
Patrões e trabalhadores
contra nova lei salarial

Patrões e empregados condenaram ontem o novo decreto salarial, que ve^4e;^r^nado pelo Presidente João Figueiredo, era decorrência^

do acordo PTB/PDS Para Ruy Barreto, presidente da Confederação das Associações Çpm&gús do Brasil, instalou-se uma política de salário e nao uma
"política de emprego". E, para os líderes sindicalistas, nem o decreto, nem § acpfflff,.«3ff oiffim às reivindicações básicas dos trabalhadores. Pagina 6.
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M/c// negócio e res/)citar o ouvinte.

Paulo. Giovanni é o maior ibope do rádio brasileiro, recebe cerca
dé cinco mil cartas por semana e fatura, com sua agência de
publicidade, quase um bi e meio por mês. Mas, quando começou,
errava até ao informar a hora certa. Seu maior orgulho: ter tido
coragem para se demitir da Rádio Globo. Conheça a vida deste
ídolo do rádio no entrevistão das sextas, hoje, em UH Revista.

Passageiro mata
ladrão no ônibus
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Juntou-se muita gente para ver o ladrão morto.

Dois assaltantes tentaram saquear ontem os passageiros de um
ônibus Méier-Còpacabana, no Aterro do Flamengo. Mas um
passageiro, que estava armado, disparou contra um dos ladrões,
matando-o com 3 tiros, em meio ao pânico que se estabeleceu
dentro do coletivo. Aproveitando-se da confusão, o outro assai-
•tante conseguiu escapar e um suspeito inocente foi preso. Pág. 9.
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"Em «/".r/cr /i(io acredito que fizeram isso com minha filha .

Reina um clima de pavor na Penha, em torno do Colégio
Estadual Cândido Mello Leitão, onde, à luz do dia, uma aluna de

18 anos foi estuprada. Doze homens da PM, com cães
amestrados, estão se revezando nos dois portões, tentando preservar

as 496 alunas de novos ataques dos estupradores. Pág. 

Vinte barcas
para Cocota
e S. Gonçalo
O secretário de Transportes,
José Colagrossi. informou on-
tem que, já no próximo ano, os
moradores da Ilha do Gover-
nador e de São Gonçalo vão
ser servidos, na sua locomoção
diária entre a casa e o traba-
lho, por vinte barcas, dez das
quais com capacidade para
dois mil passageiros, e as ou-
trás, mil. Veja na página 5.

Leão já
começa a
desovar
A rede bancária começa a re-
ceber hoje as ordens de paga-
mento para a restituição do
imposto de renda recolhido a
mais na fonte. O primeiro lote,
de 250 a 300 mil devoluções,
deverá chegar às mãos dos
contribuintes já na próxima
segunda-feira, com o valor fi-
xado em Obrigações Reajusta-
veis do Tesouro Nacional. P. 6.

Fixado o
gabarito de
Botafogo
A Comissão de Legislação do
Uso do Solo aprovou ontem o
limite de 13 andares nas princi-
pais ruas de Botafogo e Hu-
maitá, cinco nas ruas internas
e três nos prédios construídos
para escritórios. E vetou a
construção de hospitais, cole-
gios e clínicas veterinárias nas
Ruas São Clemente e Voluntá-
rios da Pátria. Veja na página 5.
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Figueiredo
na decisão

Carlos Alberto Torres tentou fazer mistério,
no treino de ontem, mas não adiantou: ficou
evidente a sua preferência por Figueiredo,
para alinhar ao lado de Marinho, no lugar
de Mozer, contra o Santos, na grande final
de domingo. No Santos, ontem, o treino foi
intranqüilo: torcedores vaiaram Toninho
Silva, que vai marcar Zico, e o técnico
Formiga, exaltado, chamou-os de "povo
ignorante". Tudo sobre a decisão na pág. 12.
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NOTÍCIAS DE ULTIMA HORA
POLICIA-

Mistério na morte de
bebê jogado no jardim

Homicfdio ou acidente
são as duas hipóteses le-
vantadas pelo delegado Gil-
berto Krenkls, da 15' Dele-
gacia Policial, na Gávea,
que apura o mistério que
envolve a morte do menor
Washington! de um ano. A
criança foi encontrada nua,
caída, ontem de manhã no
jardim, ao lado do play-
ground do edifício Verto-
chio, à Rua Almirante Al-
varo Alberto, 210, em São
Conrado, politraumatizada
S respirando com dificulda-
de. Socorrida, ela foi levada
para o Hospital Miguel
Couto, onde morreu ao ser
medicada.

O fato ocorreu por volta
das llh30m e o porteiro
Aguinaldo Barreto de Sou-
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Marco Antônio, o porteiro.

za, que trabalhava na va
randa do apartamento 504,
foi avisado por uma hóspe-
de do Hotel Intercontinen-
tal de que no terraço havia
uma criança morta. De ini-
cio nenhum funcionário do
prédio sabia informar quem
era a criança e como ela
havia ido parar nanuele lo-
cal. Cerca de cinco horas
mais tarde, porém, o auxi-
liar de porteiro Adenilton
Freitas Barbosa resolveu
esclarecer parte do misté-
rio, informando que o bebê
estava no apartamento 704,
deixado por uma tal de Le-
nilda, que mantém um ro-
mance com o porteiro Mar-
co Antônio Vitorlno Gon-
çalves, de 34 anos.

DUAS HIPÓTESES
O delegado Gilberto per-

correu todos os apartamen-
tos localizados na parle on •
de Washington foi encon-
trado. Somente o 704, que
está desocupado, com o
proprietário viajando, não
havia sido revistado, pois
achava-se que não havia
ninguém morando. A pro-
prietária do ap. "03, Susan
Mac-Millan, avisou então
que há uma semana vinha
ouvindo ruídos e som de
vozes no apartamento ao
lado.

-CIDADE-

Aloysio Salles ganha
Mérito Tamandaré
O ministro da Marinha. Maximiano du Fonseca,

acolhendo proposta do Conselho da Ordem do Mérito
Naval, decidiu outorgar medalha do Mérito Tamandaré ao
presidente do INAMPS, Aloysio .. Salles. A decisão do
ministro loi tomada ontem e ainda não foi marcada a data
da entrega da medalha.

D. Dulce inaugura
creche da LBA no Rio

Dona Dulce Figueiredo, a presidente da LBA, Léa
Leal, e o presidente do BNH. José Lopes de Oliveira, vão
inaugurar no próximo dia 8 uma creche com capacidade
para 270 crianças, na Vila do João, no Rio, para onde
foram transferidos antigos moradores da Favela da Maré.

A creche terá o nome de Tia Dulce e ã sua inaugura
ção deverão comparecer os ministros Hélio Beltrão e
Mário Andreazza, da Previdência e Assistência Social e do
Interior, aos quais a LBA e o BNH são vinculados. A
creche, que leva o nome da primeira-dama do País e
presidente de honra do Programa Nacional do Voluntária
do da LBA, será a primeira de uma série a ser instalada
pelo BNH, sob a supervisão da LBA. conforme o convênio
firmado entre seus presidentes.

Brizola cria Sistema
Estadual de Emprego

O governador Leonel Brizola assinou decreto ontem
criando o Sistema Estadual de Emprego (SEDE), órgão
vinculado diretamente ao gabinete do secretário extraor-
dinário de Trabalho e Habitação, destinado a planejar,
coordenar, dirigir e executar a política de emprego e de
colocação de mão-de-obra no Estado;

No mesmo decreto, Brizola oficializou a criação do
Banco de Empregos, igualmente subordinado à Secretaria
de Trabalho e Habitação e que já vinha atuando há um
mês. na execução da política de emprego e de colocação
de mão-de-obra.

Navio bate na ponte
Rio —Niterói

O chefe de gabinete do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, Milton Lucca, disse que o diretor-
geral Joáo Cataldo Pinto, recebeu dia 25. às 13 horas,
comunicado da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro,
informando que o navio mercante Lloydbrás bateu no
pilar 90. da ponte Rio-Niterrji. no dia 24, às 13Ti20m.

O diretor do DNER comunicou o fato ao ministro dos
Transportes. Cloraldino Severo, e determinou ao chefe do
7" Distrito Rodoviário Federal. Raul Berman, que proce-
desse uma inspeção detalhada no pilar 90 da Ponte
Rio-Niterói, quando se constatou a existência de duas
marcas superficiais no lado da cidade - face Rio -.
localizadas aproximadamente a 5 metros do bloco de
fundações do pilar acidentado.

-ESPORTE-

Vasco derrota o frio
e o Coritiba: 1 x 0.

CURITIBA - Em clima extremamente frio -cerca de nove
graus - o Vasco derrotou, ontem, o Coritiba, por 1 xO, no
Estádio Couto Pereira. O gol foi marcado por Marquinhos
aos 18 minutos do segundo tempo, após excelente jogada
com Serginho e Elói. Apesar do frio, a renda atingiu
Cr$ 5.521.100 com um público de 9.098 pagantes. A cota do
Vasco foi de Cr$5 milhões. O Vasco jogou com Acácio;
Galvão, Fumaça, Celso e Gilberto; Oliveira, Serginho e
Marquinhos; Jussiê (Almir), Elói e Bebeto. O Coritiba com
Jairo; Gilmar, Vavá, Gardel e Washington; André, Luisi-
nho (Elizeu) e Freitas; Leia, Flávio (Top) e Aladim. Bráulio
Zannotofoi o juiz,

ROBERTO

Falta de condições psicológicas. Essa foi a alegação
de Roberto Dinamite, ontem à noite, em seu pedido de
desligamento da Seleção Brasileira. A razão do problema é
o precário estado de saúde de sua mulher, Jurema, que
terá de se submeter a um implante de rim nos Estados
Unidos. Apesar disso, o Vasco manterá o recurso contra
suspensão de 30 dias, imposta pelo Tribunal Especial da
CBF, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O
técnico Carlos Alberto Parreira divulga hoje o nome do
novo atacante convocado. A tendência, no entanto, é que
nenhum jogador seja chamado.

Ainda ontem, Dudu resolveu nâo permanecer no
Cruzeiro, depois de tudo acertado. Segundo o jogador
seus pais náo querem que ele vá para Belo Horizonte.

0 TEMPO-
O tempo hoje no Rio e em Niterói será encoberto a

nublado, sujeito a chuvas esparsas. Temperatura estável.
Ventos este a norte fracos a moderados. A máxima de
ontem foi de 22.9 na Praça 15 e, a mínima, de 15.9 no Alto
da Boa Vista.
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¦INTERNACIONAL-
Terremoto seguido de maremoto atinge

toda a região Nordeste do Japão
TÓQUIO - Um terremoto devasta-
dor sacudiu, ontem, as 00.05 horas
de Brasília a região Nordeste do
Japão, deixando pelo menos 32 mor-
tos, dezenas de feridos e mais de 70
desaparecidos, incluindo um grupo
de crianças arrastadas para o mar
por uma das gigantescas ondas -
chamadas Tsunamis pelo japone-
ses -que se seguiram ao tremor.

O tremor - o mais forte ocorrido
no Japão nos últimos 44 anos -
aringiu 7,8 graus na escala Richter
(que vai até 9) e seu epicentro foi no
Mar do Japão, aproximadamente a
400 km de Tóquio, segundo o servi-
ço Norte-Americanode Informações
sobre Terremotos. O primeiro minis-
tro Yasuhiro Nakason convocou

Argentina tem
projeto de lei
para anistia

BUENOS AIRES - A agência noti-
ciosa Argentina divulgou, ontem,
um anteprojeto de lei de anistia
para os membros dos serviços de
segurança que atuaram na repres-
são aos movimentos subversivos e
aos culpados de atividades contra o
regime. O anteprojeto impede que a
Justiça comum julgue membros dos
órgãos militares e de segurança que
tenham praticado excessos na re-
pressão. Um dos artigos prevê que"ninguém poderá ser interrogado,
investigado, intimado a comparecer
ou citado de maneira alguma por
imputações ou suspeitas de ter co-
metidos delitos a que se refere esta
lei. Segundo organizações interna-
cionais de defesa de Direitos Huma-
nos, desapareceram entre 6 e 30 mil
pessoas durante a repressão à sub-
versão na década passada.

Mineiros estão
em prontidão

contra Pinochet
SANTIAGO - A Confederação de
Trabalhadores do Cobre reiterou,
ontem, que colocou seus 22 mil mi-
neiros afiliados em "estado de pron-
tidão", com instruções para agir ca-
so algum de seus dirigentes seja
detido novamente. O juiz Hernan
Cereceda ordenou 4«-feira à noite a
detenção de quatro dos 10 dirigentes
da CTC contra quem o regime mili-
tar do presidente Augusto Pinochet
instaurou processo, sob acusação de
instigação do movimento de protes-
to nacional que abalou o país há
duas semanas. Os quatro, inclusive
o presidente da CTC, Rodolfo Se-
guel, passaram duas horas na prisão
antes de soltos pelo juiz, que fixou
nominalmente sua fiança equiva-
lente a aproximadamente CrS 5.400.
Em entrevista concedida ontem, Se-
guel reiterou que a CTC continuará
sua luta pela reforma das leis traba-
Ihistas e pelo restabelecimento da
democracia no Chile. Sublinhou que
a CTC não pediu a liberdade sob
fiança de seus quatro dirigentes."Todos os trabalhadores do cobre se
encontram em estado de prontidão
com precisas instruções para agir
caso algum dirigente seja detido".

França testa
bomba atômica

no Pacífico
WELLINGTON -A França realizou,
na quarta-feira passada, seu mais
forte teste nuclear dos últimos três
anos ao explodir, a céu aberto, uma
bomba atômica de 70 megatons no
Atol de Muroroa, no Pacífico. A
Austrália e a Nova Zelândia protes-
taram energicamente contra a expe-
riéncia francesa, que, segundo a
chancelaria australiana, deverá aba-
lar seriamente as relações entre os
dois países.

funcionários para uma reunião de
emergência, enquanto o Serviço
Marítimo de Segurança destacava
57 barcos e 12 aviões em busca dos
sobreviventes de aproximadamente
50 pesqueiros japoneses atingidos
pelos Tsunamis, ondas gigantescas
provocadas por terremotos. Após a
cessação do tremor, que durou ai-
guns minutos, os Tsunamis conti-
nuavam por algumas horas. O abalo
arrebentou o trech. de uma rodovia
junto à cidade costeira de Akita, 320
km a nordeste de Tóquio, e fez
desabar o teto de um shopping
center, e provocou incêndio na
usina de energia de Akita. O abalo
levou o caos em torno dos distritos
de Akita, Aomori, Niigata, Ishikawa

e Hokkaido, afetando, temporária-
mente, o serviço do supermoderno"trem-bala" 

que atende a região.
Imediatamente após o registro sis-
mográfico do terremoto, o serviço
de meteorologia deu alarma anun-
ciando um maremoto para toda a
costa oriental e ocidental do norte
do arquipélago. Telespectadores ja-
poneses puderam ver as imagens do
tremor em Akita, graças à presença
de uma equipe de televisão local que
preparava seu programa do meio-
dia. As buscas foram suspensas ao
anoitecer, devendo se iniciar na ma-
nhã de hoje. Observadores esperam
um aumento no número de mortos,
feridos e desabrigados.

Forças anti-sandinistas
atacam alemães ocidentais

MANACuA - Forças anti-
sandinistas, do grupo comandado
por Éden Pastora, o "Comandante
Zero", atacaram, ontem, uma lan-
cha em que viajavam três alemães
ocidentais - o jornalista Valentin
Schwab, o professor Heidrun Lotz e
o médico Walter Schuetz - que se
dirigiam a um local conhecido como"Rápido Manchura" para fotografar
um barco doado pelo Governo de
Bremen à Nicarágua, e que foi afun-
dado pelos rebeldes.

O Ministério das Relações Lxte-
riores em Bonn, em nota oficial,
informou que os três alemães estão
internados em hospital na Costa Ri-
ca e se encontram fora de perigo. O
Ministério da Defesa da Nicarágua
anunciou, ontem, que forças do

Exército sandinista obrigaram 1.200
rebeldes "direitistas" a se retirarem
para Honduras, impedindo-os de
chegarem à cidade de Jalapa, no
Norte do país, capital da província
de Nova Segóvia, onde pretendiam
declarar uma "zona liberada". Em
Tegucigalpa, o chanceler hondure-
nho, Paz Barnica, d isse que a Nica-
rágua concentrou dois batalhões na
fronteira com seu país. 5 v Wa-
shington, o Departamento dt Esta-
do confirmou a morte, em El Salva-
dor, do comandante Albert Schav-
felberger, o primeiro assessor mili-
tar americano a ser morto na Amé-
rica Central (há 50 assessores). O
oficial foi assassinado com 4 tiros na
cabeça, e desempenhava importante
papel no treinamento de soldados
hondurenhos.

Israel diz à Síria para
não brincar com fogo

TEL-AVIV - Nos últimos 10 dias,
Israel tem feito uma série de adver-
tências à Síria para que não inicie
hostilidades no Líbano, segundo Uri
Porath, o porta-voz do primeiro-
ministro israelense, Menahem Be-
gin.

As advertências foram feitas atra-
vés dos EUA, adiantou o porta-voz.
Apesar desses avisos, aviões sírios
tentaram derrubar jatos israelenses
que, na terça-feira, realizavam vôo
rotineiro de reconhecimento. Porath
confirmou as advertências depois
que o vice-primeiro-ministro, David
Levy, disse que Israel havia alertado
Damasco a "não brincar com fogo".
A Síria mantém 40 mil soldados no
Líbano, no Vale do Bekaa, e conta
com 5.000 assessores soviéticos que
cooperam com os sírios na instala-
ção de novos e sofisticados apare-
lhos de radar e baterias de mísseis
SAM 5, 6 e 11. Dan. isco se opõe ao
acordo assinado entre Líbano e Is-
rael, e até agora se recusou a retirar
suas tropas do Bekaa, apesar de
pedido feito nesse sentido pelo Pre-
sidente libanês, Amin Gemael. A
presença síria no Líbano, desde a
guerra civil libanesa de 1975, é de-
corrente de um mandato concedido
pela Liga Árabe, que, com o consen-

timento das autoridades libanesas
de então, enviou uma "força árabe
de paz", os sírios, para manter a
ordem no país. O mandato, todavia,
prevê que, a pedido do Governo
libanês, as tropas sírias se retirem.
Damasco não reconhece a autorida-
de do Presidente Amin Gemael e, ao
se recusar a retirar suas tropas, leva
ao fracasso o acordo entre Beirute e
Jerusalém para a retirada das tropas
estrangeiras do país, uma vez que
Israel condiciona a sua retirada à
retirada dos 40 mil sírios e de 10 mil
guerrilheiros da OLP que estão no
vale do Bekaa.

Fontes militares em Jerusalém in-
formaram que Israel reforçou seu
dispositivo bélico nas Colinas de
Golan (território sírio anexado em
1967) para enfrentar quaisquer
eventualidades, apesar da situação
ser de calma. Todavia, as mesmas
fontes indicaram que a tensão entre
os dois países aumentou sensível-
mente após o incidente aéreo de V
feira, e que os sírios também refor-
cam suas posições no Vale do Be-
kaa. Em Nova York, o secretário de
Estado dos EUA, George Schultz,
afirmou que a recusa síria em se
retirar do Líbano poderá acarretar a
partilha do pais.

Reagan defende euromísseis
para negociar com Andropov

WASHINGTON - Em entrevista te-
levisada a correspondentes es-
trangeiros, o Presidente Ronald
Reagan disse ontem que os Estados
Unidos não concordarão que seja
suspensa a instalação dos mísseis
Pershing-2 na Europa se os foguetes
soviéticos SS-30 continuarem ativa-
dos. Tendo em mente a opinião pú-
blica européia, onde a questão é
altamente explosiva, ele acrescen-
tou que continua flexível quanto ao
controle de armamentos e está com-
prometido com a redução dos arse-
nais nucleares. "Deixem-me 

garan-

tir a todos os seus espectadores
nesse momento: eu já disse muitas
vezes que prosseguiria em negocia-
ções enquanto fosse preciso para
chegar a uma verdadeira e legitima
redução dessas armas nucleares es-
tratégicas. Acredito que este é o
único futuro para o mundo." Tais
declarações inserem-se nos esforços
desenvolvidos por Reagan no senti-
do de criar um ambiente harmonio-
so para a conferência econômica de
cúpula dos sete países mais ricos do
Bloco Ocidental, que se realizará a
partir de sábado em Williamsburg.

-POLÍTICA-

Vereadores também
apoiam Taxa do Lixo

A Câmara Municipal rejeitou, ontem, por 15 votos
contra 12 o projeto de lei do ex-vereador Jorge Felipe
(PMDB) que extinguia a Taxa do Lixo, depois de uma
sessão pienária cheia de incidentes. Os vereadores do PDT
defenderam a manutenção da taxa, acusando as bancadas
do PTB. PDS e PMDB de fazer demagogias ao defender
0 fim do tributo, considerado por eles fundamental à
sobrevivência da Comlurb.

O projeto, alterado por uma emenda do vereador
Hélio Fernandes Filho (PTB), declarava que "a Taxa do
Lixo será extinta a partir do exercício de 19K4". mantendo
a cobrança para as pessoas jurídicas de direito privado
que desenvolvem atividades lucrativas. O vereador Au-
gusto Paz. do PDS, deu parecer favorável pela Comissão
de Urbanismo, Obras e Serviços Municipais, afirmando
que a Comlurb reclama o paternalismo que lhe assegura o
contribuinte, porque não aproveita a sua potencialidade
preferindo os recursos retirados compulsoriamente da
população.

OUEM APOIOU
O líder do PTB. Leonel Trota. lembrou que o governa-

dor Leonel Brizola, durante sua campanha eleitoral pro-
meteu acabar com a Taxa do Lixo. A mesma afirmação foi
feita pelos líderes Gelson Ortiz Sampaio (PMDB) e Fie-
ming Furtado (PDS). Para registrar os nomes dos vereado-
res que votaram a favor da Taxa do Lixo. Leonel Trota
pediu ã Mesa que a votação fosse nominal Responderam
sim ã manutenção do tributo os vereadores Carlos Impe-
rial Alberto Garcia. Aloísio de Oliveira. Dilsa Terra. Emir
Amed. Jorge Ligeiro. Cléber Borba. Luiz Henrique Lima.
Nestor Rocha. Oswaldo Luiz. Paulo Emílio. Rivadávia
Maia, Sidnei Domingues e Antônio Pereira Filho, todos do
PDT. e Wilson Leite Passos, do PDS.

Para evitar que a Taxa do Lixo fosse extinta, cinco
vereadores não participaram da votação: Benedita da
Silva (PT). Américo Camargo (PDS), Carlos de Carvalho
(PTB). Ivo da Silva e Sérgio Cabral (PMDB). Carlos de
Carvalho, que pouco aparece no plenário da Câmara,
ontem divergiu de sua bancada, defendendo a Taxa do
Lixo. Mas. no momento da votação, recolheu-se a seu
gabinete.

0 PAIS
Cais não comenta
decisão de Kadhafi

BRASÍLIA - O ministro das Minas e Energia. César Cais.
não quis comentar ontem a notícia procedente de Tripoli.
dando conta de que o coronel Kadhafi decidiu só vender
petróleo à vista para o Brasil. O ministro justificou que
sobre a Lima só quem deve se pronunciar é o Itamarati.
Assessores do Ministério consideraram, porém, muito
estranha a decisão de Muammar Kadhafi como forma de
pressionar o Brasil a liberar os seus aviões carregados de
armas, pois os 25 mil barris de petróleo importados por dia
da Líbia são pagos à vista.

Apesar do pagamento ser à vista, a Líbia só o recebe
30 dias depois que o petróleo sai do seu território, pois
quando o navio é carregado a estatal de petróleo líbia
passa um telex para a Petrobrás. Esta empresa faz o
pagamento em cruzeiros no Banco Centrai do Brasil, o
qual autoriza o pagamento em dólar, através da sede do
Banco do Brasil em Nova York.

CNBB critica plano de
controle da natalidade
BRASÍLIA - O presidente da Conferência Nacional de
Bispos do Brasil (CNBB), dom Ivo Lorscheiter, disse
ontem, em Brasília, que o programa de informação sobre
planejamento familiar que o Governo pretende lançar,
anunciado no Senado pelo ministro extraordinário paraAssuntos Fundiários e secretário do Conselho de Seguran-
ça Nacional (CSN), general Danilo Venturini, "esconde
sob essa capa a divulgação de técnicas abortivas e
anticoncepcionais lesivas à saúde e valores éticos da
população".

Estudantes iniciam
boicote de anuidades

BRASÍLIA - Autoridades do Conselho Federal de Educa-
ção foram informadas de que se iniciou, pelo Estado de
Santa Catarina, um movimento de boicote ao pagamento
das anuidades escolares.

Este movimento de boicote às anuidades pode ser a
repetição do ocorrido em 1980. enfrentado pelo ex-
ministro Eduardo Portela, que na época teve seu cargo
ameaçado por haver considerado o "boicote" uma forma
de protesto extrema, porém previsível, tendo em vista que
a situação econômico-financeira da maioria das famílias
já não suportaria, naquele ano. os sucessivos reajustes de
todas as taxas. ,, , , A ,

Em São Paulo os alunos da Faculdade de Administra-
ção de São Paulo (FASP) entregarão, hoje. todos os seus
carnes de pagamento ao delegado regional do Ministério
da Educação e Cultura, em protesto contra o alto valor
das mensalidades cobradas na escola. A FASP oferece os
cursos de Comércio Exterior. Análises de Sistemas e
Pedagogia e aumentará o valor da matrícula, no segundo
semestre, para CrS 120 mil e para CrS 34 mil a mensalidade,
um reajuste de 51%, considerado injusto pelos alunos. _

Ontem, os quase dois mil estudantes da FASP nao
assistiram às aulas e se dirigiram, na parte da manhã, para
a Assembléia Legislativa, onde fizeram reunião, assistida
por deputados do PT e PMDB.

Cheias no Sul deixam
três mil desabrigados

PORTO ALEGRE - Embora não chova há dois dias no Rio
Grande do Sul e o nível dos rios comece a baixar, ainda
existem três mil pessoas desabrigadas, sendo que a maio-
ria é das principais cidades do Oeste do Estado, Uruguaia-
na. Itaqui e São Borja. localizadas na margem esquerda do
Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. O 8J Distrito
de Meteorologia está prevendo chuvas esparsas para as
próximas 24 horas, mas a Coordenadona de Defesa Civil
do Governo gaúcho acredita que isso não tende a agravar
ainda mais a situação e prevê que. até o começo da
próxima semana, os rios tenham retornado aos seus níveis
normais.
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Contenção leva à prosperidade
Figueiredo assegura que se procura evitar fórmulas drásticas

COORDENAÇÃO
Leitão cede
seu espaço

Silvio Leite

BRASÍLIA - O Presidente João Fi-
gueirèdo resolveu assumir, definitiva-
mente, a articulação política do Pala-
cio do Planalto, evocando, assim, pa-
ra si, o trabalho que estava a cargo
direto do ministro Leitão de Abreu. O
Presidente da República, com essa
decisão atende aos anseios de gover-
nadores e parlamentares, que há mui-
to vêm se queixando do tratamento
recebido na Casa Civil.

Mesmo que não o diga de público e
nem deixe transparecer ao contrário,
Figueiredo finalmente percebera que,
caso não mudasse de tática e passasse
a agir com "braço forte" e sem inter-
medianos, dificilmente conseguiria
comandar o seu processo sucessório.

Contra o ministro Leitão de Abreu
acumulam-se censuras, tanto pela
maneira como recebe parlamentares,
quanto pela falta de providências em
relação às mais variadas reivindica-
ções de ordem política. 

"Nós não
queremos tapinhasnas costas, aperto
de mão e nem muita conversa e
pouca solução", afirmava, ontem, um
influente parlamentar do PDS,
referindo-se ao chefe da Casa Civil.

Esse mesmo parlamentar, que foi
apoiado por dois outros deputados -
inclusive, um do Rio Grande do Sul
(terra de Leitão) - mesmo ressaltando
nâo ter nada de pessoal com o chefe
da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, diz ser testemunha do lamento,
quase generalizado, de representai!-
tes do PDS:

- O ministro Leitão, primeiro rece-
be a classe política com aquela frieza,
do tempo em que exercia esse mesmo
.cargo, no "fechado" Governo Mediei;
não dialoga com ninguém, ouve os
parlamentares falarem, sem esboçar
qualquer reação; quando não está
rabiscando papéis, atendendo telefo-
nemas, ou até olhando para o teto,
começa a olhar para o relógio, cons-
trangendo a quantos o procuram para
receber uma orientação do pensa-
mento político do Presidente Figuei-
redo.

Mesmo que continue à frente da
Casa Civil, como deverá acontecer -
Figueiredo não é de demitir ministros,
e principalmente a amigos, como o é
Leitão - as funções do chefe da Casa
Civil ficarão minimizadas. Leitão vem
sendo incluído na comitiva presiden-
ciai, assiste e assistirá as reuniões
com governadores e políticos, mas
limitar-se-á a isso.

Normalmente, com a simples pre-
sença do Presidente, sua participação
ficaria em segundo plano. Mas, como
o chefe da Casa Civil não tem mesmo
"gosto pela política", sua substituição
nessas funções é ponto acertado, não
podendo lhe causar melindres, por ser
o substituto, justamente, o Presidente
da República.

Por sinal, ultimamente, tem sido
poucos os parlamentares que procu-
ram o chefe da Casa Civil. E se o
fazem.-é apenas para cumprirem uma
determinação normal de Figueiredo,
que sempre pede para que todas rei-
vindicações sejam encaminhadas por
intermédio da Casa Civil. Entretanto,
mesmo seguindo esse roteiro obriga-
tório, espontaneamente, senadores,
deputados e até mesmo governado-
res, têm procurado o chefe da Casa
Militar, general Rubem Ludwig, o
ministro extraordinário Danilo Ven-
turini, e até mesmo o secretário espe-
ciai, coronel Luís Carlos Avelar Cou-
tinho, em busca de "auxilio" aos seus
pedidos.

Em defesa desses três militares, que
vêm sendo elogiados por suas "sensi-
bilidades políticas", um deputado
contava, ontem, numa roda no Con-
gresso Nacional, que todos "mos-
tram-se constrangidos" quando são
procurados, apelando até para seus
nomes não serem divulgados, só aten-
dendo aos políticos, porque conside-
ram estar ajudando o próprio Figuei-
redo.

Com essa decisão de assumir as
funções que pertencem ao chefe da
Casa Civil, o Presidente Figueiredo,
por certo, fará diminuir - ou até
acabar - os queixumes sobre a falta
de atendimento por parte do Palácio
do Planalto. E, com isso, melhorando
o conceito para o efetivo controle e
coordenação da sucessão presiden-
ciai.
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SAO PAULO - "Continuamos tratando de milagre nessa área", concluiu. Finalmente,
forma segura e adequada, dos problemas do Carlos Átila disseque medidas para redu-
nosso balanço de pagamentos, sabidamente ção dos subsídios estão em (ase de exame
o estrangulamento mais agudo de nossa para serem entregues ao Presidente Figuei-
economia. Em diálogo contínuo com nossos redo. Destacou, porém, que é preciso enca-
parceiros internacionais, buscamos solu- rar o problema de forma adulta, pois o
ções que atendam a nossos interesses "subsidio ao trigo e petróleo vem do nosso

Figueiredo tranqüilizou >.s empresários
paulistas com relação às medidas que o Governo vem

tomando para superar os problemas da divida

Crise não interfere na democratização
Oministro-chefeda Casa Militar

da Presidência da República, gene-
ral Rubem Ludwig.dis.se ontem em
São Paulo, que todos os sintomas
são de que a crise econômica nâo
interferirá no processo de normali-
zação democrática do País. "Ao
contrário - explicou - à medida
que houver disposição para
enfrentar a crise, provavelmente
também o processo político será
impulsionado."

Depois de considerar fora de
moda a pergunta "se quem ganhar
a convenção leva a Presidência", o
general Ludwig afirmou que o fato
de a discussão em torno da suces-
são ser ou não ser inoportuna é
"um problema superado, porque
ela já está aí e duvido que alguém
a segure".

A uma pergunta a respeito de
eventuais restrições, do meio mili-
tar, a métodos a serem usados na
campanha eleitoral para a Presi-
dência, o ministro-chefe da Casa
Militar respondeu: "não creio que
tenha sido descoberto um método
perfeito. Além disso, todos temos o
direito de concordar ou discordar
no todo ou em parte de alguma
coisa que se faz. É até salutar e
benéfico que assim ocorra. Dessas
críticas e divergências só pode sur-
gir o aperfeiçoamento."

O ministro Rubem Ludwig parti-
cipou do almoço oferecido pelo
Sindicato da Construção, Venda e
Incorporação de Imóveis de São
Paulo, em homenagem ao Presi-
dente João Figueiredo e, ao sair,
ouviu de uma das presentes o co-
mentário: "o senhor é que deveria
ser o candidato à Presidência, mi-
nistro." Ele apenas sorriu em res-
posta e ajeitou a gola da farda que
passou a vestir desde que assumiu
o novo cargo no Governo.

Nos encontros que teve em São
Paulo, o Presidente da República
não realizou consultas a respeito
de nomes para a sucessão presi-
dencial. A informação foi dada,
ontem, pelo ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel: "não houve a
preocupação e nem foi tomada
qualquer decisão. Também não foi
o objetivo da visita a aferição de
nomes ou o prestígio deste ou
daquele grupo político."

"O Presidente - prosseguiu o
ministro - convocou os nossos
companheiros do PDS para con-
versar com eles e conhecer seu
pensamento, não apenas a respeito
da sucessão. A viagem atingiu pie-
namente seus objetivos." Abi-
Ackel considerou também "normal
e democrática" a existência de

mais de uma chapa disputando o
Diretório Regional do PDS paulis-
ta. "Todos reclamam tanto de elei-
ções. Não há motivo para que se
surpreendam quando existe uma.
Isso faz parte do processo", acres-
centou.

O PDS chegará "unido e com
uma candidatura de consenso" à
sua convenção para escolher o su-
cessor do Presidente João Figuei-
redo, na opinião do ministro Car-
los Atila, porta-voz da Presidência
da República.

"O trabalho do Presidente em
São Paulo - afirmou Átila - é o de
aglutinar os companheiros em tor-
no de sua liderança. Aliás, o parti-
do fortalece-se cada vez mais, ain-
da agora com o ingresso do ex-
governador Paulo Egydio Mar-
Uns."

Carlos Átila evitou citicar o
comportamento do ex-governador
Paulo Maluf e sua movimentação,
em Brasília. "Temos que nos habi-
tuar com a idéia de que liderança
seconquista e exerce e ninguém
deve ser combatido pelo fato de
buscá-la. Temos que nos habituar
com a disputa dentro do partido e
não vejo porque rejeitar a atuação
de qualquer dos correligionários
do PDS."

interesses e
procuramos evitar fórmulas drásticas, pre-
judiciais a todos, No plano interno, a políti-
ca de contenção, que, certamente, pede
sacrifícios a todos os segmentos da socieda-
de, é o caminho adequado para alicerçar
um novo surto de prosperidade".

Esse foi o ponto central do discurso feito
ontem pelo Presidente João Figueiredo, no
almoço oferecido pelo Sindicato de Empre-
sas de Compra, Venda, Locação e Adminis-
tração de Imóveis de São Paulo, no Clube
Paineiras.

Com participação dos ministros Amaury
Stabile, Murillo Macedo, Ibrahim Abi-Ackel,
Esther de Figueiredo Ferraz, Leitão de
Abreu, Rubem Ludwig, líderes políticos do
PDS, como Paulo Maluf, José Papa Júnior,
José Maria Marin, Paulo Egydio, e do Go-
verno paulista Franco Montoro e Orestes
Quércia, a solenidade contou com a presen-
ça de mais de 400 empresários, principal-
mente do setor imobiliário, presidentes de
associações e federações do comércio e
indústria.

O presidente do Secovi, Romeu Chap
Chap, após enfatizar que o Sistema Finan-
ceiro da Habitação e o BNH estão "entre as
maiores conquistas da Revolução de 64",
fez um histórico sobre a situação do setor.

Ao salientar os problemas econômicos
atuais, como dívida externa e desemprego,
Chap Chap lembrou que a construção civil
e a agricultura são as duas grandes saídas
para o País. Nesse sentido, acrescentou que,
apesar de os recursos para o setor não
estarem crescendo na medida das suas
necessidades, algumas correções foram
anunciadas, na semana passada, pelo Mi-
nistério do Interior e BNH. Assim, fez um
"apelo nacional", para que todos os seg-
mentos do Pais "se afinem num esforço
comum com o Presidente Figueiredo, para
superarmos as atuais dificuldades e o Pais
retomar seu pleno desenvolvimento".

O porta-voz da Presidência da República,
Carlos Átila, disse que o Governo reconhe-
ce a importância da construção civil como
geradora de emprego, mas lembrou que a
recessão mundial tem obrigado o setor a
obedecer um ritmo mais lento de atividade.
"O Presidente Figueiredo já disse que a
construção civil é fácil reativar, porque não
gera pressões sobre a pauta de importação
e pode ser a locomotiva para reativar a
economia, mas temos que conciliar isso
com a luta antiinflacionária e pisar no freio
do acelerador". Átila também disse que a
reivindicação do setor de transporte para
reduzir preços dos combustíveis é difícil de
ser acolhida, mas vê como uma maneira de
atendê-la a redução da incidência de certas
taxas,

Essas taxas, poicm, estão vinculadas a
programas como financiamento do Proál-
cool, construção,de metrôs e outros. Por-
tanto, segundo Átila, "o cobertor é curto
para todos e se reduz o preço dos combustí-
veis, reduz também os recursos para certos
setores". Além disso, acha que o efeito

bolso, ou seja, é pago por impostos'
Figueiredo chegou âs llh55m ao Clube

Paineiras do Morumbi, acompanhado pelo
governador Franco Montoro e pelos minis-
tros da Educação, Esther de Figueiredo
Ferraz; da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel; do
Trabalho, Murillo Macedo; e da Agricullu-
ra, Amaury Stábile, além de parlamentares
federais e estaduais.

Após ser recepcionado pelo presidente do
Sindicato de Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de Imóveis (Seco-
vi), Romeu Chap Chap, que apresentou ao
Chefe da Nação os membros da diretoria da
entidade, o Presidente João Figueiredo
dirigiu-se ao salão principal do clube, onde
se realizou um banquete em sua homena-
gem, com a participação de mais de 1,2 mil
empresários ligados às áreas imobiliárias e
de construção civil em São Paulo.

Pouco depois das 14 horas o Presidente,
acompanhado do governador Franco Mon-
toro e pela comitiva presidencial, deslocou-
se do clube para o Aeroporto de Congo-
nhas, de onde seguiu, às 14h:J0m, para
Brasília.

CONSULTA
O porta-voz do Palácio do Planalto, Car-

los Atila, afirmou ontem desconhecer even-
tual declaração do Presidente João Figuei-
redo sobre a possibilidade de indicação do
ministro do Exército, general Walter Pires,
como candidato à sua sucessão, caso se
verifique impasse entre os atuais "presiden-
ciáveis". O assessor palaciano acrescentou
ter lido a notícia divulgada pelo Estado.
mas não chegou a comentar o assunto com
o general Figueiredo, como não ouviu co-
mentário de nenhum outro de seus assesso--
res diretos.

Átila frisou que, apesar de ter iniciado o
trabalho de consulta ao PDS nos Estados,
como fez no Rio Grande do Sul, no Nordes-
te e em São Paulo, Figueiredo tampouco
manifestou intenção de antecipar a defla-
gração oficial do processo sucessório, de-
vendo aguardar para definir-se apenas no
próximo ano, conforme sempre foi inten-
ção. Admite Átila que a indicação agora
deixaria o candidato exposto por muito
tempo, podendo ser prejudicial.

O Presidente Figueiredo retornou saüs-
feito dos encontros mantidos com o PDS
paulista, mas Carlos Átila negou que tenha
partido do Palácio do Planalto o estímulo
para a formação de uma chapa dissidente
liderada pelo ex-governador Paulo Egydio,
com o propósito de diminuir as forças do
deputado Paulo Maluf. Ressaltou o porta-
voz palaciano que Egydio há tempos procu-
rava uma reaproximação, o que, em sua
opinião, contribui para fortalecer o partido,
especialmente se houver também a possibi-
lidade de que o ex-prefeito Olavo Setúbal o
acompanhe.

Carlos Átila negou que o secretário parti-
cular do Presidente da República, Heitor
Aquino Ferreira, esteja em vias de ser
demitido do cargo por força de seu alegado

psicológico da medida seria ofuscado pelos comprometimento com a candidatura de
seus impactos negativos e, nesse sentido, só Paulo Maluf à presidência. 

"Heitor traba-
vê solução dentro de três a quatro anos, lhou normalmente em São Paulo e não
com a transformação progressiva das fon- houve nenhum comentário sobre sua saí-
tes de geração de energia do Pais. "Náo há da", frisou Átila.
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Andreazza não
pede apoio

Se for indicado, aceita.
O ministro do Interior. Mário Andreazza. disse

ontem, em Recife, que não recebeu apoio formal de
nenhum governador do Nordeste para sua cândida-
tura à Presidência da República. Lembrou, no entan-
to, que. se isso acontecer, "e se for indicado pelo
Presidente para a missão, aceitarei de bom grado".
Segundo Andreazza, a sucessão no momento v um
assunto secundário, pois a principal preocupação
deve girar em torno "dos graves problemas que
enfrentamos, com cinco anos de seca no Nordeste, e
enchentes como nunca foram vistas no Sul do País".

Andreazza assegurou ainda não estar "numa
luta para ser candidato à Presidência". Segundo ele.
o compromisso que tem atualmente é o de ser fiel ao
Presidente Figueiredo e ao partido. 

"Não preciso
dizer que só serei candidato se o Presidente indicar o
meu nome", afirmou Andreazza em entrevista, de-
pois de participar, na Associção Comercial do Esta-
do. da sessão solene que deu posse ao conselho
consultivo da entidade.

BELTRÃO"Meu passado é meu programa", disse ontem,
em Salvador, o ministro da Previdência Social. Hélio
Beltrão, que reafirmou a sua condição de candidato
à Presidência da República. "Espero apenas a hora
de ser liberado para divulgar o programa de governo
que proponho para o País. Todos sabem que tenho
conchos próprios sobre o.s problemas do País.
Afinal, fui ministro do Planejamento."

Beltrão ficou apenas 11) minutos em Salvador,
esperando seu avião ser abastecido para prosseguir
viagem até Fortaleza.

Câmara aprova
a estabilidade

Agora, lei vai ao Senado.
BRASÍLIA - Projeto de lei assegurando estabilidade
ao empregado a partir de sua admissão foi aprovado
ontem pela Câmara dos Deputados e será submetido
agora à apreciação do Senado.

O PDS votou contra a proposição, mas o PTB
votou a favor, acompanhando os demais partidos de
oposição, que com ele formam a maioria na Casa. A
bancada petebista espera, entretanto, que o Senado
emende a proposição 

"para aperfeiçoá-la".
Segundo o projeto, subscrito pelo líder da ban-

cada do PDT, Bocavuva Cunha (RJ) e de autoria do
ex-deputado Alceu Collares (PDT-RS), o emprega-
do. a partir da admissão, "não poderá ser demitido, a
nâo ser por motivo de falia grave ou circunstância
de força maior, devidamente comprovada".

"A demissão injustificada - estabelece ainda -
implica reintegração dn trabalhador à empresa,
reconhecimento de todos os seus direitos trabalhis-
tas e pagamento em dobro do período em que estiver
afastado do emprego."

Um assessor da liderança do Governo na Cama-
ra encaminhou ontem á mesa ofício assinado pelos
líderes do PDS. Nelson Marchezan. e do PTB, Ivete
Vargas, comunicando a formação da maioria parla-
mentar pela soma dos 235 deputados do PDS é dos
13 do PIB.

O ofício, endereçado ao presidente em exercício
da Câmara, deputado Paulino Cícero (PDS-MG),
diz: "temos a honra de comunicar a V. Excia. que as
lideranças das bancadas do Partido Democrático
Social e do Partido Trabalhista Brasileiro, represen-
tadas nesta Casa, decidiram formar a maioria"

Ulysses e Lula fazem
acordo por voto direto
PMDB e PT farão juntos campanha nacional

COMUNICADO
O Grupo Disco e o centro comercial Boulevard,

em apoio ao Governo, colocam sua
rede de lojas e hipermercados à disposição

de Diretores e Professores das Escolas Municipais
. e Estaduais do Rio de Janeiro.

A nossa cooperação será total e facilitada
pelo apoio de um moderno Sistema de Atacado,

já existente em todas as
unidades de atendimento do Grupo.

A alimentação continua sendo a base da vida
e as escolas a base da sociedade.
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O amigo certo.

(DOU L € VA IV)Dj
Seu Ponto-de-Encontro.

pass

BRASÍLIA - O PMDB e o PT concordaram
ontem, após reunião dos respectivos presi-
dentes. Ulysses Guimarães e Luís Inácio da
Silva,,o Lula, em realizar conjuntatnente
campanha de âmbito nacional em favor de
eleições diretas para Presidente da Repúbli-
ca.

Os partidos deverão manter entendimen-
tos com o PDT de Leonel Brizola, ainda
esta semana, e estimam que já na primeira
semana de junho, de posse de um programa
mínimo comum aos três partidos opocionis-
tas, possam estabelecer ampla programa-
ção abrangendo todo o território nacional.
a ser cumprida imediatamente após o lan-
çamento da campanha que terá lugar em
São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, realizado na tarde
ontem no gabinete da liderança do PT na
Câmara, ficou estabelecido ainda que
PMDB e PT, empreenderão açáo conjunta

junto aos sindicatos, visando a denunciar a
posição do PTB de Ivete Vargas por haver
firmado mm o PDS "acordo lesivo ã causa
da oposição e que em praticamente nada
beneficia o trabalhador". Ulysses entregou
ainda a Lula exemplar do projeto de emer-
gência para o Brasil, elaborado pelo ex-
senador Teotônio Vilela, como subsídio pa-
ra o programa comum com o qual os
partidos se apresentarão ao povo.

