-
ta, organizado, progressis-
ta, independente.

Traços negativos: impre-
visível, sem tato, sem con-
trole de pensamento.

Vida profissional: educa-
ção, ciências, engenharia
florestal.

Vida emocional: seja
mais concentrado em suas
atividades. Não viva ape-
nas de sonhos. Seja mais
realista.

Bom relacionamento
com os números: 3, 1, 7. 9,

Leopardo
Ipanema • RJ

Número de personalida-
de: 3, habilidade.

Número de destino: 5,
aventureiro.

Traços positivos: jovial,
espiritual, incansável, cons-
trutivo. original, leal, gen-
til. questionador, criativo.

Traços negativos: domi-
nador no plano amoroso,
incoerente, melancólico.

Vida profissional: nisto-
ria, seguros, filosofia.

Vida emocional: não seja
tão possessivo, teimoso e
orgulhoso. Aprenda a ser
equilibrado.

Bom relacionamento
com os números: 3, 9, 5. 1.

NVSS
Ipanema • RJ

Número de personalida-
de: 9. generosidade.

Número de destino: 3,
habilidade.

Traços positivos: origi-
nal, cauteloso, produtivo.

Traços negativos: exi-
gente, não ouve os outros,
inseguro.

Vida profissional: artes,
engenharia florestal, sócio-
logia.

Vida emocional: seja me-
nos ciumento no amor.

Bom relacionamento
com os números: 3,1,8,5.

Love
Bangu • RJ

Número de personalida-
de: 9, generosidade.

Número de destino: 7,
mistério.

Traços positivos: fiel,
amável, criativa, intuitiva,
original, justa, brilhante,
generosa, detalhista.

Traços negativos: des-
controlada emocionalmen-
te, depressiva, irritável, im-
previsível, negligente.

Vida profissional: agro-
nomia, artes, magistério.

Vida emocional: controle
o sentimentalismp.

Bom relacionamento
com os números: 3, 1.8,5.

Leonilda
São Paulo «SP

Número de personalida-
de: 1, autoridade.

Número de destino: 9, ge-
nerosidade.

Traços positivos: sensiti-
va, original, humanitária,
idealista, perceptiva, sensí-
vel, hábil no amor. ordeira.

Traços negativos: dife-
rente, possessiva, teimosa.

Vida profissional: artes,
comércio, direito.

Vida emocional: neutrali-
ze o rancor.

Bom relacionamento
com os números: 3, 1,8,5.

Bernadeth Maria
Madureira • RJ

Número de personalida-

de: 5, aventureiro.
Número de destino: 7.

mistério.
Traços positivos: habili-

dosa, justa, simpática, ins-
tinto materna!, lógica, ma-
leável, magnética.

Traços negativos: intra-
tá vel, orgulhosa, exigente.

Vida profissional: histó-
ria, comércio, sociologia.

Vida emocional: não se
deixe levar pelo sentimen-
talismo.

Bom relacionamento
com os números: 3, 1, 8.5.

Nome completo ,

Bairro

Cidade
Estado
Oaia do nascimento
Pseudônimo para espost.i

OBS: O professor Kaldv Veloso so-
mente definirá o perfil dos leitores
que remeterem este cupào devida
mente preenchido para: ULTIMA
HORA - Seção Numerologia - Rua
fquadnr. 702 - Sanlo Crislo - Rm
de Janeiro-CEP J0220.

As respostas serão dadas gratui-
lamente na ordem de chegada das

¦
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Rio de Janeiro, terça-feira, 10 de maio de 1983

Concerto de gala
na Cecília Meireles

A Sala Cecília Meireles apre-
senta hoje, às 21 horas, uma
atração muito especial. Trata-se
do Quarteto de Cordas da Phila-
delphia, um dos mais renomados
do mundo, e que desde 1966 vem
alternando concertos com semi-
nários e conferências sobre as
várias formas da música de cã-
mara para profissionais, estudan-
tes e conjuntos amadores, além

de se apresentar também em es-
colas públicas americanas.

O Quarteto de Cordas da Phi-
ladeiPhia é formado por Karem
Iglitrzin e Irwin Eisenberg (violi-
nos), Alan Iglitzin (viola) e Ro-
ger Lebow (violoncelo). Sua ca-
tegoria o levou, desde 1966, a se
tornar residente na Universidade
de Washington, de Seatle, Esta-
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do de Washington. Entretanto,
freqüentemente se apresenta em
quase todas as cidades norte-
americanas, além de outras da
Inglaterra, Holanda, Alemanha,
Dinamarca, Áustria, Suíça, Espa-
nha, Bélgica, Portugal, lugoslá-

O quarteto da Pliiladelphia

via, índia, Canadá, França e da
América Latina.

Hoje, os americanos apresen-
tarão o concerto em si bemol
maior, opus 76, número 4 (Ama-
nhecer), de Haydn; o concerto
em IVi maior (1902), de Ravei; e o
concerto em ré maior, apus pós-

lumii A Morte C a Menina), de
SohiibiTl. Esses ((incertos'cons-
tam dos inúmeros discos grava-
dos pelos músicos que, em 1981,
inauguram, com êxito- o Institu-
to de Música de Câmara da Uni-
versidade do Estado da Califór-
ma, em Long Beach,

COMPONENTES
Alan Iglitzin (viola)- formado

pela Long Lsland University, o
Hunter College e a Universidade
de Minnesota. Foi solista das
Sinfônicas de Minneapolis e St.
Paul Chamber Orchestra. Funda-
dor do quarteto.

Irwin Eisenberg (violino) -
estudou no Eastman School of
Music. Solista da Orquestra de
St. Louis, é outro fundador do

quarteto. Apresenta a partícula-
ridade de usar um instrumento,
datado de 1746, construído em
Veneza por Sanclus Seraphin.

Karen Iglitzin (violino) - filha
de Alan Iglitzin, é formada pela
Universidade de Indiana e pela
de Yale. Nos últimos três anos,
tem sido distinguida com bolsas
para Tanglewood, onde tem
atuado como spalla do maestro
Siji Ozawa,

Roger Lebow (violoncelo) -
formado pelas Universidades de
Brandeis e da Califórnia do Sul.
Foi solista de inúmeras orques-
trás e atuou em inúmeros festi-
vais de verão nos Estados Uni-
dos. Enquanto viveu em Los An-
geles, atuou como locutor para
progran.as de música clássica da
National Public Radio Station.

a escolho €3 rea. B Jm fi }'^^ a*W. ^Xa^_^m ^. ^*m

Estréia de Hoje
Tiago Ararípe e Xangai se

apresentam na Sala Sidney Miller,
às 21 horas. A direção é de

Arthur Laranjeira.