Antes da reunião do presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães, com o presiden-
te do PT, Luiz Ignácio da Silva, para exami-
nar, entre outros assuntos, a campanha
pelas eleições diretas de Presidente da Re-
pública, líderes do PDT comentaram que
dificilmente o partido iria se integrar num
mesmo movimento com o PMDB.

Há no PDT a convicção de que a iniciati-
va do PMDB. apenas em torno do princípio
do voto direto, em nada resultaria.

Chegou ao Brasi
HAIR CLUB para eliminar a calvície.

Para você que tem pioblema de calvície. ou eslá
peidendo cabelo, (inalmenle chegou ao Brasil a
mais importante e sofisticada organização mundial,
no campo de tratamento e processos capilaies.
O HAIR CLUB oferece 50 anos de experiência,
com o objelivo de lazer 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 iratamento cientificamente
elicaz no combate à caspa, sebortèia e queda dos
cabelos NATURAL HAIR ¦ Um método exclusivo
de cirurgia plástica paia a erradicação lotai da
calvicie parcial ou entradas pronunciadas SKIN
GRAFT ¦ A solução ideal para a calvicie avançada
Qualquer que seja o seu problema, nós lemos a
solução Visite-nos sem compromisso e
comprove a nossa qualidade de serviços e
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V HAIR CLUB

RIO OE JANEIRO (Copacabana): R Xavier da
Silveira, 45 • Cob CM • Tels: <021>

257-3753
RIO OE JANEIRO (Cantrc): Av Rio Bianco. 345
9° andai ¦ Tels.:i02n 22Or049
SÀO PAULOi Praça Dom José Gaspar. 134
Gtupo 32 (esa com Av Sâo tais) -
Tel. 10111 255-4459
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QUADRO POLÍTICO
Linhas cruzadas na

posse de Castello
l'mu das melhores Coluna do Castello não foi

escrita, mas pateticamente teatralizada durante a

passe do seu criador na Academia Brasileira de
Letras, na cadeira antes ocupada por Raymundo
Magalhães Júnior. Símbolo não de uma geração,
mas dc um ciclo do jornalismo político brasileiro, o
repórter Carlos Castello Branco foi 0 principal
personagem de acontecimento que, ao contrário ele
simplificar, ainda mais confundiu a quem pretendei
entender o momento político.

Houve sistemático cruzar de linhas nos salões
da ABL. E as maiores surpresas foram dadas pelo
governador Leonel Brizola e pelo ex-ministro elo
Justiça do Governo Geisel, Armando Falcão, partes
da mesma roda animada onde sc encontravam,
ainda, o ministro Hélio Beltrão (Previdência), o
ex-depulado por Santa Catarina Joaquim Ramos
(antigo PSD c leal .juscelinista). Houve momento em

que o governador sussurrou ao ouvido do ex-ministro
e prontamente se espalhou por todos as lados a
noticia de que Brizola sc dispusera a encontrar-se
com o ex-Presidente Geisel - de quem Falcão é amigo

pessoal. ,
Antas, o governador do Ria conversara, rápida

mas amistosamente, com o depuiado Magalhães
! Pinta, do PDS mineiro c ex-governador ele Minas,
'presidenciável reativada depois de haver sobrestado
•por breve tempo o trabalho de armação de sua
i candidatura, dentro e fora do seu partido.

Circulando com desenvoltura entre os pequenos
[grupos formadas, alguns dos mais destacados presi-
lelènciáveis do PDS buscavam novas adesões: o

[senador Marco Maciel, o ex-governador baiano
I Antônio Carlos Magalhães, além dos citados minis-

\tros Beltrão e deputado Magalhães Pinta. Se trata-

[mento carinhoso vale corno indicação de voto. o.
ministro da Previdência seguramente conquistou o

l voto da presidente elo PDS elo Rio, Moreira Franco,
'.tanto na convenção nacional quanto no colégio
\ eleitoral. E à mesma conclusão sc chegarei pelas
| gentilezas trocadas entre Magalhães Pinto e o presi-
: (lente da ABI, » acadêmico Barbosa Lima Sobrinho.
; Já o governador do Piauí. Hugo Napoleão,
! resguardou-se na eliscreção política. Meio se compro-
! meteu com nenhum dos presidenciáveis na liça,

Maciel não
se aborrece

com Magalhães
O senador Marco Maciel,

ex-governador ile Peruam
huco, desmente a existên-
cia de crise ou de qualquer
problema den tro do PDS no
Estado; em conseqüência
da demissão de três secre-
tários do recém-instalado
Governo Roberto Maga-
Ihães. Dos três, dois vi-
nham do seu Governo.

O que está acontecendo
sáo ajustamentos naturais
da máquina administrativa.
Nada de mais-disse.

Mas há algum problema,
sim. Pelo menos dois do.s 52
delegados que o PDS per-
nambucano mandará ao
colégio eleitoral presiden-
ciai de 85 vão desobedecer
às recomendações do go-
vernador Roberto Maga-
Ihães.

Beltrão se diz
candidato

não convencional
Ao amigo que pergunta-

ra, respondeu o ministro da
Previdência e da Desburo-
cratização, Hélio Beltrão:

Sou um candidato não
convencional.

Mas sublinhou o conven-
cional, referindo-se ao fato
de não ter sido ainda indi-
cado pela convenção nacio-
nal do PDS,

Apesar disso, faz traba-
lho convencional de candi-
dato: conversa, articula-se
e prepara plataforma políti-
ca.

ANOTAÇÕES
Foi aprovado pela Comissão de Constituição e

Justiça do Senado o projeto, aceito pela Câmara,
devolvendo a Sanlos a autonomia política e permnin-
do, assim, que eleja o sou prefeito. 0 município, devido
ao seu grande porlo, r considerado área de segurança
nacional. O projeto 6 de autoria do senador pedessista
Amaral linlaii. (Io São Paulo, mas o PTB paulista
chegou a discutir a idéia mm o Presidente Figueiredo,
durante as negociações para o acordo com o PDS. Na
Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou
outro projeto de devolução de autonomia política a
municípios, beneficiando Uruguaiana, Erval e Itaqui.
no rio Grande do Sul - que também compõem a
geografia de segurança nacional.

B Os embaixadores da Tchecoslováquia, Vacláv Maio-
sik, c da índia, Shiani Sunder, estiveram com o presi-
dente do Senado, Nilo Coelho, do PDS de Pernambuco.
O diplomata tcheco convidou Coelho a, chefiando
delegação parlamentar brasileira, visitar seu pais. O
convite foi aceito. O embaixador indiano mostrou
interesse em conversar com produtores de álcool para
conhecer a tecnologia brasileira nessa área. A índia
tem interesse nela, segundo Sunder.

Por proposta do deputado pedetista Augusto Ariston.
apresentada à Assembléia Fluminense, o prefeito cario-
ca, Jamil Haddad. poderá escolhei uma praça da
Capital para balizar com o nome do ex-Presidente do
Chile. Salvador Allende. assassinado cm Santiago há 10
anos.

Foi aprovado pelo plenário da Assembléia, e agora
está em fase de redação final, o projeto do pedessista
ítalo Bruno determinando rigoroso controle na venda
ile armas pelas lojas especializadas do F.stado. Com
isso, espera o deputado contribuir para o desarmamen-
lo da população e dificultar o negocio de armas de
togo. Semana que vem, o projeto deve ser encaminha-
vio á sanção do governador Leonel Brizola.

O éx-deputado federal Humberto El-Jack. candidato
derrotado do PDT à Prefeitura de Friburgo, será eleito
pela assembléia-geral da empresa para a presidência
das Centrais Elétricas do Estado do Rio. E Rivo
Giàninni, que foi candidato do PDT a prefeito de
Niterói, será nomeado presidente da Companhia Esta-
düal de Gás.

A bancada estadual do PDS na Assembléia pretende
ouvir Iodos os ministros. O ciclo foi aberto pelo
ministro da Previdência, Hélio Beltrão, com quem os
deputados examinaram métodos de melhor entrosa-
mento do Ministério com o partido.

Teotônio lan<;a
projeto na

Câmara carioca
Com a presença dc artis-

las e de intelectuais, o ex-
senador alagoano Teotónio
Vilela, vice-presidente do
PMDB. lança às 1!) horas de
hoje, na Câmara carioca, o
seu Projeto de Emergência,
no qual dá o.s caminhos
para o resgate das dívidas
social, externa, interna e
política.

Nascimento entre
Ministério e

empresa privada
O embaixador Nascimen-

to Silva deixa, nos próxi-
mos dias, a Embaixada do
Brasil na França para o em-
baixador Azeredo da Silvei-
ra - que será deslocado dos
Estados Unidos - e retoma
ao Brasil.

É quase certo que seja
reintegrado no Ministério.
Mas há quem aposte que vá
para a direção de grande
empresa privada nacional.

As duas frentes
de Marcelo
no Detran

Em Brasília, o advogado
Marcelo Reis anunciou dois
dos princípios que adotará
como diretor do Detran do
Rio: 1 -desburocratizará a
repartição; 2 - vai abri-la I
integralmente à imprensa. |
A seu ver, "só existe cor-
rupção porque existe quem
pague suborno". Por isso,
vai agir contra ela, em duas
frentes.

As críticas do
dr. Langoni

Maurício Cibulares

Odr. 

Langoni, presidente do Banco Central,
divulgou espantosas críticas à política eco-
nõmica do Governo federal. Nada cie novo

no mérito: estas mesmas coisas vem sendo ditas por
nós, que estamos fora do Governo, há muito tempo.
De novo, só a pessoa do crítico, não o.s seus termos.

A quem Langoni dirige suas críticas? Aos dois
outros membros da "troika" que, com ele, dirige a
economia nacional Ini vários anos? Serão Delfim e
Gaivêas os seus alvos? Ou será que a crítica se
dirige a todos os membros do Governo, exceto o.s
integrantes da "troika", hipótese dentro da qua"
Langoni seria na prática, tão somente, um porta-
voz dos três? Ou será. finalmente, que a crítica é ã
própria Presidência da República, por sua ação ou
omissão?

Nas democracias, esse tipo de crítica, quando
feita por alguém do Governo, antecede de horas o
pedido de demissão. Ninguém pode permanecer
numa equipe, dela discordando tão funda e publica-
nente. Mas Langoni ainda náo pediu demissão e

nem ninguém está falando em demiti-lo.
Isto quer dizer que o Governo aceita a crítica e

veste a carapuça? Neste caso. estamos diante de
um "mea-culpa" coletivo, de uma admissão coletiva
de erro, muito parecida com as autocríticas utiliza-
das pelos partidos comunistas? Neste caso. é indis-
pensável que haja desdobramentos. Que a equipe
de Governo seja, pelo menos em parte, substituída.

EY1 

tom de ameaça terrível. Langoni fala em
cortar subsídios e gastos das empresas públi-
cas. Faça-o, e receberá aplausos vindos de

todas as áreas. Afinal de contas, nós vimos insistin-
do na adoção destas mesmas medidas há muito
tempo.

Vias que nao venham com a mesma conversa
liada de sempre, de arrochar no campo social, de
espremer o trabalhador, como alternativa para o
controle das estatais, sempre prometido e nunca
cumprido.

A imensa maioria do povo brasileiro, principal-
mente os trabalhadores, já vem carregando o piano
há muito tempo. Se alguém errou, deliberadamente
ou náo, em seus cálculos e prognósticos, que vá
corrigir o erro no lugar certo, e náo em cima das
vítimas tradicionais.

Só a má fé pode culpar as alterações feitas na
política salarial por força do acordo PDS/PTB pelos
males que nos afligem. Esses males preexistiam a
essas alterações e só a frustração poderia insinuar o
contrário.

O PDS e o PTB, no Congresso Nacional, estão
tão somente tentando aliviar um pouco o peso da
jarga que a incompetência jogou nas costas dos
trabalhadores. Estamos tentando aliviar os eleitos.
Náo aceitamos que essa ação se<ki indicada como
causa de coisa alguma.

NOSSAS 

autoridades monetárias têm o vezo
de inventar mágicas, soluções esdrúxulas,
para resolver os problemas nacionais. Se

quiserem continuar fazendo isto, e o Presidente
Figueiredo concordar com isto, façam-no. Mas que
náo venham para cima dos trabalhadores, porque aí
vamos ter problemas. Se começarem a brincar com
fogo, vão ver que a comunidade brasileira pode ser,
quando provocada até o desespero, muito mais
severa do que os apátridas do FMI.

Num caso destes, é até possível que o PMDB
abandone a sua linha de oposição poético-
institucional-discursiva e passe a fazer oposição
concreta, eficiente, produtiva. Nesse caso, alguém
vai ler de rebolar, ou acabará dançando.

AJUDAMOS 

o Governo a recompor a sua
maioria, basicamente para atuar na linha da
proteção aos assalariados. Que ninguém su-

ponha que essa nova maioria pode ser usada para
espremer ainda mais esses mesmos assalariados. Se
supuserem, erram gravemente.

E bom que as autoridades superiores pensem
bem nisto tudo, antes de cair de novo no canto da
sereia. Façam ris "pacotes" que quiserem. Mas que
nenhum implique em novos sacrifícios para os
trabalhadores do Brasil.

A realidade e a fantasia (3)

"j\ TA última sexta-feira, r/o ler-
/ \l minarmos a 2- ela/xi desta

série ele artigos em que pre-
tendemos transmitir aos que. por-
ventura, nos lêem algumas idéias
sobre fatos da motor importância,
mas sobre os (piais épraticamente
impossível encontrar informações
objetivas e idôneas, chamamos a
atenção para unia circunstância
Ja maior relevância, por incrível'
(pie pareça, indispensável à com-
preensão da realidade dos elias
(pie correm. F. dizemos por incrí-
vel que pareça por tratar-se de
algo distanciado de nós mui/os e
muitos séculos.

Hão dc lembrar-se os leitores de
epie fazíamos, então, referência a
dois dados históricos de crucial
significação: um, consistente na
insegurança que passou a reinar
nas estradas da Europa ela época,
conseqüente an retrainiento do
gleidio romano,.antes ela queda do
império, responsável pela ordem e
pelo uso pacifico das referidas
estradas; outro, representado pela
difusão crescente da fé cristã, den-
Ire cujos adeptos, o.s que eram
hábeis r, i uso das armas começa-
ram a manifestar a disposição, em
conseqüência da ética a e/ue aele-
rira a sua consciência, ele condiu
ler o mal e a prestigiar o bem.
Assim, em torno das moradias
desses cavaleiros, e em virtude da
sua atuação, foi restabelecida a
tranqüilidade de que necessita-
ram camponeses e pastores, so-
hressaltados como viviam pela
ameaça representeidei por bandos
de malfeitores, que, cada vez em
maior número, se entregavam á
pilhagem e ao saque. E, ainda
mais do que os camponeses e pus-
tores, viviam sobressaitados os
que, eledieados ao comércio, antes
acompanhavam os exercitas em
luta, sem outra preocupação além
de realizar transações lucrativas.
Estes r aqueles, pelo motivo apon-
lado. /lassaram a aglomerar-se
em torno das habitações rins cava-
lei ros a que fizemos menção, cons-
Inundo os chamados "burgos ex-
ternos", eis que aquelas eram ele-
iluminadas "burgos".

Assinalamos, ainda, que alguns
camponeses e pastores verificou-

Jorge Boaventura

do, com o fluir do tempo, (pie as
operações comerciais eram mais
lucrativas e menos onerosas do
(/ue o cuidado dos rebanhos e o
cultivo da terra passaram a dedt-
ear-se aquelas atividades,para as
i/iiais, entretanto, não possuíam a
tradição, a experiência e os recur-
sos dos descendentes dos (/lie. des-
de muitos séculos, se haviam en-
(regado a elas. A tal situação, o
leitor já o terá percebido, corres-
pondia o embrião elo que, em ler-
mos aluais, representam as duas
burguesias; a nacional c a trans-
nacional.

POR 

outro lado. e chegamos
a dizê-lo também, como à
ética cristã rcptignava o lil-

cro, considerado, primeiro, peca-
ininoso, e mais tarde indigno da
elegância de um verdadeiro fi-
dalgo, (i medida que o tempo pas-
sava mais c mais enriqueciam
os comerciantes e. em lermos re-
lativos, se empobreciam os cava-
leiros. Como uma das conse(/uén-
cias da realidade apontada, tam-
bém a instrução progredia mais
entre ns mercadores do que entre
os fidalgos, especialmente preocu-
pados com o maneio das armas,
do i/ual lhes vinha o poder político
de que eram detentores. Foi assim
(pie, a pureza inicial dos cavalei-
ros cristãos, responsável pelas len-
das mais douradas da nossa in-
fóncia. se foram substituindo a
prepotência e a prática das infus-
ttças. muito mais tarde cristaliza-
das nas leis que conferiam aos
fidalgos privilégios e vantagens.
enquanto aos demais, artesãos e
burgueses em geral, encargos e
obrigações. Sobretudo aos burgue-
ses. semelhante situação se eifigu-
rava intolerável, de vez que ricos,
senhores ele melhor instrução, en-
frenlando maiores encargos, neio
tinham acesso direto ao centro
das decisões políticas, como vi-
mos, desde hei muilo encerrado no
circula tle sangue da nobreza ou
da aristocracia.

mas a monarcas cuja autoridade
se estendia a verdadeiras na-
ções. Desculpem-nos os leitores
a "bola de sele léguas" com (pie
estamos avançando no tempo Ins-
teírico. F. (pie. por motivos de espa-
ÇO disponível, sumos obrigados a
procurar pinçetr somente aspectos
dc maior relevância e dc inelispen-
seivel menção para o enlendimen-
to de um "processo" sem o (piai
torna-se praticamente impossível
a compreensão de muitos aspectos
fundamentais da realidade dos
nossos dias. Assim, assinalaria-
mos tiiiora (pie a autoridade dos
referidos reis tinha como alicerce
o palavra da Igreja que baseada
mi onlem observada cm todo o
Universo, entendia devesse ser.
também, ordenada a sociedade
dos homens. F a forma dc fazê-lo
da época consistia, precisamente,
no reforço da autoridade real.
como algo pertinente à própria
ordem natural das coisas. Note o
leitor (pie isso não significava, ao
menos em termos teóricos, a roo-
nestação da forma pela (piai tal
ou qual soberano exercitava o seu
poder, lie qualquer modo. porém,
em semelhante quadro, é fácil per-
ceber o quanto era politicamente
vulnerável a posição política da
burguesia.

E nem terá sido outra a razão
pela qual depois de verificado o
cisma provocaria por Luthero e

por Calcino, à altura do século
XV, tão logo começou a esboçar-se
a tendência (/o "livre 

/wnsamen-
to", contou ela com o apoio mais
ou menos velado ou ostensivo da-
i/iiela. E que, com o cisma, fora
contestada, apenas, a autoridade
de Roma: e agora, e/o que se
tratava, era de pôr em dúvida a
validade da própria fé o que, a
longo prazo, daria por terra com a
autoridade dos reis, cuja base fora
rachada desde a Reforma

A esta altura, não estamos
nos referindo mais apenas
a simples senhores feudais,

t% fA próxima sexta-feira e
\l nossa intenção falar da

•*• * Eneicaplédta. do conceito
agnóstico ele liberdade e da
revolução burguesa de 17H9. quem
do, enteio, a historinha que esta
mas contando começará a ter sen
tado-

Colapso
k vista

Adirson de Barros
1) o Brasil poderá ter ,i sua moratória decretada no

exterior. Independentemente da vontade do Governo
brasileiro, caso não haja um acerto definitivo com o I Ml
e seia cumprido integralmente o acordo de fevereiro, o
que não ocorreu ale hoje, Esla informação procede dc
iiltus fontes de bancos americanos e do Departamento de
Estiídoi euio secretario, sr. George Schultz, íá advertiu o
ministro da Fazenda, sr. Emane Gahéas. num encontro
cm Nova York. para o risco que o nosso Pais corre por
icr suas contas recusadas pelo FMI, "Acerte-se com o
Fundo", aconselhou Schiill/.

2) O Departamento de Estado americano, que tem
dado apoio político ao Brasil nesta situação crítica,
preocupa-se com o falo de o nosso País não ter cumprido
os termos acordados com o FMI em fevereiro, o que
levou o Fundo a reprovar as nossas contas e condenar o
desempenho da nossa economia, dando ás autoridades
econômicas brasileiras o cartão amarelo, isto é, a última
advertência ao recalcitranle e faltoso. Tal providência
do FMI só foi adotada com a Bolívia, companhia não
muilo honrosa para o Brasil, entre todos os países que
estão sendo assistidos pelo FMI.

,'S) 0 secretário George Schult/ deixou claro ,is
autoridades econômicas brasileiras que a base de qual-
quer programa de s;il\;ic:"u> do Brasil é o apoio técnico e
o aval político do FMI. Sem isso nada pode ser leito.
Impõe-se uma renegociação ampla da dívida externa
brasileira, incluindo ns furos (pie não estamos pagando -
e aí o País entra tecnicamente em moratória -o que e
possí\ ei com o apoio do Governo americano. Mas iamais
o Presidente Reagan poderia enviar uma mensagem ao
(ongresso pedindo autorização para um programa dc
ainda ao Brasil, sem a competente apros ação das contas
brasileiras e da política econômica do Pais pelo FMI.

4) Não se deve levar em conta o fato de que os
americanos estão preocupados em não receber os em-
préstimos feitos ao Brasil. Lsso é irrelevante para os ELA
e não funcionaria como meio de pressão do Governo
brasileiro contra os Estados Unidos. Pois o fato é que,
apesar de 60% da nossa dívida (cerca de USS 50 bilhôesj
serem com bancos americanos (dívida ao longo de cinco
anos), isso representa apenas 5% do déficit americano e
menos de l".i do fantástico Produto Bruto dos EUA, que
supera us USS .'{ trilhões. Ameaças nossas nesse sentido
seriam como um íirilo querer morder um elefante.

5) Mas tanto a renegociação do total da divida i
(amortizações e juros) como a moratória negociada, que
significa a mesma coisa, teria de passar pelo crivo do
FMI. E o FMI até hoje não entendeu como as autorida-
des econômicas brasileiras não conseguiram cumprir o
acordo de fevereiro, quando México e Argentina, que sáo ;
da mesma categoria do Brasil, estão cumprindo integral-
mente os acordos firmados com o Fundo e deste recebe-;
ram voto de louvor, aprovação das contas e liberação \
das parcelas do financiamento.

6) Outro argumento que não deve ser levado a sério
(nem o é pelo FMI) é aquele que tem sido exposto pelo
nosso ministro da Indústria e do Comércio, alegando que
"não deixam o Brasil pagar a dívida", isto é, atribuindo à
queda de preços das matérias-primas manipuladas pelas
"commodities" no exterior a causa dos nossos problemas
cambiais. O argumento é falacioso, pois o México está
pagando suas contas e cumprindo o acordo apesar da
queda dos preços do seu produto número um, o petróleo;
e a Argentina Uimbém está cumprindo o acordo e
recuperando sUa economia, apesar da queda dos preços
das matérias-primas (carne, cereais, lã etc.) produzidas
pelos argentinos.

7) Espantam-se ainda os técnicos do FMI, os direto-
res de bancos americanos e europeus e o próprio
Departamento de Estado com a falta de providências do
Governo brasileiro para dar cumprimento ao acordo com
o FMI. Exemplo: a redução drástica do déficit público
interno, que depende tão-somente de decisão do poder
executivo brasileiro, enquanto a reforma da lei salarial -
outra exigência do FMI não cumprida - depende de
aprovação do Congresso e acabou sendo reformulada
para pior por imposição do acordo com o PTB, uma
extravagância que deve ter causado ainda mais espanto
ao FML

8) Depois da reprovação das contas brasileiras e da
suspensão do pagamento da segunda parcela do emprés-
limo do FMI e dos bancos, as autoridades parecem ter
caído na realidade, isto e. não conseguiram "dar uni
ieitinho" no FMI. driblando sua vigilância técnica. Veri-
ficaram que o FMI não e o CM\ onde as decisões sáo
(ornadas por telefone e todas as manobras estatísticas ei
contábeis sào perpetradas para arrumar as contas nacio-j
nais. |

9) Então viu-se o presidente do Banco Central
exaltar-se na entrevista concedida anteontem em Brasí-j
lia contra o enorme déficit | tblico que produz ai
inflação incontrolável e prevista para os 140% ao final do ;
ano pelos técnicos mais otimistas do mercado. Langoni';
parecia justamente indignado por náo ter o Governo
cumprido a meta estabelecida pelo FMI de corte drástico:
do déficit público e afirmou que "isso não pode conti-
nuar", pois o déficit representa um imposto inflacionárioi
pago por toda a sociedade. E o déficit advém - afirmou -
da massa de subsídios que o Governo não corta.

10) Supõe-se que o presidente do Banco Central haja
aprendido o que afirmou na sua entrevista ainda na
faculdade de Economia, na cadeira de Moeda e Crédito,:
cuia bíblia e n livro "Princípios dc Economia Monetária", j
do mestre Eugênio Gudin. Não é preciso obter um PHD j
nos EUA para saber disso. Além do mais o presidente do
Banco Central, ao lado dos ministros da Fazenda e do
Planejamento, é responsável pela execução da política
econômica do Pais e pelo cumprimento do acordo que os
três assinaram com o FMI e com os bancos credores.
Neste caso, como afirmou um técnico da FGV, estamos
no País psicodélico, pois somente três meses depois de
vigência do acordo com o FMI é que as autoridades
descobrem que o acordo tem que ser cumprido; que o
déficit público é insuportável e que deve ser cortado
drasticamente.

11) Apressam-se agora as autoridades, ante a gravi-
dade da crise, a adotar medidas heróicas para salvar 0
País da moratória decretada no exterior, fatalidade
conhecida caso o Governo brasileiro não cumpra as
determinações do FMI e recupere a sua credibilidade
externa. Mas medidas fortes, nesta altura da crise,
precisariam de consenso político que somente o Con-
gresso poderia oferecer. E como se espera que isso
aconteça com o Governo submetido a um acordo com o
neotrabalhismo demagógico do PTB?

12) O Pais está assim às vésperas de uma explosão
maiordoquea pólvora recentemente descoberta pelas
autoridades econômicas sobre o déficit público. Estamos
entre a demagogia populista do neotrabalhismo pedes-
sista e a austeridade e seriedade exigidas pelo FMI para a
estabilização econômica do Pais. Já recebemos o cartão
amarelo do FML Se recebermos o cartão vermelho -o

que pode ocorrer - então será decretada a moratória
pelos banqueiros, e nâo por nós, soberanamente, confor-
me advertência de Schultz às autoridades brasileiras.

13) A moratória unilateral do Brasil só poderia ser
decretada se tivéssemos reservas externas. O México
pode fazer isso, poLs, diligentemente, aumentou suas
reservas, antes de declarar a moratória, surpreendendo
os credores e o FML O Brasil, contudo, não tem um dólar
de reservas, que foram raspadas durante os últimos dois
anos de má administração econômica. Esta, assim, impe-
dido de agir soberanamente, pois a moratória significaria
a paralisação total de um País movido a energia importa-
da.

14) Resta então, cair na seriedade e cumprir o
acordo com 0 FMI, que é a base técnica de qualquer
negociação externa. Ou então daremos razão aos jornais
de Londres (que tenho em mãos) que estão se referindo
às autoridades econômicas brasileiras como "o grupo
dos três", numa clara alusão ao "grupo dos quatro" que
fez a revolução cultural na China. Será que os nossos
tecnocratas estão cumprindo essa missão maoista, fa-
zendo uma revolução cultural para acabar com tudo e
para começar tudo de novo?
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Fornecedor denuncia Cocea
Diz que máfia controlava o fornecimento de gêneros

O fazendeiro Delias Bezerra, que se apre
sentou ontem voluntariamente para depor
na CPI da Cocea, que está funcionando na
Assembléia Legislativa, disse que os forné-
cedores da empresa representam uma ver-
dadeira máfia, admitindo que ele mesmo
pertenceu por vários anos a ela, comandada
pelo empresário Nabof Ferreira Pacheco.
Delias Bezerra, entre outras denúncias, in-
formou que todas as mercadorias forneci-
das á Cocea são adulteradas rio preço e na
qualidade, inclusive cnm a conivência de
alguns fabricantes de produtos enlatados.
Como se não bastasse, grande parte das
mercadorias encomendadas não é entregue,
embora alguns funcionários assinem docu-
mento atestando recebimento integral, o
que possibilita aos fornecedores receber as
faturas, pelo todo contratado.

No final do seu depoimento, Delias Be-
zerra disse que hoje ele "não tem o menor
interesse em negociar com a Cocea". Como
nâo conseguiu lembrar dos nomes das em-
presas envolvidas na "máfia", o fazendeiro
Delias Bezerra voltará a depor na próxima
terça-feira, quando deverá fornecer, tam-
bém, nomes de ex-diretores da Cocea no-
meados por influência do grupo comandado
por Nabor Ferreira Pacheco.

Aguaegelo
Delias Bezerra disse perante a CPI da

Assembléia que os fornecedores usam de
mil artifícios para so locupletarem da Co-
cea. mas não apresentou qualquer prova
concreta do que conlou aos deputados. Um
dos artifícios citados pelo depoente refere-
se ao fornecimento de frango congelado
que, segundo ele, é recheado de gelo, para
pesar o dobro. Também o filé de peixe é
fraudado. Antes de ser embalado, o produto
é encharcado de água e congelado. Na hora
de servir, o quilo passa a ter apenas 300
gramas. Esse mesmo processo é utilizado,
também, no caso do charque (came-seca).
Antes de ser entregue à Cocea, a carne fica
submersa em um tanque de salmoura du-
rante cinco dias. A entrega é feita logo
após, com o produto molhado, encharcado,
pesando exatamente o dobro.

ENLATADOS
No caso dos enlatados, o fazendeiro De-

lias Bezerra disse que as salsichas e as
almôndegas são fabricadas de acordo com
os fornecedores da Cocea. O teor de farinha
de trigo para fazer a liga da massa é
aumentado de 25 para 40 por cento. Além
disso, as latas que constam ter 600 gramas
líquidos, na verdade vêm com apenas 300
gramas. A adulteração já vem da fábrica, o
que significa sua cumplicidade. Todos os
demais enlatados vêm com peso inferior. O
depoente não lembrou, porém, de nenhum
nome de fabricante. Disse que um deles é
do Espirito Santo e que, quando voltar à
CPI, na próxima terça-feira, ele dirá o
nome.

O caso do fornecimento de carnes é ainda
mais gritante, segundo o fazendeiro IXdias
Bezerra, Informou que lodo o fornecimento
de carne para ser repassado ás escolas,
hospitais e estabelecimentos penais, é de
filé-mignon. "Mas os fornecedores, na ver-
dade, só entregam carne de 2'', como pá,
acém e peito. A carne moída, que também
deveriy ser carne de 1', na verdade é uma
mistura de vísceras, com coração e carne de
2'. As carnes também são vendidas à Cocea
com preços acima do mercado", disse o
depoente,

RECIBOS FALSOS

Delias Bezerra denunciou, também, frau-
de na entrega das mercadorias. Ele contou
que o fornecedor vai á Cocea, onde recebe
uma nota emitida por um funcionário, para
apresentar ao órgão que terá de receber a

.mercadoria. Ali,um outro funcionário assi-
na a nota emitida pela Cocea, como tendo
recebido as mercadorias constantes, ou par-
te delas. Com esse recibo falso, o fornece-
dor emite a competente nota fiscal e, conse-
qiientemente, a fatura. Essa prática, segun-
do o depoente, é muito comum. Ou era, pelo
menos, até 1974, quando ele deixou de
fornecer à Cocea.

HORTIGRÁNJEIROS

Respondendo à pergunta do deputado
Nelson Sãbbrá, do PDS, membro da CPI,
Delias Bezerra disse que durante muitos
anos forneceu hortigránjeiros â Cocea, mas
negou ter fraudado notas ou mercadorias.
Fez questão de dizer, no entanto, que "per-

tenci à máfia da Cocea e toda a minha
fortuna, hoje, vem daquele tempo. Hoje sou
fazendeiro em Silva Jardim, onde inverno
1.200 cabeças de gado por ano, que vendo
no mercado normal, aqui mesmo no Esta-
do". Sobre a venda de hortigránjeiros, éle
disse que entregava sua produção à Cocea
e recebia com 30 dias de prazo aos preços
da Cobal, descontandos 20 por cento. Nâo
soube explicar se os 20% eram para uma
"caixinha" na empresa ou eram desconto
normal sobre os preços vigentes.

THOMPSON

Ontem também esteve perante a CPI da
Cocea o ex-interventor da Cocea, procura-
dor Augusto Frederico Gaffrée Thompson.
Os deputados não gostaram do seu depoi-
mento. O deputado Fernando Leandro
achou que Thompson ao responder pergun-
tas dos membros da CPI procurava apenas
divagar e ficou resolvido que ele voltará na
próxima terça-feira, levando o relatório que
fez de sua interventoria na empresa. Fer-
nando Leandro disse que sentiu Thompson
receoso de envolver mais o Governo Brizo-
Ia do que a administração Chagas Freitas.

TRANSPORTE
São Gonçalo e Ilha têm barcas em 84

"Dentro de IH meses os moradores da Ilha do
Governador e de São Gonçalo vão poder contar
com 20 barcas, sendo que 10 transportarão 2 mil
passageiros e as outras 10 barcas, mil. As barcas
da Ilha farão o trajeto Praça 15-Cocotá. As de
São Gonçalo também sairão da Praça 15 até
local a ser escolhido e que mais convenhá á
população local", informou ontem, na Assem-
bléia Legislativa, o secretário de Transportes do
Estado, deputado federal José Colagrossi.

Indagado se as estradas vicinais do Estado
vão passar para o DER, respondeu:

Nada está decidido ainda. Só depois do
repasse do empréstimo mundial feito ao Estado
através tio BNDES, poderemos tratar do assun-
to. Todos os Estados já receberam as suas
parcelas, menos o Estado do Rio. E nâo recebeu
porque o Governo passado teve algumas diíicul-
dades. O Estado já havia atingido o limite
estabelecido no compromisso do empréstimo.

Quanto às áreas do Metrô, no que respeita à
sua destinação, informou o secretário:

O Governo passado transferiu as áreas do
Metrô para a Secretaria de Planejamento, que,
ouvidas as associações de moradores, a elas
certamente dará uso adequado. A minha secre-
taria está sem poder de decisão sobre o assunto.

E a quem o senhor entregaria as áreas do
Metrô?

Acho que elas devem ser entregues à
Coderte. Sou contra a verticalização dos esta-
cionamentos de carros, contra a especulação
imobiliária no setor.

-Qual seria a próxima etapa do Metrô?
Já foram gastos pelo Governo passado 90%

da verba destinada à sua conclusão. Só me
restam 10%. É preciso botar nos trilhos, imedia-
tamente, pelo menos 38 unidades. Se nós conse-
guirmos receber os 10 bilhões, já comprometi-
dos com o ministro Mário Andreazza, prosse-

Carlos Vinhaes
guiremos com o Metrô da Pavuna a São João de
Meriti, Nilópolise Nova Iguaçu.

E na Zona Sul, deputado?
Se depender de mim, paro com o Metrô em

Botafogo. A Zona Sul tem muito transporte. A
minha segunda etapa, se possível, será nos
subúrbios da Central do Brasil.

Os ônibus estão em regime prioritário na
Secretaria de Transportes. No dizer do deputa-
do Colagrossi, "a coisa vai muito mal e precisa
ser consertada o mais depressa possível":

Náo está havendo unidade de ação entre a
minha secretaria e a Prefeitura do Rio. Estou
preparando um relatório a respeito, ao governa-
dor Brizola. Esse desentrosamento vem desde o
antigo Estado da Guanabara. As empresas de
ônibus terão que mudar de procedimento ou
terão suas concessões cassadas. Essas conces-
soes, como todo mundo sabe, são a título
precário.E a CTC, é exemplo de coisa ruim?

Ela é uma irremediável herança da Light.
Nela estão acomodados ex-condutores, motor-
neiros, fiscais, despachantes etc, de bondes.
Como náo temos mais bondes, eles estão rece-
bendo sem trabalhar. Não posso remanejd-los
porque a lei náo me permite. Só se eles concor-
darem. Pelo menos 30% dos empregados da CTC
não trabalham. As administrações passadas di-
rígiam a empresa como se ela fosse a Standard
OU. Vou comprar carros novos, pois, apesar de
tudo, ainda acredito na viabilidade da empresa.

INTERIOR
O secretário Colagrossi nâo está preocupado

apenas com os problemas do Rio. O interior é
uma das mais imediatas etapas da sua adminis-
tração. Disse ele:

Estou me entendendo com todos os prefei-
tos municipais do interior, sem distinção de

partidos. Vou criar Ciretrans em São Gonçalo,
Angra dos Reis, Cabo Frio, Macaé, Três Rios e
Miracema, Isso facilitará muito os municípios
menores e pouco distantes desses indicados.

DETRAN
Colagrossi foi muito aberto quando indagado

sobre as constantemente apontadas mazelas do
Detran. Perguntado se a corrupção está acaba-
da no setor, respondeu francamente:

Já cheguei aos 70%. Ainda falta acabar com
30% de corrupção, que vem de muitos Governos
passados. Estou certo de que chegarei aos 100%.

BARCAS
Prometendo que os 300 mil habitantes da Ilha

do Governador e o milhão de São Gonçalo terão
barcas até a Praça 15 dentro de ano e meio,
afirmou José Colagrossi:

Ainda não consegui entender por que ainda
não se fez a ligação dos serviços de barcas entre
Ilha do Governador e Praça 15, e também para
São Gonçalo. Mas estou adiantado. Ontem hou-
ve reunião dos estaleiros para a construção de
20 barcas, 10 com lotação de 2 mil passageiros e
outras 10 para mil. O orçamento chegará a
CrS 30 bilhões. Nele estão incluídas as obras
complementares. Já recebi sinal verde do
BNDES, que me emprestará o dinheiro. A dire-
toria do banco me disse: "traga-me o projeto e
resolveremos tudo da forma mais rápida possí-
vel".

GUARDADORES AUTÔNOMOS
Problema dos mais difíceis. E grave, com

sérias implicações, inclusive sociais. Há um
sindicato no meio desse problema. Por enquan-
to, não posso atentar para ele. Fica para um
pouco mais tarde.

Sobre a demissão do coronel PeriandroMotta,
disse Colagrossi:

_ Saiu por causa de problemas pessoais. Seu
trabalho foi muito bom. Na Loterj ele poderá
colaborar, ainda mais. no Governo Brizola.

Projeto no cais vai custar mais de 30 bilhões

Dinheiro de hospitais está no banco
A partir de hoje, os diretores tle 18

hospitais do Município do Rio de Janeiro já
poderão sacar o dinheiro liberado pelo Go-
vemo do Estado para a compra de alimen-
tos. A verba total será de CrS 37.057.041,00
mensais e foi depositada em contas abertas
em nome dos diretores de cada unidade
hospitalar na agência do Banerj mais próxi-
ma.

Esse sistema será experimentado durante
!)0 dias e, segundo o secretário municipal de
Saúde, Júlio Sanderson, poderá ser aprimo-
rado após os testes iniciais. Júlio Sanderson
disse que a medida do Governo deve ajudar
a diminuir a corrupção em alguns órgãos
do Estado, como por exemplo a Cocea
(Companhia Central de Abastecimento).

Sanderson garantiu, ainda, que os ali-
mentos serão adquiridos de acordo com
uma lista organizada pelo Departamento de
Nutrição da Secretaria e que cada diretor
comprará inicialmente onde quiser:Depois veremos quem foi que comprou
produtos mais baratos e aí recomendara-
mos a todos que comprem no mesmo lugar.

INTERVENÇÃO
O novo sistema adotado pela Secretaria é

0 mesmo seguido pelos presídios e escolas
do município. Cada diretor de hospital terá
uma conta em seu nome ou no do chefe de
nutrição e poderá sacar à vontade pelo
período de três meses. Após cada compra,
enviará a fatura para a Inspetoria Regional
de Finanças que a examinará e mandará
para o Tribunal de Contas:

Será tudo fiscalizado - afirmou Sander-
son -. Nós colocaremos três funcionários de
cada unidade para fiscalizar a compra e os

alimentos comprados. Tentaremos com isso
evitar a corrupção e melhorar inclusive a
qualidade dos alimentos nos hospitais.
• Júlio Sanderson garantiu que não have-
rá, com esse novo sistema, a formação de
pequenas Coceas, já que o Governo está
preocupado em organizar as compras. Além
disso, o secretário declarou que o sistema é
experimental e pode ser modificado se náo
der certo. A verba para cada hospital de-
penderá de suas necessidades e as maiores
quantias seguirão para o Hospital Jesus
(Cr$ 8.231.013,00 por 00 dias) e a Maternida-
de Fernando Magalhães (Cr$ 145.808,20 diá-
rios).

As unidades hospitalares que utilizarão
esse sistema são: as maternidades Fernan-
do Magalhães e Herculano Pinheiro; os
hospitais Paulino Werneck, Sales Neto, Je-
sus, N. S. do Loreto, Barata Ribeiro, Rocha
Maia, Carmela Dutra, Lourenço Jorge, Ma-
noel Artur Vilaboim (em Paquetá), Oscar
Clark e o Hospital de Geriatria e Gerontolo-
gia. Além desses, mais cinco unidades rece-
berão verba, entre elas o Hospital Munici-
pai de Medicina Veterinária.

VACINAÇÃO
As 10.000 merendas fornecidas pela Co-

cea, anualmente, ao pessoal que trabalha
nos postos de vacinação contra poliomielite
seráo enviadas sem problemas a 11 de
junho, dia de vacinação no Município do
Rio de Janeiro. Segundo o diretor do De-
partamento Geral de Saúde Pública, Vivai-
do Lima, a Secretaria de Saúde já providen-
ciou a compra das merendas e ninguém
ficará sem ela no dia da campanha, qus terá
esse ano o nome de "O dia do Santo
Remédio".

O presidente da Companhia de Navegação''
do Estado (Conerj), Emmanuel Viegas, garantiu
ontem a instalação cias novas linhas. Segundo a
previsão da Secretaria de Transportes, deverá
custar Cr$ 30 bilhões. O projeto abrangerá a
construção de um cais em Cocota, num terreno
que já pertence ao Estado, outro no Porto da
Madama, São Gonçalo, e prevê ainda o desasso-
reamènto das áreas de manobra das novas
linhas e a ampliação do terminal hidroviário da
Praça XV.

Na Ilha do Governador, contrariando as
reivindicações da comunidade, que pediam a
reabertura de um antigo terminal de barcas, a
Conerj optou pelo bairro de Cocotá. O novo
terminal será construído no Parque Manuel
Bandeira, onde também será feita uma estação
rodoviária, para integração dos ônibus com as
barcas.

O terminal da Ilha atenderá uma demanda
diária de 30 mil passageiros. Para isso, a Conerj

deverá fazer uma encomenda de nove lanchas,
com capacidade de 2 mil pessoas, por unidade.
Emmanuel Viegas disse que a Secretaria Esta-
dual de Transportes só utilizara estaleiros na-
cionais, na construção das lanchas.

Já em São Gonçalo, seráo usadas lanchas
com capacidade para 1.100 passageiros. Segun-
do o presidente da Conerj, a Secretaria de'Transportes deverá fazer uma encomenda de 11
unidades. Calcula-se para esta linha, que vai
desafogar em 45% o número de passageiros da
linha Niterói-Praça XV, uma demanda diária de
80 mil usuários.

Sobre a possibilidade de usar as lanchas
que já operam na Conerj, que seriam desviadas
para São Gonçalo e Ilha, Emmanuel Viegas
considera a sugestão "inviável". Ele disse que a
construção de novas lanchas seria inevitável, e
O desvio das antigas poderia prejudicar o trans-
porte nas linhas que já existem - Niterói e Ilha

rde Paquetá.

Participaram da reunião os representantes
do Sindicato da Construção Naval, Ivan Rodri-
gues, do Estaleiro Caneco e os membros do
grupo de estudos da Conerj, formado por técni-
cos da Planave; que estuda as instalações das
novas linhas.

Emmanuel Viegas disse estar satisfeito com
os resultados do encontro e ressaltou a impor-
tância do projeto para a construção naval: "no

momento, 50% do potencial da construção naval
está em total ociosidade. Com o projeto, a
Secretaria de Transportes vai revitalizar esses
estaleiros. O secretário José Colagrossi já esteve
com empresários da área e garantiu que serão
usados, apenas, estaleiros nacionais que funcio-
nem no Rio de Janeiro".

O presidente da Conerj revelou que o secre-
tário de Transportes entrou em contato com o
BNDES, para conseguir linhas de crédito para
os estaleiro.

Secretário sob suspeita de corrupção
O presidente da CPI da Cocea, na Assem-

bléia Legislativa, deputado Alcides Fonse-
ca, distribuiu nota oficial, ontem à noite, na
qual coloca o secretário de Desenvolvimen-
to Agropecuário, Antônio Carlos Pereira
Pinto, sob suspeita de corrupção. No texto
da sua nota oficial, o deputado Alcides
Fonseca diz o seguinte: "Minha generaliza-
ção quanto â corrupção nos escalões infe-
riores da Cocea é conseqüência da queixa
do dr. Hugo Moreira de que não conseguiu
atender aos pedidos da CPI, porque não lhe
foi permitido mudar os auxiliares indiretos
na Cocea e também âs declarações do
próprio governador Leonel Brizola, de que
a Cocea é um carro atolado na lama.
Também o sr. Hugo Moreira afirmou que
existem 104 funcionários fantasmas etc. De

modo que este funcionário que queixou-se
da generalização, reconhece que toda regra
tem exceção. Quanto ao secretário, que
disse que não permitirá mais acusações de
deputado ou senador, sem prova e portanto
levianas, aqui vai uma acusação contra ele,
com prova ou pelo menos indícios fortes de
culpa. Na minha opinião o secretário de
Desenvolvimento Agropecuário, Pereira
Pinto, não podia ser nomeado interventor
porque está sob suspeição, pois homologou
concorrências que geraram contratos de
fornecimentos, cujas execuções foram sus-
pensas pelo governador, recebendo, tam-
bém, os argumentos do ex-interventor
Thompson, que considerou os preços apro-
vados exorbitantes e o esquema de escolha
dos fornecedores, viciado e imoral".

ia única para
convenção do PDS

desagrada deputados
Reunidos, ontem de manhã, no apartamento

do deputado Simâo Sessim, em Brasília, e, à
tarde, no gabinete do deputado federal Eduardo
Gal.il, no Rio, deputados pedessistas
manifestaram-se insatisfeitos com a chapa uni-
ca que 0 presidente do partido, Moreira Franco,
divulgou ontem. Ainda na terça-feira, em Brasi-
lia, Eduardo Galil anunciou que apresentaria
uma nova chapa de delegados â Convenção
Nacional. A iniciativa teve apoio do seu colega
de bancada Darcílio Ayres.

Os deputados pretendem incluir 0 nome do
prefeito Waldenir Bragança no Diretório, e
Feres Nader como delegado. É provável que
Moreira Franco não previsse essa reação, pois
enviou ontem a todos os deputados estaduais e
federais a chapa completa do Diretório Regio-
nal. Segundo Darcílio Ayres, a bancada federal
deseja apenas a unidade do partido. 

"Isso -
acrescentou - nos obriga a rever algumas deci-
soes, notadamente no que se refere à inclusão
dos nomes dos notáveis Armando Falcão e
Heitor Ferreira de Aquino."

Foram incluídos no diretório o suplente de
deputado federal em exercício Arolde Olivei-
ra, ex-governador Geremias Mattos Fontes, os
prefeitos Hairson Monteiro, Hydekel Lima, José
Figorelli, ex-deputado Célio Borja, vereadores
Fleming Furtado, Túlio Simões, Wolnei Braga,
Otávio Pinto Guimarães, Sérgio Faria Lemos e
Rockfelerde Lima.
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A Assembléia Legislativa garante que apoia
Continentino Porto

Comissão aprova
gabarito de Botafogo
Representantes de imobiliárias foram contra
A Comissão de Legislação do Uso do Solo

aprovou ontem, por 12 votos contra seis, o
anteprojeto da Secretaria de Planejamento
que regula o uso do solo em Botafogo e
Humaitá. O anteprojeto limita em no máxi-
mo 13 andares as edificações nas principais
ruas dos dois bairros, em cinco andares nas
ruas internas e em três os prédios que
forem construídos para escritórios. Veta a
construção de hospitais, colégios e clínicas
veterinárias nas Ruas São Clemente e Vo-
luntános da Pátria. Estabelece também a
construção de prédios de no máximo três
andares e utilizando apenas 20 por cento

dos terrenos, no trecho do n"272 da Rua
São Clemente até o Humaitá, a título de
preservação ambiental.

O presidente da Comissão de Legislação
do Uso do Solo, Samir Haddad, disse que,
de acordo com as consultas feitas ao presi-
dente da Câmara dos Vereadores, Maurício
Azedo, dentro de no máximo 10 dias, o
anteprojeto deverá ser votado na Câmara.
Ontem, votaram contra o anteprojeto os
representantes da Secretaria Estadual de
Indústria e Comércio e Tecnologia, do Clu-
be de Engenharia e dos órgãos ligados ao
mercado imobiliário.

Monticelli condena
empréstimo feito

no exterior
O deputado Luciano Monticelli disse on-

tem, na Assembléia, que os mentores da política
econômica brasileira insistem em implorar em-
préstimos no exterior, pagando juros brutais,
para o País poder pagar juros de dívidas venci-
das. Monticelli disse que essas medidas sâo
altamente criminosas, porque empréstimos em
moedas estrangeiras são os responsáveis diretos
pelo aumento da inflação."Pior ainda do que a inflação decorrente da
emissão pura e simples de cruzeiros - explicou
-, uma vez que tais empréstimos em moeda
estrangeira exigem uma quantidade de cruzei-
ros igual ao valor do mesmo. Ora, tal quantída-
de de cruzeiros terá forçosamente que ser emiti-
da e, emitindo, o Governo está alimentando a
inflação e, o que é pior, não beneficiando em
nada as medidas que visam combater a reces-
são.

A bancada estadual do PDT -prosseguiu -
vem sistematicamente desenvolvendo um tra-
balho no sentido de obrigar os responsáveis
pelas áreas econômicas do Governo de Brasília
a pararem para raciocinar. Tenta íazer-lhe en-
lender que já não temos mais onde apanhar
dinheiro emprestado, nem mesmo no FMI ou no
BIS e, assim, seremos forçados, em breve, a ver
o desafortunado Brasil pendurado nos cifrões
do Federal Reserve Board (Banco Central Nor-
te-Americano), o que sem dúvida envolverá
ainda mais a soberania brasileira

O governador Leonel Brizola vai encaminhar,
até terça-feira, ã Assembléia Legislativa mensa-
gem pedindo autorização para se ausentar do
País, viajando para o Uruguai, num período de
15 dias, a partir do dia 2.

O líder do PDT, deputado José Gomes Talari-
co, já está expedindo telegramas a todos os 70
deputados convocando-os para a sessão da
próxima terça-feira (dia 31) para votarem a
mensagem que será apreciada em regime de
urgência.

Quando ontem à tarde, na Assembléia, o líder
do PDS, Francisco Lomelino, procurava contor-
nar o descontentamento na bancada com a
formação de chapa única do Diretório Regional,
e o deputado Camilo Jorge, que responde pela
liderança do PMDB, anunciava uma reunião da
bancada para estabelecer uma campanha pelo
restabelecimento das eleições diretas para Pre-
sidente da República, o deputado Paulo Ribeiro
cochichava aos deputados do PDT, PMDB, PTB.
PDS e PT que o governador Brizola encaminha-
rá o pedido de licença para viajar ao exterior.

SEM OBJEÇÕES
O líder do PDS, deputado Francisco Lomeli-

no, explicou que sua bancada não fará nenhu-
ma objeção, pois o artigo 68 da Constituição
Estadual é bem claro quando permite que o
governador se ausente do Estado por mais de 15
dias consecutivos, com a prévia autorização da
Assembléia. "Se ele enviar â Assembléia mensa-
gem pedindo licença, não há como negá-la."

o

O deputado Aluísio de Castro (PDS) disse que
nada impede que o governador se ausente do
País, desde que ele comunique à .Assembléia,
através de mensagem, sua ausência. Caso con-
trário. ele perderá seu mandato. "Eu só acho
que o governador deverá justificar na mensa-
gem o motivo de sua licença", disse Aluísio de
Castro.

O ritual para a Assembléia Legislativa conce-
der licença para Brizola viajar é muito simples:
após a mensagem chegar ao Legislativo
deputado Paulo Ribeiro encaminhará à Comis-
são de Justiça que, após o relator dar o seu
parecer, colocará na ordem-do-dia. em regime
de urgência. A sua aprovação será por maioria
simples.

O ex-governador Chagas Freitas sempre usou
desse mecanismo para se ausentar do País. Só
que ele enviava a mensagem no período de
recesso (junho, dezembro e março), pois
caso precisasse viajar não necessitava de
convocara Assembléia. Em nenhuma das vezes-
que enviou a mensagem, Chagas usou desse
recurso.

No período que estiver ausente do Estado,
ocupará a chefia do-.Executivo fluminense, o
vice-governador Darcy Ribeiro.

- O PMDB não fará nenhuma objeção ao
pedido de licença do governador Leonel Brizola.
Só achamos que ele deve explicar os motivos de
sua viagem. E um direito que o Legislativo tem
de exigi-lo -disseo deputado Márcio Paes.

Goulart solicita dinheiro ao Banerj
Em visita, ontem, ao governador Leonel Bri-

zola, no Palácio Guanabara, o filho do ex-
Presidente João Goulart, deputado Joáo Vicente
Goulart, eleito pelo PDT para a Assembléia
Legislativa gaúcha, solicitou, através de um
repasse de verba do Banerj, uma linha de
crédito auxiliar para os microprodutores rurais
da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, cujas
lavouras foram afetadas pelas últimas encheu-
tes.

Esses produtores, segundo explicou o deputa-
do gaúcho, não dispõem de qualquer espécie de
crédito, e plantam apenas em 1 ou 2 hectares
com seus próprios recursos. Com as últimas
enchentes, suas lavouras foram seriamente
atingidas, particularmente as plantações de ar-
roz e soja. Diante disso, João Vicente veio
solicitar um repasse de verba do Banerj "na

medida do possível", através da Cooperativa de
Credito de São Borja.

Esse crédito beneficiaria os microprodutores
dos municípios gaúchos de São Borja, Itaguaí,
Utuguaiana, Alegrette, Santana do Livramento
e Rosário do Sul.

Em entrevista na sala de imprensado palácio,
o deputado Joáo Vicente falou também sobre a
visita que fez, juntamente com sua mãe. Maria
Tereza Goulart, ao Presidente Figueiredo. Disse
que, além de solicitar uma ajuda ao Governo
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O deputado estadual João Vicente

recebe o abraço, no Palácio Guanabara.
do governador leonel Bnjrola

federal, para os microprodutores da fronteira
oeste, também relembrou o encontro que seu
pai. o ex-Presidente João Goulart eo Presidente
Figueiredo tiveram há anos atrás. João Vicente
indagou, também, do Presidente Figueiredo se
ele não estaria interessado na sua reeleição, ao
qoe o Chefe da Nação respondeu que nào
aceitaria esta proposta "de maneira alguma"
porque pretende dar maior atendimento a seus
filhos e netos.
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Ü ma lei que desagrada a todos
Patrões e empregados contra o acordo que uniu PTB e PJJb
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PRODUTOS E NEGÓCIOS
0 leão começa a liberar

A rede bancária começa a receber
Zl hoje as ordens de pagamento

JLX.j)àra a restituição do Imposto de
Renda recolhido a mais nu fonte.
Culcidu-sc que este primeiro lote de 250
a 300 mil devoluções chegue íis mãos
dos contribuintes já nu próxima segun-
du feira, c desla vez com uniu vantagem
sobre os anos anteriores: o cheque de
restituição terá seu vulor fixado em
Obrigações Reujustáveis do Tesouro
Nacional, cuja cotação c atualizada
mensalmente em função dos índices de
desvalorização da cruzeiro.

Assim, quem tiver direito a restitui-
ção tem também diante de si a alterna-
Uva, até o prazo de seis meses, dc não
descontar o cheque c ler seu vulor
corrigido de acordo com as taxas de
inflação. Não chega a ser a mesma

, oisa que umu caderneta de poupança,
mas pela menos resguarda 0 dinheiro
contra a camrsão influcionáriu. Casa o
contribuinte resolva reter o cheque par
mais de 6 meses terá de procurar uma
delegacia du SRFpara revalidá-lo.

Aqui no Rio de -limeira o primeiro
lote de restituições, segundo informou a
Secretaria da Receita Federal, consta-
rá de aproximadamente 40 mil cheques,
de um total de 700 mil que deverão ser
entregues uté o final de setembro.

Os contribuintes receberão o aviso
pela Correia tão logo a agência banca-
riu onde apresentaram a declaração do
Imposto de Renda receba a cheque de
restituição. O total das devoluções, em
valores de hoje, ficará entre CrS 500
bilhões e CrS 0011 bilhões.
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Macedo, esta semana,
recebeu a Medalha do Mérito

Industrial do Rio

O presidente da ÂBSOClaçâÒ Comercial do Rio
r de Janeiro e da Confederação tias Associações
: Comerciais do Brasil, empresário Ruy Barreto,
c lamentou ontem que o acordo entre o Partido
I Trabalhista Brasileiro e o Partido Democrático* Social, "que todos supunham que seria feito

para fortalecer a democracia", tenha gerado
uma lei salarial que conseguiu prejudicar a
todos, tanto a empresários quanto, 

"principal-
mente, a trabalhadores".

Entende Barreto que o acordo onera as em-
presas e que a redução da jornada de trabalho,'
ao mesmo tempo, não resolve o problema cio
operário. "Em vez de se fazer uma política üe
emprego, o que se fez foi uma política salarial".

O presidente da Associação Comercial do Rio
de Janeiro disse mais que, a partir da nova lei, o
maior inimigo do empregado passa a ser o
desempregado, pois a lei provoca a alta rotativi-
dade e incentiva o desempregado a aceitar
salários aviltantes.

Já o presidente do Clube de Diretores Lojis-
tas. Sílvio Cunha, em nota oficial, também
reclamou da nova lei, principalmente quanto ao
fato de diminuir a jornada de trabalho. Eis a
nota.

O comércio lojista do Rio de Janeiro já tem a
semana inglesa, isto é, aos sábados, trabalha
somente até às 12h30m. Portanto, a jornada
semanal de trabalho do comerciário é de 44
horas.ffiuus.na. ui/ mu

Sindicatos criticam novo decreto

^<^y-
A eficiência do mercado de
capitais e o papel da Bolsa

Na manhã clu último dia 23, quando o vice-presidente
cia Bolsa de Valores do Rio cie Janeiro afirmou na abertura
cio 1 Encontro do Comitê cie Informática da Federação
Ibero-Americana de Bolsas de Valores que a informática
trouxe maior eficiência ao mercado de capitais, os partici-
pautes poderiam julgar a priori que estavam' ouvindo
apenas um hum conceito para o uso desla ciência. Na
verdade, a afirmação cie Eduardo Gálindo sintetizava os
benefícios que a Bolsa do Rio alcançou com a implantação
de um sistema de processamento de dados há 12 anos. E
isto pôde ser constatado ao longo de dois dias de exposi-
Coes minuciosas sobre o uso da Informática na Bolsa de
Valores do :<io de Janeiro.

Informática nacional está
garantida, diz coronel.

O secretário Especial de Informática, coronel Joubert
de Oliveira Brizida, garantiu que a SEI deverá conceder às
empresas brasileiras, candidatas ã fabricação de
superrninicomputadores, dilatação do prazo de apresenta-
Cão dos projetos, fixando um novo período que não deve
ultrapassar, porém, o último trimestre deste ano. Em
entrevista coletiva que concedeu ã imprensa, antes de um
encontro com empresário de Brasília, Brizida garantiu que
a política de reserva de mercado - proteção à indústria
nacional - continua imutável na área de micro, minicom-
putadores e periféricos, desmentindo rumores de que os
Estados Unidos estariam pressionando o Governo brasilei-
ro neste setor. Posteriormente, no encontro com indus-
triais. o secretário de Informática incentivou os empresa-
rios de Brasília a investirem na informática, afirmando
que a SEI já tomou a iniciativa de induzir os fabricantes
nacionais a promoverem o salto tecnológico que lhes
permita produzir equipamentos de porte maior que os
atuais, com vistas a ocupar a faixa dos superminis. Sobre
o mercado de serviços, Joubert disse aos empresários que
esta modalidade está em franca expansão, tendo a partici-
páção dos "bureaux" estatais e dos centros de processa-
mento de dados das empresas cio Governo, que processam
muitas informações cie natureza sensível, como Imposto
de Renda, e a contribuição para a Previdência Social.
Sobre a automação, o secretário de Informática disse que
n sua implantação no Brasil deve ser gradual e que o
assunto deve ser precedido de uma grande discussão.

BOLSA
Volume continua baixo

O movimento cie compra cie ações na Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro continua sem atingir os mesmos níveis
registrados no ano passado com o volume financeiro das
operações à vista realizadas durante o pregão de ontem
chegando à faixa cio CrS 523 milhões.

Embora considerável em termos absolutos - afinal
significa que a cada minuto, entre 10h30m e 13 horas
foram realizados negócios no valor de CrS 3.4 milhões -
este volume financeiro representa menos do que a metade
do movimento médio do pregão no decorrer de todo o ano'passado.

A persistência dessa fase de vacas magras é atribuída
ao elevado grau tle incerteza, quanto á evolução provável
cia política econômica do Governo. A confirmação tle que
em algumas áreas já se realizam estudos sobre a clesinde-
jcaçâo da economia - isto é o expurgo da correção
monetária, de maneira a colocá-la em patamares mais
baixos cio que os da inflação - deixou o mercado em
suspense: a concretização da medida poderia significar
uma reviravolta na orientação de grande parte dos invés-
tjmentos no mercado de capitais

Õhtem. das 33 ações integrantes da amostragem de
rentabilidade denominada índice da Bolsa de Valores.
ÍBV, Bi subiram cie cotação. 11 caíram, cinco permanece-
ram estáveis e uma não foi negociada.

Nas operações á vista as ações do Banco do Brasil e
da Petrobrás foram objeto de 30% dos negócios, as
primeiras tiveram uma redução de 0.82% em seus preços,
ficando cotadas ao final do pregão a CrS 15,75; as da
Petrobrás valorizaram-se em 0,91%, sendo vendidas a
CrS á.tiO quando se encerraram os negócios.

As maiores valorizações ocorridas ontem foram com
os seguintes títulos. Brahma (10.07%). Lojas Americanas
(5.77%). Fersul (5,33%). Banespa (4,84%) e Acesita (4.62%).

As maiores quedas cie cotação foram com as ações
Riogrundense (4.70%). Petrobrás on (4,55%) Ferro Brasilei-
ro (4.5.."..). Baiito do Nordeste do'Brasil (4.26%) e Moinho
Fluminense (i,2i%).

Tome nota:

As vendas da United Air-
lines tiveram um aumento
de 11% em abril, em relação
ao mesmo período do ano
anterior. O crescimento da
empresa área norte-
americana se deve à entra-
da em serviço, no final de
82, das aeronaves Boeing
767. Joe Laughlin é o novo
diretor-regional de vendas
para o Sudeste dos Estados
Unidos e América Latina.

O jornalista e empresário
Umberto Calderaro Filho,
diretor-presidente do jornal
A Crítica, é o industrial do
ano, eleito pela Federação
das Indústrias do Estado do
Amazonas. Calderaro rece-
beu o mérito ontem, no au-
ditório do Sesi.

Principal executivo do
Banco de Montreal, Willian
D. Mulholland concede en-
trevista coletiva hoje, às
14h30m, no Jóckey Club
Brasileiro, na Avenida Pre-
sidente Antônio Carlos,
501. O Montreal é um dos
principais credores do Bra-
sil. .

A Bergamo faturou
Cr$ 1,10 bilhão em abril. Re-
gistrou, nos primeiros 4
meses deste ano, aumento
de 19,28% em relação ao
mesmo período do ano pas-
sado.

D Serão empossadas dia 31,
durante almoço no Hotel
Rio Palace, com a presença
do presidente do Banco
Central, Carlos Geraldo
Langoni, a diretoria do
conselho de administração
e a diretoria executiva da
Associação Brasileira de
Bancos Comerciais -
ABBC.

Dirigentes sindicais do Rio criticaram ontem
o novo decreto salarial (2.024), assinado pelo
Presidente Figueiredo em substituição ao De-
creto 2.012 e que atende ao acordo PTB/PDS.
Segundo eles, o novo dispositivo continua cau-
sando prejuízo para os trabalhadores, pois nao
restitui os 10% acima do INPC para quem ganha
de um a três salários mínimos e nem garante as
principais reivindicações dos trabalhadores, en-
tre elas pleno direito de greve, estabilidade no
emprego, livre negociação entre empregados e
empregadores e autonomia e liberdade sindical.

O secretário-geral da Intersindical do Rio dc
Janeiro e membro do secretariado da Comissão
Nacional Pró-CUT (Central Única dos Traba-
ihadores), Ivan Martins, além de afirmar que o
novo decreto não atende as reivindicações da
classe trabalhadora, disse que o acordo que o
motivou não respeitou qualquer tipo de prmcí-
pio.

NÃO ATENDE
Muitos dirigentes sindicais do Rio falaram

contra o Decreto-Lei 2.024, assinado pelo Presi-
dente Figueiredo, que passou a vigorar desde
ontem. O decreto - resultado do acordo
PTB/PDS - amplia de três para sete salários
mínimos a faixa de trabalhadores que terão
direito a 100% do INPC. Algumas das opiniões
colhidas são as seguintes:

João Jeremias César - presidente do Sindica-
to dos Alfaiates e Costureiras - Estão propalan-
do este decreto como grande coisa. Dizendo que
amplia a faixa de trabalhadores que vão receber
100% do INPC de três para sete salários mim-
mos. Mas não falam sobre aqueles que ganham
de um a três salários mínimos e continuam
sendo confiscados nos 10% que tinham acima do
INPC, pela Lei 6.708. Também náo falam que
toda a classe trabalhadora continua prejudica-

da, sem atendimento de suas principais reivindi-
cações, como a estabilidade no emprego.

Oswaldo Pimentel - presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do Grande Rio - Não damos
aval para este decreto que não atende nossas
reivindicações: direito de greve, política de pie-
no emprego, estabilidade, autonomia e liberda-
de sindical. Os trabalhadores também lutam por
democracia, revogação da Lei de Segurança
Nacional e eleições para Presidente da Repúbli-
ca, instrumentos que criarão as condições ne-
cessárias para expurgar da vida nacional açor-
dos espúrios como este do PTB/ PDS.

Luisant Mata Roma - presidente do Sindicato
dos Comerciários - Mesmo aumentando um
pouco a primeira faixa salarial, o novo decreto
não soluciona os problemas dos trabalhadores.
Aliás, os trabalhadores não querem decretos
mas sim negociações diretas e contrato coletivo
de trabalho. Também queremos que os políticos
pensem menos em suas siglas partidárias ou em
benefícios próprios e passem a participar do
Partido do Brasil, buscando soluções para os
graves problemas nacionais.

Jorge Medeiros - presidente do Sindicato dos
Rodoviários de Nova Iguaçu - Com o acordo
PTB/PDS, dona Ivete Vargas não traiu apenas o
eleitorado, atraiçoou também a memória de
Getúlio Vargas. O decreto resultante desta ver-
gonha nacional não pode ser bom para os
trabalhadores.

Roberto Percinoto - presidente do Sindicato
dos Bancários - Migalhas não resolvem os
problemas da classe trabalhadora. Este decreto
não garante os 10% para quem ganha de um a
três salários mínimos, nem estabilidade no em-
prego, ou direito de greve. Além disso, foi
baseado num acordo por quem não tem aval dos
trabalhadores para falar em seu nome.

Assim não está a nossa atividade atingida

pelo novo dispositivo proposto pela nova l,-i

que reduz a jornada de trabalho para 46h.«)m
semanais, .. ..

Os efeitos da nova Lei serão sentidos, tão-
somente, pelo comércio lojista que, aos sábados,
prorroga o expediente, depois das I2h.i0m. Esses
estabelecimentos sofrerão mais esse encargo,
com o pagamento do novo adicional proposto.

Será porventura, conveniente, continuarem
essas empresas lojistas a prorrogarem o expe-
diente, aos sábados, depois das 12h30m

- Acreditamos que náo, pois o aumento dos
custos operacionais talvez não compense as
vendas obtidas na prorrogação.

As conseqüências disso são visíveis. Haverá
dispensa de empregados, aumentando o já tão
elevado número existente e agravando os pro-
blemas do mercado de trabalho.

Maiores reflexos ainda das dispensas que,
certamente, poderão ocorrer, far-se-ão sentir
em outros setores, como, por exemplo, na cons-
trução civil, encarecendo ainda mais o preço
dos imóveis, posto que o aumento de 2,17% e
3,84% representarão, ao final, um ônus bastante
eievado, que, sem dúvida, será repassado ao
comprador.

Não vemos, portanto, à primeira vista, os
benefícios que o novo dispositivo pretenderia
darão trabalhador.

Macedo garante que
todos vão ganhar

SÃO PAULO - O ministro do Trabalho, Murillo
Macedo, acompanhou a visita que o Presidente
João Figueiredo realizou ontem às instalações
do Cenafor e, na oportunidade, em entrevista à
imprensa, comentou o novo decreto salarial que
entrou ontem em vigor.

Segundoele,"o trabalhador vai lucrar muito
com o novo decreto em função do aumento da
faixa de três a sete salários mínimos para 100%
do INPC", lembrando que com esta modificação
90% dos trabalhadores brasileiros ficam com
seus reajustes semestrais automáticos na base
de 100% do INPC. "Para os restantes 10% dos
trabalhadores brasileiros também a situação
fica melhor em função da característica de
cascata deste reajuste", acrescentou.

Após reiterar que no seu entender "esta

modificação foi bastante significativa e do
maior interesse para o trabalhador brasileiro, o
ministro Murillo Macedo comentou a crise de
empregos, afirmando que o Governo está se
preocupando com esta questão. 

"Virá um proje-
to de lei no qual estamos aumentando o preço
da hora extra de 20% para 40%. Em uma hora
como esta, todo empregador irá verificar em
base de cálculo se vale a pena manter a hora
extra ou se é melhor admitir novos trabalhado-
res", informou o ministro, que destacou ainda
que outra providência a ser tomada é o envio ao
Congresso, nos próximos dias, de outro projeto
de lei, segundo o qual será reformulado o
horário semanal, que hoje é de 48 horas, para 45
horas, com um estágio intermediário de 4 horas
e meia. Segundo Macedo, "no momento em que
se diminui o número de horas trabalhadas por
semana é natural que se espere uma melhoria
no emprego, uma vez que vai haver a necessida-
de de compensar a ausência destas horas com
um número maior de trabalhadores".

SUBSDICS
Anunciado o incentivo

¦ A Volvo do Brasil passa
a contar com os recursos
do sistema Finame para o
financiamento de seus pro-
dutos. A decisão da Finame

Agência Especial para o
Financiamento Industrial,
levou em conta os índices
de nacionalização dos ca-
minhões e ônibus Volvo em
valores e peso.
¦ O mercado paulista é ho-
je o responsável por 32%
das vendas nacionais da
Mundial Artefatos de Cou-
ro S/A, indústria brasileira
que tem o seu parque in-
dustrial em Coelho Neto,
no Rio. Esse percentual se-
rá aumentado a partir do
segundo semestre deste
ano, com o lançamento dos
novos modelos da marca
Asa Delta - Ali Color e
Personal em São Paulo. Su-
cesso absoluto nos Estados
Unidos, onde já foram ven-
didas cerca de 400 mil um-
dades até agora, a linha
Asa Delta se destina ao pú-
blico jovem e é composta
de carteiras personalizadas,
com letras luminosas, em
várias combinações de co-
res, as versõis de porta-
documentos, porta-notas
horizontais e carteiras; e a
bolsinha para cinto, no
mesmo material das cartei-
ras. O novo show-room da
Mundial fica na Avenida
Indianópolis, 2.245. São
Paulo.

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Ernane
Galvêas, reafirmou ontem que a eliminação dos
subsídios ao crédito rural será compensada
proporcionalmente por incentivos através de
preços mínimos, assistência técnica etc, ressal-
tando que será muito bom para o desenvolvi-
mento da agricultura que ela se liberte da
dependência do crédito oficial.

Galvêas compareceu, ontem pela manha, a
comissão da Agricultura e Política Rural da
Câmara dos Deputados, onde, durante quase 4
horas, debateu com parlamentares a questão
dos subsídios agrícolas. Ele não adiantou qual
será a nova taxa dos juros do crédito rural, o
que será decidido na reunião de junho do
Conselho Monetário Nacional, mas admitiu que
haverá uma reaceleraçáo da redução do subsí-
dio.

Os deputados, na maioria agricultores, tize-
ram críticas à política econômica do Governo e
alguns chegaram a pedir a substituição da
cúpula econômica - Galvêas, Delfim, Langoni -
diante do que consideram fracasso da política
que estão desenvolvendo. Galvêas, por sua vez,
defendeu-se dizendo: "não temos um modelo
econômico, temos políticas econômicas que sao
as mesmas de todos os países do ocidente, onde
cada um tem liberdade de escolher e de tazer, e
o Governo regula isso em benefício da comuni-
dade". . . .

Logo no início do debate, Galvêas insistiu em
que as prioridades governamentais são a agri-
cultura, exportação e energia. Disse que o bom
desempenho da agricultura nacional contribui
para combater uma inflação que ele considerou
"excessivamente elevada e insuportável e que
exige medidas rápidas e definitivas", e mantém
o abastecimento interno, tornando desnecessá-
rias as importações.

O ministro disse que a orientação governa-
mental é mobilizar recursos para a agneultura,
de tal forma que o Sistema Financeiro Nacional

participe ativamente disso. Explicou que isso
exige uma taxa de juros mais elevadas, porque
do contrário o produtor sabe que os bancos se
desinteressam de emprestar. Na opinião do
ministro, corroborada por vários deputados, é
mais importante a garantia de crédito para
todos os agricultores do que o subsídio ao
crédito, que aünge apenas 25% dos produtores,
no País inteiro. Atualmente, disse Galvêas, o
Banco do Brasil ainda controla 67% do crédito
rural e os bancos privados os outros 33%. Mas
essa situação gradualmente deverá ir se altéran-
do.

O deputado Jorge Viana (PMDB-BA), autor
da convocação do ministro à comissão, criticou
a política co cacau, frisando que atualmente
esse produto, terceiro na pauta de exportações
do País, paga quase 50% de impostos. O ministro
prometeu que o Imposto de Exportação, atual-
mente de 13% será gradualmente eliminado até
o final do ano. O deputado Santilli Sobrinho,
por sua vez, pediu o fim da taxa de confisco do
café, mas Galvêas foi evasivo quanto a essa
reivindicação. Outros deputados reclamaram
que os agricultores pagam altos impostos e
Galvêas admitiu que os produtos agrícolas po-
derão pagar futuramente menos 1CM.

O ministro da Fazenda disse ainda que o
Governo deve afastar-se do controle de preços
de produtos agrícolas, devendo o mercado cum-
prir esse papel. Segundo ele, só os preços do
trigo, açúcar e leite continuarão controlados.
Quanto ao trigo, disse que a eliminação de seu
subsídios será acelerada nos próximos dias.
negando que ocorrerá de uma vez só.

Nas suas criticas ao Banco do Brasil, os
deputados contaram com o apoio do próprio
diretor de Crédito Rural do Banco, Aléssio Vaz.
Ele reconheceu que o Banco do Brasil tem
mostrado insensibilidade em várias ocasiões,
mas atribuiu esse comportamento "aos sobres-
saltos da inflação".

No Paraná, o prejuízo com a chuva.
CURITIBA - Os prejuízos causados pelas en-
clientes no Paraná, segundo cálculos ainda
parciais das Secretarias de Agricultura e Trans-
portes, superam CrS 10 bilhões, somando-se ape-
nas as perdas nas lavouras de feijão, milho e
soja (CrS 9 bilhões) e os primeiros levanUimen-
tos nas rodovias federais e estaduais.

Duas das principais rodovias do Estado, BR-
376, no trecho Ponta Grossa-Londrina, e a
BR-277, entre Irati e Palmeiras, ainda estão
interditadas e não há previsão para que sejam
liberadas. Mas os técnicos da Secretaria de
Transportes e a Comissão de Defesa Civil ainda
estão aguardando o balanço das prefeituras dos
municípios atingidos para avaliar os prejuízos
totais das enchentes, que devem ultrapassar
bastante os valores apresentados até agora.

O governador José Richa decretou estado de
emergência em 75 municípios, para agilizar a
liberação de recursos da reserva de contingên-
cia e dar amparo legal para a solicitação de
recursos do Governo federal. Segundo os res-
ponsáveis pela Defesa Civil, todos os relatórios

das prefeituras dos municípios mais atingidos
deverão ser concluídos hoje, para serem reuni-
dos num só relatório que será encaminhado ao
Governo federal, juntamente com a solicitação
de recursos.

Na agricultura, os primeiros levantamentos
mostram grandes perdas, na lavoura de feijão,
onde pelo menos 10 mil hectares foram total-
mente destruídos, com previsão de perdas entre
9 e 12 mil toneladas, reduzindo para um máximo
de 40 mil toneladas a previsão de colheita que
antes chegava a 52 mil toneladas numa área de
plantio de 82 mil hectares. Os prejuízos superam
a CrS 1,4 bilhão.

Na soja, as perdas podem chegar a 50 mil
toneladas, equivalentes a 5% da produção total
do Estado, de 2.050 mil toneladas, superando
CrS4 bilhões de prejuízos. No milho, onde 45%
da área ainda não foram colhidos, as perdas já
atingiram 100 mil toneladas, provocando eleva-
ção nos preços do mercado e prejuízos da
ordem de Cr$ 3.8 bilhões.

Andreazza também
não vê Brasil rico

com Nordeste pobre
RECIFE - Citando a frase do Papa João Paulo 11
- João de Deus - de que "não pode existir um
Brasil rico com um Nordeste pobre", o ministro
Mário Andreazza, do Interior, presidiu ontem,
no Recife, a posse do Conselho Consultivo da
Federação das Associações Comerciais de Per-
nambuco.

O governador Roberto Magalhães, em seu
pronunciamento, afirmou que Mário Andreaz-
za, por tudo que tem feito por Pernambuco, é
persona grata ao Estado. O governador acres-
centou que o grande desenvolvimento da região
Nordeste nos últimos anos, não obstante o
problema das secas, é devido aos programas
conduzidos pelo ministro do Interior.

Ainda no Recife, Andreazza presidirá reunião
do conselho deliberativo da Sudene, com a
presença dos governadores dos Estados do Nor-
deste, oportunidade em que apresentará o pro-
jeto de perenizaçáo de rios do semi-árido e de
irrigação de 800 mil hectares de terras, com a
transposição das águas do Rio São Francisco.

A apresentação do projeto de transposição de
recursos hídricos para o Nordeste semi-árido
será realizada pelo Superintendente da Sudene,
Valfrido Salmito e o detalhamento técnico da
viabilidade do projeto será feito em seguida pelo
diretor-geral do DNOS - Departamento Nacio-
nal de Obras de Saneamento. José Reinaldo
Carneiro Tavares.

Os estudos que servem de base ao projeto
estão sendo conduzidos pelos DNOS com a
colaboração dos órgão regionais vinculados ao
Ministério do Interior: Sudene, DNOCS - De-
parlamento Nacional de Obras Contra as Secas
e a Codevasf -Companhia de Desenvolvimento
do Vale do Sáo Francisco.

De acordo com os estudos já concluídos, há
viabilidade técnica-econômica de se promover a
irrigação de cerca de 800 mil hectares nos
Estados de Pernambuco. Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte, com a transposição das águas
do Rio São Francisco. Com esse projeto se prevê
a criação de 2,4 milhões de empregos tl,6
milhão diretos e 800 mil indiretos), principal-
mente com o desenvolvimento da agroindústria
e o setor de serviços na área beneficiada.

As águas serão captadas nas proximidades da
cidade pernambucana de Cabrobó. com a ulili-
zaçào de quatro estações de bombeamento.
estando previsto o recalque de 300 metros
cúbicos por segundo para um sistema de peque
nas barragens interligadas por canais, até ai-
cancarem a bacia do Rio Jaguaribe, na divisa
dos Estados de Pernambuco e do Ceará. Após a
transposição do divisor de águas entre a bacia
do São Francisco é do Jaguaribe. o sistema
adutor, através de quatro ramais, redistribuirá
as águas para as calhas naturais dos demais rios
e riachos da região.

Durante a solenidade de posse do conselho
consultivo da Federação das Associações Co-
merciais de Pernambuco, na manhã de ontem, o
ministro Andreazza declarou que 

"o fortaleci-
mento e apoio à livre empresa como geradora
da riqueza nacional -objetivo de todo o Gover-
no democrático - significa a consolidação do
desenvolvimento econômico e a obtenção da
paz e justiça sociais". Disse ainda que o Gover-
no do Presidente João Figueiredo, de cunho
eminentemente social, ao longo desses últimos
quatro anos, obteve conquistas jamais alcança-
das na vida administrativa do Nordeste e do
Pais.
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Velhinhos ficam no casarão
Neuza Brizola garante que eles vão ser amparados

Os 80 velhinhos ameaçados de despejo do
antigo Palacete Bragança, na Lapa, nâo vâo
ficar desamparados. A garantia é da primeira
dama do Estado, dona Neuza Brizola, queontem visitou o prédio, na Rua Visconde de
Maranguape, 9. Comovida, dona Neuza disse
que não medirá esforços para os velhinhos -
que não têm outro lugar para ir -continuarem
morando lá.

Até agora, ninguém sabe quem é o verdadei-
ro proprietário do imóvel. Só na segunda-feira,
o Cartório de Registro de Imóveis vai entregar
certidão requerida quarta-feira pela Associa-
ção de Moradores e Amigos do Centro
(AMAC). Caso o prédio pertença ao Estado ou
Município, a associação vai pedir que os atuais
moradores passem a pagar aluguel ao poder
publico. Se o imóvel for particular, pedirá sua
desapropriação.

A ação de despejo está sendo movida pelo
comerciante Antônio Pereira (que se diz o
proprietário) contra a Construtora Mar Ltda.
A construtora - que subloca 79 quartos aos
velhinhos - é fantasma, segundo o deputado
Fernando Bandeira, presidente da AMAC, e foi
criada pelo próprio Pereira. O juiz da 34a Vara
Cível, Luiz Odilon Gomes Bandeira, fez uma
citação à Construtora no dia 2 de maio último.

VISITA

Esta foi a primeira vez que dona Neuza foi a
campo verificar um problema da comunidade."Ainda não estou em todo meu dinamismo.
Esse é o começo", disse ela. Tranqüila, vestida
num conjunto cinza, dona Neuza chegou ao
antigo Palacete Bragança, às llh30m, como
estava marcado. Subiu ao primeiro andar,
visitou quartos, conversou e cumprimentou
moradores. Disse que tinha ficado muito co-
movida com as notícias sobre os velhinhos e,
por isso, a secretária de Promoção Social,
Edialeda Nascimento - que chegou logo depois
dela -, a convidou para a visita.

Dona Neuza lamentou a situação, chaman-
do de calamidade cerca de 80 velhinhos não
terem para onde ir. Disse que vai apoiar-a
desapropriação do prédio, caso ele seja parti-
cular. Se for público, vai encaminhar o pedido
para que seja alugado diretamente aos atuais
moradores. Edialeda Nascimento está cuidan-
do da parte jurídica e espera a segunda-feira
para saber quem é o verdadeiro proprietário. A
secretária também garantiu amparo a eles.

Júlio Mattos Dias, 67 anos de idade e 42 anos |de Palacete Bragança, foi um dos que conver- |saram com dona Neuza. Ele pediu amparo e <
ouviu como resposta que ela irá tomar todas 2
as providências neste sentido. Humilde, Dias |se disse orgulhoso de receber a visita: "a í
gente, que está por baixo, se sente forte
quando tem uma honra destas."

Ele é vendedor aposentado, ganha salário
mínimo e náo tem para onde ir. Mostrava os
recibos de aluguéis pagos em 1942 ao Palacete
Bragança, valor 130 mil réis. "Antes era tudo
encerado, muito limpo, tinha telefone, um
brinco", dizia ele. "Agora está abandonado.
Mas a construção é boa."

Assim como Dias, a maioria dos moradores
está na faixa de 65 anos. São aposentados,
ganham salário mínimo, vivem sozinhos, pa-
gam aluguel em torno de Cr$ 5 mil e moram no
Bragança, em média, há 20 anos. Já passaram
até quatro dias sem luz e água e há dois meses
o elevador não funciona, o que lhes traz
problemas.

SITUAÇÃO JURÍDICA

Durante mais1 de trinta anos, os moradores
do antigo Bragança pagaram aluguel ao cor-
retor Joaquim de Souza Valadares. Este, a
princípio, representava uma antiga proprietá-
ria, Viscondessa de Moraes, que depois teria
assumido a posse do imóvel. Em dezembro do
ano passado, através de permuta, passou o
prédio para o comerciante Antônio Pereira.

Pereira, então, disse aos inquilinos que pas-
sariam a pagar aluguel à Construtora Mar
Ltda., que, segundo o deputado Fernando
Bandeira, é do próprio Pereira, mas tem à sua
frente seu empregado, Dario de Oliveira. Em
março, entretanto, nem a Construtora, nem
Pereira receberam mais os aluguéis, e a quan-
tia passou a ser depositada em juízo. Em
seguida, Pereira entrou com uma ação de
despejo contra a própria construtora. §

Alega que desde março a Mar Ltda. não está I
pagando aluguel a ele. Para Bandeira, "esta 5
ação de despejo é uma jogada jurídica muito *
grave. O sr. Antônio Pereira montou tudo r-
isso". Maria Gonçalves de Moura, advogada <
dos inquilinos, entrou com queixa-crime con-
tra a construtora em 20 de abril, na 5" Delega-
cia Policial.
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D. Neuza Brizola (ao centro) fez questào de acompanhar a secretária
Edialeda Nascimento, da Promoção Social (à direita), na visita aos velhinhos do

Palacete Bragança. Saiu emocionada, assegurando ajuda.
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invasor das Malvinas também ameaçado
Encostada num muro, chorando e trêmula, a

manicure Nilda Lanilha de Faria, de 43 anos,
desquitada e com quatro filhos, era a própria
imagem do desespero que tomou conta dos
moradores da Vila Malvina, em Bonsucesso,
quando o procurador do IAPAS, José Domin-
gos Olímpio, apareceu com alguns ajudantes e
dois policiais dizendo que ia fazer o cadastra-
mento das famílias.

O medo de perder a casa levou alguns dos
moradores da Vila Malvina a pedir ajuda de
órgãos comunitários, denunciando que esta-
vam sendo expulsos aos socos e pontapés. O
terreno pertence ao IAPAS e foi invadido, há
cerca de um ano, por 50 famílias. Como estava
na época da Guerra das Malvinas (entre a
Argentina e a Inglaterra), o lugar foi batizado
com o nome de Vila Malvina.

BURRICE

O procurador do IAPAS, José Domingos,
disse que foi fazer o cadastramento das famí-
lias, mas não explicou para que servirão os
dados, especialmente porque esse trabalho já
foi feito. Quando lhe perguntavam, ele respon-
dia: "Eu sou do setor criminal. O que a parte
cível vai fazer é outro departamento".

- A gente não é burra. Ele falou que não vão
nos expulsar, mas isso está na cara - dizia
Nilda, que não recebe pensão do ex-marido e
está encostada no INPS há cinco anos. Ela era

uma das mais desesperadas e, após cadastrada,
começou a quebrar seus copos, sendo acalma-
da pelos vizinhos.

Há cerca de um ano os moradores da Vila
Malvina vêm construindo suas casas, com-
prando o material aos poucos. A maioria das
moradias é de meia-água, tem um só cômodo e
a construção é de alvenaria. Existem também
algumas casas melhores, com estrutura para
um sobrado, que são chamadas pelos morado-
resdepalacetes.

ALUGUEL

Este não é o caso, por exemplo, de Maria do
Carmo Silva de Oliveira. Ela mora na casa 11,
que tem só um cômodo, e foi construída aos
poucos, de acordo com a possibilidade de
comprar material. Ela tem uma filha para criar
e se sustenta fazendo faxina em casas de
família. Sobre a possibilidade de deixar sua
casa foi categórica: "Só saio daqui para outra
casa".

O motorista autônomo Élcio Lourenço, de
29 anos, estava iniciando os alicerces de sua
futura casa quando apareceu o procurador do
IAPAS. "Ele pediu minha identidade, anotou o
número e meu nome e, em seguida, mandou eu
parar de construir, porque era jogar dinheiro
fora", contou Élcio, que está tentando fugir do
aluguel de CrS 18 mil da Favela do Jacarezi-
nho.

O terreno do IAPAS estava abandonado. As famílias, sem ter onde
morar, loram chegando a partir de 1980. Em meio a mato e pedras,
construíram suas casas, que agora temem perder se houver ação.

Prefeito muda
decisão e libera
areai irregular

Um dia após ter decretado a suspensão do
alvará de funcionamento da firma. A dos
Santos Alves Areai, o prefeito de ltaguaí,
Otoni Rocha, reconsiderou sua própria decisão
e surpreendentemente, liberou a exploração
indevida de areia em Campo Lindo por parte
da empresa. No local, há algum tempo, Célia
Sônia Sant'ana Neves morreu afogada numa
das crateras formadas com a retirada da areia.

Depois de várias gestões da família de Célia
Sônia junto à Câmara de Vereadores, Prefeitu-
ra e Delegacia Policial da cidade, Otoni Rocha,
atendendo a parecer expedido pelo procurador
do municíp.io, Hélio Roquete Vaz, decidiu
suspender o alvará, determinando que se o
areai continuasse funcionando, seu proprietá-
rio Alfredo dos Santos Alves, seria preso.

Anteontem, policiais da 50'' DP, que atuam
na região, foram enviados até o areai de
Alfredo e, constatando o funcionamento das
máquinas e o trabalho de vários operários,
comunicaram a suspensão das obras, confor-
me havia decidido o prefeito, e solicitaram a
presença de Alfredo Alves à Delegacia.

OUTRA CONVERSA
Mas ontem mesmo, o areai voltou a funcio-

nar, para espanto da família de Albino Rodri-
gues Neves, que há muito tempo vem lutando
contra-a extração irregular de areia em Campo
Lindo, onde reside. Em contato com o prefeito,
Albino ouviu uma nova história.

Disse-lhe o prefeito que não deseja prender
Alfredo Alves, pois sua atividade clandestina,
ou seja, sem o alvará de funcionamento, so-
mente trará lucros para a Prefeitura, que
passará a cobrar normalmente multas, cujo
valor fica a seu próprio critério.

; Augusta Neves, cunhada de Célia Sônia, ao
ser informada da repentina mudança de deci-
são do prefeito, disse que, por trás de tudo isso,
deve estar acontecendo alguma coisa suja."Em outros termos: o prefeito deve estar
recebendo suborno do proprietário do areai".
Adiantou que Otoni permaneceu em seu escri-
lório até aitas horas da noite da quarta-feira
em companhia de Alfredo Alves e seu advoga-
do. Celso Pereira de Andrade.