HCUICTIA
Lançamentos
AUTOR EM FAMÍLIA - (Author, Author) - Direção do
Arlhur Hitler. Com Al Pacino, LVan Cannon, Tucsday Wold
e Bob Dishy. Um teatrólògo atormentado, tentando impedir
sua grande família de desagregação. Palácio II (Rua do
Passeio, 38)- Mh- 16h20m - 18M0m e 21 h. Leblon I (Rua
Ataulfo de Paiva) e Opera I (Praia de Botafogo)- ]4K10m -
16h50m- I9hl0m c21h30m. (14 anos)

PIRANHA DE VtU E t.KINAUM - Direção de Roberto
Machado. Com José Carlos Sanches, Odenir Fraga e Vera
Vargas. Filme pornoerótico cm dois episódios. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi)-I4h-I5h40m-I7h20m-I9he20h40m
Copacabana (Av. N. S. de Copacabana) e Opera II (Praia de
Botafogo)- 14h- I5h40m - I7h20m- 19h e20h40m. Carioca
(Rua Conde de Bonfim)- Impcrator (Rua Dias da Cruz)-
Madureira II (Rua Dagmar da Fonseca) c Olaria (Rua
Uranos)-14h20m-16h-l7h4Üm-19h20mc2lh. (18 anos)

Niterói
ICARAÍ - BAR ESPERANÇA O ULTIMO QUE FECHA -
0» anos)- I5h- I7hl0m - I9h20m c211vlum.

NITERÓI- PIRANHA DE VEU E GRINALDA- (18 anos)-
I4h20m - IGh- l7M0m- 19h20m e2lh.

CENTRAL - O ULTIMO URIUIO DO CREPÚSCULO - (14
anos)- l3h3um-16h-18h3Qm e2IK

CENTER - A FORÇA DO DESTINO - (16 anos)- I4h -
I6h3l)m-I9he2lh30m.

CINEMA I-GANDHI (livre)- 14h- ]7K10m e21 h.

CINE-ÁRTE UFF - JÂNIO A 24 QUADROS - (11 anos) -
16h30me20h.

Petrópolis
PETRÓPOLIS - BAR ESPERANÇA, O ULTIMO QUE KE-
CHA- (18 anos)- I4h30m - 16h40m- 181i50m e2IK

D. PEDRO- E. T. O EXTRATERRESTRE EM SUA AVEN-
TURA NA TERRA (livre)- 14h- I6h20m - 18h4üm e21 h.

PRATA PALOMARES- De André Faria. Com ítala Nandi e
Otávio Augusto. O filme esteve 10 anos interditado pela
Censura aborda problemas políticos e as guerrilhas da
década de 60. Cinema I (Rua Prado Júnior) - 14h30m -
I6h50m-I9hl0me21h30m. . imm
Continuações
BAR ESPERANÇA - O ULTIMO QUE FECHA - Direção de
Hugo Carvana Com Marilia Pera Hugo Carvana Louise
Cardoso e Anselmo Vasconcelos S Lurz I (Rua do Catete,
307)- 14h50m - 17h - 19h e 2lh3Um. Palácio 1 (Rua do
Passeio,38)-14h-16hl0m-]8h20mc20h.'!0m. (18 anos)

O VEREDICTO- (The Veredict> Direção de Sidney Lumet.
Com base em roteiro de David Mamei (o ponlo de partida é
o livro de Barry Reed) Com Paul Newman, James Mason,
Charlote Rampling, Jack Warden e Milo 0'Shea Lido II

(Praia do Flamengo)- 14h- 16h30m - I9h e2lh30m. Astor
(Rua Álvaro Alvim)- 16h-18h30m e 21 h. Palácio (Campo
Grande)- 15h-.17h.10m e20h. (14 anos)

EU CHRISTIANE F. 13 ANOS, DROGADA E PROSTITUI-
DA - (Christiane F'.). Direção de Urich Edel. Com Natja
Brunkhost. Thomas Haustein e Jeans Kuphal. B™r» C°P*
cabana (Rua Barata Ribeiro, 502)- Bruni Tijuca (Rua Conde
de Bonfim)eBruni Méier (Av Amaro Cavalcante, 105)- I4h
-I6h30m-I9he21h:i0m. (18 anos)

ULI MARLENE - (Lili Marieen) - De Rainer Werner
Fassbinder. Com Hanna Schygulla Giancarlo Giannini e
Mel Ferrer. Caruso (Av. N. S de Copacabana) e Paissandu
(Rua Senador Vergueiro)- 14h30m - 16h50m - IDhIOm e
21h30m. (14 anos)

EGUNGUN- De Carlos Brajsblat eJuanaEIbein dos Santos.
Direção de Carlos Brajsblat. Jóia (Av. N. S de Copacabana)

15h-17h-l9he21h. (livre)

A FORÇA DO DESTINO - (An Offier and a Gcntleman)
Direção de Tavlor Hacford. Com Richard Gere Debra
Winger e David Keth. Largo do Machado II (Largo do
Machado, 29) - Roxy (Av. N. S de Copacabana) e Tijuca
Palace II (Rua Conde de Bonfim) - I4h - I6h30m - 19h e
21h30m. (16 anos)

EVA O PRINCIPIO DO SEXO - Direção de José Carlos
Barbosa Com Lia Furlim, Marilu Blummer e Teka Lanza
Vitória (Rua Senador Dantas, 45)-I3h30m-15h-16h-'10m -
I8h-I9h30m c 21 h. Copacabana (Av. N. S de Copacabana)
_ Coral (Praia de Botafogo) e América (Rua Conde de
Bonfim)- 15h30m-17h-l8h.')0m-20he21 h.10m. (18 anos)

MEPHISTO (Mcphis(o) - De Istvàn Szabô, Com Klaus
Maria Brandauer. São Luiz II (Rua do Cal ele. 307 )C'otnodo-
ro (Rua Haddock Lobo, 145) e Barra II (Av. das Américas.
4.66«>i:ih- 15h45m - ISMOm e2l h!5m. (16 anos)

A ESCOLHA DE SOFIA (Sophie* Coice)- Roteiro e direção
de Alan J. Pakula Com Mcry Streep, Kervin Kline e Peter
MacNicol - Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Ihães) - Largo do Machado I (Largo do Machado. 29)-
Art-Méier (Rua Arquias Cordeiro) e Tijuca Palace I (Rua
Conde de Bonfim )15h-18he 21 rt (18 anos)
GANDHI - (Gandhi)- Direção de Richard Atienbouroughl
Com Ben Kingsley. Art-Copacabana (Av. N. S de Copacaba-
na 360_) - Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim) e Art.
Madureira (Shopping Center de Madureira)- 14h - I7h30rn

e 21 h. Pathé (Praça Floriano) e Paratodos (Rua Arquias
Cordeiro)- I3h- I6h30m e20h. Bruni Ipanema (Praça N. S
da Paz, 371) e Rk> Sul (Rua Marquês de São Vicente) -
I3h30m - 17h e20h30m. (livre)

Zona Sul
TISTO - O MENINO DO DEDO VERDE - De Maürice
Druon. Traduzido e adaptado por Oscar Felipe e Neide
Mendonça Direção de Ivan Merlino. Teatro Villa-Lobos, Av.
Princesa Isabel. 440. Tel.: 275-6695 2• e 3a lis 21h, 5a6a feira e
domingo, às 16h e sábado às 17h. Ingressos: 2a a 6J feira
CrS 1000. Sábado e domingo Cri 1.500

NO BRILHO DOS NOSSOS OLHOS - Direção de isabèlla
Secchin. Com Alexandre Dacosia. Antônio Breves e Joáo
Brandão. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. t>3.
Horário: lia feira e sábado, sessão á meia-noite. Ingressos:
CrS 1.300 e CrS SOO.

IA CONQUISTA - Direção D roleiro de Alejandro BllentV
ventura Com Tereza Briggs. Abelardo Jacobina 1-aun
Pricio c Eleonora Gabriel. Teatro Càcilda Beckcr. Kua do
Catete, 338. Horário: de 4 a leira a domingo às 2Ihl5m.
Ingressos: Cr$800.