REPERCUSSÃO
| A população de ltaguaí está revoltada com a
decisão do prefeito. Na Câmara de Vereadores,
a notícia repercutiu muito mal. O vereador
Enos Lage qualificou o fato de "um absurdo".
! Lage, em pronunciamento da tribuna da
Câmara, protestou contra a atitude do prefeito
de ltaguaí, condenou a exploração de areia na
região, "empreendimento 

que nenhum benefí-
cio traz à cidade", e deu total apoio à família
de Célia Sônia.

Greve contra mi! demissões
Operários do Estaleiro Mauá param se houver desemprego em massa

Os empregados do Estaleiro Mauá (Ponta da
Areia, Niterói) poderão entrar em greve paraevitar que haja mil novas demissões, além
das 500 já realizadas nestes últimos dias, disse
ontem o presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Niterói e Itaboraí, Abdias José dos
Santos.

Acompanhado de uma comitiva de desem-
pregados e assessores do sindicato, Abdias
tentou dialogar com a direção da empresa,
para suspender as futuras demissões, mas nem
chegou a ser recebido, embora a empresa
tenha comunicado na quarta-feira que estava
disposta a negociar com o sindicato.

PÂNICO
Abdias disse que o clima é de terror, impe-

rando as perseguições aos trabalhadores. Para
que um deles seja demitido, basta que vá ao
banheiro no horário de almoço e isto aborreça
o chefe.

Nós procuramos dialogar mas fomos rece-
bido com repressão, pois a empresa colocou
guindastes para impedir nossa passagem e
formou um corredor polonês com os chefes de
setores para evitar que os operários viessem
até nós expor a situação - explicou Abdias
José dos Santos.

Segundo Abdias, as informações obtidas
pelo sindicato até ontem são de que cerca de
500 tinham sido demitidos. Para hoje, corre o
boato de que mais mil trabalhadores serão
dispensados, passsando o estaleiro a operar
com 2.000 a 2.500 operários. O Mauá não
fornece o número exato de seus funcionários e
das demissões para o sindicato.

As empresas têm um cronograma e atra-
vés dele temos certeza de que poderão supor-
tar a crise alé dezembro sem demitir. Contudo,
hoje, eles estão nos encurralando e, sob pres-
são exigem uma produtividade maior demitem
os que estão gozando o auxílio-doença, aci-
dentados em trabalho; e cometem outras irre-
gularidades - disse Abdias José dos Santos

Abdias acha que os empresários não estão
sensibilizados com a política governamental
de evitar as demissões em massa, pouco ligan-
do para os esforços do ministro do Trabalho,
Murillo Macedo ou de qualquer outra área do
Governo federal, inclusive violando a Legisla-
ção Trabalhista.

Diante da situação dos metalúrgicos o diri-
gente informou que o sindicato apoiará qual-
quer decisão tomada pelos operários, não ex-
cluindo uma greve geral para pressionar o
Mauá e outras empresas que estão demitindo,
evitando-se assim um colapso na construção
naval.

Metalúrgicos e dirigentes sindicais ainda
tentam um diálogo, cada vez mais difícil, com a direção do

Estaleiro Mauá, para evitar as demissões em massa

mentos. O sindicato está em assembléia per-
manente e uma decisão de greve poderá ser
tomada a qualquer momento.

O Estaleiro Mauá fechou a Rua Dr. Paulo
Frubêncio, impedindo o acesso dos desempre-
gados e da imprensa. Não permitiu que os
metalúrgicos e os demitidos conversassem.
Para Abdias foi mais um ato de arbítrio,
porque a rua é patrimônio público e não pode
ser interditada por uma empresa, sem qual-
quer motivo.

Para os demitidos, quando acabar o dinheiro
da indenização será difícil conseguir novo
emprego, principalmente com salário igual.
Eles dizem que o Mauá demite sem explica-
ções e isto revolta mais ainda.

Entre os demitidos estava Amaro Barbara,
25 anos. casado e sem filhos. Ele disse que náo
sabe como vai fazer para arranjar outro em-
prego com o salário de CrS 80 mil. principal-
mente agora com a crise que já custou os
empregos de 40% dos quase 12 mil trabalhado-
res nos diverssos estaleiros e metalúrgicas
sobretudo no Mauá e na Mac Laren.

Mesmo com o estaleiro solicitando a presen-
ça de policiais do I2y Batalhão da Polícia
Militar, sediado em Niterói, os diretores do
sindicato não arredaram pé das proximidades
do Mauá e O próprio Abdias José dos Santos
está de vigília para saber dos últimos aconteci-

Rodoviário acerta
acordo trabalhista
Dirigentes dos rodoviários de Caxias, No-

va Iguaçu, São João de Meriti, Nilõpolis,
Niterói e demais municípios do interior acerta-
ram ontem com os patrões, em reunião presi-
dida pelo delegado do Trabalho, Luís Carlos de
Brito, o novo acordo coletivo de trabalho, que
vai vigorar a partir de 2 de julho e estabelecer
aumento de 56%. Entretanto, segundo Jorge
Medeiros de Freitas, presidente do Sindicato
dos Rodoviários de Nova Iguaçu, o documento
só será assinado em nova reunião, segunda
feira, às 11 horas, na DRT, se tiver solucionada
a questào referente aos trabalhadores do mu-
nicipio do Rio:

- Os companheiros do Rio prosseguem ne
gociaçôes com os empresários, buscando um
acordo amigável. Os patrões, alé agora, se
mostram intransigentes. Esperamos que se
chegue a um consenso, mas, se os empresários
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do Rio mantiverem a atual posição, nenhum
município assinará acordo. A categoria será
chamada para uma assembléia estadual que
poderá decidir pela greve, que será de respon-
sabilidade exclusiva dos patrões cariocas -
disse Jorge Medeiros.

O acordo acertado entre rodoviários e pa-
trões dos demais municípios inclui pisos sala-
riais de CrS 153 mil para motoristas: CrS 79.590
para cobradores; e CrS 103.987 para fiscais e
despachantes; além de gratuidade de passa-
gens nos ônibus para os profissionais sindicali-
zados e outros direitos.

Os trabalhadores das Listas Telefônicas Bra-
sileiras retornaram ontem ao trabalho e o
acordo ¦entre a empresa e os trabalhadores,
que possibilitou o fim da greve, iniciada
segunda-feira, foi homologado pelo TRT. Se-
gundo Murilo Antônio de Freitas, presidente
do Sindicato dos Publicitários, a empresa já
pagou os salários de abril aos empregados que
ganham até CrS 100 mil. Os que recebem até
Cr$ 170 mil vão receber segunda-feira e os
demais no dia 6 de junho.

O acordo que pôs fim à greve assegurou o
pagamento das indenizações dos demitidos de
uma única vez, para os que ganham até CrS
150 mil e parceladas em até quatro vezes para
os demais. Também anulou a demissão de
empregadas que estão grávidas e que têm.
com base em acordo anterior, estabilidade no
emprego até 60 dias após o término da licença-
maternidade.

O delegado regional do Trabalho. Luís Car-
los de Brito, também registrou ontem o acordo
coletivo de trabalho firmado entre o Sindicato
dos Metalúrgicos de Angra dos Reis e o
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil. O
acordo, retroativo a 1 de maio, estabelece o
reajuste com base no INPC daquele mês
(47,5%); produtividade de CrS 72 mil. que será
paga a cada trabalhador de uma só vez; horas
extras com acréscimo de 50% e 100%.

Também foi assegurada aos trabalhadores o
pagamento direto do salário-educaçâo, jorna-
da de trabalho de 42 horas semanais e outros
direitos. O estaleiro ficou responsável, ainda,
pelo pagamento dos seguros de vida e de
acidente de trabalho aos operários.

Oswaldo Pimentel. presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, vai parti-
cipar hoje. às 11 horas, na DRT. de mesa-
redonda com a Indústria Marobrás, sediada
em Caxias. O encontro foi solicitado pela
própria empresa, mas o dirigente está conside-
rando a reunião muito oportuna para tratar de
diversos problemas existentes naquela empre-
sa.
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Fuga em massa na Água Santa
33 detentos cavam túnel até a liberdade, driblando 12 guaritas.

VWÀDÕRA Carceragem de Água Santa foi fundada £
em 1974, é considerada inexpugnável ei
comparada às prisões de Sing-Sing e Alça- 5
traz. Ontem, 33 presos conseguiram, burlar l
a vigilância dos guardas das 12 guaritas que 3
circundam o presídio e fugiram através de
um túnel ca"vado desde o solário, chegando
à rua, onde se dispersaram.

Logo depois da fuga, três foram recaptu-
rados, um deles pela manhã, na Cidade
Nova, Vanderley César Gomes, de 25 anos,
condenado a 6 anos e mais um como
medida de segurança, pelo artigo 121 do
Código Penal - homicídio. Vanderley, com
outro indivíduo, tentava se esgueirar entre
os veículos que circulavam pela cidade, foi
descoberto pelo sargento Marinho, do Pata-
mo 52-0210, do 1? Batalhão, e levado para a
8a Delegacia.

- A Ilha Grande é um mar de corrupção,
especialmente entre alguns presos que têm
acesso à direção do presídio e do Desipe.
Tanto eu como os demais companheiros, 84
internos da Ilha, viemos há 32 dias para a
Carceragem sem saber por quô, disse Van-
derley, que mostra toda a sua revolta com o
sistema carcerário, explicando que na Água
Santa não entra comida nem roupa. "Lá é
um depósito e não uma penitenciária, sem
recursos para o sentenciado que cumpre
penas longas continua Vanderley, que não
tem direito a parlatório ou qualquer distra-
ção. Ele considera a prisão um recinto
fechado e que estavam bem melhor na Ilha
Grande. ,- ,' .

Os 30 foragidos da Carceragem de Água
Santa pertencem à Falange Vermelha. São
assaltantes de bancos e homicidas que, na
massa carcerária, disputam com a Falange
Jacaré o domínio dos presídios. Com o
motim da Ilha Grande, há 40 dias, veio a
mudança de direção, sendo, atualmente,
dirigida pelo delegado de polícia Orlando
Correia. Ern sua medida preventiva, procu-
rou ele dividir os grupos que tentavam o
domínio da prisão. Vanderley com seus
companheiros, em número de 83, foram
transferidos para a Carceragem de Água
Santa.

- Dos 33 fugitivos, três foram recaptura-
dos: Vanderley César Gomes, Edson da
Costa e Jaci Francisco da Silva. Ainda estão
sendo procurados Altair José de Oliveira,
Antônio Cardoso, Antônio dos Santos Vela-
mi, Augusto Moreira dos Santos, Black
Ramos Emerick, Carlos Henrique dos San-
tos Rodrigues, Carlos Martins da Silva.
Cleber Chafin Silvestre, Edson Silvério dos
Santos, que usa também o nome de Jorge
dos Santos, Horácio Lima Neto, Jair Ino-
cêncio, Jair Teixeira Guimarães, João Lo-
pes dos Santos, Joaquim da Fonseca Bri-
chard, José Carlos Ferreira de Oliveira, José
Renato Lessa Soares, Júlio césar da Silva
Pinto, Luiz Carlos Abreu Vinhais, Luiz
Carlos da Horta, o Ferrinho, Luiz Humber-
to da Silva, Manoel de Souza ou Manoel
Souza Lima, Marcos Antônio Weber da
Silva, Pedro Sebastião, Murilo Mendes de
Almeida, Roberto Guimarães, Sebastião
Jorge Dias Guimarães, Milton Olavo dos
Santos, o Micuçu, Joanei Pereira da Silva,
Moacir Francisco dos Santos e Wilson Go-
mes dos Santos.

O diretor da Carceragem de Água Santa
disse que a fuga está sendo apurada com
todo o rigor. Para tanto, o delegado Van-
derley José da Silveira, da 26;l Delegacia, já
instaurou inquérito a respeito e, em sua
medida, irá ouvir, nas próximas horas, to-
dos os guardas que estavam de serviço no
Instituto Presídio Ary Franco. Francisco
Brasileiro, o diretor, sargento reformado
da Polícia Militar, acredita que houve ne-
gligência dos guardas, não escondendo que,
se houvesse uma fiscalização, a fuga pode-
ria ter sido evitada. Agora, apesar de ter
sido construída em concreto e ser uma
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Só falta prender Playboy
Policiais du 31« DP em Ricardo de Albuquerque',

chefiados pelo detetive Lopes, da Delegacia de Roubos fl
Furtos, prenderam ontem mais um dos assassinos do casaj
Nelson do Prado Costa, 52 anos, e Tereza de Souza Arturj
50 anos, mortos no último dia 9 e enterrados num terrenrj
vizinho aos barracos 14 e 16 da Kua Boa Esperança
Favela Eternite.em Guadalupe.

O assassino é José Salene de Oliveira, o Zebráo. 29
anos. preso na Favela Ba lan, em Realengo, onde est
escondido desde o crime. O único que ainda está foragido
é um tal de Playboy, cuja identificação completa a Polícia,
não tinha conseguido até ontem. José Carlos de Oliveira. q
Cocota, chefe do grupo assassino e que comandou as
execuções, morreu a tiros no dia 16 passado, na porta dá
residência do casal que ele mesmo mandara matar.

CONFESSOU O CRIME

Zebrão confessou o crime na 31" DP, confirmando à
versão de José Carlos Muniz de Oliveira, 18 anos, que se.
apresentou à delegacia no dia 18 de maio. em companhia,
de sua mãe Erondina Muniz de Oliveira, como um dos;
assassinos de Nelson e Tereza. José Salene contem qtm
Cocota decidiu matá-los depois que eles se recusaram a
continuar pagando o pedágio de CrSIO mil semanais;
cobrado pelo grupo.

Zebrão confessou, também, a morte de um português
de nome Amaral, no início do mês. O corpo foi jogado
num rio da Favela Eternit. aparecendo nu área da 39>' DP,
na Pavuna, levado pelas águas. Segundo Zebrão, os
motivos da morte de Amaral foram os mesmos de Nelson e
Tereza, ou seja, o grupo chefiado por Cocota cobrava
pedágio de todos os moradores, e quem não pagasse,
primeiro tinha sua casa invadida e saqueada. Se insistisse
em não pagar, o próximo passo era a morte, o que,
aconteceu com o casal e com o comerciante português.

" 
0 túnel desembocava numa placa exigindo parada e identificação.

Claro que ninguém parou. Entre os que voltaram ás ruas, estão José Renato
e Jorge Rodrigues. Wanderlei César foi um dos recapturados

verdadeira barreira com altos muros e 12
guaritas policiadas, os presos estão sabendo
que o alicerce do prédio tem apenas 30
centímetros, e a solução que pedirá ao
diretor do Desipe é que seja concretada
toda a volta do presídio. Explica Francisco
Brasileiro que, apesar de não terem meios
de comunicação, rádio ou televisão, alguma
informação transpirou na cadeia e planeja-
ram a fuga.

Para Francisco Brasileiro a fuga até en-
tão sem explicação vai movimentar a mas-
sa carcerária e medidas drásticas serão
tomadas. Ele disse que conta com 60 guar-
das para 1.300 presos, quando a capacidade
da carceragem é de 900 detentos. Os presos
estão distribuídos em 70 celas em cinco
galerias. O policiamento se reserva em 24
horas por 72 feito por apenas 13 homens
por turno. Ontem Francisco Brasileiro pro-
moveu uma revista geral nas galerias, fa-
zendo mudança de presos nas celas. Pelo
menos 90 deles foram colocados num pavi-
Ihâo separado, enquanto eram procedidos
os trabalhos policiais e da perícia. Por volta
das 10 horas, escoltado por dois camburões,
chegavam ao presídio 44 presos proceden-
tesda Polinter.

A Carceragem de Água Santa abrange
todo um quarteirão em torno das Ruas
Fontoura Chaves, Violeta e Monteiro da
Luz, onde tem a entrada principal. Junto ao

enorme portão de ferro gradeado lê-se:
"Escuro e nebuloso é o começo de todas as
coisas, mas não sem fim". Por lá é onde
entram os camburões da Polícia Civil com
os presos. Do portão para dentro não se
tem informação, sendo difícil o acesso até
mesmo dos parentes de presos. Até hoje, se
tem notícia de apenas uma tentativa de
fuga de 11 detentos, que não conseguiram
galgar o enorme paredão de 8 metros de
altura, com forte esquema de policiamento
feito por soldados da Polícia Militar.

O próprio preso recapturado, Vanderley
César Gomes, não quis delatar os líderes da
fuga, até então considerada impossível.
Disse que eram 23 h quando acordou com
um forte alvoroço e os companheiros en-
trando pelo buraco. Fez o mesmo è, na rua,
embarcou num ônibus indo para a Cidade
Nova, onde foi preso. Estava com sua pena
cumprida porém, como o setor jurídico da
Ilha Grande é deficiente e está na carcera-
gem sem meios de comunicação, disse que
fugiu para, em liberdade, conseguir um
advogado.

A verdade é que, até agora, não está bem
esclarecido como os 33 presos conseguiram
fugir. Um túnel foi cavado da galeria A de
onde, nacela25,osdetentos serraram uma
grade. No corredor, lugar conhecido por
solário, escavaram o buraco com mais de tí
metros sob o solo, até chegar à Rua Fon-

toura Chaves, rente ao paredão, dificultan-
do serem vistos pelos sentinelas das cinco
guaritas. A fuga ocorreu depois das 23h,
mas só ãs 4h soou o alarme. Foi feito o
cerco policial e os morros foram vasculha-
dos na área da 26'' Delegacia, Edson da
Costa e Joaci Francisco da Silva foram
recapturados tão logo saíram do buraco.

Na fuga, sete presos renderam o motoris-
ta do táxi TM-1621 Willian George Nery
Leonard,de23anos,que passava pela Rua
Violeta, lateral ao presídio. Segundo o mo-
torista, que mais tarde foi detido, os presi-
diários ordenaram que ele fosse para o
Morro dos Macacos. Nas proximidades, fo-
ram perseguidos por uma patrulha da Poli-
cia Militar, ocorrendo troca de tiros. Na
subida do morro os presos saltaram e o
motorista foi detido e levado para a 26a
Delegacia, prestando depoimentos. Havia
suspeita de conivência com os bandidos,
porém, mais tarde, Willian George foi libe-
rado.

Para o delegado Vanderley José da Silvei-
ra, a fuga da Carceragem de Água Santa foi
muito bem planejada e os presos tiveram
tempo bastante para escapar. Escavaram o
túnel, colocaram a terra em cobertores e a
jogavam no banheiro. Nem mesmo o siste-
ma de circuito fechado serviu para evitar a
escapada. A explicação dos guardas é que o
foco apenas mostra os corredores.

Desipe chama PM para vigilância de presídios
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A volta de soldados da PM à vigilância
interna dos Presídios Hélio Gomes e Evaris-
to de Moraes e a realização de concurso,
ainda neste semestre, para a admissão ime-
diata de novos agentes penitenciários do
Desipe são as duas principais medidas de
emergência anunciadas, ontem, pelo secre-
tário de Justiça, Vivaldo Barbosa, para
prevenir e impedir que outras fugas de
detentos ocorram no sistema penitenciário
do Estado.

O reforço de contingentes da PM na
segurança externa dos presídios, o pedido
de urgência para a liberação da verba de
CrS 2 bilhões por parte do Ministério da
Justiça, para imediata aplicação no sistema
penitenciário do Estado e a realização de
obras para"aumentar as condições de segu-
rança nos presídios são outras providências
que, segundo o secretário da Justiça, serão

; tomadas para evitar novas fugas.
| Após reunir-se por duas horas com o
\ diretor do Desipe, Avelino Moreira, e 15
í diretores e seus assistentes de vários presi-
I dios, o secretário recebeu a imprensa no
! gabinete do diretor do órgão. Vivaldo Bar-
j bosa não escondeu sua decepção em mais
• uma fuga de um presídio do Estado e
! definiu os últimos acontecimentos como

"um duro golpe contra todos nós". Disse
que sua equipe está tomando todas as
medidas para evitar e impedir novas fugas.

Quanto às falhas na segurança no siste-
ma penitenciário, Vivaldo Barbosa disse
que eram não só de origem humana, mas
também de estrutura física, já que, em sua
opinião, os presídios foram construídos
com material inadequado e projetados erra-
damente. Apesar de evitar falar claramente
na conivência dos agentes de segurança do
Desipe nas fugas, Vivaldo Barbosa disse
que há sinais de falhas dolosas em muitos
casos e que sindicâncias foram instauradas
visando a punir os que facilitaram as fugas.
Disse que é do conhecimento do Desipe a
existência de grupos organizados no inte-
rior dos presídios e fora deles. Tais grupos,
disse, têm como objetivo planejar e finan-
ciar as fugas. A Falange Vermelha e a
quadrilha do Jacarezinho seriam algumas
das denominações desses grupos crimino-
sos. Para o desmantelamento dessas asso-
cia ções do crime, Vivaldo Barbosa disse que
o Desipe, a Secretaria de Justiça e a Secre-
taria de Polícia Judiciária estão empenha-
dos em identificar e isolar os internos que a
elas pertencem e prender os que delas
fazem parte fora dos presídios.

Avelino Moreira e Vivaldo Barbosa reco-
nheceram que a crise atual no sistema
penitenciário fluminense é a maior que se
tem notícia. Disseram que o sistema é o
pior do País e é necessário muito trabalho
para que possa funcionar satisfatoriamen-
te.

SITUAÇÃO ALARMANTE
Para o diretor do Desipe a situação do

sistema penitenciário fluminense é no mini-
mo alarmante. A população carcerária do
Estado é superior a nove mil detentos.
Existem 17 presídios e penitenciárias e 7
hospitais. São mil agentes de segurança do
Desipe e, segundo Avelino Moreira, são
necessários, no mínimo, mais mil para aca-
bar com a falta de guardas. O secretário
Vivaldo Barbosa e o diretor do Desipe não
souberam responder ontem quantos inter-
nos fugiram e o número de recapturados
desde a posse do atual Governo. De acordo
com o noticiário da imprensa, de 15 de
março até hoje, fugiram 79 internos, dos
quais somente 15 foram recapturados. Estes
números, porém, não são oficiais, acredi-
tando-se que estão bem abaixo da realida-
de.

Vivaldo Barbosa não acredita que o re-

E D IT A L
SEGUNDO I ULTIMO PÜBLK Ó LEILÃO

Dia 13 de junho de 1983. ãs 14:00 horas, na Avenida
Erasmo Braga, 227 - grupo 710.

TERESA BRAME, Leiloeira Pública estabelecida .
na cidade do Rio de Janeiro, faz saber que, devidamen-
te autorizada por HASPA S.A. CREDITO IMOBILIA- I
RIO Agente Fiduciário designado pelo BANCO NA- j
CIONAL DA HABITAÇÃO, venderá, na Avenida Eras- ;
mo Braga, 227 - grupo 710, na forma da Lei (Decreto-lei
ri» 70 de 21.11.66, e regulamentação: RC-58,67, RC- \
24/68' e RD-8/70, do BNH), em segundo e último i
público leilão, no dia, hora e local acima referidos, os I
imóvel adiante arrolado; de propriedade do(s) deve- ;
dor(es) indicado(s), para pagamento da divida hipote- ,
caria em favor da credora CAIXA ECONÔMICA FE- i
DERAL:

1 - IMÓVEL: Rua Barão da Lagoa Dourada, n" 451 -
apt" 103-Campos-RJ.
PROPRIETÁRIO: MANOEL DE FREITAS MAR-
TINSe VERA LÚCIA PIMENTEL MARTINS.
A venda será feita pelo maio anço superior ao

mínimo estipulado: mediante pagamento á vista, po-
dendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20.u
(vinte por cento) do preço da arrematação acrescido da
comissão da leiloeira - 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.

Os interessados na aquisição dos imóveis, desde
que pré-qualificados junto à credora até o dia 03/06/83,
poderão ter os seus lanços financiados através do
Sistema Financeiro da Habitação.

A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos inte-.
ressados informações mais pormenorizadas.

Teresa Brame Leiloeira Pública

Delegado leva choque
Invasor de terreno prepara armadilha elétrica

"Fui defender a integridade de uma famí-
lia." Dessa forma o delegado adjunto da 16a
Delegacia, Márcio Azevedo de Souza, ini-
ciou seu relato sobre a invasão promovida
por quatro homens, entre os quais Mauri-
nho Magalhães, ao terreno pertencente ao
Banco de Desenvolvimento do Rio de Janei-
ro, existente no Km. 18 da Avenida das
Américas, Barra da Tijuca.

O delegado ao chegar - solicitado pelo
próprio BD-Rio - ao sítio «Pantera Cor-
de-Rosa» - onde se deu a invasão - foi
atingido por uma carga elétrica, ao tocar na
maçaneta de uma porta. Com o choque o
policial foi atirado a uma distância de dois
metros, tendo ficado por alguns minutos
desacordado. Refeito, foi verificar como
ocorrera a passagem de corrente elétrica
para a maçaneta, constatando que caíra
numa armadilha, preparada pelos invasores
- ligaram um fio de eletricidade à maçane-
ta.

Um dos autores da armadilha foi locali-
zado e preso, quando tentava se esconder

no interior de uma sauna, sendo identifica-
do como Sérgio Luiz Sampaio; de 24 anos,
ex-guarda de segurança da empresa A.I.B.,
morador na Rua Porto Firme, quadra 6, lote
2, em Paciência. Levado para a delegacia da
Barra da Tijuca, foi autuado nos artigos 163
- grave ameaça; 146 - constrangimento
legal; 132 - exposição ao perigo.

No sítio «Pantera Cor-de-Rosa», motivo
de disputa entre o BD-Rio e Mauro Maga-
Ihães, trabalha e mora Euclides Portugal,
casado, de 67 anos, que ali vive há 15 anos,
em companhia da mulher Maria de Olivei-
ra, e dos filhos Luiz de Oliveira Portugal, 17
anos, Celina, de 9, Celeida, com 6 anos, e
Cirlene, de 7 anos, em uma casa de dois
cômodos.

Na manhã de quarta-feira, Euclides saiu
de casa com a mulher para visitar sua filha
Cirlene, internada no Hospital São Sebas-
tião, no Caju, com tétano, deixando em
casa os filhos Luiz, Celina e Celeida. Ao
voltar -já passavam das 16 horas - recebeu
do filho a notícia de que quatro homens lá

estiveram, afirmando que o sítio pertencia
a eles e que um deles ali permanecera com
ordem de afugentar o advogado do BD-Rio.
que para lá iria.

Depois de tomar conhecimento dos latos.
Euclides procurou um telefone, comunicam
dose com o Banco que, imediatamente,
entrou em contato com a 16'' DP, pedindo
providências no sentido de garantir a inte-
gridadé da família que ali reside. As 21
horas de ontem, auxiliado por dois Pata-
mos, do 18" BPM, O delegado Márcio Azeve-
do de Souza partiu para o local e lá chegan-
do foi informado por Euclides estar o ho-
mem escondido próximo ao campo de fute-
boi - existente na propriedade.

CHOQUE ELÉTRICO
No local indicado, o delegado localizou o

homem, no interior de um vestiário. Man-
dou que saísse e. como náo foi atendido,
tentou abrir a porta. Ao colocar a mão na
maçaneta foi atingido pela descarga elétri-
ca, sendo atirado a uma distância de dois
metros.

torno da PM à segurança interna dos presi-
dios Hélio Gomes e Evaristo de Moraes
poderá trazer problemas aos internos e ao
relacionamento com os guardas penitencia-
rios. Disse que tanto o Hélio Gomes como o
Evaristo de Moraes, o Galpão da Quinta,
têm oficiais da PM como diretores e, tradi-
cionalmente, os soldados da corporação são
responsáveis pela segurança interna como
eram há alguns meses. Disse que a medida
é de emergência e temporária, até a admis- j
são de novos guardas presidiários. A princí- ¦
pio serão utilizados 90 soldados nesses pre-
sídios.

O comportamento dos guardas peniten- j
ciários do Desipe, porém, pode ser bem j
diferente do que estima o secretário de |
Justiça. É certo que existe um ressentimen- '

to dos guardas para com a atual adminis- .
tração. Eles reivindicam diversas vantagens
para a classe. Muito se prometeu e nada foi
cumprido. Também não vêem com bons I
olhos a política liberalizante e de direitos
humanos colocada em prática no sistema
penitenciário pelo atual Governo, A coloca- !
ção da PM no serviço de segurança interna I
de dois presídios pode ser o estopim para
uma reação contestatória dos agentes do
Desipe.

Preso dormindo
em travesseiro

de maconha
Ari Mendes Filho, 38 anos, condenado a

32 de reclusão, foi levado, na madrugada de
ontem, para ser autuado na 8' Delegacia,
no Estácio, por ter sido surpreendido dor-
mindo, com a cabeça apoiada num embru-
lho, que servia de travesseiro, contendo 550
gramas de maconha. Ele preferiu não con-
tar o que sabe e que poderia esclarecer o
tráfico de entorpecentes na Penitenciária
Milton Dias Moreira.

CINISMO
Ari Mendes manteve-se irredutível diante

do escrivão que o autuava. Alegou, cinica-
mente, que o referido embrulho contendo a
maconha, fora jogado em seu cubículo, o de
número 30, por alguém que não soube
identificar, se preto ou branco, alto ou
baixo. Como achou o embrulho macio, não
deu muita importância ao fato e fez dele
um travesseiro. Foram infrutíferas, todas as
tentativas para fazer com que o preso
confessasse sua condição de traficante,
bem como quem lhe levava a erva, já que
todos os embrulhos que entram no presídio
são vistoriados na portaria.

O presidiário foi autuado em flagrante
por tráfico de maconha.

EDITAL
SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO

Dia 13 de junho de 1983, às 14:00 horas, na Avenida
Erasmo Braga, 227 -grupo 710.

TERESA BRAME, Leiloeira Pública estabelecida
na cidade do Rio de Janeiro, faz saber que. devidamen-
te autorizada por HASPA S.A. CRÉDITO IMOBILIA;
RIO, Agente Fiduciário designado pelo BANCO NA-
CIONAL D.A HABITAÇÃO, venderá, na Avenida Eras-
mo Braga, 227 - grupo 710, na forma da Lei (Decreto-lei
n" 70. de 21.11.66. e regulamentação: RC-58 67. RC-
24/68 e RD-8/70, do BNH), em segundo e último
público leilão, no dia, hora e local acima referidos, os
imóveis adiante arrolados, de propriedade do(s) deve-
dor(es) indicado(s), para pagamento da dívida hipote-
caria em favor da credora CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL:

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

- IMÓVEL: Rua Teodoro da Silva, n'! 809 - apt>'s 101
e 102-Grajaú-RJ.
PROPRIETÁRIO: LAB1B CUR1 AL-CIC1 e NEYDE
CUR1.

3- IMÓVEL: Rua Gustavo de Andrade, n9 2/5 - apO
303-Penha. RJ.
PROPRIETÁRIO: YAC1LTON DE SOUZA ALMEI-
DA e MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA.

4 - IMÓVEL: Rua Flamúiia. n" 540 - apt9 106 - Vila da >
Penha - RJ.
PROPRIETÁRIO: PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e,
WANDA HELOÍSA SANTOS.

5- IMÓVEL: Rua Jorge Rudge, n" 153- apt^ 401 -Vila
Isabel - RJ.
PROPRIETÁRIO: JOSÉ HENRIQUE MONTEIRO
DOS SANTOS FILHO e ANGELA MARIA CAL-;
DEIRA.

A venda será feita pelo maior lanço superior aol
mínimo estipulado, mediante pagamento ,i vista, poi
dendo O arrematante pagar no ato, como sinal. 20%i
(vinte por cento) do preço da arrematação acrescido da j
comissão da leiloeira - 2% (dois por cento) sobre oi
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.

- Os interessados na aquisição dos imóveis, desde
que pré-qualificados junto à credora alé o dia 03/06/83,
poderão ter os seus lanços financiados através do
Sistema Financeiro da Habitação.

A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos inte-
ressados informações mais pormenorizadas, TERESA
BRAME-Leiloeira Publica
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O homem que deve morrer
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Ele denunciou gang de policiais bandidos

Jorge Baslos é
viúvo. Des de que
ficou sozinho, ele
se dedica aos
filhos. Disque
dorme durante o
dia, vigiado pelas
crianças para ficar
acordado á no/le. 0
medo de ler sua ca-
sa invadida pelos ma
(adores faz com que
Jorge se compare a
um cáodoberman. A
noite ele f.:a de
guarda para prole-
ger os 10 filhos.

"Pelo nmor <l<- Deus me iijueW-, estou marca-
elei pura morrer", o apelo dramático é de Jorge
Bastos ele Santana, pai ele dez filhos, condenado à
morte por um grupo de extermínio comandado,
secundo o denunciante, por um cabo e um
sargento da Polícia Militar. Jorge sabe ele muita
coisa ligada ao crime' e se tornou um arquivo
ambulante. Sabe que sua vida está por um fio e
quer denunciar os carrascos ao secretário de
Justiça, Vivaldo Barbosa.

Cercado pelos filhos num casebre tio Con-
junto de Antáres, Santa Cruz, Jorge Basteis de
Santana garante que se lhe forem dadas prole-
ção e segurança vários crimes serão esclarecidos,
entre eles a morte de um turista americano, no
Joá, o assassinato dc um oficial da Marinha, na
Barra da Tijuca, e o homicídio de que foi vítima
um coronel reformado da FAB, há cerca de um
mês na Ilha do Governador.

Se o governador Leonel Brizola e o secreta-
rio de Justiça. Vivaldo Barbosa, estão interessa-
dos em identificar os grupos de execução eu vou
colaborar denunciando os componentes do Es-
quadrão da Morte, um deles chefiado pelo sar-
gento Antônio, o Pompom, e o cabo Boina, ambos
da Polícia Militar - disse Jorge, o homem que
sabe que tem poucos dias ele vida. ameaçado
pelos policiais-bandidos.

Viúvo. 38 anos. aposentado pelo INPS. depois
que sofreu uma queda de um prédio na Zona Sul,
Jorge vive uma verdadeira tragédia que também
traumatiza seus filhos: Sidnei. ISanos, Altair. 15
anos, Sônia, 13 anos, Cleide. II anos, Baby, de 10
anos, Sandro, 9 anos, Janaína, 7 anos, Amarildo, 6
anos, Sandro, 9 anos e Edna, 2 anos.

Há um ano. Jorge, bom de bola - jogou no
Jequié. na Bahia -, não consegue dormir de noite.

Sou uma espécie de cão dóbermán, vigio a
minha casa, minha família, meus filhos. Durmo
de dia. Meus seguranças são os meninos. Qual-
quer pessoa suspeita, logo sou chamado. Não
tenho arma, mas tenho disposição e estou com
Deus - diz O homem, que sabe que está com a
yida ameaçada.

TRAGÉDIA
Conta Jorge que. desde 1977. quando ficou

viúvo de Maura Alves Nogueira, passou a cuidar
de seus sete filhos. Em seguida viveu com uma
mulher de nome Maria, com quem teve mais dois
filhos.

Não deu certo e ela se foi, Fiquei sozinho
com as crianças. Em janeiro de 1980, conheci
Raquel Monteiro Ramos. Viúva, aceitou viverem
minha companhia. Nasceu a Edna - agora com
dois anos, No início, foi tudo bem. Havia amor e
carinho. De repente, a mulher modificou seu
comportamento. O céu virou inferno. Quis saber
da verdade. Ela, Raquel, contou tudo. Foi um
choque terrível. Minha mulher fazia parte, era
componente, de uma das mais perigosas quadri-
lhas de traficantes e assaltantes agindo na cida-
de. Claro que não me conformei. Quis saber
detalhes, saber de ioda verdade. Raquel contes-
sou sua participação em vários casos de violên-
cia. A separação era inevitável. A partir dai
passei a ser ameaçado de morte, caçado como se
fosse também um bandido. Jorge resolve contar
os crimes narrados pela ex-mulher, fazendo quês-
tão de afirmar que apurou tudo que ela disse, não
tendo qualquer dúvida da veracidade ele suas
afirmações,

José Monteiro

C) sargento Antônio, <> Pompom, e o Cabo
Boina, ná época lotado nei Dfo - Destacamento
ele Policiamento Ostensivo ela Rocinha -. partici-
param da morte de um oficial ria Barra da Tijuca.
O militar estava no Rio, de férias, com a esposa e
a filha, quando foi assaltado e morto, O cabo
Bplna, na hora, estava de short. Saiu, deu uma
volta e quando retornou veiei fardado e com um
menor que apresentou como criminoso. <) robô,
Ela sabe, a quadrilha conhece e tem consciência
que menor não paga crime. Ficou tudo por isso
mesmo

() homem que está disposto a contar tudo, se
lhe forem dadas garantias, relata que com um
turista.americano, na Bara da Tijuca. aconteceu
a mesma coisa, envolvendo-se os militares com
outros marginais. Membros dessa quadrilha con-
fessaram na Favela Antares. em Santa Cruz. a
morte de um coronel da FAB. ria Ilha do Gover-
nador, no mês passado.

O bandido Jáilton Pereira, ex-presidiário, foi
escalado para matar Jorge, sumir com o arquivo
ambulante.

Foram várias as tentativas para acabar
comigo. Eles querem me seqüestrar e dar fim à
minha vida. Aqui, moro próximo ao Posto Policial
da PM e sou protegido por vários amigos. Mesmo
assim, não mais consegui dormir. Fico todas as
noites acordados, vigilante. Várias vezes vi o
cabo Boina parar o carro por aqui de madrugada,
acompanhado de vários homens armados ele
escopeta.

Jorge passa a citar nomes: Nezinho, pai de
Raquel, morador em Senador Camará, Nego Tim.
também de Padre Miguel. Zorro, de Niterói,
Luzinete, irmã de Raquel, todos, segundo o de-
nunciante, ligados ae> mundo de) crime:

Exibindo documentos, Jorge Som
de Bola conta que fez os mapas

das bocas-de-fumo para comprovar

Não vou morrer calado. Não gosto de
bandidos, Eu posso ser ripado (morto), mas ou-;
tros não o serão peir esses bandidos credenciados
com carteira de Polícia - eliz Jorge, o homem sem
mede».

Sozinho, Jorge é obrigado a cuidar de sua
segurança e da sobrevivência dos filhos. Em
dificuldades, vendeu todos os seus móveis, a TV e
a geladeira. A maior parte das crianças dorme
no chãei. Ele mesmo prepara a comida Ontem.
por exemplo, cozinhou arroz, feijão, carne- picada
e inhãme Exigente, não permite que os filhos
deixem de estudar

Vida segue Não há retorno. Temos que
continuar o nosso caminhei Não sei até quando
poderei segurar a barra das crianças. Sou pai.
mãe, irmão e companheiro deles. Assim tudo vai
continuar. Medo. só tenho desse cabo Boina e do
Sargento Pompom, homens armados pelo Estado
para assaltar, roubar e matar-diz Jorge.

O repórter indaga se ele Jorge não faz parte
de alguma polícia mineira, já que conta com a
simpatia de comerciantes da área. Ele reage:

Sou homem disposto a tudo. menos a matar
ou roubar. Gostam de mim. porque não admito
violência ou injustiça. Luto pela verdade. Só
temo que façam uma maldade com um de meus
dez filhos.

A conversa prossegue. Jorge tem que prepa-
rar o jantar das crianças. Mágoa de Raquel diz
que nenhuma. Lima mulher que nasceu para
bandida. Ao final, um apelo:

Queria que o governador Leonel Brizola. o
secretário de Justiça. Vivaldo Barbosa, e o secre-
tário de Segurança. Arnaldo Campana, mandas-
sem Investigar minhas denúncias. Reconheço
todos os PMs que estão envolvidos com o cabo
Boina, eles fazem parte de um dos muitos grupos
de extermínio que roubam e matam impunemen-
te na cidade.

FUTEBOL
A presença das crianças descontrai o am-

biente. A conversa muda de rumo. Jorge lamenta
ter vindo tentar a sorte no Rio:

Jogava uma bola razoável. Era meio-
de-campo e tinha bom futuro no Jequié. tanto
que fui convidado para treinar no Bahia. Acabei
desistindo do futebol e parti para a construção
civil. Em 75, trabalhava num prédio na Zona Sul,
quando sofri uma que da. Não morri de sorte,
mas fui aposentado pelo INPS. Hoje, vivo dos CrS
52 mil que recebo. As crianças não têm distração,
não têm roupa, mas comida, graças a Deus eles
têm bastante. Só nos falta é segurança e tranqüi-
lidade. porque resolvi denunciar um bando de
canalhas que matam e roubam.

Sem se intimidar Jorge, o homem sem medo.
mostra ao repórter os mapas do crime. São locais
por ele assinalados numa planta em que constam
locais de esconderijos de bandidos e de venda de
maconha. Diz ele, que o cabo Boina, explora uma
das boeas-de-fumo, em Senador Camará.

- Estive com o coronel Edgar Pingarilho para' 
denunciar seus soldados. Não consegui entrar no
gabinete è me mandaram para O Setor de Rela-
ções Públicas da Polícia Militar. Lá. fui aconse-
lhado a esquecer tudo. Estava me envolvendo
com gente perigosa e eles demonstraram não ter
o mínimo interesse em apurar minhas denúncias.
Foi até pior. Depois que fui lá. aumentaram ainda
mais as perseguições. Quase me seqüestraram
num campo de futebol. Alertado por amigos
consegui escapar.

Passageiro reagiu e
fuzilou o assaltante

Investiu contra ônibus no Aterro da Glória
Sem contar com a reação de um dos j

passageiros, que estava armado de revól- **

ver, o assaltante identificado como Ricar- ^
do da Silva, de 20 anos presumíveis, rece- |
beu um tiro na testa, um no peito e outro ~-

no ombro direito, ao investir contra o
ônibus da linha 455 (Copacabana-Méier),
placa XM 8102, ontem, no Aterro do Fia-
mengo.

Ricardo estava acompanhado por outro
bandido, um mulato de 27 anos aproxima-
damente, que conseguiu escapar em meio
à confusão dos tiros. O assassino do la-
drão não foi identificado, mas, segundo
testemunhas, seria um imem louro, de
cabelos lisos e 27 anos presumíveis, que
sabia manejar a arma com precisão.

O ASSALTO

Ricardo da Silva e seu comparsa entra-
ram no ônibus no ponto final, no Méier, e
passaram normalmente pela roleta, como
passageiros comuns, sentando-se na fren-
te. O coletivo fez o percurso sem proble-
mas até o Aterro do Flamengo. Na altura
da Rua Tucumã, na Glória, o mulato
levantou-se'e rendeu, com um revólver, o
motorista Sérgio Tavares, 23 anos, en-
quanto Ricardo começava o saque aos
passageiros.

Sérgio Tavares, nervoso com a situação,
em vez de pisar na embreagem, freou o
ônibus, ligeiramente, o que fez Ricardo se
aborrecer e pular a roleta, iniciando o
saque dos passageiros que viajavam na
traseira. O ladrão abordou, então, o ho-
mem louro que, rapidamente, sacou do
revólver e disparou. O motorista, mais
nervoso ainda depois dos tiros, parou o
ônibus e acabou dando chance ao bandi-
do mulato de escapar, pela porta da fren-
te, enquanto os passageiros, em pânico,
gritavam e se jogavarb no chão. Tudo foi
muito rápido e, em seguida, os 30 passa-
geiros saíram do coletivo.

POR ENGANO

Uma patrulha do 13" BPM, comandada
pelo cabo Walter. foi enviada ao local. Em
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ro na escola

Mãe apela para governador temendo mais atentados
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Sérgio Tara res, o

motorista do ônibus
ficou chocado.

meio à confusão, o militar acabou pren-
detido como suspeito o técnico em equipa-
mentos hospitalares Paulo César de Oli-
veira, de 17 anos, que foi algemado e posto
na grama do Aterro do Flamengo, deitado
e de costas. Alberto Santos Bastos, de 23
anos, patrão de Paulo César e que tam-
bém viajava no ônibus, foi quem desfez o
engano. Os dois serviram como testemu-
nhas e prestaram depoimentos na 9'' DP,
no Catete.

O assaltante morto, embora sem docu-
mentação que pudesse identificá-lo, seria
Ricardo da Silva. Num de seus bolsos, a
Polícia encontrou um bilhete emitido pela
Junta Militar de Cocota, na Ilha do Go-
vernador, à Funabem, para que a entidade
ajudasse o rapaz a retirar uma segunda
via da carteira de identidade, que ele
alegava ter perdido. O bilhete, com data
de 12 de abril último, era assinado por
dona Marina. A Policia acredita que o
rapaz seja egresso da Funabem.

I

JOSÉ PINTO DE BARROS
MISSA DE V- DIA

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
comunica o falecimento de seu funciona-
rio JOSÉ PINTO DE BARROS e convida
parentes e amigos para a Missa de 7" Dia
que fará celebrar, hoje, dia 27 de maio, às
18:30 horas, na Paróquia de São João
Evangelista - Estrada do Cabuçu, 3.036 -
Campo Cirande.

Rapaz morto
na varanda

do motel
Gerson Ferreira

Proenza, de 26 anos, foi
assassinado, na madru-
gada de ontem, com
um tiro no pescoço e
outro na cabeça, na va-
randa do Hotel Colina,
na Rua Lateral, 27,
Bairro Margarida, em
Nova Iguaçu, onde ele
residia na Rua Arari-
bóia 92, Bairro Califór-
nia.

Maria das Neves Costa, residente na Favela
Nova Holanda, mãe da estudante estuprada no
Colégio Estadual Cândido Mello Leitão, na Pe-
nha. fez ontem apelo ao Governo do Estado no
sentido de garantir a segurança no local.

- Não entendo como uma coisa dessas pode
acontecer ã luz do dia. Estou com o.s nervos
abalados e não consegui superar ainda o trauma.
Ter minha filha estuprada foi um grande choque
para mim. Peço ao governador Leonel Brizola
que puna o.s autores dessa barbaridade e. ao
mesmo tempo, tome providências para que ou-
trás jovens não sofram agressões do mesmo tipo.

Contou Maria das Neves que o estupro
ocorreu na sexta-feira passada, entre IL e 13
horas, Nesse dia, sua filha resolveu sair mais cedo
para o colégio - ela estuda no turno da tarde -

onde deveria, antes do início das aulas, repassar
algumas lições com colegas.

NINGUÉM PERCEBEU
Mas ao entrar no horto onde funciona a

escola aestudante foi abordada por um negro de
altura mediana, que a imobilizou, levando-a em
seguida para uma pequena guarita abandonada,
localizada ao lado do portão de entrada, que da

para a Avenida Brasil. Lá, ela foi esmurrada,
recebeu canivetadas em diversas partes do corpo
e acabou sendo estuprada. Ninguém percebeu o

que estava acontecendo.
O diretor ela escola, segundo Maria cias

Neves logo que soube elo fato, prestou toda
assistência á sua filha, levando-a a um hospital e
comunicando os detalhes à Policia. A estudante
recebeu ferimentos em diversas partes do corpo,
principalmente nos joelhos.

A estudante, que cursa o 2" ano, se matncu-
lou no Cândido Mello, que fica distante de sua
casa porque não existe nas proximidades da
Favela Nova Holanda, onde mora, nenhum cole-
gio da rede estadual. "Como queríamos ver nossa
filha estudando e não tínhamos dinheiro para
pagar uma escola particular mais perto, resolve-
mos colocá-la no Cândido Mello. Mas, veja só o

que aconteceu" - lamentou Mana das Neves. A
renda mensal da família não passa dos CrS 60 mil.

Agentes ela 22- DP. empenhados na caça ao
estuprador. informaram ontem que o principal
suspeito meira em um barraco na Praia de Ramos
e deve ser preso nas próximas horas

Estudantes querem
maior segurança

Aumenta a insegurança entre alunos e fun-
cionários do Colégio Estadual Cândido Mello, na
Penha, porque nenhuma providência foi tomada
para eliminar as condições que permitiram, na
última sexta-feira, o estupro da estudante Maria
da Penha Costa, de 18 anos, 2" ano normal, em
pleno dia. nas dependências do estabelecimento.
Apavorados, os alunos e funcionários ameaçam
organizar uma passeata ao Palácio Guanabara, a
fim dé pressionar o governador Leonel Brizola.

O Cândido Mello fica situado na Fazenda
Hidrominera! da Penha - toda a área mede 140
mil metros quadrados -. beirando a Avenida
Brasil. O local é de fácil acesso para marginais,
sendo comuns a venda e consumo de teixicos e
estupros.

POLICIAMENTO
Desde segunda-feira, atendendo orientação

da direção da escola, as alunas circulam apenas

<'„*'•.-''•' "..¦"¦«t-

Soldados do 16° BPM, com cães
amestrados, foram designados para garantira

integridade dos alunos

Joào Carlos
Ribas, diretor

do colégio

nas imediações em grupos dc seis, para evitar
ataques de tarados. No Cândido Mello estão
matriculados 500 estudantes - -196 moças, de
idade variando entre 14 e 22 anos. e apenas seis
rapazes na mesma faixa etária.

Provisoriamente. 12 homens da Polícia Mih-
tar. com cães amestrados, estão se revezando

durante lodo ei dia, nos dois portões que dão
acesso ao colégio, para impedir novos casos de
violência contra estudantes.

- A gente já andava com medo e, agora,
depois do que aconteceu com nossa colega, esta-
mos em pânico. Este local é muito perigoso e o

policiamento escasso. Tentativas de estupros
sempre ocorrem por aqui. mas as autoridades
nunca se preocuparam com as nossas reclama-
ções - reclama Isabel Cristina Ferreira. 20 anos.
estudante do 3" ano normal.

Junto com suas colegas. Valéria Fagundes de
Paula. IS anos. e Jupira Ventura. 20 anos. as duas
também cursando o 3" ano. ela disse ainda que a
área do colégio é freqüentada diariamente por
viciados em tóxicos, que costumam patrocinar
sessões de fumo. Uarotões de carro, também
circulam no local, fazendo convites às estudan-
tos

REUNIÃO
Depois do caso ele Maria da Penha, o diretor

do colégio, João Carlos Ribas, reuniu todos os

pais ele alunos para discutir a questão da segu-
rança.

De início, se pensou em uma passeata ale o
Palácio Guanabara Depois de algumas pondera-
ções se decidiu pedir o auxílio da Polícia Militar.
Uma comissão de pais de alunos, juntamente
com a direção da escola, manteve entendimentos
com o comando elo 16' Batalhão, que colocou à
disposição 12 PMs com cães amestrados.

Joào Carieis, que assumiu a direção do cole-

gio em 1976. disse que é comum alunas e funcio-
nárieis serem roubados por marginais que se
escondem entre as árvores Para entrar ou sair da
escola há só dois caminhos: o primeiro é uma
estrada estreita que. da Avenida Brasil ate o
colégio, mede 500 metros; o segundo é outra
estrada, mais ampla,que vai até a Rua Vergueiro
da Cruz. Ambas cercadas por um matagal.
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CARTAS
Mulher militar

deve usar calça
Como a maioria das mu-

lheres, atualmente, usa cal-
ças compridas nos seus afa-
zeres diários, nas compras
e nos lazeres, não entendi
por que os figurinistas de
uniformes para as mulheres
que ingressaram nas For-
ças Armadas decidiram
adotar saias para a Mari-
nha, Aeronáutica e Polícia,
em vez de calças, o que
seria mais lógico, mais prá-
tico e adequado, pois lhes
dariam maior liberdade pa-
ra exercerem as suas atívi-
dades militares.

Será que a escolha foi
por molecagem, para que
mostrem as coxas quando
subirem escadas ou cruza-
rem as pernas? Se foi, ven-
fica-se que estes figurinis-
tas vivem no tempo do on-
ça.

Raphael Galvão Flores-
Humaitá, Rio.

Os prejuízos
do aposentado
O abaixo assinado contri-

buiu para a Previdência So-
ciai, desde o início, lá pelo
ano de 1935. Aposentou-se
em 1972, depois de ter tra-
balhado na Companhia Si-
derúrgica Nacional, desde a
sua fundação. Saiu com a
aposentadoria de 10 vezes o
salário mínimo da época
(uma boa aposentadoria)
mas, com o decorrer dos
anos, o benefício foi fican-
do abaixo da realidade.

Lembro-me de que na
época, constatado o fato,
recorremos pelos jornais e
cartas ao então ministro da
Previdência, o ancião in-
sensível Nascimento e Sil-
va, que fez ouvidosde mer-
cador, apenas declarando o
seguinte: os reclamos dos
beneficiados não têm am-
paro legal, pois não podere-
mos aumentar os benefí-
cios no mesmo ritmo que o
aumento do salário mini-
mo, porque os aposentados
estão excluídos de despesas
obrigatórias como - trans-
porte, roupas e medicamen-
tos (estes alguns fornecidos
pelo INPS), como se o apo-
sentado fosse um inútil,
marginalizado da socieda-
de, a nós que acreditamos

.na Previdência Social de
nosso País.

Esse cidadão, que se jul-
gou mais patriota do que
seus patrícios, tripudiou so-
bre o Regulamento de Be-
nefício da Previdência So-
ciai, no art. 153 § 1- que
declara - "o reajuste dos
benefícios é feito nas mes-
mas condições do aumento
do salário mínimo vigente".

No meu caso, estou pre-
judicado em Cr$ 48.749,00
por mês, pois que o benefí-
cio deveria ser de Cr$
235.680,00 e não CrS
186.931,00 que é o que o
INPS paga.

Esse também deve ser o
drma de milhares de brasi-
leiros aposentados.

Sr. ministro, pelo muito
que V. Exa. tem feito pelo
Governo Figueiredo, pelo
seu passado honesto e tra-
balhador, esperamos que
algo mude quando tomar
conhecimento dos aflitos
beneficiados do órgão que
V. Exa também dirige

Joaquim Amarante Cosen
dey, Rio de Janeiro.

Médico precisa
dar recibos

O Governo poderia bai-
xar uma lei exigindo que
todos os médicos, no ato do
pagamento da consulta pe-
lo cliente, entregassem um
recibo com o valor da con-
sulta.

Os clientes poderiam pe-
dir comprovante mas seria
vexatório, pois ficaríamos
antipatizados com o medi-
co, como já aconteceu co-

I migo. Pergunto: quantos
[ médicos não sabotam o lm-

posto de Renda?

Mário Novais, Rio de Janei-
ro.

Solução para
a Av. Brasil

A imediata criação de li-
nhas circulares de ônibus
(CTC-R.I, Cr$ 50,00) entre o
Centro da cidade e os cinco
viadutos da Av. Brasil é a
solução para reduzir o mo-
vimento das passarelas eos
embarques nos ônibus na
pista de descida. E não essa
bobagem de proibir cami-
nhões ou carros de passeio.

É preciso recolocar sinais
luminosos sob controle ma-
nual na hora do rush matu-
tino, dando opções nos ca-
sos de acidentes e evitando-
se que todos cheguem mais
depressa ao congestiona-
mento.

IVIoacyr Torre Dias Ribeiro
Leme, Rio.
L_
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MONGERAl COLUNA
DO SERVIDOR

Jò Resende e os dirigentes das associações de bairros pediram
ao governador Brizola que não altere o decreto destinando os terrenos

desapropriados pelo metrô a criação de áreas de lazer.

Terrenos do M etrô
Governo promete ouvir reivindicações dos moradores

O aovernador Leonel Brizola garantiu ontem ao

presidente da Famerj, Jd Resende, e a vários dirigentes de

associações de moradores que o decreto que destina as

áreas do metrô a praças de lazer não será alterado sem

que a entidade seja consultada. Brizola destinou o horário
das 7 horas, às sextas-feiras, para conversar com os

representantes da Famerj. .
A possível alteração do decreto das áreas do metro -

assinado por Chagas Freitas, depois de grande mobiliza-
cão das associações de moradores -desagradou as comu-
nidades. A ressalva - "ou para outras destinaçoes de
interesse social" - referente à uülização das áreas do
metrô poderia servir de pretexto para a nao criação de
novos'espaços de lazer, uma das principais preocupações
dos moradores. „„„„u,

O presidente da Famerj, que, anteontem, acompanha-
do também de outros dirigentes de associações, havia
tentado uma audiência com Brizola para debater o proble-
ma disse, no final da reunião de ontem, que confiava na

promessa do governador e que tinha certeza de que o
decreto não seria alterado.

- Nós pedimos a colocação, por parte do Governo, de
proteção em volta das áreas remanescentes da construção
do metrô para evitar as invasões. Esse seria um pnmeiro
passo, até que esses locais fossem sendo transformados
em áreas de lazer-disse Jó Resende.

Citando o exemplo de Botafogo, Jó Resende disse

que se o espaço para as atividades de lazer nao forem
resguardados, brevemente outros bairros ficarão sem
condições humanas de habitação. Disse, ainda, que a

preocupação maior dos moradores é evitar que a mudança
no decreto possibilite a construção de novos estaciona-
mentos e não das áreas pretendidas. _

- O governador nos atendeu bem e a reunião toi

proveitosa, porque, além de prometer estudar o decreto,
Brizola disse que nada seria feito sem nos consultar e
discutir o assunto conosco - informou o presidente da
Famerj Segundo ele, as reuniões das sextas-feiras tam-
bém serão importantes, porque permitirão um contato
mais direto de Leonel Brizola com os problemas enfrenta-
dos pelas comunidades.

Durante encontro que mantiveram anteontem com o
secretário de Planejamento, Fernando Lopes, o presidente
da Famerj e os diretores de associações de bairro entrega-
ram um levantamento, realizado pela entidade, contendo
sugestões para a localização das áreas de lazer.

- Nós podemos e vamos trabalhar em conjunto com
as autoridades estaduais para ajudar a resolver os proble-
mas que nos afligem. Esse contato é o ideal e representa
uma das mais antigas aspirações das associações de bairro
do Rio de Janeiro - disse Jó Resende.

II:
Josué chegou ontem a ABBR numa cadeira

de rodas emprestada pela direção da instituição. Ele quer ganhar
uma cadeira nova para poder trabalhar.

Ex-preso paralítico
já está na ABBR

Quem paga o tratamento é o Município

O novo tratamento da ca/v/cie,
com 22 sessões de uma hora, reativa o crescimento

do cabelo, só com produtos naturais.

Calvicie não é
mais problema

Tratamento evita que cabelo caia
Careca não precisa rnais aproveitar a carona do sol ou

do frio para esconder a calvicie com bonezinhos ou gorros
de lã. Ou ter que se preparar anos e anos psicologicamente
para, num piscar de olhos, encarar a família ou os amigos
com uma cabeleira artificial. A tecnologia importada
anuncia avanços - em São Paulo já existe o implante
capilar de fios artificiais em questão de horas, sem
anestesia - e o implante de fios da própria pessoa já está
difundido. O que muita gente não sabe é que existem
técnicas para ativar o renascimento do próprio cabelo.
Com um pouco de paciência - bastam não mais de dois
meses se forem feitas até 22 sessões - um tratamento na
base de produtos naturais acaba com a calvicie. E o quc
garantem esteticistas."Mem todos os homens eslão dispostos a ser um "i ul
Brynner - o famoso ator americano considerado símbolo
sexual mesmo tendo a cabeça lisa como uma bola de
bilhar - ou o popular Kojak, que não é careca mas optou
pela calvicie." Essa é a opinião de Pedro Gróia, adminis-
trador da Men-Women, um instituto de tratamento capi-
lar em Copacabana que - felizmente - conta com a
vaidade do carioca no cuidado com a aparência física.
Machismo não atrapalha: "quanto mais machão, mais
vaidoso", conta Pedro.

Depois de uma consulta para identificar o tratamento
necessário, deficiências que vão desde a queda de cabelo
até a calvicie tém cuidados que 

"só em casos especiais nao
são bem sucedidos". São irrecuperáveis os casos em que a
calvicie foi provocada por lesões - *'e as células que
ativam o crescimento dos fios estão mortas e não se
recompõem".

O ex-presidiário Josué de Oliveira Santos
que ficou paralítico após sofrer torturas no
Ponto Zero, em Bentíca, já está internado
na ABBR, onde receberá tratamento ade-

quado durante o período de dois meses.
Josué conseguiu a internação através da
Secretaria Municipal de Saúde e nao vai

pagar nada pelo tratamento, segundo infor-
maçõesdo secretário Júlio Sanderson.

Ontem pela manhã Josué esteve com o
secretário tratando de sua internação e por
volta do meio-dia chegava à ABBR, no
lardim Botânico. Satisfeito, o ex-presidiano
declarou que vai pedir uma indenização ao
Estado pelas torturas que sol reu e que no
momento só quer uma nova cadeira de
rodas para poder arrumar um "serviço
qualquer quando sair da ABBR".

Josué chegou cedo à Secretaria e foi
direto ao gabinete de Júlio Sanderson. La
ele foi informado de que a autorização para
sua internação já estava pronta e assinada
pelo diretor geral do Departamento de As-
sistència Hospitalar da Secretaria Munici-

pai de Saúde, Fernando Ginefra. Agora era
só ele se dirigir â secretária médica da
Associação, Ariza Perdigão Marinho, e co-
meçar seu tratamento.

Acompanhado de sua mulher e uma filha,
Josué está utilizando uma cadeira de rodas
emprestada pela secretária da ABBR, Arrza
Marinho. Ele espera ganhar outra de algu-
ma instituição de caridade para arrumar
um emprego: "Quero trabalhar logo que
sair da casa de saúde e enquanto isso

espero a punição dos homens que me cau-
saram esse defeito físico".

PROCESSO r. „, . .
A advogada de Josué, Sofia Wajnstok,

que é membro da Comissão de Defesa e
Direitos do Preso, afirmou que ainda nao
sabe quanto vai pedir ao Estado de indeni-
zação para seu cliente. Sofia disse que a

primeira luta era conseguir a internação e o
tratamento para o preso paralítico: 

"agora

vamos pensar em absolvê-lo do processo
que corre na 7'1 Vara Criminal contra ele e
pedir a indenização".

Josué de Oliveira Santos foi preso em
1980 acusado de tentativa de assalto, por
policiais da 13'' DP, em Copacabana. Dali
éle foi levado para o Ponto Zero e tortura-
do num "esticador". Paralítico, Josué ficou
internado em vários hospitais penitencia-
rios e depois seguiu para o presidio Esme-
raldino Bandeira. Ele, segundo sua advoga-
da deveria ter sido libertado em setembro
do' ano passado mas somente este mes
Josué ganhou a liberdade.

No momento, Josué está com um proces-
so na T Vara Criminal por assalto. Só que,
segundo o processo, praticou o assalto no
mesmo período em que se encontrava pre-
so. Segundo Sofia Wajnstok, sua absolvi-
çáo nesse caso deverá ocorrer breve. "Já

levamos o caso ao secretário de Justiça,
Vivaldo Barbosa, que prometeu investiga-lo
no tempo mais rápido possível para que
Josué possa ficar inteiramente livre de
qualquer acusação". ^^

IPERJ só reinicia
empréstimos em 84

() ip, kj não concederá qualquer empréstimo este.

ano nem mesmo o simples ou o imobiliário, por absoluu
l - ; de verba Motivo: ioda a dotação orçamentaria para','È 

Íi utilizada pela adminislração passada em laneiro.

fevereíroe nos 15 primei ros dias demarco^
A informação ioi prestada pelo presidente do IP .RJ.

Estado dn Rio de Janeiro - FAaP-RJ- Rahiense
A FASP apresentou várias reivindicações ,i Bahienst...

entre as quais . liberação total e definitiva dos recursos dr^

n . umalmente'sob controle do Conferj - a 
çaixa;

me administrada pelo Banerj -. e a reativação rned.g|

carteira de empréstimos em dinheiro O dirigente

; a ¦ n u , promessa do governador Leonel Brizola de

eleger a autonomia financeira do 1'™™^^
semestre deste ano. mas afirmou que a autarquia só,

poderá reabrir os empréstimos em I9S4.

Professores discutem o
enquadramento com Bayard

A revisão do enquadramento no Plano de Cargos e

Vencimentos, a aplicação das Prógr^a-funaon^, a

alteração dos critérios para contagem do tempo de servi-

ço a correção dos desvios de função e a questão dos

concursados foram os principais assuntos discutidos du-
rante audiência concedida pelo secretário estadual.de
Administração, Bayard Boiteux, à diretoria,do Centro

Estadual dos Professores do Rio de Janeiro (CLP), acom

panhados de representantes dos concursados e do pessoal
(im- i.i conta tempo para aposentadoria

Bayard informou ter constituído uma comissão para
rever todos os aspectos do Plano, prometeu estudar o

problema das progressões e apressar a ei,m.naçao dos

desvios de função, e mostrou-se interessado nwolu.^dá
questão dos concursados, que considera de âmbito exclu-

sivo da Secretaria Estadual de Educação. mm. (j- i) nrof Bavard mostrou interesse em acompanhar o

problema dos concursados e disse que vai entrar em

contato com a secretária Yara Vargas para tratar do

aSnto -disse o presidente do CEP Godofredo da Silva

PÍnt<Explica 
o representante de classe que foram apresen-

tadas ao secretário as conclusões da assemblé.a dos

concursados realizada na véspera, por iniciativa do CEP e

do Sindicato dos Professores. Na ocasião os professores
decidiram elaborar um dossiê sobre a utilização de esta-

gia rio nas escolas, ocupando o lugar que deveria ser

destinado a concursados. As entidades de classe vao

fflr junto ao Governo para que mude o critério de

adm ão de estagiários porque acha que eles podem er

aproveitados em atividades sob supervisão, mas sem

ocupar vagas de professores regentes de turma. O dossiê

será amplfado para incluir outras escolas onde também
seja detectada a distorção. ,n--i«rin Hí

Na assembléia também foi eleita uma comissão dg

concursados para acompanhar os dirigentes do CEP e do

Sindicato nos contatos com representantes do Governo.
Foi igualmente reiterada a solicitação de audiência a

sécréutrià Yara Vargas, que há 15 dias vem sendo pleitea-
da pelas duas entidades.

CEP vê tempo de serviço
Prosseguimos a transcrição do comunicado divulgado

nelo oresidln edo Centro Estadual dos Professores do Rio

de Janeira? Godofredo da Silva Pinto, em que ele esclarece

aVosS -dotada pela diretoria e o conselho deliberativo

daPenüdade em relação à contagem do tempo de serviço

para f ns de transformação de cargos do magistério.
'•Assim é que, se há consenso na classe de que e

preciso mudar o critério atual, o mesmo nao acontece

Suanao s" pretende definir como mudar, qual das alterna-
Hv«^ adotar Alguns colegas entendem que no reenqua-

dramento como prof. I ou II o tempo total de magistério

do professor desviado de função deve ser computado,

íncluncTportanto o período exercido pomo prof l^

Inúmeros outros colegas acham mais justo que apenas q

empo anteriormente exercido na função de prof. ov H

e?a computado, aí incluído o tempo anterior a publicação
no DO em que o professor atuara em desvio de função.

maS 
^sS^en^c^ T 

haja uma

alternaUv absolutamente justa e outra totalmente erra-

ía Mas a maioria dos colegas com os quais temos rido

Sntato tem-se posicionado a favor da contagem de tempo

de exercício efetivo da função de prof.. I ou 11. -

exemplo a seguir ilustra o porquê desta posição .

EM TEMPO
Começa hoie e termina amanhã, em Macaé. o l"'í

Encontro Regional de Educação, promovido pelo núcleo I
do CEP naquele município. Participam do encontro pro-
fessores de Macaé. Conceição de Macabu, Trajano de

Moraes e Casimiro de Abreu, alem do presidente da..

Confederação dos Professores do Brasil. Hermes Zanet (J
• -\ união dos Previdenciários do Brasil homenageara.,
neste fim de semana a Mãe Providenciaria, escolhida pela;
classe Hoie. âs 10h45m, haverá missa em ação de graças
na fereja N >' ^ Lampadoza - Av. Passos. 3. Amanhã,
às l!h haverá sessão solene na sede da As.npas - Rua-

^'ÍagÍmENTOS - A CEF paga: PCP do Exéroitoi

Senai Conselho Nacional de Cinema. DNER. Sesc. Cole-:
pío Pedro II. Sucam. Min. Agricultura; Min Aeronáutica--
Piper Dir. Material. Grupo Apoio RJ; lapas - Oraqa

Aranha e Presidente Vargas; MEC - aposen todos. «O

Banerj credita. Estado e Município - gr. 20; Comlurb -03.

CTC - lotes 06, 07 e 08; Cedae - 04; Emop, Pipar CEF,

Sei Coderte - 03; Fundação Osório. RFF5A. Embratit-
me: Min. Fazenda - ativos: Min. Agricultura - aposenta-
dos' Min Saúde. Sucam. MEC - aposentados: PCP.

Conerj; Arsenal de Marinha -4' e ?' grupos.

Ex-diretor do Detran
não conhece a Loter j
Ele diz que só sabe a sorte que loteria dá

O coronel Periandro Motta, afastado da
direção do Detran pelo governador Leonel'
Brizola, fez ontem uma das últimas reu-
niões com os seus assessores. Disse que
ainda não sabe quando assumirá a supenn-
tendência da Loterj, para onde foi transferi-
do, e revelou desconhecer totalmente a
estrutura de funcionamento deste órgão.

Aparentemente decepcionado, logo após
a reunião, o ex-diretor do Detran lembrou
de tudo que fez no órgão em sua rápida
passagem, que completou dois meses pouco
antes de seu afastamento. Ele citou vários
projetos e realizações, sobre o episódio da
blitz de abril, que deixou várias partes da
cidade praticamente paradas, limitou-se a
dizer que foi "extremamente válida".

O coronel Periandro lembrou da sua poli-
tica de moralização do Detran, onde foram
implantados os projetos de atendimento
direto ao público em alguns setores, o
preenchimento gratuito dos formulários e a
agilização da confecção das carteiras de
habilitação. Falou também sobre a reforma
das pinturas de ruas e o serviço de atendi-

Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

mento noturno do Detran, que foi implan-
tado na Região Administrativa da Tijuca.

"O que eu sei da Loterj é apenas a sorte

que ela dá". Com este comentário irônico,
Periandro Motta definiu suas perspectivas
para o novo cargo. Ele disse que vai
assumi-lo com a mesma tranqüilidade que
aceitou a direção do Detran, procurando
obedecer as determinações de Leonel Bnzo-
•a- t - io

Ao ser indagado se a sua transferencia
poderia significar a instabilidade do Gover-
no estadual, diante dos seus órgãos mais
polêmicos, Periandro Motta disse que a
resposta "compete apenas ao governador
Brizola". Sobre a escolha do novo diretor, o
advogado Marcelo Ricardo Ferreira Améri-
co dos Reis, disse que o nome nao poderia
ser melhor. Ele classificou o advogado de
"uma pessoa ativa", mas ressaltou que
Marcelo Reis não poderá fazer nada, se nao
contar com uma boa equipe.

Ao final Periandro Motta desmentiu os
boatos sobre o seu estado de saúde. "Estou

ótimo", disse, "a não ser as mazelas da
idade".

À confiança é
feita no tempo.

¦ Em 148 anos de existência, o (Mongeral fez
mais do quc amparar e proteger milhares de

famílias brasileiras. Fez muito mais. Pagou mais
benefícios de aposentadoria, pensão e pecúlio

do que qualquer outra entidade de previdência pri-
vada. Transformou a previdência supletiva em um
instrumento imprescindível ao bem-estar social.
Mongeral. 148 anos de segurança. Confiança feita

no tempo.

áli
MONGERAL

FUNDADO EM 1835
RIO DE JANEIRO. RJ • Rua da Quitanda. 62

Av Graça Aranha. 327 - 5 • andar - Tels 242-0057 b ?4?-?B7i
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TURFE
GOLDSTONE TEM BOA RAÇA

E ESTRÉIA EM CONDIÇÕES
DE ATUAR COM DESTAQUE

É grande o número de estreantes deste final de
semana na Gávea e o destaque é para o.s representantes de
geração mais nova, principalmente para Goldstone, inseri-
to na reunião de amanhã.

Goldstone é um filho de I Say em To Break, adquirido
pelo Stud Topázio nos leilões do Haras São Luiz. Casta-
nho, com pinta de corredor, estréia bem preparado por
Alcides Morales, possuindo várias partidas de 800 metros e
algumas passadas no quilômetro, a última de 64s, em boas
condições. A turma que enfrenta não está grande coisa,
uma vez que, dos conhecidos, é Rio Sol o que apresenta
melhor retrospecto, mesmo assim, náo muito convincente.
Desta forma, Goldstone aparece com amplas possibilida-
Sés de vitória.

AMANHA
No mesmo páreo de Goldstone encontramos Drakuli-

no e Jono. O primeiro, um filho de Crying to Run, aparece
em condições satisfatórias, tendo 65s no quilômetro, firme
pelo centro da pista. Vai correr bem e pode conquistar
uma colocação de destaque. Jono, que descende de Janus,
ainda nào está no último furo. Também cravou 65s no

í quilômetro, mas vai aguardar melhor oportunidade.
Bentornato, outro potro de dois anos, estréia numa

i eliminatória em maior distância, 1.500 metros. É um filho
Ide Grey Thunder. que vem preparado do turfe bandeiran-
te, trazendo fraca bagagem, pois, em quatro apresenta-
ções, não conseguiu colocação. Pelo visto, vai aguardar
sua vez na fila.

Na prova de três ganhadores de uma carreira na
I Gávea, aparecem Rastelo dos Pampas e Dublin, o primeiro
vindo do turfe gaúcho e o outro do bandeirante. Rastelo

'dos Pampas é filho de Jasmin e traz três vitórias de Porto
Alegre, em 10 apresentações, obtendo, ainda, três coloca-
ções. Como se vê, um corredor regular que estréia em
condições de cumprir uma boa atuação. Na Gávea há
algum tempo, tem um trabalho de 86s nos 1.300, com

'reservas. Dublin, por sua vez, vem pronto de Cidade
! jardim, onde venceu uma carreira no início do ano,
| correndo muito pouco nas duas apresentações seguintes.
I Ainda é cedo para ser temido.

_No páreo de potrancas de dois anos, Pila, Juanini,
Dainty, Vocacional e Jarema são as estreantes. A última,
uma filha de Redermaus, vem preparada de Campos, onde
correu três, conseguindo uma vitória e um segundo lugar.
Está, portanto, em boa forma, porém, na Gávea, as coisas
são diferentes, daí acharmos difícil sua vitória. Pila, filha
de Rastacuer, está bem preparada em partidas de 800
metros, a última em 51s. Vai correr bem. Juanini, filha de
St Ives, estréia em condições regulares, com 66s no
quilômetro, sem chamar atenção. Ainda não dá. Dainty
filha de Apogée está mais adiantada, embora tenha
trabalhado no mesmo tempo. Mesmo assim, vai esperar
sua vez. Vocacional, que descende de Tajar veio prepara-
da de Belo Horizonte, onde venceu uma carreira em três
apresentações. Contou com a preferência de J.M. Silva, o
que é bom sinal, e vai atuar com destaques podendo
mesmo vencer neste primeiro contato que faz com as
pistas cariocas. Canty, finalmente, um três anos, filho de
Exactly Native, vem de Cidade Jardim, trazendo duas
vitórias, a última em novembro do ano passado na milha
da areia molhada. Depois disto, no entanto, nunca mais
figurou no placar e chega ao turfe carioca com poucas
possibilidades de êxito.

DOMINGO
A reunião começa com uma eliminatória de potros da

geração mais nova, que marca a estréia de Pipolo, Visível
Snif e Batestaca, todos, ainda, carecendo de melhor
aguerrimento. Pipolo, filho de Dobrasil, está preparado
em partida de 800 metros, a última em 51s. É o mais
adiantado dos quatro e fortalece a chave do companheiro
Big Son, que está prestigiado por bom retrospecto. Visível
um castanho de boa pinta, descende de Crying to Run e
não vai levar muito tempo, entre os perdedores, pois seus
exercícios são satisfatórios. Mas ainda é cedo para vencer.
Snif, filho de Gaypió vai ficar na fila à espera de sua vez e
Batestaca, por Frizli, também não está no ponto, o que
;mostrou na passada que fez no quilômetro em 67s,
discretamente.

Entre as potrancas, encontramos a parelha Tnple
Crown - Fortúnia. Pie cadilly Circus, Opera Dancer e
Cotyba. A primeira, uma filha de Zenabre, é a que melhor
.impressão vem deixando e foi poupada no trabalho da
semana, quando cravou 67s no quilômetro, facilmente.

Resultados da Gávea
i: .

Anjou não encontrou dificuldades para vencer a
; principal carreira da reunião. O filho de Free Hand
! distanciou o mais velho Rocard no mais fácil triunfo da
noite.

11« páreo - 1") Príncipe Glorioso (J.M. Silva). 2'-') Leading
Champ-V(l) 1,70: d (13) 1,70; P (1) 1,00 e (4) 1,00. Tempo:
73s4/5. A seguir: lnkling, Zonar e Tufão.
2« páreo - ly) Autoway (A. Oliveira). 2°) Amuleto. V (1)
1,10; D (14) 1,90; P (1) !,20 e (10) 2,30. Tempo: 81s2/5. A
seguir: Leneno, Jeca Luglio e Beta Malma. Dupla Exata:
lOCft

3« páreo - 1") Escabriado (CA. Martins). 2") Oiapoque. V
(1) 1,70; D (13) 2,20; P (1) 1,00 e (5) 1,20. Tempo: 85s3/5. A
seguir: Janine, Uraiba e Cristie. Não correram Bem Lido,
Mucha Plata e Trajan.
4« páreo - 1") Anjou (J.M. Silva). 2") Rocard. V (1) 1,00; D
(14) 1,70; P (1) 1,00 e (6) 1,00. A seguir: Lord, Bruneto e
ShotLancer. Não correram Daimlere Jaboatão.
5? páreo - ly) Salvador (R. Costa). 2') Opríncipe. V (6)
3 20; D (23) 2,90; P (6) 2,00 e (4) 2,00. Tempo; 83s. A seguir:
El Lord, Urutank e Faites. Dupla Exata: 18s20. Não
correram: Crossing Road e Sisão.
6« páreo - 1') Damson (R. Marques). 2") Itanhandu. V (8)
15,00; D (44) 6,20; P (8) 2,9C e (7) 1,20. Tempo: 10s3/5. A
seguir: Frade, Sinxó e Make-Luck. Não correu: Kentucky.
7'páreo - lg) Recíproca (J. Ricardo). 2") Ursa Maior. V (7)
2,50; D (14) 2,30; P (7) 1,40 e (1) 1,30. Tempo: 62s. A seguir:
Compressora, Markab e Petaka.
8y páreo - lg) MQuarter Master (E. Marinho). 2<>) Verner.
V (3) 3,00; D (23) 5,50; P (3) 2,40 e (5) 2,50. Tempo: 62sl /5.
A seguir: Days of Love, Tche Panache e Royal James.
9? páreo - l9) Ianisco (J. Pinto). 2") Fortefé V (1) 2,30; D
'(13) 2,70; P (1) 1,50 e (8) 3,80. Tempo: 75s2/5. A seguir:
iüanjak, Gran Beau e Fair Field. Dupla Exata: 44,60.

Parreira apoia a renovação
E vê até vantagem na saída dos jogadores do Flamengo

%MHt <J90 *mmr^ _ _ ITL ^B|^fiMMHl' i^MMaâáãa—matf""—" ¦~'™*^m****__r^_\ ^^a\W\— ¦ V^ ___________________- • "*^*r^*%^^7 ^^mmmmBBM """^^JJ^VE»Z^.^.^.^.^.^.^.^.^.^^E?vr*^»^^fl IM5C
Mã^ "" ^P^~ **5__ ^m a9*^ **Bl WrM-í a^^^am MrBi _r
W__ÊÈ_______\ mmi '• ¦ '^am^f^_^%wB\Bm^B^f—\\\^^mm*^^m^^mm_w "\ 

__\^__\. mBBBBBm mamM

^^^^^ ____________ aMM—t M—BtBB/af^ m ___ mm ^aw& BàW^ ^^B BBBBBBmm~~m\ 
~B—^mmmwJ

W' * TT^HSBB5i»ÍLr °.*C Vb ^^Í^ÍBlb í

** -—BBaW BBBBBJ • 'Wamr ¦¦• ~*'"' ¦'-*'¦• ¦-' ~t:__w''. t"}í_____________1atitíÉ:'\~~Lm"' ''¦¦*/'.*• *s}>/-^_

__r _____W 
' -jrtf.t- * * * * V**.-1 ~ ' ^^~ffi''^,a».-v^^*^ty^

jbW BmwmBB^m ^Bet* ' ti '* *-**' * *^ ¦ .. * »%* - f

wxm
Careca não participa do coletivo de

hoje, já que amanhã seguirá com a delegação do
Sáo Paulo que jogará nos Estados Unidos

Flu contrata Roberto
Ex-atacante do Vila Nova custou 45 milhões

O Fluminense perdeu o centroa-
vante Roberto, do Internacional-PA,
trocado com o Guarani por Vilson
Tadei mais Cr$70 milhões, mas con-
tratou ontem outro Roberto, também
centroavante, ex-jogador do Vila No-
va, de Goiás, que estava no Barcelo-
na, do Equador. Roberto chegará na
segunda-feira ao Rio para acertar as
bases do contrato com dirigentes do
clube carioca. O passe do atacante
custou ao Fluminense CrS 45 milhões.

Além do centroavante, o zagueiro
Edinho, do Volta Redonda, deverá ser
comprado até a próxima semana.
Quanto a Amauri, a proposta feita
pelo Vasco, de CrS 20 milhões à vista
ou Cr$ 25 milhões em cinco vezes, não
sensibilizou o vice de futebol Nilton
Graúna, que exige para liberar o jo-
gador Cr$ 25 milhões à vista ou duas
parcelas de CrS 15 milhões.

Com as vendas de Tadeu ao Forta-
leza por CrS 20 milhões; Eraldo ao
Sporting, de Lisboa, por Cr$ 30 mi-

lhões; e a provável cessão de Amauri
ao Pinheiros por Cr$ 25 milhões, o
Fluminense já dispõe de CrS 145 mi-
lhões para reforçar o time. É que um
grupo de associados doou ao clube
CrS 70 milhões para apoiar a contra-
tação de dois jogadores de prestígio.

Mirandinha, do Náutico, titular da
Seleção Brasileira de Novos que dis-
putará o torneio de Toulon, para o
comando do ataque, e Luvanor, do
Goiás, também na Seleção convocada
por Sebastião Papola, ou Cléo, do
Palmeiras, para o meio campo, conti-
nuam sendo os nomes mais cogitados
nas Laranjeiras e pelos quais o Flumi-
nense fez oferta para compra, incluin-
do jogadores do seu elenco.

Alguns dos atuais titulares ainda
podem ser negociados. Delei e Wilsi-
nho tanto podem ser trocados por
algum craque como vendidos se sur-
gir uma proposta efetiva. Delei, inclu-
sive, anda irritado com o leilão a que
foi submetido e quer sair.

j^^^lL '— * "\^M__yífÊm_^^^^^m_____^_vâ^S^i

Mirandinha e um outro
jogador que o Flu pode
anunciar como mlorço

Botafogo pega
a Seleção do

Japão na terça
Iniciando sua excursão ao exterior,

; o Botafogo estreará terça-feira em
Tóquio, diante da Seleção do Japão. A

! temporada prosseguirá em gramados
! da Tailândia, indonésia, Coréia, Hong
i Kong, Macau e Los Angeles. Por es-

sas partidas, o Botafogo receberá CrS
80 milhões, dos quais CrS 15 milhões
já foram pagos pelo empresário Juan
Figger.

Apesar dos desfalques de Paulo
Sérgio, sem contrato; Abel, contundi-
do, Alemão e Geraldo, cedidos às
Seleções Brasileiras Principal e de
Novos; o treinador Zé Mário está
confiante numa boa campanha.

Coríntians e Vasco
abrem o Quadrangular
Palmeiras enfrenta a Udinese no 29 jogo

MOSAICO

Bangu quer
Figueiredo para

o campeonato
O presidente do Conselho Delibera-

tivo do Bangu, Castor de Andrade,
promete a contratação de mais um
zagueiro, que completaria o novo se-
tor defensivo. Após a decisão da Taça
de Ouro, o Bangu tudo fará para
comprar Figueiredo, do Flamengo,
que, na opinião do treinador Moisés, é
o zagueiro ideal para a sua equipe no
Campeonato Estadual.

SÃO PAULO - Coríntians x Vasco,
às 19hl5m, terça-feira, será o primei-
ro jogo do torneio internacional pro-
movido pelo Palmeiras, que enfrenta-
rá o Udinese, às 21hl5m, no segundo
jogo da programação dupla de aber-
tura. A decisão do quadrangular, en-
tre os vencedores dos jogos da pri-
meira rodada, está marcada para
quinta-feira (feriado), às 17 horas,
jogando na preliminar, às 15 horas, os
perdedores de terça, em disputa do
terceiro lugar.

Todos os jogos serão no Parque
Antártica e se houver empate no
tempo normal, o vencedor será co-
nhecido através da cobrança de pé-
naltis. Os preços dos ingressos para a
primeira rodada são estes: arquiban-
cadas - Cr$ 800; numeradas cobertas

- CrS 3.500, e descobertas - CrS 2.500.
Para a rodada decisiva, haverá majo-
ração: arquibancadas - CrS 1 mil; nu-
meradas cobertas - CrS 4 mil, e desço-
bertas - CrS 3 mil.

SÃO PAULO
A expectativa no Morumbi é em

relação à presença ou não do zaguei-
ro Oscar na delegação que viajará
amanhã à noite para disputar um
torneio nos Estados Unidos. Afastado
do futebol há 40 dias, por causa de
uma contusão no joelho, o próprio
Oscar se mostra pessimista com sua
recuperação. Aliás, se a equipe medi-
ca do dr. Amatuzi chegar à conclusão
de que só a cirurgia livrará o jogador
do problema, Oscar será operado ime-
diatamente, para voltar ao time ainda
no primeiro turno do campeonato.

A desconvocaç.io dns jogadores do Flamengo - Lean-
dro. Marinho. Júnior e Zico - si- trouxe prejuízos para a
Seleçãu Brasileira, apresentou uma vantagem para o
treinador Carlos Alberto Parreira: antecipar o processo de
renovação da equipe que o treinador pretendia promover
gradativiimente. Parreira reconheceu isso onlem e upon-
tou ainda um fato favorável ao prosseguimento do seu
trabalho, que é poder definir um time para a excursão á
Europa antes do embarque no próximo dia,'de junho.

A Seleção Brasileira perdeu em experiência eentrosa-
mento. mas terá um lime jovem e disposto a voltar invicto
da Europa, comentou Parreira, que admitiu escalar esta
equipe para os quatro amistosos:' Leão. Betáo. Márcio.
Luisinho e, Pedrinho. Batista. Pita e vkraif Paulo
Isidoro. Careca (Roberto) e Éder. Careca não participa do
coletivo hoje. pois viaja amanhã com o São Paulo para os
EUA.

Essa base. sem a presença dos jogadores do Santos.
que se incorporam ao urupo depois da decisão da Faça de
Ouro, faz o primeiro coletivo hoje contra os |uniores do
Vasco, em Sào Januário, ás 16h30m, Alemão entra no
lugar de Pita e Carlos Alberto Borges treina na ponta
direita na vaga de Paulo Isidoro.

Parreira já introduzirá uma mudança tática na equipe
com a colocação de Sócrates na função de Zico. Pita
passará a desempenhar o papel que o atacante do Corín-
tians desempenhava anteriormente. É pensamento do
treinador experimentar o maior número de jogadores na
excursão, visando desenvolver as suas observações.

São cinco estreantes na Seleção de Parreira - Betáo.
Alemão. Pita. Edson e Toninho Carlos - levando-se em
conta que Pita mesmo convocado por Telê Santana náo
chegou a garantir a condição de titular como acontece
agora. Segundo o técnico, os substitutos dos jogadores do
Flamengo, com exceção de Vladimir. |á tiveram experièn-
cias em equipes inferiores da CBF

Ontem, a Seleção Brasileira fez treino tísico pela
manhã no Itanhangá e, à tarde. Carlos Alberto Parreira
dirigiu um treino tático em que procurou posicionar a
defesa, "setor onde se começa a armar um ume'''.

No final. Parreira, satisfeito, disse que a vontade dos
jogadores e o espirito de colaboração do grupo lhe
permitem assegurar que lera' êxito nos qqatro jogos
contra Portugal. País de Gales. Suíça e Suécia.

Luisinho ficou de fora
Luisinho, que amanheceu com uma infecção intesti-

nai, foi o único que não participou do treino físico-técnico
da Seleção Brasileira dirigido ontem, pela manhã, pelo
técnico Carlos Alberto Parreira no Itanhangá Golfe
Clube, em São Conrado. O zagueiro, porém, não chega a
preocupar o médico Arnaldo Santiago, para quem ele já
poderá estar recuperado e participando normalmente do
coletivo de amanhã.

Os jogadores acordaram cedo e, sob uma temperatura
fria. chegaram às sete horas no clube de golfe, onde se
exercitaram durante cerca de duas horas, orientados pelo
preparador físico Admildo Chirol. A descontração marcou
a atividade de ontem cedo, quando os jogadores mostra-
vam-se alegres e bem dispostos.

Lasmar explica Reinaldo
BELO HORIZONTE - "Essa informação é falsa e não tem
cabimento". Desta forma o médico Neilor Lasmar, do
Atlético Mineiro e ex-integrante da comissão técnica da
Seleção Brasileira, reagiu ao tomar conhecimento das
declarações do supervisor Gilmar dos Santos, que lhe
atribuiu a responsabilidade pela ausência de Reinaldo na
Copa do Mundo da Espanha, na tentativa de provar que o
centroavante não tem condições físicas de participar da
Seleção. .

Todos sabem que o Telê cansou de falar que só nao
convocava o Reinaldo para a Copa porque ele estava em
má fase técnica. O treinador achou que havia, no momen-
to, jogadores em melhores condições de ocupar a posição
e só por isso não o convocou - lembrou Lasmar.

O médico, que acompanhou todo o processo de
extração dos meniscos do jogador, garante que Reinaldo
não apresenta nenhuma insuficiência física em função do
problema. E, como prova, citou uma estatística do depar-
tamento de futebol do Atlético, segundo a qual ele
participou de 90 por cento dos jogos do clube este ano,

O Reinaldo tem condições como outro qualquer,
mas principalmente porque é um jogador genial e é
duramente caçado pelos zagueiros. Agora mesmo sofreu
uma entorse no tornozelo, o que não tem nenhuma
relação com o seu antigo problema no joelho - salientou o
médico.

Lasmar disse, ainda, que, convocado para as elimina-
tórias do Mundial-82, Reinaldo teve boa participação na
Seleção e garantiu a classificação do Brasil ao marcar o
gol na vitória sobre a Bolívia. Depois, acrescentou o
médico, participou sem qualquer problema da excursão à
Europa da equipe dirigida por Telê Santana.

Desempregados têm
festa no Caio Martins

LL

As raias estão pesadas e o tempo continua
fechado sobre o hipódromo. Desta forma, são remo-
tas as possibilidades de a grama ser franqueada, a
não ser para o Cirande Prêmio, neste final cie semana.
'A raia de areia, na manhã de ontem, apresentou-se
bm boas condições, tanto que Gangster Boy apron-
lou bem nos 700 em -Lis. Mas, caso as chuvas cessem,
'a,pista ficará agarrando para a corrida de amanhã.
Surgindo, assim, a possibilidade de termos novamen-
jè a cerca externa, que sempre modifica o resultado
das carreiras.

ACIDENTADO
(i. !•". Almeida sofreu um acidente na manhã de

jantem, quando exercitava a potranca Tuyunabé,
Jnscrita na tarde de domingo. Goncinha. pegado de
Surpresa, caiu do dorso da filha de Tuyuty e foi
levado para o hospital, uma vez que acusava dores
nas pernas. Todavia, os exames realizados revelaram
[que nada de grave aconteceu com o piloto, mas é
[rtossfvel c|ue ele não alue neste final de semana.