A AURORA DA MINHA VIDA - De Naum A de Souza.
Direçào de Naum Alves de Souza. Com Marietn Severo..
Stella Freitas, Analu Prestes e Cidinha Milan, leatro de
Arena - Kua Siqueira Campos, 143. Iel.: 235-5348, Horário:
4a a üa leira às 2lh. Sábado: I9h. Domingo lSh e 21 h.
Ingressos: 4a, 5a leira e domingo CrS 2.000 e (rS 1.500.
Sábado: CrS 2.000.

O DIA EM QUE ALFREDO VIROU A MÃO - IX' João
Bethencourt: Com Cláudio Corrêa c Castro. Ttielma Restori,
Elizãngela e Alexandre Marquês. Teatro da Praia; Kua
Francisco Sá. 88. Horário: de 3J a 6'leira às 2lhl5m. Sábado
20h e 22h30m e domingo: I8h e 21 h. Ingressos: 3a, 4a e 5a
feira- CrS 1.800 e CrS 1.000. üa feira: CrS 2.000 Sábado:
CrS 2.500 e domingo: CrS 2.000 e CrS 1.000.

<0 HOMEM QUE NAO FOI A SAO PAULO- De Stanislau
Ponte Preta Direçào de Cláudio Torres Gonzaga Com
Adriana Maia Bruno Fernandes, Cristina Mata e Cândido
Damm. Espaço Petit Galerle, Kua Barão da Torre, 220. T ei:
267-0921. Horário: de4"feira a domingo às lSliSHm. Ingres-
sos: CrS 1.200 e CrS 1.000.

DO LAMPIÃO DE GAS... AO ABAJUR LUAS- De Arnaud
Rodrigues. Com Costinha, Sandra Menezes e Koberio Gui-
Iherme. leatro Glória Kua do Kussel. Tel.: 245-5527. Hora-
rio: de 3* a 6- feira as 21 hlfsm. Sábado 20hl5m e 22MOm.
Domingo: I8hl5m e 2lhl5m. Ingressos: de 3a a 5J feira e
domingo: CrS 1.500, 6a feira e sábado: CrS2.(Mm.

FEIRA DE ADULTÉRIO OU COMO COBIÇAR A MULHER
DO PRÓXIMO - De Armando Costa e Paulo hintes. Jo
Soares. Bráulio Pcdroso, Ziraldo e João Bethencourt. Dire-
ção de Rosamaria Murtinho. Com Rosamaria Murtinho,
Haroldo de Oliveira, Miguel Dirrano, Denny Petricr, CTáu-
dio Martins e Fernando Paliot. - Teatro do Senac - Rua
Pompeu Loureiro, 45 - Tel.: 253-2641. Horário: 4'a 5' feira
as 21h. Sábado as 20h e 22h !>imingo as 18h e 21h.
Ingressos: CrJ 2.000 e CrS 800.

A CAMA - De Gugu Olimecha. Direção de Augusto Olímpio.
Com Gugu Olimecha. Augusto Olímpio, Zêha Zampyr e
Serginho. lealro Rival, Kua Álvaro Alvim. Horário! de 3a a
6a feira as 21h30m. Sábado 20h e 22h30ra Domingo: lKh e
21 h. Ingressos: CrS 1.500 e CrS 1.000. Sábado CrS 1.000.

A MILIONÁRIA - De Bernard Shaw. Direção de Paulo
Afonso Lima Com Devia Gemauer, (talo Kossi e Ana Lúcia
Torre- Teatro BNH -Av. Chile- Tel.: 262-4477. Horário, de
3a feira a sábado iis2lh. Domingo IHh e2ltv Ingressos: CrS
2.000 e CrS 1.2IK). 6' feira e sábado: CrS2.000.

I
\j\ ULTIMA NÍKT1E -' De Paulo Goulart. Direção de
Aderbal Júnior. Com Paulo Goulart, Arlele Sailes e Slepan
Necersslan - Teatro Mesbla - Rua do Passeio, 46. Tel.:
260-6141. Horário: de :1a a 6a leira às 21 hlOm. Sábado 20h e
J22h30irL Domingo IHh e 2lhl5m. Ingressos: 3a a.5" leira e
domingo CrS 1.500 e CrS 1.200.6a leira esábado (rS 1 800.

HF.QUIEM PARA UMA NEGRA - De Willian taulkner
Tradução e adaptação de Luiz Carlos Maciel. Com Kuth de
í*)uz;i, Mariíi (Juudia, Almir Telles e herrt* /Vstnò. leatro
íilauce Rocha Av Kio Branco. Horário: de 3a a 6a leira às
:!l h. Sábado 20h e domingo 18h e 21 h. Ingressos: CrS 1-200 e
CrS800.

OPERA DOS IRFS VINTÉNS- IX- Berloit Brecht e Kun
Wrill. Direçào de Mendonça Bia Uedron. Com Iadeu tran
ça, Luci Montêbelo e lonmho Cale. Teatro Especial do |ylh(
- Palácio da Cultura, Rua Graça Aranha, lei: 220-8640.
Horário de 4a feira e sábado: 21h. Domingo: 20h. Ingressos
CrS 1.200eCrS800, Média 31

EVITA - De Àndrew Weber e Tim Rice. I raduçào de Vicior
Berbara Direçào musical de Edson Frederico. Direção geral
Maurício Sherman. Com Mauro Mendonça Carlos Augusto
Strazzer, Cláudia Milton Prado e Silva Massari I ealro João
Caetano. Praça Tiradentes. Horário: de3a a6a-teira às 21 h.
Sábado 20h, 22h30m e domingo I8h e 21 h. Vesperal 5'-feira
às 17li. Ingressos: OS4.500 e CrS2000.

Zona Norte
MARL> EMBOABA - A VAMPIRA DF OURINHOS - De
Carlos Queiroz Telles. Direção de JotaDinis. Com Antônio
Augusto, Nevde Lvra e JotaDinis. lealro Artur Azevedo.
Rua Vítor Alves, 

"454. 
Tel.: 394-1622. Horário; sábado e

domingo às20h. Ingressos: CrSSOO. Atêdia 15.

AS FEITICEIRAS DE SALEM - Direção de Roberto Azere-
do. Com Octacilio Coutinho. Anatilde Crespo e Sônia de
Paula. Teatro Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita
Horário; de 4' feira a sábado ás 2lh. Domingo 20h. Ingres-
sos: CrS 1.200 e CrS 800. Até dia 31.

Teatro /Revista
RIOGA Y- De Vicente Pereira e Jorge Fernando Direção de
Jorge Fernando. Com Rogéna Marlene Çasanova Saman-
lha Kiriaki, Elaine e Desiree. Teatro Alaska Av. N. S de
Copacabana 1-241. Honirio: de 3a a 6a feira as 21h30m.
Sábado 20h e 22h30m e domingo: I9h e 21 hHOrn. Ingressos
3a a 5a feira e domingo: CrS 1.800 e CrS 1.000 6a leira e
sábado: CrS 1.800.

CHEGUEI- Direção de Brigue lilair. Com Cláudia Celeste,
Sérgio Nascimento, Bàby l/iram. lealro Brigilte Blair. Kua
Miguel Lemos, 51, Tel.: 521-2955 Horário: de 3a leira a
sábado Ss21h30m. Domingo às I8h30me2lh30m. Ingressos:
de3afeira a domingo: CrSl.000. Sábado: CrSl.500.