APOSENTADORIA
No projeto apresentado pelo deputado Léo Si-

iinõfs sobre os profissionais do turfe. não consta a
aposentadoria dos jóqueis. Assim, o presidente du
classe, treinador .layme Moniz de Aragão. vai dirigir
ao parlamentar uma explicação sobre o assunto,
para que seja acrescentada ao projeto, estipulando
Cm 2r> anos o tempo para os jrtqueisaposentar-se.

América joga
bem e derrota
Atlético: 3x1.

LUANDA - O América começou on-
tem sua excursão com uma convin-
cente vitória de 3 x 1 sobre o Atléti-
co, campeão da Luanda, gols marca-
dos por Donato e Gilberto no primei-
ro tempo contra um de Butto e o
terceiro assinalado por Moreno.

A equipe carioca, mesmo sentindo
os efeitos da viagem, conseguiu im-
primir um bom ritmo de jogo e não
teve maiores problemas. Agora o time
se prepara para na quarta-feira en-
frentar a equipe do 1" de Agosto. No
Rio, os dirigentes não admitem a
venda do lateral Airton, considerado
como "inegociável".

Treinamentos na terça e quinta à tarde
O grupo é formado por vários joga-

dores conhecidos, como Afonsinho
O grupo de 40 jogadores desempre-

gados, que estão treinando sob a su-
pervisão dos técnicos Altair, Jair Ma-
rinho e Djalma Dias para manter o
condicionamento físico, foram oficial-
mente apresentados ontem em coque-
tel realizado no Estádio Caio Martins
(Niterói) com as presenças de Zico,
presidente do Sindicato dos Atletas
de Futebol do Rio; Milton Copolilo,
ex-jogador do Flamengo e atual ad-
ministrador do estádio; Paulo Sérgio,
goleiro do Botafogo; e os represen-
tantes do secretário de Esportes e
Turismo do Estado, Trajano Ribeiro,
que não pôde estar presente em fun-
ção de uma reunião marcada com o
governador Leonel Brizola.

que já participou da experiência do
"Trem da Alegria" e agora é um dos
líderes da iniciativa. O estádio Caio
Martins foi cedido por Trajano Ribei-
ro para que eles pudessem realizar os
treinamentos às terças e quintas-
feiras, de 14 às 17 horas. O material
esportivo foi doado por Sócrates, que
o conseguiu junto a uma empresa do
ramo.

- Pela primeira vez alguém olha de
maneira solidária para esses jogado-
res desempregados, que ficam sujei-
tos a empresários gananciosos - disse
Copolilo, elogiando o apoio do secre-
tário de Esportes e Turismo.

TÉCNICO EM
ELETRÔNICA

•Empresa Jornalística necessita. Preferen-
cialmente com experiência em equipa-
mento de composição PHOTON, para tra-
balhar em Brasília. Enviar curriculum
vitae com pretensão para portaria deste
jornal n° 7130. I
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Gil Moniz Viana

Feriado força
antecipação
das apostas

Em virtude do feriado nacional da
próxima quinta-feira (Corpus Christi)
o encerramento das apostas do teste
652 foi antecipado para quarta-feira,
dia 1 de junho, em todo o País. Vale
ressaltar que o teste 652 da Loteria
Esportiva será o último com o pteço
antigo, ou seja, Cr$ 25 cada apostas,
com um mínimo (duplo) de Cr$ 50 e o
máximo, cinco duplos e três triplos,
no valor de CrS 21.600, em cada car-
tão. A nova tabela de preços da Lote-
ca, só entrará em vigor a partir do
leite 653 de 11 e 12 de junho.

Remi não admite ser
2- reserva no Grêmio
E agora quer definição dos dirigentes

PORTO ALEGRE - A contratação,
por empréstimo, até o final do ano,
com opção de compra por Cr$ 50 mi-
lhões, do agora ex-goleiro do Vasco,
Mazaropi, por parte do Grêmio, dei-
xou o ex-titular da posição. Remi,
muito magoado. Por isso. ele se reu-
niu com o vice-presidente de futebol,
Alberto Galia, para pedir uma defini-
ção da sua situação. Ele não admite
ser o segundo reserva, atrás de Maza-
ropi e de Beto, o novo titular. A
tendência é Remi ser vendido depois
de o Grêmio encerrar a sua participa-
ção na Libertadores da América.

O Grêmio voltará a jogar pela Li-
bertadores na noite da próxima terça-
feira, nesta capital, contra o Bolívar,

de La Paz, que virá motivado com a
perspectiva de um prêmio extra ofere-
cido pelo Flamengo, de Cr$ 50 mi-
lhões. Em caso de empate, o Grêmio'
terá assegurado a sua classificação
como representante do Grupo II na
próxima fase da Libertadores, antes
mesmo de enfrentar o Flamengo, dia
6 de junho, no Maracanã.

Para o jogo de terça-feira, o Grêmio
entrará em campo com uma equipe
bastante modificada com relação à
sua ultima partida pela Taça de Ouro,
contra a Ferroviária. O Grêmio en-
frentará o Bolívar com Beto; Paulo

.Roberto, Baideck, De Leon e Paulo
César; China, Osvaldo e Titã; Renato,
CaioeTonho.
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Figueiredo na decisão
Zagueiro entra na vaga de Mozer e Vítor volta ao meio-campo
~^ A,-:,hnn 

r, mktérin Figueiredo será mes- só acontecerá hoje, no último co
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Leandro saiu na metade do treino, reclamando de fortes dores
no pé esquerdo, tica fora do coletivo de hoje e do treinamento de amanhã,

mas tem presença garantida ,10 jogo-decisão contra o Sanlos

Acabou o mistério; Figueiredo será mes
mo o zagueiro que substituirá Mozer na
decisão de domingo contra o Santos. Ape-
sar de lodo o clima desuspense e expectati-
va mantidos pelo treinador Carlos Alberto
Torres, que preferiu deixar para divulgar
apenas hoje a escalaçâo oficial do time,
ficou evidenciado pelo coletivo de onlem
que a equipe já está definida - como o
próprio técnico garantiu - e será a mesma
dos últimos jogos, apenas com a entrada de
Figueiredo e a volta de Vitor ao meio-
campo. Assim, Robertinho continuará no
banco de reservas, como opção para entrar
durante o jogo decisivo, pois ele só atuou
nos dez minutos finais do treino.

Figueiredo treinou durante todo o tempo
(45 minutos, divididos em três partes) do
coletivo ao lado de Marinho e mostrou que
ambos estão bem entrosados. E nem o fato
de Marinho ter trocado de posição, pois
atuou pelo lado esquerdo, enquanto Figuei-
redo ficou no lado oposto, influiu no rendi-
mento da dupla de área. Esta troca de setor
era o que mais preocupava Carlos Alberto
Torres e por isso ele chegou a pensar em
testar Ademar ao lado de Marinho, o que
acabou não ocorrendo no treino de ontem e

Zagueiro tranqüilo
quer ser bi da Taça

Agora estou mais tranqüilo e confiante.
Treinei o tempo todo no time titular e isso é
bom sinal. Jogar esta decisão com o Santos
é muito importante para mim. No ano
passado, entrei no time justamente nas
partidas decisivas com o Grêmio e fomos
campeões. Agora, quero repetir a dose e ser
bicampeão do Brasil.

Figueiredo era a própria imagem da ale-
gria após o coletivo de ontem, na Gávea,
bem ao contrário daquele jogador que, na
véspera, saíra do treino realizado no Mara-
cana triste, abatido e inseguro.

É muito fácil atuar ao lado do Marinho.
Jogamos juntos durante muito tempo e não
entendi o motivo de se questionar tanto
agora uma possível falta de entendimento e
entrosamento entre nós dois. Quero ser
titular novamente e prometo não decepcio-
nar.

só acontecerá hoje, no último coletivo da
semana, pois Ademar sabe jogar pela es-
querda.

Mas como o próprio técnico disse ontem
que já havia avisado aos jogadores quem
jogaria no domingo, ficou evidente que nâo
existe mais dúvidas quanto ao substituto de
Mozer na zaga e a experiência com Ademar
é apenas para despistar ou confundir,

Conversei com os jogadores a fim de
ouvir sugestões e opiniões e cheguei a
conclusão de que nossos pontos de vista
coincidem, ou seja, o negócio 6 mexer o
menos possível no time.

Carlos Alberto Torres ficou satisfeito
com o rendimento do time no coletivo, pois
foram corrigidas as falhas cometidas no
treino da véspera, no Maracanã. Os titula-
res golearam por 6 x 1. gols de Baltasar (2),
Zico (2), Vitor e Júlio César, enquanto
Robertinho fez o dos reservas. O time que
treinou e enfrentará o Santos foi este: Raul;
Leandro, Figueiredo, Marinho e Júnior; Vi-
tor, Adilio e Zico; Elder, Baltasar e Júlio
César.

O que mais me agradou no coletivo foi
a total descontração dos jogadores - disse
Carlos Alberto no final,

Leandro sente o pé
mas foi só o susto

. Leandro voltou a dar um grande susto
em todos que assistiam ao coletivo de
ontem do Flamengo, na Gávea. O treino já
estava no final do segundo tempo quando
ele foi obrigado a sair de campo, devido as
dores no pé esquerdo, no joanete. Logo
atendido pelo médico Célio Cotecchia, ficou
imediatamente afastada a possibilidade de
ele desfalcar o time no domingo.

NADA DE GRAVE
Não foi nada de grave. Mas vou ficar

fora do coletivo de sexta-feira (hoje) e farei
apenas treinamento na piscina. No sábado
(amanhã) eu devo participar da recreação.
Os médicos queriam me poupar dos treinos

-desta semana, mas como vamos decidir o
título no domingo, eu mesmo tomei a ini-
ciativa de forçar o ritmo a fim de entrar
com tudo e ser bicampeão brasileiro.

Calça velha vai
proteger Arnaldo

Não teme agressão de Dunshee
Ameaçado de agressão física pelo presidente do Fia-

mèngo, Antônio Augusto Dunshee de Abranches, o árbi-
tro Arnaldo César Coelho não exigira nenhuma proteção
especial domingo, na decisão da Faça de Ouro. no Mara-
cana Sua única defesa será uma calça velha, com cerca de
2U anos de uso, que ele vestirá ao sair de casa para o
estádio.

Ela sempre me deu sorte e agora vai me proteger
mais uma vez -garante 0 juiz,

Trata-se de uma calça de tergal muito puída e
desbotada. Originalmente vermelha, o tempo serviu para
emprestar uma tonalidade escura, cor de tijolo. A roupa
representa, para Arnaldo, unia espécie de talismã que o
protege e lhe dá sorte. Ele só não a levou para a Espanha,
onde apuou a final da Copa do Mundo, porque sabia a
obrigatoriedade de usar o uniforme da FIFA.

Np entanto, Arnaldo veste esta calça antes de todos
os jogos que dirige, desde o início da sua carreira. Ele diz
que constantemente precisa escondê-la para que a sua
mulher não jogue Iora. junto com outras roupas velhas.

Todos os árbitros são supersticiosos - justifica-se. -
Eu mesmo tenho outras superstições menores, algumas
tão banais que nem vale a pena falar. Mas a maior delas é.
realmente, esta calça.

TREINAMENTOS
Arnaldo, porém, não se limita ás suas superstições.

Ele também procura se preparar o melhor possível antes
de cada partida, sobretudo quando está em jogo um título
importante como o do Campeonato Brasileiro. 0 juiz
intensificou bastante seus treinamentos esta semana e
garante que está em condições para correr os 90 minutos e
mais a prorrogação, se for o caso.

Normalmente. Arnaldo corre na Praia de Ipanema em
dias intercalados. Agora, contudo, ele tem trabalhado
diariamente para aprimorar o seu condicionamento físico.
Pela manhã, corre na areia, faz abdominais e exercícios
localizados. À noite, corre novamente, desta vez no
calçadão. percorrendo um total diário de seis quilômetros.

Arnaldo procura dirigir a sua atividade no futebol
segundo uma filosofia: passar pelo jogo sem ser lembrado.
Ele acha que. após a partida, a torcida tem que rememorar
os lances mais bonitos e as jogadas mais emocionantes,
não a atuação do árbitro. Considera-se, lambem, bem
preparado psicologicamente.

Jogadores pedem 3 milhões
Júnior, Zico, Leandro e Marinho querem compensação.
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- Eu acho que o presidente do Flamengo
não tem intenção de nos prejudicar.

É esta certeza que leva Júnior a acreditar
que ele, Zico, Leandro e Marinho receberão
uma compensação pelos CrS 3 milhões que
cada um deixará de ganhar por não partici-
parem da excursão da Seleção Brasileira à
Europa. Eles receberiam USS 4 mil - cerca
de CrS 2 milhões - de uma empresa de
material esportivo e mais USS 2 mil - 1
milhão, aproximadamente - entre gratifica-
ções, diárias e direito de arena.

Júnior, a exemplo dos seus companheiros

desconvocados, considera justo que o Fia-
mengo, que fez carga junto à C BF para não
3S ceder, compense-os pelo prejuízo, o que
poderia acontecer, segundo ele, nos amisto-
sos nos Estados Unidos ou no Mundialito
de clubes, na Itália. O lateral voltou a dizer
que o seu desejo era estar na Seleção:

- Seleção é Seleção. Não foi à toa que
garanti a camisa 6, mas sim à base de muito
esforço e trabalho. Tanto eu como o Zico
preferíamos excursionar à Europa. Porém,
temos que acatar a decisão da diretoria do
Flamengo.
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Jogadores treinaram as
cobranças de pênaltis até escurecer, pois

querem usar Iodas as armas

Time preparado
para os pênaltis

Se depender da vontade
do técnico Carlos Alberto
Torres, não será preciso
nem disputar a prorroga-
ção de 30 minutos prevista
para o caso de o Flamengo
vencer pela diferença de
um gol - o que igualaria o
saldo dos dois times. No
entanto, o treinador quer
que o time esteja preparado
até para as cobranças de
pênaltis, se for preciso, e já
definiu os cinco batedores:
Zico, Baltasar, Júnior, Adi-
lio e Leandro.

O treino hoje será inicia-
do mais cedo, às 15h30m,
para que os cinco cobrado-
res possam, após o coletivo,
exercitar a pontaria, tendo
em vista que, como está
escurecendo rapidamente,
resta pouco tempo.

Valido acredita
em novo título

- A fatalidade já aconte-
ceu em São Paulo. A nossa
defesa foi burra e levou
dois gols em cruzamentos.
Agora vamos vencer, custe
o que custar. O Flamengo
vai ser novamente cam-
peão do Brasil e do Mundo.
Domingo, vamos mandar o
Santos para o raio que o
parta.

Autor do gol que deu o
tricampeonato carioca ao
Flamengo em 44, na vitória
de 1 x 0 sobre o Vasco,
Augustin Valido foi a gran-
de atração de ontem, na
Gávea. Ele recordou um jo-
go realizado em 1937 em
Santos, quando o Flamen-
go teve de viajar dois dias
de navio, numa viagem ter-
rível e muito cansativa. "E
assim mesmo ganhamos de
2 x 1", disse Valido.

Marinho quer
marcar Serginho

- Vou conversar com o
Carlos Alberto e pedir a ele
que me deixe com a missão
de marcar o Serginho, no
jogo de domingo. Já estou
acostumado com ele e co-
mo tenho boa estatura pos-
so levar a melhor nas bolas
altas, pois o Serginho tem
pouca impulsão.

Marinho disse que prefe-
re ficar com a responsabili-
dade da marcação sobre
Serginho, pois acha que se-
rá melhor para o time o
fato de Figueiredo atuar na
sobra. O zagueiro garante
que não dará um minuto de
liberdade ao atacante.

- Vou colar nele o tempo
todo e para onde o Sergi-
nho for eu estarei grudado
no seu calcanhar. Dessa
vez ele não fará gol em
cima da gente, eu garanto.

LUIZ AUGUSTO ERTHAL
As lavas do vulcão

Não é a primeira vez que uma
decisão de campeonato se encontra
envolvida por um ambiente tenso e,
de certa forma, assustador. Nãe) se-
traia da tensão natural que se apo-
dera de dois limes antes do duelo
definitiva pela posse de um titulo. O
(pie assusta não são os eventuais
nervosismo e intranqüilidade elosjo-
gaeleires.às vésperas de uma partida
Importante, mas sim o clima de guer-
ra erilido em torno de um jogo que
deveria marcar uma festa ele técnica,
habilidade e emoções*

A prometida desforra da torcida
rubro-nrgru sugere conseqüências
desastrosas e lastimáveis. E verdade
(pie os torcedores do Santos não se
caracterizaram pela cortesia em São
Paulo e chegaram a cometer atos de
vandalismo nas imediações do Mo-
rumbi - um procedimento que se vem
transformando em 

'rotina nos jogos
de futebol. Entretanto, uma recepção
hostil aqui no Rio só contribuirá
/tara elevar o processo de violência
nos estádios a dimensões culastreifi-
cas. sobretudo numa partida que,
sigundo as primeiras estimativas,
deverá reunir perto de 150 mil pes-
soas.

t) mais revoltante, contudo, é sa-
ber (pie essa guerra está sendo incen-
livada justamente par (/nem teria a
obrigação de trabalhar fiara en-
prundccer o espetáculo. (Juundo a

presiden le do Flamengo ameaça en-
Irar em campo e agredir o árbitro
Arnaldo César Coelho, movido por
sua própria avaliação de honestidá-
de e integridade do juiz. os lorcedo-
res também se /tdgum lio direito dc
recorrer à violência para exercer o
seu conceito de lllsllça.

A reação dos torcedores não é
totalmente injustificada. Afinal, o
trabalhador que sofre no dia a-dia
todas as formiisj/e pressão e repres-
são - que vão desde as precárias
condições ele vida até a ausência
quase absoluta ele canais de partici-
pação coletiva -. deixa-se levar pela
correnteza do único movimento de
massa no qual es/ó integrado: a
futebol. Dui á desrepressão, ei possi-
bilidade dc extravasar um grito silfo-
cudo, a inteira liberdade de xingar o
juiz, falar palavrões em coro e liosli-
lizar o "inimigo". Unia absurda
transferência ele revoltas e frustra-
ções, acionada pela deliciosa senso-
ção ele forcei e invulnerabilidade da
massa compacta e arrebatadora.

Mas. da sua superior posição de
dirigente insensato. Antônio A ugltsto,
Dunshee de Abranches não será
atingido nem afetado fidas Iragé-
dias ipie pode alimentar. Simples
mente fomenta a erupção do vulcão,
tomando O.s devidos cuidados /tara
manter se longe e protegida das la-
tas chame/antes
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RECORDE
168 milhões de renda

A decisão da Taça de Ouro. domingo, estabelecerá
novo recorde de renda e. caso sejam vendidos os 154.603
ingressos existentes, estabelecerá uma arrecadação de
CrS 168.570.0ÒÓ. O recorde atual pertence ao primeiro jogo
decisivo, no Morumbi, com CrS 107.514.350 e a maior renda
do Maracanã foi registrada rio amistoso entre as Seleções
do Brasil e da Alemanha Ocidental, no ano passado:
CrS 102.S77.200.

A venda antecipada começa boje, das 9 às 19 horas.
em quatro locais: Teatro Municipal. Guanatur Turismo
(Copacabana), Lojas A Samaritana (Niterói) e no próprio
Maracanã -as bilheterias I, 2,e 10 venderão ingressos de
arquibancadas e ãs li. 7e 10, os de cadeiras.

Torcida fica imprensada
Imprensar e abalar a torcida do Santos no Maracanã.

Esta é a intenção das torcidas organizadas do Flamengo,
que prometem ocupar praticamente todo o anel do estádio
e incentivar incansavelmente o seu lime na decisão da
Taça de Ouro. E a principal arma para calar os adversários
será o lançamento de uma nova facção, a Fla-Noel. de Vila
Isabel - o nome é uma homenagem ao compositor que
popularizou o bairro. Noel Rosa.

Um grupo de 75 ritmistas da Escola de Samba Império
Serrano marcará o batismo da nova torcida, que se
posicionará, estrategicamente, próxima às grades que
dividem as arquibancadas das cadeiras, do lado direito,
reservando uma minúscula faixa para os torcedores do
Santos. Os rubro-negros acreditam que a zoeira da bateria
ensurdecerá os paulistas e motivará os demais torcedores
a ocupar, primeiro, aquele espaço, delimitando a fronteira
entre as duas torcidas.

Por outro lado. 0 torcedor Cláudio, da Raça Rubro
Negra, pediu ontem áò capitão Siqueira, chefe do policia-
mento dò Maracanã, que realize a operação pente-fino e
reviste todas as salas de torcida do estádio para evitar que
os santistas levem foguetes. A Fladureira realizará domin-
go nu Travessa Almerinda Freitas, a "Concentração da
Vitoria" a partir das 10 horas, com churrasco e chupe.

Serginho não deixa
torcedor ser linchado

Pula alambrado para evitar um massacre
tante dos jogadores Serginho, Joáo Paulo,

SANTOS - Três passes errados do médio
volante Toninho Silva, que será escalado
no lugar de Lino (machucado) no jogo
decisivo contra o Flamengo.foram suficien-
tes para que alguns torcedores vaiassem e
xingassem o jogador durante o mini-
coletivo de ontem à tarde, que acabou
sendo encerrado antes da hora pelo técnico
Formiga.

Do grupo de torcedores que estavam nas
arquibancadas e tentaram agitar o tranqüi-
lo ambiente da Vila Belmiro, um deles foi
perseguido e agredido por outros santistas
e só não foi linchado graças a intervenção
do centroavante Serginho, que, mesmo
aborrecido com as vaias, decidiu pular o
alambrado e proteger o torcedor.

Bastante nervoso, o técnico Formiga gri-
tava: "povo ignorante, povo ignorante, que
não deixa a gente trabalhar em paz". Por
causa dos tumultos de ontem, o presidente
decidiu que somente associados e a impren-
sa poderão assisür o coletivo que será
realizado hoje cedo. Depois de exigir bas-

Paulo Isidoro, Camargo, Pita e Toninho
Oliveira. O treinador dizia que havia ficado
satisfeito com os 25 minutos de treinamen-
to:

- Gostei sim, foi muito proveitoso esse
minicoletivo, pois o time mostrou um bom
entrosamento. Estamos tranqüilos. Esses
agitadores náo vão tirar a tranqüilidade da
minha equipe, eles podem ficar certos disso.
Só náo posso admitir que meus jogadores
sejam vaiados, isso náo.

Conformado com a ausência de Lino. que
continua com o tornozelo esquerdo muito
inchado, o treinador confirmou a escalaçâo
do médio volante Toninho Silva, mas dei-
xou para hoje a definição de quem será o
ponta direita contra o Flamengo: Camargo
ou Paulinho Batistote. Dizendo que o jogo
deverá ser decidido nos 90 minutos e não
em prorrogação ou cobranças de pênaltis,
Formiga garantiu que o Santos nâo está
com o menor medo de ter que decidir o
título no Maracanã.

Ramiro pede a ajuda da torcida carioca
Ramiro Valente, representante do Santos

no Rio, escreveu carta aberta à imprensa
carioca em nome do presidente do seu
clube, que acabou cancelando sua vinda ao
Rio para solicitar uma ação policial mais
efetiva para proteger náo só a delegação
mas também a torcida.

Na carta entregue ontem na sala de
imprensa da CBF, Ramiro conclama a torci-
da do Rio "não rubro-negra" para se unir à
do Santos:

Contamos com os torcedores do Vasco,
do Fluminense, do Botafogo e dos outros
clubes do Rio. Afinal, o Santos é o segundo
clube de toda torcida brasileira.

A delegação do Santos chega amanhã, às
16h30m, e será recebida pelo governador
Leonel Brizola, a quem entregará quatro
camisas de presente e pedirá total proteção
aos jogadores durante a estada no Rio.
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Os ouvintes da Rádio Imperial de Petrópolis, com toda
a certeza, não selembram dele. Afinal, a distância
que separa Giovanni Wilbert Sérvolo de Paulo Giovann
é muito grande. Dono do maior ibope do rádio
brasileiro, que recebe cerca de 5 mil cartas por
semana, ele chegou a abandonar o microfone
para defender um ponto de vista. Hoje,
publicitário de reconhecido
valor — sua agência é a
11°do Rio de Janeiro-,
ele recebeu a equipe de
UH Revista em sua
espaçosa sala no bairro dc
Rio Comprido, onde falou
do início de sua carreira,
tempos em que errava até
ao informar a hora certa.

HAROLDO ZAGER - Conte a
sua vida.

PAULO GIOVANNI - Nasci em
Petrópolis, nas mãos de uma par-
teira, que trouxe ao mundo cente-
nas de crianças, e que por acaso
era minha bisavó. Meus cinco ir-
mãos nasceram nas mãos dela.
Sou o mais velho. Tenho 32 anos.
Meu pai era serrador e minha mãe
dona-de-casa.

HZ - Serrador?
GIOVANNI - E o que corta o

diamante. Tem o que lapida, que é
o lapidador. E tem o que vende,
que é quem ganha a grana. Estu-
dei em Petrópolis até o primeiroano de Economia. Comecei a tra-
balhar em rádio lá, na Imperial.

EDUARDO LACOMBE - Como
você foi parar em rádio?

GIOVANNI - No ginásio, nossa
turma fez uma Comissão de For-
matura, para arrecadar fundos pa-ra o baile no Quintandinha, ür-
questra Tabajara, essas coisas. Fo-
mos então na Rádio Imperial pedir
para darem uma nota para o nos-
so hi-fi. Sou do tempo dos hi-fi!
Achei aquilo muito bacana. Aí um
amigo meu me chamou para tra-
balhar na Padaria Petrópolis, do
pai dele, embrulhando pão. Mas
fiquei com o negócio da rádio na
cabeça, e quando descobri quemeu pai conhecia o diretor de
Esportes da Rádio Imperial...

HZ - De Petrópolis? Transmitia
partidas de pingue-pongue?

GIOVANN,! - Nâo, Serrano x
Fluminense, futebol de salão... Es-
se diretor, Adão Bier, me arranjou
uma vaga como redator de espor-
tes. Eu não entendia nada de es-
portes, mas queria esse bico. Fazia
gilete-press: recortava o Jornal
dos Sports, copiava tudo, mas
mesmo assim não deu. Dois dias
depois, ele falou: "Seu filho não
tem chance, vamos deixar paraoutra oportunidade". Como vi queera um negócio mesmo legal, pas-sei a freqüentar lá na hora do
almoço. Pedia os caras para deixa-
rem eu dar a hora. S Borges
sempre me deixava dar a hora.

EL - "Em Petrópolis, Cidade
Imperial, são 14 horas."

GIOVANNI - Mas nem dar hora
eu conseguia! Dizia que eram cm-
co para a uma quando eram uma e
cinco! Um dia, Alfredo Raimundo,
diretor da rádio, me deu uma vaga
de boy. Meus amigos falaram queera mancada, que rádio não paga-va, mas, ao mesmo tempo que
atendia telefone e entregava car-
tas, lia uns textos lá.

EL-Que texto?
GIOVANNI - Com exceção dos

anunciantes maiores, era tudo ao
vivo. Algumas rádios menores do
Rio ainda mantém o locutor co-
mercial. IX' vez em quando, deixa-
vam eu ler um texto: "Comprem
na Sapatana China". Lendo um,'endo outro, passei a freqüentar o"Manhã da Jovem Guarda", do-
mingo de manhã, feito por Fer-
nando Carlos. Um dia, Fernando
Carlos ficou doente, e quem é que
sabia fazer o programa? (pausa)
Eu. Fiz três meses.

HZ - Como era o programa?
GIOVANNI - Eu dizia: "Agora

vamos ouvir Roberto Carlos''."Agora vamos ouvir Ed Wilson".
Quando Fernando voltou, foi le-

gal, me chamou para fazer o pro-
grama com ele.

EL - Você já batia papo com o
público?

GIOVANNI - Não, era um pro-
grama musical. "Fulano de tal pe-diu para ouvir..." Não me lembro,
mas imagino que a gente imitava
Roberto Carlos; "E uma brasa,
mora. Vamos ouvir o Tremen-
dão". Passou o tempo, pintou uma
vaga de locutor. Passou mais tem-
po, me deram um programa de
tarde, três às quatro, chamado"Bom à Bessa". Depois, me deram
um programa de manhã, "Musis-
how", de 3 horas. Fiquei na Im-
perial 3 anos e meio.

HZ - Onde você estava quandoestourou a Revolução de 64?
GIOVANNI - Acampando. Era

escoteiro. Estava moinado como
um pinto, tinha caminhado de
Corroas até o Véu da Noiva, na
chuva.

HZ - Em Petrópolis, São Pedro
protestou.

EL - Mas Petrópolis estava tão
tranqüila que o Batalhão de Infan-
taria sediado na cidade saiu para
Três Rios.

GIOVANNI - Em Petrópolis
nunca houve movimento estudan-
til, no máximo grupos de 10, 15
pessoas.

HZ - Seu programa acontecia
na cidade?

GIOVANNI - Medianamente. O
que lembro que fazia sucesso em
Petrópolis era Paulo Barbosa e a"Patrulha da Cidade". Paulo Bar-
bosa fazia gincanas no sábado à
noite que movimentavam a cidade
toda.

GIOVANNI - E, talvez fosse
mais moralizada. Na Tupi nunca
tive problemas de atraso. Quando
estava no primeiro ano de Econo-
mia, recebi um convite para a
Tupi, no Rio de Janeiro.

HZ - A essa altura não devia
falar as horas errado. Como foi se
aperfeiçoando?

GIOVANNI - O rádio no Bra-
sil é empírico. Cada profissional se
forma ouvindo. Não existe escola
de rádio para valer. Toda minha
retaguarda é de ouvir. Aprendi
com o pessoal da Globo, da Tupi,
da Mundial, que já tinha o Big
Boy. Misturando isso num liquidi-
ficador, e somando com minha
personalidade, dava no que eu
fazia.

HZ - Big Boy era seu ídolo?
GIOVANNI - Fazia um estilo

que não tinha a ver com o meu,
que era mais Haroldo de Andrade,
Roberto Moniz, Luís de Carvalho. '

HZ - Como jovem, você não
pensava em fazer uma coisa dite-
rente, como o Big Boy? Haroldo
de Andrade é um estilo antigo.
GIOVANNI - Sentia vontade, mas
não havia possibilidade. A Rádio
cultuava um estilo/A Mundial
tinha um outro formato. O públicoda Imperial era C/D. Se bem quenaquela época não havia as pes-
quisas de audiência. Hoje sabemos
exatamente quem temos que con-
quistar. A Mundial foi a primeira a
indicar que cada rádio precisavater seu próprio espaço. Definiu
seu espaço e fez o maior sucesso.
A partir dela, veio a segmentação.
Hoje temos a rádio do garoto rico
da Zona Sul, a Cidade, a rádio do

Quando Luís Brunim, que me co-
nhecia de Petrópolis, saiu da Glo-
bo para a Tupi, mandou me cha-
mar, pois estavam precisando de
um locutor comercial, fui falar
com o diretor de Programação,
mas expliquei que não era locutor
e sim disc-jóquei. Não topei. Se
tivesse topado, talvez fosse locu-
tor até hoje. Ou não. Não sei, né.

HZ - Com essa sua pinta pode-
ria ser locutor do "Jornal Nacio-
nal".

GIOVANNI - Trabalhando na
Tupi?

HZ - Então estaria fazendo "Es-
sa é a sua Vida".

GIOVANNI - O teste na Tupi
era para ter um programa próprio,
para jovens, de noite. José Mauro,
superintendente de Programação,
tinha chegado à conclusão de que
jovem não via televisão. Claro, era
um programa dentro da faixa da
Tupi, tocando Roberto Carlos,
Martinha, Bobby di Cario, Ed Wil-
son, Agnaldo Timóteo... Fiquei na
maior dúvida, porque tanto o pro-
grama quanto meu curso eram de
noite, mas, se não trabalhasse, não
teria dinheiro mesmo para pagar n
curso. AJém do mais, na rádio, eu
já seria um profissional. Larguei a
Economia, me decidindo pela pro-
fissão, que até então era um bico.

EL - Houve uma diferença sala-
rial nessa descida da serra?

GIOVANNI - Uma diferença
enorme! Passei a ganhar três ou
quatro vezes mais. Em termos de
hoje, seria uns CrS 200 mil. Na
Rádio Tupi, todos os programastinham o nome de seus apresenta-

náo tinha essa garotada da FM.
Quem trabalhava em rádio era
José Messias, Luís de Carvalho,
Chacnnha, Odair Marzano, Jair de
Taumaturgo, um pessoal tradicio-
nal. Eram bons, porque a forma-
ção de um profissional no rádio
demora. Depois que eles saíram a
Globo e a Tupi demoraram até ter
outras personalidades no ar. Mas,
quando comecei, todos tinham
mais de 40. Eu tinha 18.

HZ - Dava muita insegurança?
GIOVANNI - Muita! De noite,

nem tanto, porque o target era
jovem.

HZ - Quem era esse taJ de
Target?

GIOVANNI - Target é audiên-
cia a ser conquistada, (risos) Isso
já é publicitês. Minha insegurança
pela idade apareceu quando fui
trabalhar de tarde, porque aí era
para dona-de-casa. Eu, com 19
anos, fazendo programa para
quem tem 40, 50 anos! Eu, com 22,
estava na Rádio Globo, a consa-
gração de todo profissional do
ramo!

HZ - Bom, mas ai já se tinham
passado quatro anos. Você já de-
via ter uma boa cancha

GIOVANNI - Mas era a maior
estação do Brasil! Falava para
mães, avós, chefes de famílias! Eu
até brincava: "lá em casa, meus
cinco filhos..."

HZ - Quem te dava força para
resolver essa insegurança?

GIOVANNI - Meu pai. Conver-
sava muito com ele. Odair Márza-
no me incentivava bastante, assim
como José Pereira, que trabalhava

GIOVANNI - Naquela época,
havia uma grande quantidade de
cantores, surgindo a figura do cai-
titu. Um programa como o meu,
na Tupi, recebia três ou quatro
artistas por dia.

HZ - Quem eram os caititus
mais eficientes?

GIOVANNI - Depende da épo-
ca. (abre uma gaveta e mostra
uma agenda de 1969). Olha aqui:
Jair de Taumaturgo, Paulo Diniz,
Zé Roberto, Zé Ricardo, Adilson
Ramos, Paulo Sérgio, Rui Mau-
nty, Erasmo Carlos, Gregóno Bar-
nos, Osvaldo Nunes, Carlos Pedro,
Nenéo, Jacobina, Luis Ayrào,
Wanderlei Cardoso, Jerry Adriani
Tony Frank, Ivan Lins, Fábio, Luis
Wagner, Rita Lee, Leno, Jair Ro-
dngues, Carlos José, Cleide Al-
ves...

EL - Toda essa turma ia Ia te
pedir para tocar seus discos?

GIOVANNI - Lógico, era um
programa importantíssimo. Olha,
com exceção de Roberto Carlos,
todos iam. Hoje, vão menos por-
que acabou o negócio de tocar o
disco na hora.

GL - O artista só conseguia uma
boa divulgação se pusesse seu dis-
co debaixo do braço e fosse de
rádio em rádio.
GIOVANNI - Vamos supor o D1-
no de Leno & Lilian. Ia lançar um
disco. Começava às seis horas da
manhã, e ia rodando: Guanabara,
Tupi, Globo, Mauá, papapá. Só na
Globo, fazia o programa das sete,
das nove, das duas e das seis.

HZ - A Tupi ficava aonde?
GIOVANNI - Venezuela, 43."Meu 

primeiro trabalho em rádio durou 2 dias. Fui despedido "
HZ - Se o próprio rádio estava

em crise, como as rádios de lá
conseguiam sobreviver, concor-
rendo com as rádios do Rio?

GIOVANNI - O custo dessa rá-
dio era baixo. Locutor no interior
ganha salário mínimo. Quando eu
trabalhava lá, a Imperial tinha 250
watts. A Rádio Globo tem 100.000
watts. Mas a Imperial pegava Pe-
trópolis toda, que era o que inte-
ressava, pois os anunciantes dela
eram de Petrópolis. Eventualmen-
te, havia uma campanha nacional
que anunciava lá.

HZ - Aquela cisma dos teus
colegas foi confirmada?

GIOVANNI - Nunca recebi
atrasado lá. O problema é quenaquela época, o rádio estava
meio traumatizado, sem a agihda-
de que tem hoje. Os grandes pro-lissionais do rádio tinham sido
roubados pela televisão. Diziam
inclusive que o rádio ia morrer,
que já era. As produções existen-
tes eram resquícios do rádio anti-
go, como radionovelas que nin-
guém mais ouvia. Não tinha açor-
dado como veículo de prestaçãode serviços, como uma tribuna
pública, não tinha se agilizado
como fornecedor de informações
sobre o que se passa fora da sua
casa.

EL - Você não recebia atrasado
na Imperial, mas não seria por ela
ser parte do Sistema Globo?

garoto da classe média, da Zona
Norte, a Mundial, a rádio do exe-
cutivo que quer ficar bem infor-
mado, a Jornal do Brasil, a rádio
do povão, a Tupi, a rádio da classe
média e do povo em geral, a Glo-
bo.

HZ - A rádio dos que não têm
relógio, a Rádio Relógio., (risos)GIOVANNI - Essa segmentação
vai aumentar cada vez mais. Na
América lem rádio só de notícias,
dia e noite, como a CBS News. A
Rádio Globo é 4U% de noticia.
Então, como eu era classe média,
meus amigos todos ouviam a
Mundial. A Imperial era mais do
povão.

GERALDO LOPES - O que você
foi fazer na Itipi?

GIOVANNI - Adilson Couto,
ex-colega meu, estava um dia na
janela do edifício da Tupi, tentan-
do sintonizar a Rádio Imperial.
Quando pegou, gritou: "(Jha aqui
a minha ex-rádio"! Estava passan-do o diretor da Tupi, Odair Marza-
no, que escutou, e perguntou:"Quem é esse cara? Ele é bom.
Pede a ele para descer e fazer um
teste". Adilson imediatamente me
ligou.

HZ - Na l\jpi você começou
também como boy?

GIOVANNI - Não, aí não acei-
taria, sou um pobre orgulhoso.

dores. Meu nome é Giovanni Wil-
bert Sérvolo, e "Giovanni Sérvolo
Show" não ia dar. Zé Mauro fez
uma lista de nomes, mantendo o
Giovanni: Giovanni Mauro, Luís
Giovanni, Giovanni Sérgio.... Gos-
tei mais de Paulo Giovanni.

GL - Hoje você se sente um
Paulo.

GIOVANNI - Encampei o Paulo
e fui embora! Só ultimamente te-
nho contado em entrevistas quemeu nome não é Paulo, (ri) Sei
que isso soa falso, é como Senor
Abravanel virar Sílvio Santos.

GL - Leovegildo virou Júnior.
GIOVANNI - Mas ela tem Jú-

mor no nome. Então, de 25 de
dezembro de 1969 alé hoje, existe
o "Paulo Giovanni Show".

HZ - Você veio morar no Rio?
GIOVANNI - Nâo, subia e des-

cia todo dia. Terminava o progra-
ma às onze, saía correndo, pegava
o quinze para meia-noite. Se per-
desse esse, tinha que pegar um
Útil para Juiz de Fora, à meia-
noite.

HZ - Por que você náo se mu-
dou?

GIOVANNI - Tinha família lá.
Vim muito novo para a Tupi, ti-
nha acabado de completar 18 anos
no dia 9 de novembro.

HZ - Atenção, fãs: presentes
para Paulo Giovanni no dia 9 de
novembro!

GIOVANNI - Naquele tempo,

comigo. Meu pai foi um conselhei-
ro até novembro de 70, quando
faleceu. Hoje sou falador, mas era
tímido, retraído, a ponto de não
ser suficientemente agradável pa-
ra dar margem às pessoas me
acharem não-sociável, mas abria o
microfone e falava para cacete.

HZ - Quando ia terminando a
música, você ficava: "o que vou
falar?"

GIOVANNI-Nunca.
HZ - No seu primeiro programa

na l\ipi, você conseguiu um rela-
cionamento imediato com o pübli-
co?

GIOVANNI - Sim, porque tinha
um auditório, eu sabia para quem
estava falando.

HZ - Você não era disc-jóquei?
Ia algum conjunto lá?

GIOVANNI - Não, era gravado.HZ - Os caras do auditório fica-
vam lá olhando você trabalhar?

GIOVANNI - Rádio tem disso.
Adelzon Alves tem auditório até
hoje.

HZ - Mas Adelzon chama muita
gente para aparecer por lã.

GIOVANNI - O rádio era muito
freqüentado pelos cantores. O
mercado fonográfico explodia, os
discos eram algo barato, lançados
que nem banana. Hoje, além de
ser um derivado de petróleo, o
nível de exigência técnica subiu.

HZ - As aparelhagens estão me-
lhores.

HZ - Barra pesada Que tipo de
gente freqüentava seu auditório?

GIOVANNI - Público jovem,
mas acima de 18, que não podia
entrar em rádio com menos de 18
anos.

HZ- Você ficava num palco?
GIOVANNI - Não, era um estú-

dio de ... (fica em pe e mostra um
tamanho de 3 x 4m). Fu ficava
sentado numa mesa, que tinha de
uma a 12 cadeiras. O operador
ficava atrás de mim, e a gente se
comunicava por um interfone.

HZ - Qual era a abertura do
programa?

GIOVANNI - "Eu sou terrível",
com Roberto Carlos. Não me lem
bro o que eu dizia, minha memõ-
ria é uma porcaria, mas devia ser
algo assim "alô garotada".

EL - Você se preocupava em
aprender as gírias novas, com o
Big Boy?

GIOVANNI - Bem, eu era um
cara novo, já tava por dentro das
gírias.

EL - Com a morte de seu pai,
aumentaram as pressões financei-
ras?

GIOVANNI - Sim, passei a ser o
responsável pela casa. mas minha
família é muito unida, e isso nun-
ca foi um peso para mim. Toda
mãe tem um pouco de santa mas
a minha, bicho, de CrS 100 faz CrS

(Continua na página 2)
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500, de CrS 500 faz CrS 2000. Isso
inclusive me deu mais gás, porque
tinha que ser eu mesmo. Fui tra-
balhar de tarde, e, em seguida fui
para a Globo.

EL - O que levou a direção da
rádio a te botar de tarde, com
outra audiência?

GIOVANNI - Entrou um novo
diretor na Tupi, que achou que o

GIOVANNI - Eu estava mui-
to bem na Globo, quando, dois
anos depois, a Tupi começou a
crescer de tarde, com o Paulo
Lopes, o precursor de "O Povo na
TV". Ele fazia isso muito bem.
Levava crianças no ar: "Tenho
uma criança aqui que está assim
assim...." A Globo não fazia isso. A
Loteria também começou a ficar

Eu trabalhava até dez e meia da
noite nisso.

EL - Você ganhou a guerra de
convencer a Globo da necessidade
de maior serviço?

GIOVANNI - Náo, a Rádio dei-
xava eu fazer porque eu estava
pagando, só que eu estava ga-
nhando CrS 19 mil e gastando CrS
22 mil. Fui à direção pedir um
aumento e não deram. Fui para
casa e falei com minha mulher:
"vou parar de trabalhar na rádio".
Tirei umas férias e quando voltei,
pedi demissão, Pensaram que los-
se um blefe: "pensa bem, amanhã
você volta para falar conosco".
Ninguém havia pedido demissão
da Rádio Globo! No outro dia
voltei, pedi demissão, e disseram:
"então pare hoje. Amanhã vai fa-
zer o Waldir Vieira". Foi bom
parar, estava desgastado, cansado
de brigar, Paulo Lopes estava bem
no ar, eu não conseguiria compe-
tir com ele sozinho. Fiquei quatro
meses fora do ar, me dedicando à
agência de publicidade que havia
sido fundada em julho de 73. No
mesmo dia que saí da Globo, Car-
Ios Silva me chamou para a Nacio-
nal. Depois a mesma Tupi que
tinha me esconjurado, dizendo
que nunca mais trabalharia lá, me
convidou. Aí veio a Metropolita-
na.. Foram tantos os convites que
comecei a achar que talvez hou-
vesse mesmo um futuro para mim
no rádio. Um mês depois, quando
fui à Globo pedir baixa na minha
carteira, Raul Domingues
recusou-se a dar a baixa, sugerín-
do que eu descansasse uns meses
antes de exigir isso. A Tupi me
ofereceu uma grana, bicho: CrS 60
mil por mês! Aí pensei em nego-
ciar com ele, mas Paulo Moreno
morreu, e acertei com a Globo,
trabalhando metade do tempo e

HZ - Paulo Lopes fez sucesso e
não respeitava o público.

GIOVANNI - Você acha que o
cara ouve obrigado? Não, era
aquilo que o público queria.

HZ - Mas acentuava um lado
apelativo daquilo que o público
queria

GIOVANNI - Waldick Sonano
desrespeita o público quando diz:"eu não náo sou cachorro não?"

HZ - Mas Waldick não está
gozando em cima da miséria do
povo. Eu acho que respeitar o
público é procurar, mesmo dentro
de gostos limitados, fazer um pro-
grama digno.

GIOVANNI - Você está falando
de ética, de qualidade, estou falan-
do de quantidade. Se o público
quer sundae de banana, e se sun-.
daede banana, na minha concep-
ção, não é imoral, não vou dar
sundae de chocolate para ele.
Agora, em termos de qualidade,
respeitar o público é procurar
sempre questionar, apurar a quah-
dade do que está fazendo. Não
botar o primeiro que aparece. O
processo de criação é de depura-
ção. Eventualmente, posso fazer o
melhor da primeira vez, mas
quando laço um programa, tenho
que fazer várias vezes. Respeitar o
público seria um primeiro aspecto.
Segundo: trabalhar numa rádio
que tenha um nível de prolissio-
nais de boa qualidade com gente
competente antecedendo e gente
competente te sucedendo. Ter
uma boa retaguarda, boa qualida-
de de som. Você pode fazer um
p(*) programa na Rádio América
que não vai ser sucesso de audiên-
cia. Estar numa rádio que já tem a
sua audiência. Pode botar na Rá-
dio Globo o João, o José, o Ma-
nuel, que por algum tempo conti-
nua a dar audiência. E um carro

radio jornalismo, mas só posso
responder em termos teóricos,
porque depende da estação e do
seu público. Na Radio Cidade, náo
funcionaria, pois seu público quer
ouvir música

EL- Ena AM?
GIOVANNI - Talvez funcionas-

se.
HZ - Mas de noite entra a

televisão como veiculo forte.
EL - Washington Luís fazia um

programa de madrugada na Rádio
Globo, e uma noite, chateado por
estar ali sozinho, falou no ar:"Olha, se por acaso tiver alguém
me ouvindo, por favor, venha pa-
ra o auditório conversar um pou-
co comigo, comprei umas cerve-
jas..." Lotou o auditório! Teve um
susto com a percepção do público
que ele alcançava!

HZ - Você sabe quantas pessoas
te ouvem?

GIOVANNI - Pelo IBOPE, no
flagrante domiciliar, temos 315 de
média com piques de 400 e poucos
mil ouvintes.

HZ - "Flagrante domiciliar" é
um termo terrível!

EL - O casal está lá na intimida-
de, entra alguém: "Está ouvindo o
Paulo Giovanni?"

GIOVANNI - Além dos domicí-
lios, teriam que ser contados os
bares, os restaurantes, os automó-
veis, o Estado do Rio todo, Sul de
Minas, Norte de São Paulo, Espíri-
to Santo... A última projeção era
de mais de 770 mil ouvintes so-
mente no Grande Rio.

HZ - Ouvi dizer que você rece-
be uma média de 5.000 cartas por
mês.

GIOVANNI - Isso varia. Nunca
considerei carta como amostra-
gem de audiência.

nheciátn da rádio, que almoçavam
comigo, discutiam negócios. No
começo, não me ligava nisso, não
corria atrás, mas, na Rádio Globo,
percebi que poderia faturar uma
grana arrumando clientes para a
rádio, Logo percebi que era algo
incipiente, antiprofissional, que
pegava o dinheiro do cara a fim de
aplicar na rádio sem muita certeza
de que aquilo era certo. "Será que
não estou lesando o cara? Não
seria melhor ele aplicar isso no
jornal?" F.u tinha um dinheirinho
do seguro de vida do meu pai,
pensando em dar entrada num
apartamento para minha família.
Depois arrumaria a minha vida.
Mas aí percebi que montando uma
agência de propaganda poderia
comprar vários apartamentos. Mi-
nha proposta náo era fazer uma
agência de corretagem do progra-
ma, que levasse só para o meu
programa, como era o usual, mas
que fosse uma agência de propa
ganda mesmo. Minha agência não
tem a ver com a rádio, embora a
rádio se beneficie dela, porque o
mesmo Giovanni da agência é o
da rádio.

HZ - Você daria um anúncio
para o Paulo Lopes, ou para o
Ornar Cardoso?

GIOVANNI - Tranqüilamente.
Nossa proposta é aplicar da me-
lhor forma possível o dinheiro do
cliente. Se um anúncio no Paulo
Lopes vende, vamos botar no ar
com ele.

EL - Depende do tipo de públi-
co?

GIOVANNI - A agência foi fun
dada como Paulo Giovanni Publi
cidade e Promoções, em julho de
73. ficando assim até março de 82.

HZ - Deu para comprar aparta-
mento para sua mãe?

"Se o ouvinte quiser sundae de banana, não vou dar sundae de chocolate"
cara da tarde não estava bem, e
me convidou. Nesse ínterim, foi
para lá o Guarani, que já tinha
trabalhado comigo em Petrópolis.
Foi ele que bolou o formato que
deu certo para mim: a loteria
musical. O programa entrevistava
13 pessoas e tocava 13 músicas.
Jogo número um: Palmeiras x Ba-
hia. "Estamos recebendo aqui a
visita do nosso amigo Zé Mário.
Zé Mário, o que você acha que vai
dar nesse jogo?" "Bahia." "Então
vamos marcar a coluna dois. E
defendendo o Bahia, vamos tocar
Renato e Seus Blue Caps." Treze
pessoas faziam isso, e eu dava o
14'-' palpite, que era o duplo. Isso
deu muito certo! Um dia, Eduardo
Varela Teixeira ganhou o maior
prêmio jamais pago no mundo, e
esse cidadão disse que tinha mar-
cado o cartão ouvindo o meu
programa. Pegou nove palpites
que achou que estavam certos e
colocou quatro da cabeça dele.

HZ - Ele devia então te dar 70%.
GIOVANNI - Me deu muita

publicidade. Gravou um comercial
comigo para o rádio e para a
televisão: "Ganhei na loteria ou-
vindo Paulo Giovanni". Aí expio-
diu, bicho. Um pouco antes disso
explodir, eu estava na beira de ser
mandado embora.

HZ - Como estava seu Ibope?
GIOVANNI - Bem. Um mês

antes desse estouro, cheguei a
empatar com a Globo. Zé Mauro
queria me mandar embora, mas o
Guarani conseguiu convencer ele
de que essa idéia da loteria pode-
na dar certo. Como ele ia passar
um mês nos Estados Unidos, dei-
xou para resolver na volta. A
gente também não se entendia
bem, ele queria que eu trabalhasse
domingo, eu não queria. Quando
Zé Mauro voltou dos Estados Uni-
dos, o programa tinha crescido e a
Globo tinha me chamado. Como a
Rádio Tupi estava crescendo, a
Globo começou a contratar as
pessoas de lá: Afonso Soares, o
Guarani, e eu, recomendado pelo
Guarani. Füi para a Globo com
um contrato em branco, por quan-
to eu quisesse ganhar. Bem Globo,
bem Hollyywood, mesmo. Pedi
CrS 5000 e eles assinaram. Quase
dei uma cambalhota na hora! Era
dinheiro para cacete! Eu ganhava
CrS 1500.

HZ - Você levou a estrutura do
programa para a Globo?

GIOVANNI - Sim, a mesma
idéia, da loteria, e o mesmo comu-
mcadorqueera eu.

EL - Esses programas não são
patenteados?

GIOVANNI - Alguns são.
Quando fui para lá, a Globo ime-
diatamente patenteou o meu.

HZ - Índio no Brasil sempre se
deu mal. Até a Rádio Tupi.

GIOVANNI - Meu horário na
Globo era de duas às cinco: de
duas as três e meia era a Loteria,
depois eram outros troços. Deu
muito certo.

HZ - Continuou morando em
Petrópolis?

GIOVANNI - Não, já havia me
mudado, junto com a família. Mo-
ramos na Almirante Cochrane.
Metade do meu salário na Tupi ia
para o aluguel, mas nunca me
faltou grana

HZ - Escuta você não serviu o
Exército?

GIOVANNI - Nessa época o
tiuarani era Guarani do Sertão,
fazia um programa sertanejo na
Imperial, e como ele conhecia um
sargento em Petrópolis...

EL - Sargento em Petrópolis
manda na cidade.

desgastada, tinha que ter uma
coisa mais atual: o serviço. Paulo
Lopes era serviço: dava alimentos,
cadeiras de rodas, passagens, tira-
va dinheiro do bolso. Tinha um
negócio de jornalismo chamado:
"Cadeira do Diabo", onde levava
um convidado como o Chacrmha
e uma dúzia de jornalistas para
enfiar o pau nele. "Quem tem
medo da verdade". Era um bom
programa, mas era povão. "O Po-
vo na TV" é conseqüência de
Paulo Lopes. O diretor dele, Pén-
cies Leal, era muito esperto, foi
quem criou o "Aqui e Agora".
Comecei a perder audiência. Eu
quis fazer algo parecido com aqui-
Io mas a Globo não queria, de
modo que foi criado um impasse.
A Rádio dizia "fica tranqüilo",
mas eu via que ia tomar um ferro.
Comecei a contratar pessoas, pa-
gando a elas por minha conta,
para trabalhar comigo, fazendo o
rádio que eu queria fazer. Aí o
programa reagiu, ficando empata-
do com ele.

HZ - Na guerra do Ibope vale
tudo, até Mundo Cão?

GIOVANNI - Não, o que eu
queria era fazer serviço, mas nào
tão povão. Levava Regina Duarte
lá para fazer entrevistas. Se a
Secretaria de Saúde iniciasse uma
campanha de vacinação, levaria lá
o Secretário de Saúde. Fiz um
programa chamado "Sexta Dite-
rente" - no mesmo dia de "A
Cadeira do Diabo" - que era alta-
mente jornalístico. Um dia leva-
mos lá um pessoal do Alcoólatras
Anônimos que deu uma matéria
espetacular, com depoimentos
emocionantes de uma senhora
que tomava laquê. Fizemos uma
denúncia: "A cidade não tem am-
bulãncias". Ligamos para diversos
hospitais da cidade pedindo uma
ambulância. Maurício Menezes di-

ganhando o dobro do que antes:
CrS 50 mil para trabalhar de sete
às nove.

EL - Fazendo o quê? Não tem
Hora do Brasil, Projeto Minerva?

GIOVANNI - Sete às nove da
manhã. Senti que Paulo Moreno
era um cara querido, adorado, o
programa dele tinha um astral
legal. Me lembrei de um cara na
América chamado John Gam-
bling, que fazia o "Ramblmg with
Gambling". O maior sucesso de
rádio em Nova York. Era um pro-
grama matutino, com uma porra-
da de coisas que não podem ser
feitas de tarde, como tráfego, pre-
visão do tempo, notícias do jornal.
Fui nesse esquema. Paulo Moreno
não tinha encampado esse lado de
serviço, fazia muito "O dia do
Jerry", "O dia do Wanderlei", "O
dia do Paulo Sérgio", "O dia do
Ronme Von". Minha atitude de
serviço e notícia foi pegando. Des-
cobri que o público de manhã era
mais heterogêneo, que homens
também me ouviam, era algo mais
sério, mais consistente, tendo
mais a ver com minha personali-
dade, podia fazer o programa sem
me violentar. Não tinha também a
briga da tarde, aquela busca de
audiência, que me desgastou mui-
to. Sabe quando você tem um
molho de chaves, procura uma,
não encaixa, procura outra, nâo
encaixa, até uma encaixar certi-
nho? Foi o que aconteceu comigo.

GL - Esse programa deu certo
de cara ou foi crescendo aos pou-
cos?

GIOVANNI - Comecei normal.
Algumas pessoas diziam: "esse ca-
ra nào é pra o horário da manhã".
Devagarinho, fui criando uma.
personalidade.

GL- Disputava com quem?
GIOVANNI - Na Tupi, tinha
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de Fórmula Um que pode ter um
maior ou menor rendimento con-
forme o piloto, mas nào deixa de
ser uma tremenda máquina. Ter-
ceiro: um relacionamento descon-
traído com o público, principal-
mente de manhã. Não faço um
programa muito berrado, é mais
no papo. Procuro não tocar músi-
ca muito violenta. Se eu tiver um
samba rasgado, ponho uma músi-
ca suave e deixo o samba rasgado
mais para o final. Isso também é
respeitar o público.

EL - Seus programas sofreram
ações diretas da Censura?

GIOVANNI - De tarde, não,
meu programa não tinha um esti-
Io jornalístico. Mas no setor de
jornalismo havia um censor sem-
pre sentado, revisando os noticia-
rios.

HZ - Mas é uma amostragem
humana, mais quente.

GIOVANNI - As cartas demon-
tram que o ouvinte tem um grau
de intimidade grande com o co-
muniçador. Como disse o McLu-
han, o rádio é um veículo quente.

GL - Tem uma ouvinte que tem
46 anos, é telefonista, mora em
Minas Gerais, diz que é virgem e
que é apaixonadíssima pelo Paulo
Giovanni.

EL - Você já parou para pensar
no seu poder de influência?

GIOVANNI - Às vezes, sim. Há
pouco tempo, estava pensando:"Será que eu lana tudo cie novo?"

HZ - Espere aí, você não está
sendo entrevistado pela Amiga.

GIOVANNI - Juro por Deus.
nessa semana mesmo eu estava

GIOVANNI - Sim. minha mãe
mora hoje em apartamento pró-
prio, na Rua Uruguai. A agência
hoje tem 38 funcionários e este
ano vai faturar CrS 1.400,000.000.
Isso foi resultado de muito traba-
lho em cima.

HZ - Trabalho como? De ma-
cumba?

GIOVANNI - Não bicho, eu
trabalho! Hoje acordei às 5, fiz um
programa de rádio, fui a Porto
Alegre, estou batendo esse papo
aqui, e amanhã começo às 5 nova-
mente.

EL - Tenho notado pelos anún-
cios que há uma preocupação em
vender a imagem 3 x4 do comimi-
cador. Isso facilita ou atrapalha?
Rádio náo tem a ver com as fanta-
sias sobre quem está falando?

GIOVANNI - Ajuda. Acho que
as pessoas gostam de saber com
quem estão falando. Quanto mais
a pessoa for conhecida, mais
chance tem de agradar.

EL - E se for um cara horroro-
so?

GIOVANNI - Não conheço ne-
nhum sujeito que trabalhe em
rádio que seja tão horroroso as-
sim. Quanto mais mostrar a cara,
melhor.

GL - Você é reconhecido na
rua?

GIOVANNI - Algumas pessoas
me conhecem. A televisão contri-
buiu para isso.

EL - Conta esse negócio da
televisão.

GIOVANNI - J. Silvestre me
telefonou, perguntando se eu to-
pana ir a São Paulo conversar
com ele sobre um programa na
TV Bandeirantes. Me explicou que
seria um grande investimento da
Bandeirantes, um programa na-
cionai, e topei fazer. Fiquei no ar
três meses, mas agora a Bandei-

"Larguei a faculdade de economia pra trabalhar em rádio r.m

zia: "Olha tem um senhor aqui
passando mal na Erasmo Braga!
Preciso de uma ambulância"! "Ah,
meu amigo, não tem não. Bota ele
num táxi. "Como é que laço? Nào
vou saber remover ele!" "Se vira,
não tem ambulância!" Gravava-
mos isso e botávamos no ar. Não
era levar crianças lá, como na
Tupi, a Globo nem permitiria isso.

Ornar Cardoso, com muita audiên-
cia. Foi uma briga boa.

GL - Segundo o IBOPE, hoje,
você é a maior audiência do Rio
de Janeiro. Qual a receita para
manter essa audiência?

GIOVANNI - Respeitar o públi-
co, e estar sempre iigado no que
ele quer. Não botar qualquer coisa
no ar.
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EL - Mas um programa ao vivo
sempre é um risco permanente.
De repente você podia dizer: "ei
pessoal, tá na hora de pegar nas
metralhadoras!" Não recebia ne-
uhumu orientação para não abor-
dar certas coisas?

GIOVANNI - Ah, a gente rece-
bia memorandos: "não pode em
hipótese alguma falar no seques-
tro do embaixador".

HZ - "Nem falar em hipótese
alguma que recebeu esse memo-
rando". Hoje, você náo dá as ho-
ras trocadas, mas de vez em quan-
do deve cometer uma gafe, né?

GIOVANNI - Já falei muitas
gafes, mas nenhuma grande como
a de um colega de Petrópolis que
disse: "compre o seu bilhete do,
ispaquitaqui dessa semana". Era o
Sweepstake.

HZ - Quando você erra conser-
ta ou passa direto?

GIOVANNI - Lsso é do momen-
to. As vezes digo: "perdão, não é
Gola-Coca, é Coca-Cola". Errar é
natural. Hoje, como tenho um
estilo informal, não preciso acer-
lar tudo. Procuro falar no ar da
mesma maneira como estou falan-
do aqui. Não é o negócio do Jornal
Nacional.

EL - Critica-se a radio por ser,
de tarde, excessivamente persona-
lista e, de noite, excessivamente
iniiiiiisi.i. Uma proposta inovado-
ra, como a de fazer jornalismo à
noite funcionaria?

GIOVANNI - Sou a favor do

pensando nisso. Será que eu teria
paciência para recomeçar? Não é
fácil, é uma briga mesmo! O que
tenho, me custou muito!

HZ - Você tem alguma religião?
GIOVANNI - Nào sou espirita

nem católico, sou espiritualista.
HZ - Já apelou para a rriacúm-

ba?
GIOAVANNI - Não, apesar de

respeitar. Fui algumas vezes leva-
do pelo José Ferreira, a um ho-
mem que recebia o Caboclo cia
Mata Verde, no Alto da Boa Vista,
uma coisa legal, ao ar livre, uma
demonstração bonita de fé. Vi que
a mensagem dele era quente,
aberta, sem trambiques. Por que
as pessoas vão à Igreja?

HZ - A grande maioria, por uma
questão social.

GIOVANNI - E as que vão por
fé? São movidos por uma crença.
Minha curiosidade pela entidade
transformou-se em crença. Aque-
Ia pessoa me comprou psicologi-
camente. Depois, não lembro por-
que, deixei cie ir assistir àquela
figura. Hoje, além desse médium
ter morrido, não sou muito ligado
a movimentos religiosos mesmo.

EL - José Carlos Araújo, em
entrevista a UH Revista, frisou
que em rádio tem que ter publici-
dade. Foi por isso que você abriu
uma agência?

GIOVANNI - A Giovanni Asso-
ciados nasceu de uma proposta de
aproveitar alguns clientes que eu
tinha como corretor, que me co-

rantes, mais uma vez, está rees-
truturando sua programação da
tarde. Parece que vou ter um
programa de cinco às seis chama-
do "O Prêmio é o Show".

EL - Não tem vontade de ser
dono de uma rádio?

GIOVANNI - Fui convidado pa-
ra ser dono de rádio, mas aqui no
Rio. com um percentual na Amé-
rica. Não dá, tenho muita coisa na
cabeça.

HZ - Você estava falando da
dificuldade de formação profissio-
nal de um comunicador. E a Esco-
Ia de Rádio Paulo Giovanni?

GIOVANNI - Meu negócio ago-
ra é a propaganda. Tenho 32 anos,
tenho muita coisa para fazer nes-
se campo. Mais tarde, se eu real-
niente ficar rico, conforme estão
colocando aqui, posso fazer isso,
mas por diletantismo. Minha pro
fissão é de publicitário e radialista,
náo de professor. Não tenho uma
formação didática para isso.

HZ - Você, que, evidentemente,
atingiu certa fama, não se preocu-
pa em deixar um legado; uma
herança em termos de rádio?

GIOVANNI - Olha, não penso
assim a longo prazo, o que estarei
fazendo daqui a alguns anos. essas
coisas. É uma luta por um progra-
ma no ar dentrodo dia-a-dia! Sei
lue tenho 14 anos de rádio. E
quase metade da minha vida. Nes-j
se intervalo de tempo, já devo tei
contribuído alguma coisa. Agora
eu me considero ainda na fase
inicial da minha carreira.

1
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Brincando
com as

palavras
1\ TO livro "O Que é Comunicação"(Editora
/ \j Brasiliense), o paraguaio -Juan E. Diaz

L 1 Bordenave nos dá alguns exemplos de
como a imposição de novos significados para as
palavras pode ser um recurso utilizado fiara
surpreender as expectativas sociais e humanas,
pelas mais variadas razões ou pelos mais varia-
dos interesses.

0 autor lembra que durante a vigência dó
Terceiro Reich nu Alemanha nacional-
socialista, por exemplo, "os dicionários e eneic/o-
pédias eram revisados para eliminar certos ter-
mos. apagai' outros e modificar o sentido de
ainda outros". E cit.i algumas palavras-chaves,
com a comparação entre o seu significado antes
e durante o Terceiro Reich.

A palavra blutscliande (incesto) passou a ser
sinônimo de "relação íntima 'com um não-
ariano". Fanatisc (fanático), quê antes tinha
conotações negativas, /lassou u traduzir e refe-
rendar conotações positivas (nazista fanático,
tudo bem). E intellect (capacidade criativa) virou"qualidade critica, subversiva, destrutiva".

Cá entre nós, aqui pra nós, também temos
alguns exemplos até brilhantes desta inquisição
involuntária de novos significados para aspa/a-
vras. Por exemplo:

A expressão ou desabafo "vai trabalhar,
vagabundo!", até algum tempo usada paru cha-
mar a atenção da rapaziada que hão queria
nada com o batente, mudou completamente de
significação. O seu atual emprego (emprego!
onde!) denota e resulta numa metáfora. Pois
sabe-se muito bem que não adianta mais man-
dar ninguém pro traballió.Tudo isto porque 

"tra-
hulha não há mais", ao contrário das Minas
Gerais do poeta, que está onde sem/ire esteve,
dando muito trabalho fiara Tancredo e muito
emprego para outros.

O verbo " ser ", 
por exemplo, que aprende-

mos a conjugar repetindo em coro na escola
primária (ftie "eu sou, tu és, ele é", também
ganhou uma nova conjugação. Começou com o"sou, mas (piem não é?", do Chico Anysio,
evoluindo pura a modernissima forma do "eu
não fui, nego até morrer", em tempos de uivos,
fantasmas e caçadas.

Expressões saudosas do tipo "bom dia!","como vai?", "como tem passado!" etc, perderam
completamente a razão de ser e continuam
eálidas apenas para utilização em programas
humorísticos. E que antes de abrir a boca para
dizer uma coisa dessas, já se sabe que não existe
a menor possibilidade de o dia de hoje ser menos
pior que o de ontem: que ninguém vai a lugar
nenhum, de jeito nenhum, pois ás passagens
estão cada eez mais caras e, com inflação de
cacetadas por cento no lombo, mês a mês, temos
todos "passado muito mal",

Voltando á Alemanha (faz de conta que eu
já fui lá). -Juan Diaz lembra que a Agência de
Imprensa de Hitler circulou as seguintes diretri-
zes durante a guerra: "Selemtiro 1, 1939 - A
palavra 

"guerra" deve ser evitada em todas as
noticias e editoriais. A Alemanha está resistindo
a um ataque da Polônia". Dois meses de/iois:"Novembro l(i, 1939 -A palavra 'paz" deve ser
eliminada da imprensa alemã".

Beleza, não é? Outra jóia: "Março lli, 19-f-l-
0 termo "catástrofe" 

fica eliminado completa-
mente da língua germânica. Deverá ser substitui-
do pela expressão "grande emergência", e "so-
corro de catástrofe" deverá ser substituído por"socorro de bombardeio aéreo".

¦Já posso imaginar, por exemplo, certas as-
sessorias de imprensa nossas circulando diretri-
zes do tipo "a palavra (palavrão, nei) inflação
deve ser evitada. Estamos apenas resistindo,
bravamente, ao ataque de desempregados contli-
mazes, que se recusam a comer e a pegar
empréstimos bancários, alegando falta de di-
nheiro fiara ir á feira e incapacidade de eonse-
gutr crédito."

A inocente e até poética palavra "amanhã",
traduzia um sentimento de esperança. Agora
traz apenas o medo generalizado e o desespero.
Lembro como se fosse hoje.

Sociedade
Posse

Posse do jornalista
Castello Branco na
Academia. Grande' con-
fraternização política e
um ambiente muito
cordial. O acadêmico e
senador José Sarney,
muito elogiado pelo seu
discurso. Onde não
abordou a política e
chamou Castello de jor-
nalisia solar do 1'aís. 0
governador Brizola
quebrou o protocolo.
Era o único de terno e
conquistava simpatias,
cumprimentando inclu-
síve Moreira Franco. A
condessa Pereira Car-
neiro ofereceu o coque-
tel em nome do JB nos
salões da academia. 0
whisky servido Iam-
bém era JB. 0 ex-
governador Antônio
Carlos comentou que

Brizola é terrível. Não
vacila nem perde tem-
po". 0 governador Tan-
credo Neves, para
quem abordava a su-
cessão, dizia que esta-
va ali como cidadão de
Vlinus". Magalhães Pin-

to, muilo quieto, obser-
vando q ouvindo. O go-
vérnãdor do Piauí foi
abraçar o filho da terra.
0 ministro Hélio Boi-
Irão dando declarações.
0, alfaiate não acertou
com o comprimento dá
calça de Castello Bran-
co. que arrastava pelo
chão. A Academia vi-
veu uma das suas maio-
res festas. Impossível
relacionar jornalistas.
político-, e intelectuais
semi correr riscos de
omissão. Castellito esti-
cou no Florentino de
fardão. espada e meda-
Ihão. Creio que há mui-
to lempo não via uma
figura tão imponente e
circunspecta nos trajes
na noite do Rio. O local
virou um verdadeiro
happening, aos habi-
tués cia casa. estavam
incorporados convida-
elos da Academia e
aqueles que- esticavam
da estréia de "Piàff",

em sua maioria ela so-
ciedade.
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Rutinha Magalhães e Cecília Carvalho
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Piaff

A estréia do musical "Piaff" no
Teatro Ginástico foi em benefício
da ABBR. Os presentes acharam
um pouco caro o preço dos bilhe-
tes: Cr$ 10 mil o casal, ainda mais
que no meio da peça apareceu uma
enorme barata que provocou um
pequeno pânico e virou notícia no
inier\alo. Em compensação, Bibi
Ferreira está magnífica. Foi aplau-
elida de pé e parecia ter incorporado
Ecíith Piaff. Lágrimas rolaram na
platéia em certos trechos da peça.
O coração de muita gente bateu
quando ela cantou Non, Gertte

Riàn; era unia platéia muito emoti-
va. Nem todos esticaram pela noite.
Entre os muitos presentes. Maluh e
Celso da Rocha Miranda. Sidney e
Mariza Mürray, Lígia e John Low-
eles. Adalgisa e Flávio Teruskin.
Rosiná e Murilo Meireles. Auxilia-
dora e Àriosto Amado. Sílvia e
Hélio Fraga. Glauce e Maurício Za-
diárias. Heíô Willénsens. Jacira To-
mé, Helô Amado com a filha Cláu-
dia, Nely Ribeiro. Sony e Paulo
Viana. Nádia e Hermenegildó Sá
Cavalcanti, entre outros.
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Memórias
Está fazendo muito su-

cesso em Paris, e prome-
te ser um best seller
mundial, o livro de me-
mórias do barão Guy
Rotschild, que teve seus
bens confiscados pelo
governo de François
Mitterrand. O livro des-
taça a noite de sua fam,í-
lia que mais contribuiu
para o êxito dos Rots-
chiíd. As palavras do le-
ma são três: Concórdia,
integridade e trabalho.
Passando os olhos na
história dos Rotschild.
creio que podemos afir-
mar que o segundo iten
constante no brasão de-
ve ter sido bem esqueci-
do.

II

Embarcou para a Ale-
manha onde vai residir
por dois anos o príncipe
Antônio de Orléans e Bra-
gança, levando consigo
sua esposa a princesa
Cristine de Ligne. 0 prín-
cipe vai a serviço da Nu-
clebrás onde é engenhei-
ro.

No Rio, desde ontem, o
nosso adido cultural em
Londres, Antônio Olinto e
a escritora Zora Soljan,
sua esposa. Ele aproveita
sua estada no Brasil para
lançar na Bahia, Belo Ho-
rizonte e São Paulo seu
livro, "A Inversão da Ver-
dade".

Regina e Nilton Rique
recebem dia 10 para jan-
tar em seu apartamento
no Golden Gate da Av.
Atlântica.

O decorador brasileiro
Zeca Marques, que reside
em Nova York, alcançan-

Entrelinhas
do muito êxito com a ex-
posição de seus quadros.

Fernando Pinto organi-
zando em Nova York uma
exposição de enfeites e
adereços do carnaval ca-
rioca.

No Brasil, na próxima
semana para conhecer a
moda brasileira e visitar a
Fenit, o editor de moda do
The New York Times.

Claude Amaral Peixoto
retornando de um rápido
giro de quatro dias em
Nova York.

Clarise e Carlos da Silva
Campos convidando para
o casamento de sua filha
Ana Maria com Marco
Antônio, filho de Ginetti
Zappia Nunes de Souza.

Os jornalistas de Brasi-
lia tentaram escolher os
10 deputados mais elegan-
tes do Congresso, entre-
tanto a lista até agora só

possui dois nomes, o de
Márcio Braga e Fernando
Color de Melo, ex-prefeito
de Maceió.

Sérgio Cavalcante satis-
feito com a atual fase do
New Girau. Lilian e o prof.
Arnaldo Morais fizeram
ali as suas despedidas an-
tes de embarcarem hoje
para Miami, onde partici-
para de um congresso mé-
dico.

Scarlett Moon substi-
tuindo Norma Blum no
elenco da peça "Adorável
Julia" no Teatro do Copa.

O procurador Nelson
Diz acrescentou à sua pi-
nacoteca um belíssimo
Iberê Camargo.

Fernando Orstein co-
mentando o êxito de uma
de suas firmas, que entre-
ga em 24h, a pedido, p
Wall Street Journal, que
nos tempos de hoje é uma
leitura indispensável aos
business men.
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Na City
Nesta últimas duas se-

manas Londres tornou-
se uma festa brasileira.
Quatro pianistas de nos-
so País ali se apresenta-
ram com grande suces-
so: Laís Souza Brasil.
Clélia Isuzun. Antônio
Barbosa e Arnaldo Co-
hen. que reside naquela
cidade. Uma exposição
de quinze artistas brasi-
lei ros esta sendo apre-

.sentada no maior centro
cultural Londrino, o Bar-
bican Center. e no Instí-
tuto de Educação daque-
Ia cidade. Além disso, na
Feira da Providência de
Londres o stand brasilei-
ro com peça de artesana-
to e outros objetos sob o
comando da embaixatriz
Julíà Gibson esteve entre
os pavilhões e despertou
maior interesse.
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Míriam C.irdim Magalhães, uma presença
simpática nos acontecimentos sociais.

Governadores
0 governador de Alagoas. Divaldo Suruagy.

além de bom administrador, estã-se revelando um
bom relações-publicas do seu estado. Ele criou a
Comenda elos Palmares e, cada mês, está convi-
dando personalidades ilustres da vida brasileira
para um fim de semana em Maceió, onde além ele
receber tal distinção profere' palestra e simbólica-
mente se torna o governador daquele estado por
três dias. É lógico que ele não deixa de' levar seus
convidados para comer o famoso camarão do
tradicional e popular Bar das Ostras. 0 ultimei que
esteve lá foi Sérgio Bernarcles. e os próximos serão
Ivo Piianguy. Tónia Carrero e Afonso Ari nos de
Mello Franco.

Persistência
Água mole em pedra dura tanto bate até que

fura.;; Bia Lopes, que há muito tempo abordava uni
banqueiro em busca ele um romance, parece ter
alcançado seu objetive). Não obtendo muito sucesso
em sua intenção no Rio. embarcou para Nova York
onde ele estava e ali conseguiu ser par constante do
mesmo, em sua última estada naquela cidade. O
banqueiro já voltou. Bia ficou mas foi vista no dia
seguinte da partida do seu amor no balcão de
passagens marcando a volta. Vamos ver se chega a
tempo.

In.

Paulo Pilla e Kalia Vitta. Ela esteve com Michel Caine na Asa Branca.

CHÁLE EM IGUÁBÁ
De regresso a Portugal, passo, muito

barato, financiamento de chalé em Igua-
ba Grande. Perto da praia, sala, dois
quartos, cozinha, varandão, jardim, vaga
coberta para carro, geladeira, fogão. Tel.:
221-9064, pela manhã.

A
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4 UH REVISTA
Rio de Janeiro, sexta-feira, 27 de maio de 1983

CINEMA
Lançamentos
NA CALADA DA NOHE (Slill of lhe NIKht).
Drama romântico com suspense. Escrito c
dirigido por Roberto Benton. o realizador de
Kramer x Kramer. Com Roy Scheider e
Meryl Streep. Metro Boa Vista (Rua do
Passeio, 38) - Condor Copacabana (Rua FI-
gueiredo Magalhães) - Largo do Machado I
(Largo do Machado. 29) - Tijuca Palace I
(Rua Conde de Bonfim) e Barra I (Av. das
Américas, 4.666) - I4h - 16h - IBh - 20h e
22h. Baronesa (Rua Cindido Benfcio) - 15h -
17h - I9h e 21h e Arl-Mfier (Rua Arquias
Cordeiro) - Mh - 15h50m - 17h40m - I9h30m
e21h20m.(l4anos).
AMIGOS MUITO ÍNTIMOS (Best Frlends).
Comédia romântica envolvendo uma dupla
de |ovehs rotelristas de cinema. Escrita e
dirigida por Nòrman Jewison. c om Duri
RevnóloseGòldleHawn sãol.uull (Ruado
Caietf ) eCaruso (Av, N. S. de Copacabana)

I5h- ITIilOm- I9li20ni e21 WOm.Palácio
II (Rua do Passeio, 38) - Hh - I6hl0.ii -

18li20m e 20h30m, rijuca (Rua Conde de
Bonfim)- I4h30m- l6M0m- IHIiMni e2lri
(14 anosl
AGONIA E GLORIA (The Big Red One).

Drama de guerra escrito e dinuiüu por S.r
muel Fuller. Idéia central: a concepção do
Sargento, esse ''eterno soldado . f •;"!>«; •<
do elenco. Lee Marvln. Palácio I (Rua do
Passeio 38)- Hh- I6lv2üm - ISMOm i-.il li
Opwa I (Praia de Botafogo) e Copacabana

(Av NS. de Copacabana) - I4h30.nl -

iah50in-l9hll)me2IKiOm. (14 anos)

OS FRUTOS DA PAIXÃO. Um exercício
cinematográfico sobre o erotismo. Realiza-
çào de Shun Teravania Com Klaus Kinski.
Isabelle Hliers. Arlelle Dombasle. Odeon
(PraçaMahatmàOándhi)-Roxl (Av. N. S. de
Copacabana )-Opera II (Praia de Botafogo)
-Carioca (RuaConde de Bonlim)-Madurei-
ra II (Rua Dagmar da Fonseca) - Hhlllni -

IGh- I7h50m- 19WÜIH e21li30m. 118 anos).

EXCITAÇAO DIABÓLICA. Pornochancha-
da. Escrita e dirimcl.i por John Doo. Com
Aldiiu-Muller. Vitoria (Rüa Senador Dantas)
- 14h- 15Wüm- 17h20nr- 191) e'.21M0m.
Coral (Pr.ua de Botafogo) - I4li50m -
I6li30m- 18hl0m- 19li50ni e21h30m. Aslor
(Av. Minisiro Edgard Romero) r Ramos (Kua
Leopoldma Rego)-IGh- ITMUm- l9li2Ume
21h.(l8anos).

rCHAU AMOR - Direção de lian Garrei.
Com Antônio Fagundes, Angelina Muniz e
Selma Egiev. Jóia (Av, N, S. de Copacabana)
,. Scala (Praia de Botafogo, 316)- HlílOm-
IGh- I7lú()ni- IBh40me2lh30m. (18 anos)

O VEREDICTO (lhe V wedicl). DlrtÇila de
Sidney l.iimet. Conl base em roteiro deDavId
Mamei (o ponio de partida e o livro de Harry
Keedl Conl Paul Newnian. James M.lsoii.
Charlole Kanipling Jack W ardeu e Milo
0'She.i Lido II (Praia do Flamengo)- 14b-
IGKIuni- I9he2ln30m. (14 anos)

BAR ESPERANÇA, O 11.1IMO QUE FECHA
Dlreçüo de Hugo Curvaria, Com Marilia

Pera.Hugo Carnava.LouiseCardosoeAnsel-
mo Vasconcelos s, Luiz I (Rua do Catete.
307) - Leblon II -(Rua Alaullo de Paiva) -
Rian (Av .Atlântica)- Tijuca Palace II (Rua
Conde de Honlini) eOlaria (Rua Uranos). 15h

I7hl0ni- I9li20ni e2l h30ni. (18 anos)

Reapresentações
PIRANHA DE VÉU E GRINALDA - Bruni
Melcr(Av. Amaro Cavalcante. 105) - I4h30m

lGhIOm - 17h50m - I9h30m e 2lh. (18
anos).
ROCK III - Studio Ilha (Rua Sargento João
Lopes)- I5h- I7h- 19h e2lh (14 anos).
HAIR - Madureira I (Rua Dagmar da Fonse-
ca) -Largo do Machado II (Largo do Macha-
do, 29)- I4h- I6h20m- I8h40me 2lh. Barra
III (Av.das Amencas. 4.666) -Cinema I (Rua
Prado Júnior) e Comodoro (Rua Haddock
Lobo) - I4h30m - I6h45m - I9h e 21h30m.
(ISanos).
IODA NUDEZ SERÁ CASTIGADA - Pais-
sandu (Rua Senador Vergueiro) e Copacaba.
na (Av. N. S. de Copacabana) - 14h - IGh -
18h - 20h e 22h. e America (Rua Conde de
Bonfim)- l5h-17h-19he2lh.(l8anos).
EVA, O PRINCIPIO DO SEXO (.OS SEGRE-
DOS DO KUNG FU CHINÊS - Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria) - 1-1 h — 17h e
20K;(Í8.anos).
PICADA DE COBRA c O SUPER DRAGÃO
INVENCÍVEL DO KARATÉ - Hs (Rua da
Carioca)-luh-14h-18he22h. (ISanos)
O MAESTRO - Studio Copacabana (Av. N. S
de Copacabana)- I4h- IGh- I8h-20he22h..
(IG anos).
AUTOR EM FAMÍLIA - Drive-ln (Lagoa)-
20h3l)m e 22h30ni Ricamar (Av. N. S, de
Copacabana) - MWUrn - I0h20m - I8h -
lüMOni e21h20m. (14 anos).

O CASO CLAUDIA - Coper- tijuca (Rua
Conde de Bonfim)- I5h- ITIilOm - I9li2(lm <¦
21li30n>. (18 anos)

Niterói

Continuações
TOOTSIE - (Tootsie) - De Svdnev Pollack.
Com Dustin Hoffman. Jessica Laiige e U-ri
Gdrr. Rio Sul (Rua M.irquès de S. Vicente).
Bruni Ipanema (Rua Visconde de Piraiá.371)
- I4h30m - IGIi50m - I9hl(lni e 2lli3üm.
Arl-Copacabana (Av. N. S. de Copacabana.
360)- 15b - I7h20m - 19 MOm e 22li. Ari-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim) e Ari.
Madureira (ShopphlgCenter deMadureira)-
14h- I6h2üm- ISMOm c2lli Palhe (Pr.t;.i
Floriano)- 12h- 14hl5m- IGIiTOm- I8lrl5m
e2l li Sábado édomingo a partir das I4lil5hi.
Paralodos (Rua Arqui.cs Cordeiro) - I5h -
I7h-I9he21li.(14 anos).
O SEXO NOSSO DE CADA DIA - Dir«;ão de
Odv Frasía. Com Neide Ribeiro. ElysCardo-
so e Sandra Graiíi.Kex (Rua Álvaro Alvim)-
13h30m- l6h4Um e I9h50m. Impcratqr (Rua
Dias da Cruz)- 14h2l)m - IGh - l7M0m -

I9li2üme21h. (18 anosl.
L1LI MARLENE - (Lili Marleen)- De Rainei
Werner Fassbinder, Com Hanna Schygullã.
Giancarlo Ciiannini e Mel Ferrer. Barra II
(Av. das Américas. 4.666) eLido II (Praia do
Flamengo) - 14h3Uni - KihOOni - lOhlüni e
21lvlüin. (14 anos).

GANDHI - (Gandhi)- Dirtção de Richard
Âttenbdrough. Com Ben Kingsley, Studio
Catete (Rua doCatete)- Mh- I7h30m e211l
Bristol (Rua Minisiro Edgard Romero. 46111-
Bruni Premier (Riid Uai ala Ribeiro. 5(121 e
Bruni Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370)-
13h30m- 17he20h30rn. (livre).

A FORÇA DO DESTINO - (An Offerand a
Genlleman). Direçío de Taylor Hacford
Com Richard Gere. Debra Winger e David
Kelh.Leblon I (Av. Ataulfo de Paiva) - 14h-
I6h30m- 19he2lh30m.(16anos).
MEPHISTO (Mephislo) - De Islvan Szabó
Com Klaus Mana Brandautr. Venera (Av
Pasleur. 184) - 131) - I5h45m - 181i30m e
2lhl5m. (16 anos).

TORMENTA - De ti baldo Molo, Com Biani a
Bvíngton (melhor atriz coadjuvante do Festi-
vai de Gramado, 1982) e Hiieana Menezes.
Cinema III (RuaCondedeBonfim)- I4h3üm
- lGhlüi))- I7li50m- I9li30m e 21 hlühs. (14
anos).

ICARAÍ - NA CALADA DA NOITE - (|4
anos)- I4h- IGh-18h-20he221i

NITERÓI - EXCITAÇAO DIABÓLICA - (18
anos)- Í4h20m- IGh- ITMOiu - 19l)2()ni e
21h

CEM RAL - AGONIA E GLORIA - (14 anso)
-I4h-I6li20m- I8h40me21h.

CEN IKK - FRUTOS ÜA PAIXÃO- (18 anos)
- I4hl0m - IGh - ITIífiOn) - I9h40m e
2lh30m.

CINEMAI - rOOTSIE - (14 anos) - I5h -
17l)20i))- 19MI)ni e22li

CINE ARTE UFF - PRATA PALOMARES _
(18 ânus)- 14h20m- !Gh40m- 19he2lh20m.

Petrópolis
PETRÓPOLIS - AGONIA E GLORIA (|4
anos)- 14h- I(ili20ni- I8h40m e2lli
D. PEDRO - PIRANHA DE VEU E GR1NAL-
DA - (18 anos) 14l)2()n) - 161) - l7M0m-
I9h20me21h.

Teresópolis
ALVORADA I - JACARÉ ASSASSINO - (18
anos)às21h. Sábado: I5h-20he22h.
ALVORADA II - VIUVA ERÓTICA - (|g
anos)- O.S2I li.

^___Wml___^

TEATRO
Zona Sul
O JULGAMENTO DE OTELU - Direção de
Carlos Couto. Com Cristina Nunes. Séritío
Maia t* Liei d Mauno, Teatro Imperial - Praia
de Botafogo, 524. Horário: de 5' feira a
domiiie.i> as21 h Ingressos:400.

Wf 
' v v.V

Cena de Lágrimas Amargas
IrH. de Petra Von Kant

APENAS BONS AMIGOS- De Geraldo Car-
neiro. Direção de Antônio Pedro Com Cai-
que Ferreira. Dehlse Bandeira, ManaPadilha
e Miguel I alabella I ealro de Arena, Horário.
2« e 3' leira ás 21 tv 4' a 6' feira ás I8h
Ingressos Ci$1.500.

AGNES DE DEUS - De John Pielnuer. Din-
cão de Jorge Takla. Com Lucélia Sanlos e
.VaraAm.iral - I eatroDellin- Ruallumail.i.
275. - Horário. 4'. 5' e 0* feira ás 2lli30m
Sábado 20h e 22K10m Domingo I8li30m
Ingressos; CiS 2.000 e OS 1.000, 6' leira e
sábado Cr$ 2.000, Até dia 29.

FOLIAS DO CORAÇÃO - Ue Geraldo Cai-
neiro. inspirada rio filme Esse Mundo é dos
Loucos, de Phlllpe de Broccã Com o grupo
MacnielloM liiteinaiioii.il Troupe Parque La-
ge- Rua Jardim Botânico. Horário 4' feira a
sábado ie, 21lí!0m Domingo IMh e2lh30m
Ingressos ti$ I 5(K) e CrS 1.000. 4' feira CrS
800.

NO BRILHO DOS NOSSOS OLHOS - Dire
Çào de Isabella Secchln. Com Alexandre
D acosta, Antônio Breves t* João Brandão.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélh
ca, tíii. Horário; (»' feira è sábado, sessão it
meia-noite, 3' leira: 21h30m. Inun^sos a CrS
1.30" e CrS 800.

DO LAMPIÃO DE GAS... AO ABAJUR LI-
LAS - De Arnaud Rodrigues. Com Costinli.i
Sandra Menezes e Roberto Guilherme. Iea-
tro Glória Kua do Russel. Tel. 245-5527.
Horário: de 3 ' a 6 ' feira is 21 hl5ni, Sábado
20hl5m e 22l)30m. Domingo I8hl5m e
21 hlüm. Ingressos, de3' a 5" feira e domingo;
CrS 1.500.6'' feira esábado. CrS2.000.

A AURORA DA MINHA VIDA- DeNauni A.
de Souza Direção de Naum Alves de Souza
Com Marieta Severo. Slella Freitas, Analu
Prestes e Cidinha Miian. Teatro de Arena -
Rua Siqueira Campos. 143. Tel. 235-5348
Horário; 4'' a 6'' feira ás 21 li Sábado 19h
Domingo 181) e 21 li Ingressos. 4". 5' leira e
domingo CrS 2.000 e CrS 1.500. Sábado: CrS
2.000.

ADORÁVEL JUL1A - De Somersel Maue.-
han. Adaptação de Sauvàion, Tradução e
readaptação de Domingos de Oliveira Din-
ção de Domingos de Oliveira e Manha Pera
Com Marilia Pera. Domingos de Oliveira e
Norma Ulun. Teatro Copacabana Av. N. S.
de Copacabana Horário. 4'. 51 e 6- leira e
domingo ás 21 li Sábado 201) e 22lil()m.
vesperais domingo. I8h e 5' feira ás 1Tli.
Ingressos: 4' feira Vesperais domingo: I8h e
5- feira ás I7li Ingressos: 4 ' e 5' feira. CrS
2.000 esábado Cr$2.500.

CHAPETUBA F. C. - De Oduvaldo Vianna
Filho. Direção de Roberto Bomtcmpo. Com
Carlos I.offer. Cedlia Rangel e Cediván
Teatro Ipanema Rua Prudente de Morais,
824. Tel.. 247-9794. Horário. 3 ' feira I7h30m
e 21 lilOm. 4- a 6- feira á.s I7h30m. Ingressos.
CrS 1.200 e Cl SI. 200 e CrSSOO. Até dia 31.