Reapresentações
O CAÇADOR DE ANDHÓIDE - Drive-ln (Lagoa) - 20h e
22h30m.

E. T. O EXTRA IíRRESTRí: EM SUA AVENTURA NA
TERRA - Barra I (Av. das Américas, 4.666) - 14h30m -
16h50m - J9hl0m e 21h30m. Baronesa (Rua Cândido Bení-
Cio)-I4hl5m-I6h30m-I8h45me2lh. flivre)

VÍTOR OU VITORIA - Scala (Praia de Botafogo, 316)- 14h
-16h30m-19he2]h30m. (14 anos)

_ E O VENTO LEVOU - Metro Boa Vista (Rua do Passeio.
52)-l2h-l6hel8li (14 anos)

PROFISSÃO MULHER - Lido I (Praia do Flamengo) - I5h -
I7h-I9he2lh. (18 anos)

A ESPADA E O.S BÁRBAROS - Ramos (Rua Leopoldlria
Regò)-!5h-l7h-l9he21K (16 anos)

SEXO AS AVESSAS - Rex (Rua Álvaro Alvim) - I2h -
15hl5m - I8h30m e 20h20m Sábado e domingo 13h5üm -
17MI5 e 19h20m. 08 anos)

OSCAÇADORF;s DA ARCA PERDIDA - Studio Ilha (Rua
Sargento João Lopes, 826) - I4h30m - I6h40m - 18h50m e
21 h. (14 anos)

ALTA ANSIEDADE - Cinema III (Rua Conde de Bonfim)-
I5h-I7h-I9he2lh (16 anos)

CONTOS IMORAIS - Studio Catete (Kua do Catete. 228)-
14h-16h- I8h-20he22h. (18 anos)

SEM ANESTESIA- Síudk) Copacabana (Rua Raul Pompéia
102)-I4h30m-I6h50m-I9hl0mc2lh30m (16 anos)

PRA FRENTE BRASIL- Venraa (Av. Pasteur. 184)- I5h-
I7h - I9h e 21 h. Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim) -
I5hl5m- I7hl5m-I9hl5me2lhl5m (18 anos)

O CÉU PODE ESPERAR- Ricamar ,Av N. S deCopacana-
na)-l8h-20he22h (livre)

BAMBI - Ricamar (Av N S de Copacabana)- !5hl0m e
I6h35m

O FANTÁSTICO GOLPE DO KUNG FU E BONITINHA
MAS ORDINÁRIA OU OITO LARA REZENDE - Orry (Rua
Álvaro Alvim)- lOh- I3h40m- 17hl5m- I9h05m. Sábado e
domingo a partir das 13M0m (18 anos)

I^GRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANI - De K. W.
Fassbinder. Tradução de Millòr Fernandes. Com Fernanda
Mòntenegro, Renata Sorrah e Rosita ITiomíis Upes. Teatro
dos Quatro - Rua Marquês de São Viccnie, 52 - Iel.:
274-9895 Horário: 4a, 5a e 6a feira às 21 WOm. Sábado: 20h e
22h30m. Domingo: 18h e 21h. Ingressos: CrS 2.500 e CrS
1.500. 6afeira e sábado: Cr$2.50O.

AGNES DE DEUS - De John Pielmier. Direção de Jorge
Takla Com Lucélia Santos e Vara Amaral. Teatro Delfim,
Kua Humana 275. Horário: 4a, 5a e 6a feira as 21h3()m.
Sábado 20h e 22h30m. Domingo: 18n30m. Ingressos: CrS
2.000 e CrS1.0O0,6afeira esábado: Cr$2.000.

CHAPETUBA F.C. - [X Oduvaldo Vianna Filho. Direçào de
Roberto Iiomtempo. Com Carlos Loffer, Cecília Rangel e
Gedivan. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824.
Tel ¦ 247-9794. Horário: 3a Feira: I7h30m e 2lh3Um. 4a a 6a
feira ás 17h30m. Ingressos: CrS 1.200 e CrS 800, Alé dia 31.

AS DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA - Direçào de Luís.
Antônio Corrêa Com Emmanoel Cavalcanti; Cássia Foureas
e Paulo Guarnieri. Teatro Cândido Mendes. Kua Joanna
Angélica Horário: 3a feira às I8h e 21 h30m. De 4a teira e
sábado as IHh.

COM A BOCA- (Em Alto Mar)- De Slawomir Mrozeck
Tradução de Marcos Fayad. Direção de Henn Pgnoncelli.
Com Neuza Navarro, Patrícia Soares e Ticiatia Studari.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica 63. Horário:
de 4' feira a sábado às 21h30m. Domingo I9h e 21h30m.
Ingressos: CrSl.500 e Cr$800.

CLOUD NINE (NUMA NICE) - IX Caryl Churchill. Tradu-
çào de André Adler. Com Diogo Vilela, Maria Helena Dias.
Camilo Beviláqua e Ijouise Cardoso Teatro Villa-Lobos Av.
Princesa tsabellloráno:4' a 6a feirav domingò21h, Sábado:
20h e 22h30m. Vesperais: 5a feira I8h30m e domingo: 18h.
Ingressos: CrS2.(K)0 e CrS 1.200. 6a leira e sábado CrS 2.000.
Vesperal de 5a feira CrS 1.000.

NO BRIIJIO DA GOTA DE SANGUE - Direçào de Domin-
gos de Oliveira Com Carlos Vereza Francisco Milani.
Clemente Viscaino e Procópio Mariano Teatro Gláucio Gil.
Praça Cardeal Arco V(Tde. Tel: 237-7003. Horário: de 4a a 6"
feira as2lh30m. Sábado: 20h e22h.l(lm e domilígo I8h e2!h.
Ingrissos: Cr$2.000 e CrS 1.200.

ADORA VFT. JUI.IA - De Somwset Maughan. Adaptação de
Sauvajon. Tradução e readaptação de Domingos de Oliveira
Direção de Domingos de Oliveira e Manila Pera Com
Manha Pera Domingos de Oliveira e Norma Blun Teatro
Copacabana Av N. S de 'Copacabana Horário: 4', 5a e 6a
feira e domingo as 21 h. Sábado; 20h e 22h3Um. vesperais
domingo; 18h eSMeira as 17h. IriCTíssos: 4Jfeira Vcsper;us
domingo; 18h e 5a feira . I7K Ingressos; 4a e 5' feira (2*
feira: CrS2.000.6'feiraesábado CrS2.500.

_Wn_W^^^^^^^ÊÊm\wr

Lucélia Santos cm Agncs de Deus

/íiCW

Centro
DESENCONIROSCI^NDESTINOS- De Neil Simoa Tra-
dução de Marisa Murray Direçào de Gianni Raito. Com Evà
Wilma c Carlos Zara Tealro Maison de France Av. Prt*i
dente Antônio Carlos, 58 Horário: de 4a feira a sábado ;is
2lh30nt Domingo: I8h e 21K Ingressos; CrS 2000 e CrS
1.200

SEIS E MEIA - Apresentação de Zé Keti e Ronaldo Mota
Teatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes. Horário: de 2' a
6«-f*ira ISMOm. Ingressos: Cr$300. Até dia 13.

SHOW NA FUNARTE - Apresentação de Lelé Alves e
Tadeu Mathias, Sila Sidney Miller. Kua Araüjo l"ono
Alegre. Ml. Horário: de 3a' leira a sábado ás ISh3üm
Ingressos: CrS500. Aludia II

SÁ& GUARABIRA-.10 ANOS JUNTOS-Apresentação dos
cantores e compositores. Teatro Casa Grande. Av. Atrànio
de Mello tranco. 290. Horário: 4a a domingo às 2lhl0m.
Ingressos. 4'. 5a leira e domingo CrS 1.500. 6" leira e sábado
CrS2.0üp.Atédial5.

SÉRIE INDEPENDENTE - Apresenlaçáo de Tiago Araripe e
Xangai. Direção de Arthur Laranjeira Sala Sidney Miller -
Rua Araújo í\>rto Alegre, 80. Horário: de 3'feira a sábado às
2lh. Ingressos: CrS500. Até dia 21.

S EEAK I10USE - Apresentação dos instrumentistas Zé Luís
Duarte. Alexandre Malhciros e Itamaro. Rua Gavião Peixo-
to, 176. Horário; de 5Meíra a domingo a partir das 21 h.
Ingressos: CrJ 1000

SHOW DO EU SOZINHO - Apresentação do cantor e
violonista Wagner Rua Leopoldo Migucz. 132. Horário: de
3'feira a domingo a partir das 21 h.

SEMPRE, SEMPRE MAIS - Apresentação de Lucmh.i Lins e
Cláudio Tovar Hotel Nacional Pr.na de Sáo Conrado,
Horário de 4a a 6a leira e domingo ás 2lh30m. Sábado ás
22h. Ingressos CrS 2.00U. Atêdia 22.

SHOW NO OTHON PALACE- Apresentação do cantor e
violonista Bene Silva. Av. Atlântica Horário, de 3' feira a
domingo às 22h

CARNAVAL MADNESS IJ(M - Direção de Maria Santos
com Nadinho da Ilha «• Sabrina Particrpagáo especial de
Danielle. Hotel Nacional Praia de São Conrado Tel 399-
1000 Horário, de 3« feira a domingo ás 22h6« feira esábado.
sessões «peciais. ãs23h30m Ingressos CrSSOOO

HOJCI1ATY
I Dt ( \ll\ No programa Especial

Musical, apresentação
do instrumentista

Turíbio Santos

I2h00m - Telecurso l"Grau
I2hl5m - Telecurso 2" Grau
12h.'i0m - TVE Notícias
I2h45m - Tempo de Atualização

- Módulos Fxlucacio-
nais

13hl5m - Patati-Patatá
13h30m - Montanhas - Docu-

men tário
14hO(lm - É Preciso Cantar - Es-

pecial
15h00m - Telerromahce - U

IVonco do ipê
15h4()m - TVE Saúde - Hashcs

Educacionais

15h45m - Jornal da Feira
lGhOOm • Ginástica
16h30m - Sítio do Hcapau Ama-

relo - Viagem ao Céu
I7hü()m - Plim-Plim e a Janela

da Fantasia
17h25m - Bazar Tem Tudo
17h28m - Era Uma Vez - Justi-

no, o Retirante
17h40m - Daniel Azulay
18h(X)m - Olha Aí
18h05m - As Aventuras do Tio

Maneco - O Caso da
Garrafa Enfeitiçada

18h30m - Enciclopédia tSritãnica

!9hlXJm

I9h.i0m
19h45m
20hlX)m

21hl5m
22h(X)m
2.'ih00m

OOhOOm
OOhlüm

Documentário
Tempo de Atualização

Módulos Educacio-
nais
Telecurso 1" Grau
Telecurso 2" Grau

Mundo Indomado -
Documentário

1983 - Notícias
Fipecial Musical

- Liberdade para Esco-
lher

¦ TVE Notícias
• Encerramento - Con-

versa de Fim de Noite

(,! OBO

§ Ângela Rô Rô é a
atração musical

do programa
Balão Mágico

06h30m - Telecurso 2" Grau
06h45m - Telecurso 1" Grau
07h0Om - Bom Dia Brasil
07h30m - HomDia Rio

TV Mulher
Balão Máj;ico
Sítio do Picapau Ama
relo - Robinson Ou
soé
Globo Esporte

()8h00m
IlhOOm
I2hl5m

I2h-15m

13h00m - Hoje 18h!0m - Pão Pão, Beijo Beijo
I3h4()m - Vale a Pena Ver de I9hü0m - Final Feliz

Novo - Plumas & Pae- I9h50m - RJ TV
tês 2üh00m - Jornal Nacional

I4h40m - Filme 20h30m - Louco Amor
ltíh30m - Sessão Aventura - 21h30m - Viva o Gordo

Incrível Hulk 22h3ürn - Casal 20
17h3üm - Caso Verdade-Opera- 23h30m - Jornal da Globo

ção Dcngoso OOhOOm - Filme

li WDIII' \MI S

<®> 7 Marcos Caruso
é o autor da novela

infanto-juvenil
Braço de Ferro

08hl5m ¦
Ü8h45m •
Ü9hl5m
lOhOOm
12h00m
I2h30m

Ginástica
Ao Despertar da Fé
Cavalo Amarelo
Ela
l>>ns Day Show
Ijjcy Total

I3h00m - Festival de Desenhos 2üh45m
17hü0m - Jornada nas Estrelas 2lh00m
18h00m - Edição Local tre
lShlOm - Braço de Ferro 23hüOm
19h5üm - Maçã do Amor 23h30m
I9h50m - Sabor de Mel

Jornal Bandeirantes
- Programa Jota Silves-

¦ Jornal da Noite
• Program aFerreira Net-

to

RECORD Q Para a garotada,
a sugestão entre os
desenhos animados
é Super Robin Hood

08h20m - Enconlro com a Vida
08h30m - Tele-Escola
OOhOOm - Igreja da Graça
09h30m - O Reino Selvagem
09h55m - Jackson Five
10h20m - Blakstar
I0h45m - George, o Rei da Ro-

resta
IlhlOm- - O Buggy a Jato
11 h35m - Cozinhando com Arte
llhl5m - Encontro com a Paz

llhSOm
I2ht)0m
KihOOm
13hl5m
i:ih4üm
I4h05m
I4h30m
KihOOm
I6hl5m

Record nos [-iportes
Record em Notícias
A Moda da Casa
O Reino Selvagem
O Zorro
Rei Arthur
Edna Savagét
Super Robin Hood
George, o Rei da
resta

Fio-

I6h-!0m - O Buggy a Jato
I7h30m - Jackson Five
18h00m - Danger Mouse
18h30m - A Feiticeira
I9h00m - Sessão Aventura -

Emergência
2üh00m - Sessão Bang-Bang -

Lancer
Poltrona R- (longame-2lh00m-

tra gem)
23h00m - Show da Noite

§11 Sérgio Chapelin é o
apresentador do

programa de variedades
Show sem Limite

07h00m - Ginástica
07h30m - Aventuras de Caca
U8h00m - Pernalonga e seus

Amigos
08h30m - Pantera Cor-de-Rosa
08li50m - Super Mouse
09h00m - Ugeirinho e seus Ami-

gos
09li2üm - Fiusca e Fumaça

09h50m - O ViraLata
lOhOOm - Looney Tunes
10h30m - Papa-Léguas
KlhãOm - Superman
IlhOOm - Popeye
llh30m - A Turma do Pica-Pau
I2h()0m - Tom & Jerry
I2h20m - Clube do Mickey
I2h30m - Pica-Pau

KihOOm - O Povo na TV
18h00m - Desprezo
18h30m - Noticentro
19h00m - Ponte do Amor

19h30m - Acorrentada
20h00m - Cristina Rizan

21h00m - Show sem Limite
üühOOm - Os Novatos

Cf flLAtr ve DIA
TV Globo

14h40m - MARCHA
NUPCIAL - (Gidget Fets
Married) - EUA 1971 di-
reção de E. W. Rwackha-
mer. Com ÍVfinie Blis, iVD-
chael Burns, Don Ame-
che, Joan Bennett, Mac
Donald Carey e Elinor Do-
nahue.

Gidget (Monie Ellis> é
uma mulher idealista que
despreza r _,ls conven-
ções socuiii. -a ati-
tude leva seíi tnarido, leff
Stevens (Michael Burns) a
enfrentar um dilema: per-

der a mulher ou o empre-
go de engenheiro na
maior fábrica de uma pe-
quena cidade.

OOhOOm - A GAROTA
NO AUTOMÓVEL COM
ÓCULOS E UM RIFLE -
(La Dame Dans 

' L'Auto
Avec des Lunettes et un
Fusil) - 1970, direção de
Anatole Litvak. Com Sa-
mantha Eggar, Oliver
Reed, John McEnery,
Stéphane Audran, Ber-
nard Fresson, Phillipe Ni-
caud, Billie Dixon, Mareei
Bozzuff e Jackques Fabri-
ni.

Após passar a noite tra-
balhando na casa do pa-
trão, Michael Caldwell
(Reed). casado com (Ani-
ta), a secretária inglesa
Dany Lang (Eggar) con-
duz o casal de carro para
casa, Dany erra o cami-
nho e vai parar na Cote
d'Azur, onde fatos estra-
nhos lhe acontecem - in-
cluindo a presença de um
jovem, Phillippe (McE-
nery). que lhe rouba o car-
ro. Ao localizar o autonió-
vel, Dany encontra dentro
dele um rifle e um cada-
ver.

A programação t! de responsabilidade das emissoras de TV
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Jacks
Eles & eu

on do Pandeiro
lá nem sei quanto tempo faz. Eu só ouvia rádio. E se

não estou enganado, ainda fazia quicar uma vareta fina
contra o couro de um tamborim nos blocos carnavalescos.
Desde o colégio S. José, tenho uma certa intimidade com o
ritmo Musical eu sou. A cabeça sabe a nota, mas o gogó a
emite desafinada. Todo esse intróito sugere que hoje -

excepcionalmente - eu traçaria aqui meu próprio perfil.
Felizmente, o retratinho e o título da seção sabem que eu
pretendo falar de Jackson do Pandeiro. Um cara que
admirei desde menino mas só consegui privar de alguma
intimidade artística, poucos anos antes de sua morte. Más
desde a emissão de sua divisão musical, através do rádio,
fiquei simplesmente desbundado. Umas quebradas - e
nesse País. infelizmente, são poucos os que possuem o
privilégio dessa arte espontânea - rigorosamente impres-
sionantes. Senti aquele tolo orgulho de haver descoberto,
finalmente, um cara que dividia, multiplicava e até fratu-
rava o ritmo, sempre dentro do tempo. Virei fãzoco do
Jackson e da Almira. Tinha todos seus discos. Esse Jogo
Não Pode Ser Um a Um, Forró em Limoeiro, Comadre
Sebastiana, Pra Dançar um Xaxado lá na Paraíba... De
pois, a televisão só fez melhorar esse nordestino e a
Almira, uma morena alta que tinha um jeito muito
especial de dançar nas síncopas do marido. Superada a
fase Almira, o Jackson, sempre injustiçado, continuava
sua batalha. "Eu não me aperreio não. Minha orquestra
sinfônica é isso aqui" e mostrava um trio: violão, zabumba
e triângulo e seu pandeiro. 

"Faço show em qualquer lugar.
Cobro barato e o que ganho dá pra tomar minha
caninha". Durante um tempo, Miele estava viajando, o
Canecão uniu-me a Sérgio Cabral. A idéia era produzir
espetáculos tipo Seis e Meia, para aproveitar o tempo
ocioso daquela casa de shows. O negócio começou deva-
gar mas foi acelerando. Se não estou enganado, embora
faturando bem, o evento foi cancelado em favor de uma
tremenda pista de patinação, coisa muito mais rendosa,
até porque estava muito na moda. Sérgio Cabral fez-me
íntimo daquele homem já velhinho, mas ainda arriscando
uns passinhos de urubu malandro. Seu cachê, entre os
muitos artistas que com ele desfilavam durante o show,
era o mais barato. Combinamos, Sérgio e eu, criarmos
para o Jackson um aumento espontâneo. Ele não queria
saber se entrava no começo, no meio ou mesmo no final.
Quem sabe, sabe. Claro que o Jackson - como numa
corrida de cavalos -saiu.no miolo e rapidamente tomou a
ponta e dela não mais saiu. Perguntava-nos com ingenui-
dade, por que será que o pessoal tá virando a cara pra
mim? Porque você é melhor que eles, dizíamos em coro.
Pra variar, Jackson morreu longe e pobrinho. E -sei não -
deixou o lugar vago. Lembro-me de Elis comentando
sobre a musicalidade principalmente da divisão, onde ela
também era mestra: "tiro de letra qualquer um, mas com o
Jackson o buraco é mais embaixo. Ele, quanto mais divide,
mais multiplica". Com esse aval, Jackson estará pelas
nuvens radiante. Caro leitor olhe pro céu hoje, sem falta...

RBurgêntê
Blitz lança compacto lacrado

e apenas para vendagem. A Odeon
conseguiu a liberação sob tais

condições.
A Odeon começa a rea-

gir. Depois de reformar
com Gonzaguinha, acertou
com Egberto Gismonti. O
selo Carmo - tio artista -
será destinado apenas a no-
vos 'valores. Está saindo
com Nando Carneiro e An-
dré Geraissati, crias do Eg-
berto. • Michael Jackson
deixa o' Hit Parade arneri-
cano com Billy Jean. Entra
com Beat... 9 Recado de
Nonato Buzar: Reinaldo Di
Giorggio, estou cheio de
shows para fazer e meu
violão teve fratura exposta.
Já pensou? Barqueiro sem
remo? • Agnaklo Timóteo
- tudo indica - estréia dia
18 no Canecão. • Miúcha,
totalmente recuperada de
uma cirurgia que apòrri-
nhou mais a nós seus ami-
gos do que a ela própria.
Miúcha continua rindo. •
Um mês de lançamento e
Pink Floyd chega ao disco
de platina - 1 milhão de
cópias - nos Estados Uni-
dos. Seu sucesso já está á
venda aqui na filial: The
Sinal Cut. Assim é floyd, né
moçada? • Enquanto isso,
um grupo de rock paulista
ameaça: "vocês não perde-
rão por esperar o Pepino

Irritadiço". Esse pepino, eu
nâo seguro não. Quem foi,
nunca mais voltou. • Ziral-
do deverá escrever um qua-
dro para o espetáculo de
Agnaldo Timóteo no Cane-
cão. • Depois de um exce-
lente lançamento com
exaustiva campanha de
trabalho. Amelinha descan-
sa um mês em Fortaleza.
De Lua pra lua. • Depois
de muito tempo, volta ao
palco o competentíssimo
Zé Ketti. Ontem, começou
no projeto Seis e Meia. Ao
lado da xará Motta. Retrós-
pectiva simpática. Roberto
Menescal nega que João
Nogueira tenha pago 10 mi-
Ihões para conseguirsua li-
beraçãoda PlolyGram. "Foi
tudo numa boa, inclusive
com uma carta muito gentil
enviada para nós pelo can-
tor." • Paralamas do Su-
cesso bateu de frente. O
grupo de rock da Odeon já' 
chegou na sofisticada área
das FMs, e estacionou nu-
ma boa. • As mais impor-
tantes Escolas de Samba do
Rio deverão desfilar (par-
cialmente) à porta da TV
Manchete, no dia de sua
inauguração.
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Bares & bastidores
Sou um publicitário frustrado. Disse aqui que namo-

ros houve, jamais me casei com uma agência. Porém,
lenho olhos profissionais. O melhor comercial para televi-
são este ano fica com o Passat rebocando um carrao
envenenado. Km duas linhas-e com excelentes filmagens
- os caras sugerem o carro ideal: agilidade, desempenho
(genialmente simulado) e economia. Já o comercial do
Gelõl é no mínimo tolo. Depois de alguns takes razoáveis
de quedas sucessivas em diversos esportes - e o Gelol
agindo - o último quadro mostra uma dona-de-casa com
um vaso de flores entrando na área sem ver o becão, um
banco de piano. Nele dá uma tremenda paulada e, como o
Gilberto do América, sai quicando de dor. Esta é a imagem
que fica. O da Rio Gráfica revela uma relapsa professora
de bale e cinco coitadinhas batalhando, enquanto ela não
eslá nem aí. Admite que errou na contagem, manda as
meninas recomeçarem. Seu pensamento sugere: é melhor
eu acabar esse suéler para o Jô Soares. Essas meninas
jamais chegarão ao Chorus line. Mestre sem carinho, é
pior que filhote de tico-tico sem ninho...

STÊNIO ARMA MAIS UMA:

infanto-
juvenil
Stênio Garcia está
ensaiando uma nova peça.
Trata-se de Zartan, um
musical infanto-juvenil.
Ele está bastante
entusiasmado com o
trabalho, mas não sabe
ainda se dará para
conciliar a peça com os
outros. "Ainda estamos
no começo dos ensaios,
lendo o texto e fazendo
modificações. Espero que
dê tudo certo e eu possa
ficar com o grupo."

Garcia, em Final Feliz.
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Luciano e Roberto
ensaiam nova peça
Luciano Sabino, o Dudu de

Louco Amor, e Roberto Piri-
Io estão em ritmo de ensaios.
Eles estréiam, em breve, a
peça A Republica dos Praze-
res, de Sérgio Fonta, dirigi-
dos por Luiz Mendonça. A
peça é um musical, obrigan-

do os atores a, diariamente,
ter aulas 

"de canto, com o
maestro Nelson Melin, e
dança, com Angel e Rainer
Vianna. A República dos
Prazeres ainda não tem data
nem teatro marcados.

Millica fala demais e
vai começar a sofrer

Millica, manicure do salão do condomínio, na
novela Pão Pão, Beijo, Beijo, vai começar a ter

problemas com sua mania de fofocar. Para tentar
solucionar este problema, foi contratada uma nova
gerente, Ruth. Para viver o novo papel, Vera Vianna
começou a gravar na semana passada. Cinira Camar-

go, curte muito a Millica, já que ela faz os elos entre
os demais personagens.
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ET, o Extra-Tomate,
contracena com Fofoca

O filme E.T., que foi
um grande sucesso de
bilheteria, deu muito o
que falar. Manias, ál-
buns, máscaras que as
crianças usavam na rua,
críticas e piadas. Agora,
vai virar episódio da sé-
rie Mário Fofoca. ET.
chega à Terra e quer ser

amigo de Mário. Só que
E.T. é o Extra-Tomate.
Escrito por E. Faccioni,
este episódio conta com
as participações de Ori-
vai Pecini, como o Extra-
Tomate, Maurício do
Valle, Berta Loran, Ha-
roldo de Oliveira e Eloy
Machado.

Florindo
TjÒelrantes quer seu talento

Lewgoy curte talento
de Eduardo Bruno

ítala Nandi e Florinda
Bolcan sondadas

pela Rede Bandeirantes
ítala Nandi e Florinda Boi-

can são dois nomes cogita-
dos para participarem da no-
va novela da Rede Bandei-
rantes. O diretor Roberto
Talma já está acertando as
cláusulas do contrato das
duas atrizes. Elas, inicial-
mente, participarão da histó-
ria que dará continuidade
aos Imigrantes. Já se sabe

que as primeiras gravações
serão realizadas na Itália,
com a participação de atores
italianos. ítala Nandi está en-
tusiasmada com a idéia, já
que não trabalha em televi-
são há muito tempo. Atual-
mente, ela ensaia a peça Edi-
po Rei, que tem lançamento
previsto, em São Paulo, para
o dia 18.

Lewgoy: vovô coruja

José Lewgoy está entusiasmado em contracenar
com Eduardo, o menino-ator de quatro anos. Levv-

goy se comporta, durante as gravações, como um
avô coruja, contando as gracinhas de Dudu, filho de
Bárbara Bruno e neto, portanto, de Nicete, que com
ele contracena muitas vezes na novela. Eduardo
deve manter a tradição da família, pois está se saindo
um ótimo ator. Ele sempre tem uma palavra certa

para o momento certo, improvisando com perfeição.

Sladys
feiani

Para mostrar que não é uma boneca
explosiva, a .lane Di Castro fez um show na
.apa precisamente no cabaret Casanova,

onde trocou várias vezes de vestidos, des-
timbrando as bonecas menos abastadas e

fez as pazes com sua rival Kiriaki, que é
uma verdadeira deusa cantando. As duas
até cantaram juntíssimas. Cruzes! Para os
fofoqueiros, foi um baque e para a estrela
das estrelas Rogéria, um luxo coberto de
glórias, pois ambas vão estrelar o próximo
espetáculo do Teatro Alaska, sob sua dire-
ção. A Rogéria é ótima e coloca todas nos
seus devidos lugares.
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Priscila Camargo

Ao que tudo indica, o término da novelita
Final Feliz não vai ser nadinha feliz, pois
parte do elenco vive brigando feito gato e
cachorro. Vem daí, dia desses a talentosa
Priscila Camargo estar na sala do bom
Mário Lúcio Vaz a fazer queixas de Lúcia
Alves, que a havia desacatado em cena,
chamando-a de coadjuvantezinha. Eta lelê!
Não sei por que os artistas brasileiro ficam
com mania de estrelato e desprezam os
coadjuvantes. Este negócio de estrelas é
coisa dos anos 50. Quá, quá, quá e quá.

Fofoca
Agnes Fontoura anda entusiasmada com

sua participação na novela Louco Amor.
Tomara que o Gilberto Braga dê continui-
dade ao personagem. • Sandra Menezes
viu-se novamente envolvida nas unhas ve-
nenosas da boneca maluca, que vive a
imitar-lhe. Desta vez, a confusão envolveu
o espetáculo Do Lampião de Gaz ao Aba-
jour Lilás e o grande Costinha entrou na
dança para acabar logo com o parangolé.
Eta lelê! • Quem já está circulando freneti-
camente pelos corredores globais é o ex-
capatazda Ave-Maria, Herval Rossano, que
volta a ser um poderoso chefáo. E a doce
Nivea Maria, quando voltará a enfeitar o
vídeo? O As lingüinhas afiadas que circu-
Iam pelos globais corredores estão afirmam
do que toda esta onda de demissões de
globetes é conseqüência do altíssimo sala-
rio da belíssima Bruna Lombardi. Não acre-
dito em tal barbaridade. Será? • Já tem um
montão de aflitas televisivascasamenteiras
correndo atrás do Mark, futuro enteado da
internacionalíssima Eliana Pittman. Cru-
zes! Basta aparecer um gatáo louro, rico e
bonito na praça e todas ficam louquinhas
feito uma cambada de saracuras malucas.
Até Yolanda Cardoso tá jogando seus en-
cantos para o ocó americano. Quá, quá. quá
e quá. • A enfezada Tereza Raquel, sem
óculos, não enxerga bulhufas. Dia destes,
elazinha esbarrou num cabide repleto de
roupas e pediu gentilmente desculpas. Não
precisa dizer que os globetes tiveram ata-
quês de riso. • Leina teretetê Krespi dá 300
faniquitos quando alguém lhe chama de Ida
Gomes. Hum! Leinazinha breve vai ter que
colocar uma peruca loura. • Já o Tony
Ramos ganhou dos poderosos globais pas-
sagem para uma viagem de lazer ã Europa.
Nada mais justo já que o talentoso Tony
passou uma temporada fazendo a fracassa-
díssima novelita Sol de Verão sem ao me-
nos abrir a boca. • Lady Francisco esta
adorando fazer o espetáculo La Ultima
Noche, ao lado do Paulo Goulart, que tem
astral altíssimo. Ufa! Por hoje cansei.

ISTOÜJLFF
Casos de Polícia na TV

• Semana passada li nos jornais dois casos envol-
vendo a crônica policial e a televisão. A/o primeiro,
o protagonista era o sr. Roberto Lengruber, que se
diz paranormal capaz de curar pessoas e o co-

protagonista o sr. Wilton Franco, diretor do pro-
grama 

"O Povo na TV", onde o sr. Lengruber se
apresenta e que vai ao ar de segunda a sexta-feira.
Iodas as tardes, na TV Studios. Ambos foram
presos nos estúdios dá emissora em São Paulo,
acusados de curandeirismo e charlatanismo. No
segundo caso o protagonista foi o sr. Alencar
Mebqilita Mecena, que, dizendo-se economista gra-
duado pela Universidade do ex-Estado da Guana-
bara e com mestrado na Universidade de Berkeley,
nos Estados Unidos, não só deu aulas na Funda-
ção Getúlio Vargas como escreveu artigos na im-
prensa paulista c chegou ate a participar de um
debate televisivo promovido pela 

"TV Bandeiran-
tes". Além de ser falso economista, ainda fugiu
levando cerca de 150 mil cruzeiros que pedira"emprestados"a alunos eprofessores da FGV.
• Tbefos sabem o que penso do programa do sr.
Wilton Franco e das suas marionetes humanas,
mas não custa repetir: acho que ganham muito
dinheiro à custa da miséria deste nosso pobre povo.
Embora o sr. Franco defenda a Polícia (agora nem
tanto, pois desde a posse do secretário Campana há
uma tentativa de moralização hq setor) e ache que
"bandido tem mais é que morrer", não sei se é o
caso de prendê-lo e ao sr. Lengruber. Desconheço a
lei que determina o que é e o que não é o exercício
da falsa medicina. Parece-me, entretanto, como
canso de dizer aqui, que estamos diante de um caso
ético; um caso de consciência ética que transcende

o código particular dos médicos que, honestamente,
não sei até que ponto serve para proteger o inferes-
se destes contra os dos clientes. Um caso como este
deveria alertar as autoridades do CONTEL para a

necessidade de um código ético que proteja os

interesses daqueles a quem a televisão se dirige, ou

seja: os telespectadores desvahdos diante de tanto
horror e vulgaridade. _
• Os leitores conhecem tão bem quanto eu o rais
em que vivemos. Sabem que a maioria é extrema-
mente pobre quer cultural, quer materialmente e
está pronta a deixar-se fanatizar por qualquer
"guru"'mesmo da categoria intelectual do sr. Fran-
co, que lhes prometa curas e paz para suas angus-
tias. Caso a televisão se limitasse a apresentar

filmes de ficção c a transmitir notícias do dia-
adia, certamente não haveria necessidade de um
rígido código ético no qual os telespectadores das
diversas regiões do Pais decidissem o que querem
que entre ou não em suas casas. Mas a televisão
exige a presença, a participação do telespectador e
através de suas dores é tragédias domésticas fatura
comercialmente. A pergunta que faço, portanto, é a
seguinte: é a televisão apenas uma máquina de dar
dinheiro aos concessionários, não importa como: Se
é mais fácil arrancar dinheiro - via programas
sensaCionalistas c propaganda comercial desones-
ta e tendenciosa - de gente humilde e crente, e
necessário apresentar mais e mais programas que
ajudem a manter a maioria do povo brasileiro
nesta situação? E possível levar uma vida sem

princípios - como já nos falava Thoreau no século
XIX - em função do consumismo c do lucro? Creio
seriamente, leitores, que o homem não é uma coisa e

se quisermos transformá-lo nisto para que ganhe-
mos sempre mais dinheiro epoder, nós o arrumare-
mos: nós o transformaremos num cadáver ambu-
lanie, mim ser que pode ser montado e desmontado
de acordo com as superstições, preconceitos- e creri-
dices religiosas que pusermos dentro dele. Creio que
c chegado o momento de as autoridades que tratam
das comunicações reunirem uma comissão de hu-

manistas que formulem vm código ético televisiva

preocupado, principalmente, com a integridade
mental do telespectador que vem sendo usado por

gente desonesta e inescrupulosa.

• Sc o primeiro caso me causa nojo. pois trata de

gente que usa a crcdulidadc dos humildes, o segun-
do situa-se mais na área do cômico: um cearense de
34 anos diz-se economista e consegue participar
com sucesso de um debate televisivo. Impossível não
ter a minha simpatia pois ludibriou a máquina.
Isto prova que. de posse de algumas palavras
complexas, qualquer idiota pode deitar falação na
TV, fingindo-se especialista em economia. E preci-
so, portanto, que os donos da TV paguem bem seus

profissionais para que estes, sempre que alguém use
um jargão supostamente especializado para enga-
ruir os telespectadores, possam denunciá-lo simpli-

ficando a catilinária de cconomês da qual, infeliz-
mente, somos todos vitimas. "Ou onticamentc não
estamos todos perplexos diante do antitrabalhoque
nos proporciona o sensorial. o approach ambiva-
lente holding de semiologia fehomenolôgica?' Fora
de brincadeira, gente, minha ignorância não é
especializada e estou cansado de ver esses malan-
dros fazerem o povo de bobo.