O DIA EM QUE ALFREDO VIROU A MAO-
De João Bethencourt. Com Cláudio Corrêa e
Castro. Thelma Réston, Elizãngela eAlexaie
dre Marquês, Teatro da Praia Rua Francisco
Sá 88. Horário; de 3 ' a G ' feira as 21 hlüm.
Sábado 20li e 22h30m e domingo: I8h e 21 li
Ingressos: 3', 4' e 5'' feira. CrS 1.800 e CrS
1.000. G' feira. OS 2.00". Sábado: CrS 2.500 v
domingo: CrS 2.000 e CiS 1.000

LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON
KANT - Dt. R. W. Fassbinder. Tradução de
Millòi l er ri andes. Com Fernand.! Montentr
uro. Renata Sorrah e Rosita Thomas l.opi-s.
Teatro dos Quatro - Rua Marquês de São
Vicente. 52 - Tel.. 274-9895. Horário. 4 ', 5' e
6' feira Ás 21liS0m. Sábado. 20h e 22li30m.
Domingo. 18h e 21 li Ingressos: CrS 2.500 e
CrS 1.500.6'' feira e sábado. CrS 2.500.

COM A BOCA ... (Em Alto Mar) - D.-
Sláwomir Mrozeck. rradução deMárcos Fa-
vad DirtÇão de Henri Pgnoncelli. Com Neti-
za Navarro. Patrícia Soares e Ticiana Stu-
dart. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica G3. Horário; de 4 ' feira a sábado ás
2lli30m Domingo I9h e21li30m. Ingressos: '
CiS 1.500 e CrSSOO. Até dia 5.

NO BRILHO DA GOTA DE SANGUE -
Direção de Domingos de Oliveira. Com Cor-
los VVre/d. Francisco MiUm. Clemente Vis-
caino e Procópio Majuno. Teatro üláueio
Gil. Praça Cardeal Arco Verde. Tel.: 237-7003,
Horário; de 4' a G' feira ás 2lh30m; 2üh e
22h30ni e domingo I8h e 21 li Ingressos. CrS
2.000 e CrS 1.200.

A.S DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA -
Direção de Luís Antônio Corrêa Com Fm-
mandei Cavalcanti. Cássia Foureas e Paulo
Fuarnieri. Teatro Cândido Mendes. Rua
Joaiina Anuèhca. Horário; 3' leira Ás I8h e
21l)30ni. dc4' feira esábado ásl8h.

LA CONQUISTA - Direção e roteiro de
Aleiandro Buenavenlura Com Tereza Urius.
Abelardo Jatobina. Lauri Prielo e Eleonora
Gabriel. Teatro Cacilda A ecker, RuadoCate-
ie, XIH. Horário; de 4'' feira «i domiimo ití»
2ilil5m. Ingressos. CrS800. Aiedia29.

DESLIGUE O PROJEIOH E ESPIE PELO
OLHO MÁGICO - De Hilton Ilave Direção
de Arnaldo Dias: Com Milton Have. Rõmujo
Arantes e Atines Fontoura featro Clai'd
Num-s. Kua Marquês de São Vicente. Hora-
rio: 4' a 6' leira às 2llil5in. Sábado 20h e
22liiOm. Domingo: I9li e21h30m. Ingressos;
CrS 2.500 e CrS 1.500, 6' feira e sábado CrS
2.500.

PIAF - De Paiu Gemi Iraduç.io de Millór
Fernandes Direção de Flàylo Rangel Com
llibi Ferreira Ins Druzzl, LtijGarcIa eCarlos
Caiielelte. I ealio Ginástico Av Graça Ara
nha 187 lei. 220-8394. Horário de 3' aG'
feira as 2lhl5ni Sábado 2()h e 22li30m e
domingo I8I1 Vesperal 5' leira Às I7h
Ingressos, de 3' feira a domingo CrS3(100.
CiS2.500 e CrS I 518) Vesperal: CrS 1.500.

EVITA - De André* e I un Rice, Tradução
de Viclor liei bar ,1 Direção musical de Edson
Frederico. Diri<,áo e.eral MáUrfCio Shermaii.
Com Mauro Mendonça. Carlos Augusto
Strazzer. Cláudia Milton Piado e Siis,1 M,is-
sarl. Teatro João Caetano Praça Tiradentes
de3' ali' leira :e.2lli Sábado20h. 22lü0m e
domingo I8hê 21 h Vesperal 5' leira ás I7h
Ingressos. OS4.500 e CrS 2.000.
OPERA DOS IRES VINTÉNS - De Herloll
Brecht e Kurt Wnll. Direçào de Mendonça
Blâ Uedrou. Com Tadeu França Luci Muni.-
belo e Toninho Café. Teatro Especial do
MEC - Palácio da Cultura Rua Graça Ará-
nha Tel.. 220-8640. Horário de 4' feira e
sábado 21 li Domingo 20h Ingressos OS
1 200eClS800. Alédl,l3l
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TV EDUCATIVA

20 A entrevistada do programa
Os Astros é a cantora

Linda Batista

Zona Norte
FEIRA DE ADULTÉRIO OU COMO COBI-
(,AR A MULHER DO PHOXIMO - De Ar-
mando Costa e Paulo Pontes. Jó Soares,
Bráuho Pedroso. /.iraldo e JoàoIletheiRourl
Direçào de Rosamaria Murfinho Com Rosa-
maria Murtinho. Ilaroldo de Oliveira Miguel
Carrano. Mário Jorue, Cláudia M.irtms e
Fernando Paliot. leatro SenaC de Bóhsuces-
so. Rua Dona Isabel. 700. iel. 256-2641.
Horário de'4J feira a sábado ás 21 li Doniin-
iw. I9h Ingressos. CrS 2.000 e CrSSOO. Ali-
di.i'29.

Teatro /Revista
RIO GAY - De Vicente Pereira e Jorge
Fernando. Direçào de Jorge Fernando. Com
Rogéria. MarleneCasánõva Samaniha Ki-
riaki. Elaine e Sesirée. Teatro Al.isk.L A\. N.
S deCopacabaha 1241. Horário. de3' a(>'
feira ás 2lh30m. Sábado 20ll e 22h30m e
domingo. I9h e 2lh30m. Ingressos; 3' a 5'
feira e domingo; CiS 1.800 e CrS 1.000. G ' leira
esábado. CiS 1.801).

CHEGUEI - Direçào de Brlgite Ulait. Com
Cláudia Celeste, Sérgio Nascimento. Bab\
l.oram. lealro Brigitle Blair. Rua Miguel
l.emos. 51. Iel. 521-2955. Horário, de 3 ' leira
a sábado ás 2]li30m. Dnminuo às ISlilllm e

I2h00m - Telecurso I " Grau
I2hlf>m • Telecurso2VGrau
12h.'10m - TVE Notícias
I2h45m - Tempo de Atualização - Mddu.

los hducacionaLs
I3hl5m ¦ Pátàti-Patatá
I.Th.TOm • Mistérios dos Trópicos - Docu-

mentário
I4h00m - É Preciso Clantar - IVtisical com

Lecy Brandão e Conjunto Kundo
de Quintal.

I5h00m - Telerromance - O Tronco do Ipê
I5h4()m - TVE Saúde - Haslics Educacio-

nais
I5h45m - Jornal da Feira
IfihWlm - Ginástica
I6h30m - Sítio do Picapau Amarelo - Via-

gem ao Céu
l7htX)m - Plim-Plim e a Janela da Fantasia
17h25m - lia/ar Tem TUdo

I7h4()m - Uaniel A/ulay
I8h0()m- (Jlha Aí
léhOSrh - As Aventuras do Tio Maneco -O

Caso da Garrafa Knfeiliçada
18h.'«lm - Animais, Animais - Documenta-

rio
I9h00m • Tempo de Atualização - Módu.

los Educacionais
19h.'i()m - Telecurso l''Grau
Ií)h45m - Telecurso 2"Grau
2uh00m - Mundo indomado - Documenta-

rio
21h(X)m - Esporte Hoje
21hl5m - 1983- Notícias
22h(X)m - Cis Astros - Unda Batista
2.Th0Um - Maestro - Programa em home-

nagem ao lenor italiano Mário
Del Mônaco

(X)h(Xlm - TVE Notícias
ÜOhlUm - Ijicerramento

2)h30m. Ingressos; de3
1.000. Sábado. CiS 1.500.

feira a domingo: t iS

Niterói

REDE GLOBO

4® Zizi Possi, Amelinha e o
conjunto The Fever's em

Globo de Ouro

A CIDADE ASSASSINADA - De Antônio
Calado. Direçào de Maria Jacintha. Com o
grupo do Teatro Estável de Niterói. Teatro
da UFF. Rua Miguel de Frias, 9. Horário 6'
feira a domingo às 211).

SHOW

Centro

SEIS E MEIA - Apresentação de João Bosco.
Teatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes. Ho-
rário: de 2J a 6J feira I8h30m. Ingressos CrS
200. Utimo dia

SHOW NA FUNARTE - Apresentação de
Raimundo Sodré. Direçào de Arihur l.aran-
leira - Sala Sidney Miller. Rua Araúlo Porto
Alegre. Horário, de 3' feira à sábado às
I8h30m. Ingressos CiS 300. A té dia 28.

ISTO E ABOIO, XOTE, XAXADO E BAIÃO-
Apresentação de Jonga e Càrmélia Al\es.
leatro Ipanema Rua Prudente de Morais.

824. Tel.. 247-9794. Horário, de 4J feira a
sábado ás 2lli Ingressos: CrS 1.500, Até dia
29.
PRUDENTE DE MAIS - Apresentação do
urupo I erra Molhada. Rua Prudente de Mo-
rais. 729. Horário; 6' leira é sábado, ás 22ll
Ingressos: CrS 700. Alédia29.

ROUPA NOVA - Apresentação do conjunto
leatro Ca.sa Grande. Av, Afrànio de Melo
Franco. 290. Horário 4' leira a domingo às
2lli3Um. Ingressos; 4' e 5' leira CiS I 000. U'
feira, sábado e domingo ti S 1.500. Até dia 29.

A CRIAÇÃO DO MUNDO - Espetáculo de
dança. Apresentação do Bailei Jovem de
Helfany Peçanha. Teatro do liceu. Rua Fre-
derico Silva. 86. Horário! de 6J feira e sábado
ás 20h. Domingo: IHh. Ingressos: CrSSOO. Até
dia 29.

LÍNGUA DE TRAPO - Apresentação do
grupo. Circo Esperança. Av. Padre Leonel
Franca. Horário: de 5" feira a domingo ás
211). ingressos: 5» e 6' feira: CrS 1.500.Sábado
e domingo: CrS 2.000. Ati dia 29.

PRUDENTE DE MALS - Apresentação de
Bena Bar Roberto, Banda Tigre Real. Partici-
paçáo especial de Cláudio Moreno, Rua Pm-
dente de Moniis, 729. Horário: de 5* feira a
domingo ás 22 horas. At* dia 29.

SERIE INDEPENDENTE - Apresentação de
Heros Vital Brasil. I.0I1 e Lucina, Sala Sidnev
Miller Av, Araújo Porto Alegre. 80, Horário
De 3' feira a sábado às 21 h; Ingressos:
CiS 500. Ate dia 4.

0<ih.'i()m - Telecurso 2" Grau
06h45m - Telecurso 1 '•' Grau
07h(X)m - Bom Dia. Brasil
U7h:i0m • Bom Dia, Rio
()8h00m- TV Mulher
IlhOOm - Balão Mágico
I2hl5m - Sítio do Picapau Amarelo -

Guerra dos Sacis
I2h45m - Globo Esporte
LifiOOm - Hoje
l.'ih40m - Vale a Pena Ver de Novo

lluma.s & Paetês
I4h40m - Filme

lbhHOm - Sessão Aventura - Os Gatões
17h.')0m - Caso Verdade - ainda. Vem

Cantar
lohIOm - Pão Pão, Beijo Beijo
19h00m - Final Feliz
I9H50m- RJ TV
2()h00m - Jornal Nacional
20h.'lüm- Louco Amor
2lh:ium - Sexta Super - Globo de Ouro
2.Th.'!0m - Jornal da Globo
OOhOOm - Filme
OlhliOm- Filme

REDE BANDEIRANTES

7 Linda Evans e John Forsythe
estão no filme O Amor

Traído, do seriado Dinastia

08hl5m - Ginástica
Ü8h45m - Ao Despertar da Fé
091) 15m - Cavalo Amarelo
lüfiOUm - FJa
12h00m - Lucy Total
12h.1üm - Dons Day Show
LihOOm - Siow de Desenhos
I7h00m - Jornada nas Estrelas
I8h00m - lõliçào Local

IShllJm - Ifraçode Ferro
18h5()m - Maçã do Amor

Sabor de Mel
Jornal Bandeirantes
Boa Noite Brasil - A Notícia é o
Espetáculo

 Jornal da Noite
2.Thl5m - Dinastia - O Amor Traído
0ühl5m - Programa Ferreira Netto

19h50m
20h45m
21h00m

23h00m

REDE RECORD
A vida, a obra e as

mensagens de Chico Xavier,
no Encontro com a Paz

Encontro com a Vida
Tele-Escola
Igreja da Graça
O Remo Selvagem
Jackson Five
Blackstar
George. o Rei da Floresta

O Buggy a Jato
Cozinhando com Arte
Encontro com a Paz
Record nos Esportes
Record em Notícias
A Moda da Casa

i:ihl5m - ü Reino Selvagem
i:ih40m - O/orro

08h20m -
08h30m -
OShOOní -
09h30m •
09h55m -
10h20m -
10h45m -
llhIOm -
11 h35m -
11 h45m -
Ilh50m-
12h00m ¦
13h(X)m ¦

I4h05m - Rei Arthur
14h.'S0m - lidna Savaget
KihOOm - Crt?orge, o Rei da Floresta
IHh.iOm - Blackstar
17hlX)m - OBugg.va Jalo
I7h30m - Jackson Five
18h00m - Gasparzinho
18h30m- A Feiticeira
19h00m - Sessão Aventura - S.QS
2l)hO()m - Sessào B;ing-Bang - Aventuras

de ai
21hO()m- Cinema Especial - O TVem do

Inferno
2;ili00m - Noites Cariocas

O DIA EM Ql.E O BRASIL TOMOU DORIL-
L>l* Bem vindo Sequeira. Dirt^ào üt- Bemviiv
du SitjUfii.L Supervisão dt- Aderbai Júnior,
li-atro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33, Iel.
240-1135. Horário, de 3' feira a sábado ás
I8h30m. Ingressos: CrSl.500, CrS 1.000 é
CiSáOO. Sábado:CrS 1.500,

A CAMA - De Uugu Olimecha Dm<,áu de
Augusto Olímpio. Com Gugu Olimecha Au-
gusto Olímpio, /.élia /.inipvi e Seglilho,
Teatro Kiv.il Rua Álvaro Alvim. Horário; dt-
3' a 0'' feira ás 21lil5m. Sábado 20h e
22li'10m. Domingo: lSlúlOm e2lh. Ingressos
CrS 1.500 e CiS 1.000, Sábado CrS 1.500.

|j\ ULTIMA NÜCIIE - De Paulo Goulart.
Direção de Aderbai Júnior. Com Paulo Ciou-
lari. Lady íranci.scu t* Stt-piin Nt-n-ssiaii -
Teatro Mesbla - Rua do Passeio. 46. Tel..
260-6141. Horário de3" á6'-l feira as21hl0m,
Sábado 20h e 22li30in. Domingo 181) e
2lhl5m. Ingressos: 3' a 5' leira e domingo
CiS 1.500 e CiS 1.200. G' fella e sábado CiS
1.800.

DESENCONTROS CLANDESTINOS - De
Neil Simon. Tradução dt- Mansa Murray.
Direção deGlanni Ratto. Com Eva Wilma e
C«irlu*» /ara lealro Maison dt* France. A\.
Presidente Antônio Carlos, 58, Horário de-l'
feira e sábado às 21h30m. Dominuo I8he
21 h Ingressos: CiS 2.000 e CrS 1.200. Até dia
29.

riMOTEO 260 - Apresentação do cantoi
Agnaldo limóteo. - Teatro do Canecão. -
Rua Weiiceslau Brás, 215 - Horários 4 ' e 5'
feira ás 2llv)0m. 6' leira e sábado 22li3()ni
Domingo ás 2OKIO111. Ingressos CrS2.50t) 6'
feira e sábado. CiS 3.000. Alé dia 5.

VIRO D» IPIRANGA - Apresentação da
instrumentista Áurea Regina Rua do Ipii an-
ga. 54. Horário: de 3" feira a domingo ás 22li
Atêdia 5,

TVSTUDIOS

11® Entre os seriados
policiais, a história

de Havvaí 5-0

AGILDO RIBEIRO-
risi.t Velho (jaleâo

Apresentação do hunio-
Lsti ada do í i aleão. I ei.

398-4457. Horário: de 5' feira a domingo a
partir das21K Ingressos.5' feira ClS2.000, li'
feira e sábado CiS2.500.

CARNAVAL MADNESS 1984 - Direção dt
Maria Sanlos. com Nadinho da Ilha e Sahrh
na. Participação especial de Daniélle. Hotel
Nacional. Praia de São Conrado. Iel.. 399*
1000 Horário. de3" feira a domingo ás 22li (i
feira e sábado, sessões especiais, ás 23lv)0m.
Ingressos: Cr$ 5.000.

STEAK IIOU.SE - ApresenUiçlo dos Instru-
mentistas Zé Luís Duarte, Ricardo Sanlos,
Wanderley e itamara Rua Gavião Peixoto,
176. Niterói. Horáno: de 5* feira a dorhingoa
parürdas21h. Ingressos: CrS 1.000.

NOITES CARIOCAS - Apresentação do can-
tor e compositor Lulu Sintos Morro da Urca
Hoje e amanha lis 22h. Ingrwsos CrS2000 e
CrS 1500.

07h00m - Ginástica
07h30m - As Aventuras de Caca
()8h00m - Pernalonga eseus Amigos
08h20m - Pantera Cor-de-Rosa
08h50m - Super Mouse
ODhOOm - bgeirinho eseus Amigos
09h20m - Faísca e Fumaça
09h50m - O Vira Lata
KihOOm - Looney Tünes
10h20m - Papa-Leguas
10h50m- Superman
IlhOOm'- Popeye
1 lh20m - A Turma do Fica-Pau

I Íh50m - A TUrma do Tom & Jerry
I2h00m - Tom & Jerry
I2h20m- Clube do Mickey
12h50m - Pica-Pau
I3h00m - OPtivona TV
I8h00m - Desprezo
I8h30m - Noticentro
lOhOOm - ftcado de Amor
lílh.TOm- A Justiça de Deus
20h00m- Cristina liazan
2lhi)0m - Alegria 83
22hOOm - Filme
OOhOOm - Hawai 5-0

FILMES DO DIA I
TV Globo

I4h<l0m - A ULTIMA GIRAFA - (The
Last Giraffe)- EUA 1979, direção de Jack
Couffer. Com Susan Anspach, Simor
Ward, Gordon Jacson, Don Warrington,
Saeed Jaffrey e John llallam.

OOhOOm - ENTRE O AMOR E A PAI-
XAO-(Torn Between T\vo Lovers)-EUA.
1979, direção de Delbert Mann. Com Lee
Remick, Cieorge Peppard. Joseph Bologna,
Derrick Jones, IVkirphy Cross e Giorgio
TozzL

Ih30m - CRUEL DESENGANO - (The
Member of lhe Wedding) - EUA 1953,
direção de Fred Zinneman. Com Miei
Waters, Julie llarris, Brandon de Wlde,
z\rthur Franz, Nancy (iates e James Ed-
wards.

TV Studios
22h(K)m - BELAS E FEROZES - (Wüd

And Wooly) - 1977. direçào de Phillip
Leacock. Com .Susan Bigeiow, Chris De
ble, Jessica Walters e Vic Morrow.

A programação é de responsabilidade das emissoras de TV
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JA ILUMINAMOS
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10% de desconto
em todos produtos

de nossa fabricação
LOJA DAS VEI.AS

COMERCIOE INDUSTRIA LTDA
Av M*nKhtl Floriano. 91-Tclt:

283Z8SS - 2S3-27M - 2M-27OT
táh R Slvi Rtgo. «S - Telt:

MHH58-20I-M43

M(ê^âãé
¦ Kxposição. A Colônia Ju-
liano Moreira e a Fundação
Nacional da Arte promo-
vem, de hoje ao dia 17 de
junho, na estação do Metrô
do Largo da Carioca, expo-
siqão de fotos feitas pelos
próprios detentos, parte do
Projeto Juliano Moreira
que pretende, através da
fotografia, identificar a
imagem que os internos fa-
zem de si mesmos e da
instituição.

A Associação Brasilería
de Pintores sobre Porcela-
na inaugura hoje, às
10h30m, no Rio Palace Ho-
tel (Avenida Atlântica,
4.240) a VI Mostra Anual de
Pinturas Artísticas sobre
Porcelana.

Outra exposição a ser
inaugurada hoje é a de Au-
rino Barreto Filho, às 21
horas, na Gauguin Galeria
de Arte (Avenida Atlântica,
4.240, loja 233). A mostra
ficara' aberta até 10 de ju-
nho, das 10 às 21 horas.
¦ Teatro. Prossegue no tea-
tro do Colégio Souza Lima
(Rua General Sezefredo.^
646, Realengo), o I Festival'

de Teatro Amador Carioca.
Hoje, às 20 horas, será
apresentada a peça Agora é
a Tua Vez, com o Grupo
Reviravolta.
¦ Seminário. O ex-senador
Teotônio Vilela é o convi-
dado de honra da abertura
do seminário sobre discri-
minação racial a ser reali-
zado hoje e amanhã no au-
ditório do Colégio Bennett
(Rua Marquês de Abrantes,
Flamengo), pelo diretório
zonal da 3* Zona Eleitoral
do PMDB.
• Paulo Sérgio Duarte, Fá-
bio Penteado, ítalo Campo-
fiorito e Tunga discutem
hoje, às 20h30m, no Centro

Cultural Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica, 63,
Ipanema), a arte contempo-
rãnea e a arquitetura, en-
cerrando o ciclo de debates
sobre arte e arquitetura
promovido pelo Espaço Ar-
te Brasileira Contemporá-
nea da Funarte e pela revis-
ta Módulo.

Prossegue, no auditório
Murilo Miranda do Inacen
(Avenida Rio Branco, 179,
&"), o ciclo A Presença do
Teatro Português no Brasil.
Hoje, às 18h30m, haverá
depoimento do Grupo Açáo
Teatral A Barraca.

A Orquestra Sinfônica da
Escola de Orquestra Sinfô-

nica da Escola de Música
da UFRJ se apresenta hoje,
as 18 horas, no Salão Leo-
poldo Miguez daquela insli-
tuição (Rua do Passeio, 98).
No programa, Teresa Fa-
gundes Lima, Ricardo Ta-
cuchian, Guilherme Bauer,
Odemar Brígido e Edino
Krieger. O concerto faz
parte do VI Panorama da
Música Brasileira Atual.
• Prossegue nas Faculda-
des Integradas Augusto
Mota (Praça das Nações,
88-A, Bonsucesso), o IV
Congresso Nacional de Le-
trás e Ciências Humanas. O
programa de hoje é o se-
guinte: 8 horas - palestra
da professora Silvia Bél-

kior, sobre as fontes latinas
de Fernando Pessoa; 10 lio-
ras palestra da escritora
Marina Colassanti, sobre a
ambigüidade do atual mo-
mento da mulher brasileira;
14 horas - palestra do pro-
fessor Domício Proença Fi-
lho sobre as articulações da
narrativa no conto de João
Antônio; 16 horas - pales-
tra do escritor Autran Dou-
rado, sobre o mito, signo e
simbolona narrativa.
• Ivan Cavalcanti Proença,
Chico Senna e Francisqui-
nho discutem hoje na Li-
vraria José Olímpio (Rua
Marquês de Olinda, 12, Bo-
tafogo), O Malandro e a
Culturano Rio - nofulebol.

Emboladores de coco, en-
cerrando o Vil Seminário
José Olímpio de Comunica
ção e Cultura Brasileira.
• Outro seminário que ter
mina hoje é o de ecologia
promovido pelo Sesc. com a
colaboração da FEEMA,
UERJE UFRJ. realizado no
Sesc de Madureira (Rua
Ewbanck da Câmara. 90).
¦ Música de Câmara. O
pianista Henrique Loureiro
se apresenta hoje, às
18h30m, na Sala Cecília
Meireles (Rua da Lapa. 47).
No programa, Bach, Mo-
zart, Beethoven, Schu-
mann, Chopin e Liszt. En-
trada franca.
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FAUSTO WOLFF
Razoável Bom Dia Rio!

Esta cidade do Rio de Janeiro já
teve vespertinos, sério! A própria
ULTIMA HORA foi um deles, bem
como a Tribuna da Imprensa e O
Globo. Melai. .• do jornal era produzi-
da na véspera e a outra metade entre
5 da manhã e meio-dia, que era
quando ele rodava e ia para as ban-
cas. Eu morava, na época em 1961,
num petel - um motel onde só se
entra com o corpo, sem o carro - na
Francisco Otaviano, ao lado do For-
te. Quatro e meia da manhã já estava
na rua esperando o jeep com Alberto
Dines, Calazans Fernandes e José
Silveira, que vinha me apanhar. Ti-
nhamos somente até às llfi30m para
produzir e botar na rua o Diário da
Noite. O fato acontecia às 11 horas e
ao meio-dia o carioca já podia ler a
noticia nas bancas do Centro. Era
jovem e me sentia bem por colaborar
com uma comunidade da qual eu era
parte ativa. O jornalista como servi-
dor público.

A televisão e a Censura à impren-
sa, entre outros fatores, ajudaram a
acabar com os vespertinos. Acho
que, com a abertura, há mercado
para um jornal da tarde no Rio, mas
isto é outra história. Nestes quase 20
anos, entretanto, a televisão foi inca-
paz de produzir um bom telejornal
matutino que informasse as ultimas
- principalmente, de utilidade públi-
ca - antes do telespectador sair para
o trabalho.

A grande desvantagem do jornalis-
mo em IV para o jornalismo impres-
so é que, sem vídeo-cassete, o pri-
meiro se perde no tempo, no espaço
e na memória. Já o leitor do jornal
pode ficar no bar até tarde com os
amigos e dizer: "este artigo eu vou
deixar para ler com calma em casa".
A vantagem da televisão por sua vez
é que ela permite que o telespecta-
dor testemunhe o acontecimento na
hora em que ele está acontecendo.
Pois bem: podendo checar e dar a
suíte das notícias publicadas pelos
matutinos, a partir do momento em
que estes rodam, a televisão jamais
apresentou um telejornal matutino
que conseguisse interessar o carioca.
Aliás, a importância que a televisão
dá ao jornalismo é tão grande que,
dos cinco canais em funcionamento,
apenas um tem um telejornal ãs 7
horas da manhã: a TV Globo, que
está estruturada para apresentar o
mais completo informativo do Brasil.
Mas não apresenta.
• Venho tentando assistir ao Bom
Dia, Brasil, que é produzido e apre-
sentado em Brasília das 7 às 7h.'Jüm,
todas as manhas. Como não tenho
vídeo-cassete e durmo tarde, ainda
não consegui pegá-lo. For palpite,
acho que não perdi muito, pois a
maior parte dele perde-se na entre-
vista com um político do Executivo
ou do Legislativo. Vocês já viram
que político que aceita dar entrevista
durante o cale da manhã, com toda a
parafernália técnica, cabos e câme-
ras, em sua casa, está mais a fim de

satisfazer seu ego do que esclarecer
a nação sobre o que quer que seja. O
que o País quer saber, a maioria
deles foge para não dizer. A situação
está tão preta que até o que antes
era obrigação rotineira - pagar dívi-
das, por exemplo - hoje tem chances
de virar manchete. Vou conferir o
programa e depois conto.
• Anteontem, porém, consegui sur-
preender o telejornal Bom Dia, Rio,
ãs 7h3üm. A idéia que sugeri no
Jornal do Brasil, há 18 anos, chegou
na Globo com um certo atraso, mas
chegou. Vendo o telejornal que era
apresentado pela excelente Leda Na-
gle, que está sendo substituída por
Maria da Glória, tem-se a impressão
de que apresentadores e repórteres
não só estão vivos como estão inte-
ressados na notícia e entrosados en-
tre si. A coisa se passa numa redação
onde as notícias sáo lidas e comenta-
das por Marcos Hummel, bom proíis-
sional que parece ser bem mais que
um boneco falante. Algumas repor-
tagens externas são apresentadas pe-
Ia equipe de repórteres da casa. So-
lange Bastos deu algumas novas so-
bre o trânsito matutino, Leilane
Neubath entrevistou Elba Ramalho,
Maria da Glória esteve na Casa do
Açude, prédio histórico que está
caindo aos pedaços, e entrevistou
ainda o engenheiro agrônomo Da-
niel Fonseca Pinto e o secretário
estadual de Saúde, doutor Eduardo
Costa.
O O que eu vi funciona; tem ritmo; é
dinâmico. O engenheiro agrônomo
explicou que no Brasil são usadas
marcas de pesticida proibidas em
outros lugares do mundo e que gra-
ças a isto estamos comendo frutas e
legumes altamente tóxicos. Pensei
duas vezes logo depois, na rua, quan-
do me ofereceram dúzias de laranjas
bem baratinhas. Elba Ramalho disse
que a música brasileira está fazendo
sucesso no exterior, confirmando o
que eu ja sabia: que em algum lugar
ela estava fazendo sucesso. Fui noti-
ficado que a ministra da Educação
assinou decreto ordenando a recupe-
ração de vários prédios históricos no
Rio. Como não estão obedecendo
nem decreto do Presidente da Repú-
blica, os cupins podem ficar descan-
sados.
• indo muito certinho e isto se
deve, certamente, a esta jornalista
veterana e competente que dirige o
programa, Alice Maria. Mas não bas-
ta. A Globo é comprometida com o
Poder, está certo! Nada a impediria,
porém, com os recursos que possui,
de apresentar um grande iníor.mati-
vo: horário de trens, barcos, ônibus,
condições da estrada, meteorologia,
pessoas desaparecidas, necessidade
de transfusões de sangue e remédios,
horário de bancos, etc. Algo como:
"e assim você encontrará sua cidade
quando sair de casa". Serviço pübli-
co, pois, mais do que qualquer outra
coisa, é nisto em que o verdadeiro
jornalismo consiste.

Pastelão da Vera Cruz
em Guerra dos Sexos
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Acusando Felipe (Tarcísio Meira) de provocar a desistência de Analu ao casamento. Vitória (Glória) revive o pastelão:.
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primeiro capí-
tulo de Guerra
dos Sexos ficou
pronto na quar-

ta-feira. As gravações
começaram ao meio-dia,
depois do cenário e ato-
res prontos. Duas horas
depois, o diretor Jorge
Fernando dava a primei-
ra parte por encerrada,
faltando apenas alguns
takes finais. Guerra dos
Sexos já começa em ch-
ma bastante forte. O ca-
samento de Analu (An-
gela Figueredo), filha de
Felipe (Tarcísio Meira)
com Kiko (Diogo Vilela),
filho de Vitória (Glória
Menezes) foi gravado
lembrando as velhas
chanchadas da Vera
Cruz. ü casamento não
se realiza, pois a noiva
desiste no último minu-
to. As famílias brigam,
criando um verdadeiro
escândalo na festa. A
mãe do noivo, muito ner-
vosa e vexada, coloca a
culpa em Felipe, dizendo
ter ele influenciado sua
filha a não mais se casar.
Bastante irritado, Felipe
agride Vitória, fazendo-a

jogar uma torta na sua
cara. Carlos Zara, pai do
noivo, muito emociona
do, tem um infarto e
morre. As cenas são lei-
tas com muito humor, o
que dificultou a interpre-
taçào dos atores, que ti-
veram que segurar o n-
so. A cena da torta foi,
sem dúvida, a mais espe-
rada. Figurantes, técni-
cos, fotógrafos, atores se
apertavam em frente do
cenário para ver. Tarei-
sio Meira não teve dúvi-
das ao dizer: "ator so-
fre!" Glória Menezes te-
ve que se conter para
não dar uma boa garga-
lhada quando jogava a
torta. No final, depois de
gravar várias vezes as
cenas anteriores à torta,
as risadas se soltaram e
Tarcísio, se degustando,
saiu para se levar. Paulo
Autran merece um aden-
do, pois sua interpreta-
ção é excelente em todos
os momentos. Fazer uma
novela com humor é
muito difícil, mas o ta-
lento dos atores e de Jor-
ge Fernando vão superar
todas as etapas-

toaldoBoscoli
Caetano na volta, Nara Leão imediatamente.

Ontem, na sala do Menescal, a cantora
reformou contrato com a PolyGram por mais

quatro anos. Está gravando.

Eles & eu RBurgente
Arnaud Rodrigues

Juro, faz tanto tempo
que já nem sei mais quanto
tempo faz. Arnaud Rodri-
gues está na luta desde
muito cedo. Jamais esperei
do amigo uma revelação
como ator. Q pinote do Ar-
naud foi simplesmente es-
pantoso. Não falemos de
participações homeopáti-
cas, quase sempre ao lado
do seu Miéle, no caso, Chi-
co Anísio. Todos sabemos
que desempenhar um qua-
drinho de humor/musical
não necessita tanto talento
assim. Uma coisa é Baiano
e seus Novos Caetanos. Ou-
tra, bem diferente, é encar-
nar magistralmente o per-
sonagem de um marginal
na Falange e logo a seguir
esse pau-de-arara maravi-
lhoso que Arnaud está vi-
vendo no Pão Pão, Beijo
Beijo. Fomos colegas de re-
dação nos scripts da vida. A
velocidade, o humor desse
magrela da peste, essa eu
conhecia. Durante um tem-
po, ele foi morar em frente
ao Miéle. No seu escritório,
vi nascerem textos excelen-
tes. Para nós e para seu
eterno Chico Anísio. Dizem
que é difícil trabalhar com
o Chico. "Concordo. É mui-
to difícil conviver com tan-
ta genialidade e não acabar
por imitá-lo. E isso, você
sabe, eu sempre procurei
evitar". Realmente Arnaud
nada tem de Chico. No pai-
co ou nas teclas de uma
máquina de escrever.
Quando surgiu o Painho,
encontrei o amigo no bote-
co do português, ali perto
da Globo. Parabéns 6 cara,
que tipo espetacular você
criou para o Chico. "Nada

disso. O tipo não é meu, é
dele." O redator do quadro
é um cara chamado Aires
Vinagre. Lembro-me que
ele comentou comigo sobre
sua participação no seriado
Bandidos da Falange-que,
como os próprios bandidos,
estiveram presos pela Cen-
sura durante muito tempo
- "ai sim você vai sentir
orgulho do seu amigo". En-
quanto seu lobo náo vinha,
Arnaud Rodrigues estou-
rou ao lado do Chico com
aquele disco sensacional
que vendeu aos montes. Eu
torço por amigos, como to-
do mundo, mas amigo com
talento aí eu viro tiete (e
portanto jamais criticaria
seu espetáculo). Sei dos sa-
pos que esse cara engoliu.
Mas Arnaud jamais es-
quentou. "Enquanto eu ti-
ver cabeça e dedo (para
bater à máquina) a vida
não me mete medo. Nasci
nu, estou vestido, o resto é
lucro..." Lembro-me desse
cara com um sorriso ama-
relo cohfessando-me: aca-
bou a mordomia de S. Con-
rado. Vou dar um tempo

nesse casarão e vou me en-
fumar numa fazenda. A
chamada temporada ecoló-
gica. Trocando em miúdos,
a má fase. A onda jamais
esquentou a cabeça bri-
lhante do Arnaud. América
é o Chico, que aliás jamais
morrerá na praia. Imagine
eu que nem América sou...
Claro que o homem já deu
a merecida volta e promete
voltar com uma nova face-
ta. O ângulo romântico. E
eu não duvido. Todo humo-
rista quente, tem dentro do
peito um grande desafio: o
texto sério. Chico Anísio já
vai fazer bodas de prata.
Como autor e letrista, mos-
trou o outro lado da lua. Aí
Arnaud Rodrigues não per-
de o lançamento e rebate
de primeira. Mas nem todo
inundo nasceu virado pra
lua Chico é um cara genial
e genioso. Eu? Eu sou um
aprendiz de feiticeiro. Cam-
bono de pai-de-santo. Re-
serva de ponta-esquerda.
Mas se deixarem eu jogar,
não volto mais para o ban-
co...

Quem está querendo vol-
tar ao ninho antigo é Bene-
dito Ruy Barbosa. Diziam
no meu tempo de garoto:
será o Benedito? É que o
autor acabara de assinar
contrato com a Bandeiran-
tes. • O Velho Galeão faz
proposta irresistível ao de-
putado/cantor Agnaldo Ti-
móteo. • Henfil pediu a
Rosemary uma foto auto-
grafada dos seus - dela -
pés. Combinado. Você fica
com os pés, nós ficamos
com o resto. Duvidam?
Aguardem o próximo
Aplauso. • Mièle - depois
do show agnaldesco - parte
para o seu. Mês que vem
estréia no Beco de S. Paulo.
É uma saída, pois não, só-
cio? • Fagner, depois de
marchas e contramarchas,
aceitou fazer o show do
Flu. Semana próxima tem
encontro com o Graúna.
Segunda, começa a gravar
seu LP. Ou seja, o parto da
montanha. • Embora tarde
- estou vendo essa beleza

na televisão -, agradeço ao
gentilíssimo telefonema de
Tônia Carrero. Sempre às
ordens, meu bem. • Co-
mentário de um famoso hu-
morista: se o Lengruber pe-
gar uma cana braba, sai de
lá Painho. • A embaixatriz
de Maceió afirma que não
fará de Fagner cidadão ho-
norário das Alagoas. Fa-
gner não dorme faz três
dias. • Comentário: Hebe
Camargo é a caipira que
deu certo. • a cabecinha
esperta de João Nogueira já
trama um disco espetacu-
lar: uma noite ao vivo no
Clube do Samba. Ele, Beth
Carvalho, Martinho, Alcio-
ne e bota etc... nisso. •
Nonato Buzar e Rosinha de
Valença unem os talentos,
pintam no espaço (eta pala-
vrinha da moda!) e expio-
dem na UERJ-Niterói. Tal
foi o sucesso que darão um
repeteco. • O casal João
Donato (leia-se VVanda Sá)
continua arrasando nas
noites cariocas.

6 lad ys (.ipriano

Bares & bastidores
O tempo invade minha realidade de forma surpreen-

dente. Antes do lançamento do Fantástico, freqüentei a
sala do Bóni com alguma assiduidade. Ele é um tímido que
deu certo. Eu sou apenas um tímido (e talvez temido).
Então na sala do homem, antes de qualquer reivindicação,
meus olhos procuravam um ponto de fuga. Não sei
explicar por que descansava no retrato do Bonlnho, meni-
no fantasiado de caipira. Aquelas eternas festas juninas
que nós como pais tivemos que freqüentar. Perdi a
intimidade com o Boni mas não perdi a admiração por um
profissional com a qual me identifico também como
pessoa! Em áreas diferentes, os tímidos temidos. Bonlnho
sai do retrato, vira um homem a nossa revelia e sábado se
casa com a filha de uma grande amiga minha. Alice
Saldanha, quando solteira e Alice Tamborindeguy (eta
nominho!) viúva de Mário. Vai Bonlnho; parta para o
inevitável. Com votos de felicidades. Afinal, todos nós
esLimos aqui porque houve acasalamentos, lamentos e até
casamentos...
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Terez a Rachel

Mais azeda do que nunca, a talentosíssima Tereza
Rachel foi procurar os poderosos globais para
reclamar o acumulado de horas extras que tem na
poderosa emissora. Eta lelê! A Tereza pode ser
enfezada, azeda e chata, mais que ela tem topete
tem, pois enfrentar os poderosos numa situação
destas e sair-se vitoriosa é sinal de coragem
infinita. Quá, quá, quá e quá. Viva Tereza. Eu
hein! Por que este ataque?

• Quem anda apa-
voradérrima é a ta-
lentosa Sônia Clara,
que pela primeira
vez vai aparecer no
vídeo como uma
mulher má, que per-
segue, em Guerra
dos Sexos, o perso-
nagem Roberta, in-
terpretado pela feno-
menal Glória Mene-
zes. Cruzes! La Clara
já está preparada pa-
ra enfrentar, com
galhardia, os desato-
ros do público teles-
pectador. Cruz-cre-
do! Pé de pato man-
galo três vezes. Xô,
xô, xô e xô.

Fofoca
E o Alberto Brizola, da Radio Mundial,

me tachou no arde fofoqueira trapalho-
na. Adorei. Quá, quá, quá e quá. E adorei
mais o pôster delezinho no estúdio, pois
seus colegas pintaram elezinho de ba-
tom, colocaram rouge, pintaram os olhos
e tascaram brincões de fazer inveja aos
da açucarada Mirthes Paranhos. • De
toda a parafernália que anda na Rádio-
AM Roquete Pinto, o que se salva é o
excelente programa matutino Agora
Mulher, comandado brilhantemente pela
comunicadora Aida Lobo. Ainda bem. •
O talentoso Sérgio Lage. além de ser
comunicador da Rádio Eldorado, é chefe
do departamento de jornalismo da Rádio
Relógio e ainda conseguiu tempo para
escrever um livro chamado A Comuni-
cação no Rádio. • João Cchôa Cavai-
canti Netto anda rindo à toa com a
repercussão da Rádio FM Estácio de Sá,
que tem na cabeça os excelentes comu-
nicadores Carlos Antônio e Lincoln Lou-
reiro. Que esta novíssima emissora seja
um maravilhoso campo de trabalho para

os radiofônicos. • Agríaldo Timóteo
dando pulos de felicidade porque vai
receber o Troféu Aplausos no próximo
dia 7 das mãos amigas do Aérton Perlin-
geiro. • Não sei por que a Nacional-FM,
que é a verdadeira opção musical, insiste
em imitar o formato da Rádio Cidade. A
seleção musical tá ficando péssima e os
locutoa-s acham graça até de noticia de
morte. • O locutor noticiarista Oswaldo
José, da Rádio Bandeirantes, ficou feliz
quando deu de cara, nos corredores da
emissora, com a elétrica Sandra Mene-
zes, sua ex-companheira da Rádio Na-
cional. Não precisa dizer que o encontro
da talentosa dupla foi um verdadeiro
festival de abraços e beijos. Hum! •
Invadindo um pouco este espaço dedica-
do, no dia de hoje, aos meus queridissi-
mos radiofônicos, comunico aos meus
amadérrimos leitores que a ex-Frenética
P^egina Chaves já é mãe de Cícero, filho
caçula de Chico Anísio. A tão esperada
menina fica pra outra remessa. j
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MáM
CRUZADA

HÜK1ZÜN LAÍS
1 - Espada curta. 5 -
Vaia. 9 - Coloração, lü -
Brioso, orgulhoso. 11 - A
namorada. 13 - Chame a
atenção. 14 - Gostar
muito de. 15 - Iniciais do
poeta dos Escravos. 17-
Matemática (abrev.) 19

Recipiente de cera, cri-
vado de alvéplos, em que
as abelhas depositam o
mel. - 20 - Cidade do
Ceará. 22 - ü por do Sol.
-24 - Planejas (Iam.). 25

Diz-se de, ou uma raça
de gado bovino origina-
ria cia Índia. 29 - Espirito
sobrenatural, que se
acreditava lazer traves-
suras pelas casas, duran-
te a noite. 30 - Aposento
subterrâneo, onde se
guardam o vinho e ou-
trás bebidas. 32 - Proba-
bilidade do perigo. 35 -
Jorge (?) cantor. 3b' -
Forma abreviada de
freio. 38 - Seguiam. 40 -
Algum. 42 - Imaginário.
45 - Mostrar. 47 - Satéli-
te da Terra. 48 - Lugar
em que ocorrem certo
fatos (fíg. ) 49 - Ligação.
50 - Calor intenso. 51 - ü
do dia é o Sol.

VERTICAIS
1 - Unidade monetária
do Peru. 2 - Angulo sa-

C/PC6A
¦ ÍO ^^ EL ^^a_

iÉ_jbt_F_J_tL_,J L" ,___¦_[!' ! ¦*¦*'" I
^_ib«H n I ¦

3__EÈídt-i
ii-iiL^VzlT. ..:_ri
4? 45 44 45 46 SR

!° F ________?__>

Henrique Ramos

TfhnrFT "rffi 
fffl-J

..l I 1__j ___L-_s í-,..4—70 ^^^1 I I I£p ~ 'àm nj-,---,-' n ___j

liente. 3 - Fiasco. 4 -
Nome da letra L 5 - (?)
Gardner, atriz, ti - Tem a
faculdade de. 7 - A parte
mais delgada da perna de
um animal. 8 - Folha de
palma. 9 - Tranqüilo. 12
- Homem muito perspi-
caz. 15 - Haste de um
vegetal que sustenta as
folhas e termina por um
renovo. 16 - Avenida
(abrev.) 18 - Produção
simultânea de vários
sons. 21 - Frei brasileiro,
aderiu ao movimento re-
publicano de Pernanbu-
co e participou como vo-
luntário da revolução de

1817. 23 - Movimento,
grande agitação. 24 -
Cerveja, em inglês. 26 -
As vogais de meu. 27 -
No dia que precede o de
hoje. 28 - As consoantes
de rádio. 30 - ü dia pri-
meiro deste mês, consis-
te em procurar enganar
alguém. 31 - Ir para den-
tro. 33 - ü cavalo do
Zorro. 34 - A parte mais
alta do braço. 37 - O
rutênio. 39 - Natural. 41
- Açude do Ceará. 43 -
Caminho orlado de ca-
sas. 44 - Decifrar. 45 -
Para (forma reduzida).
46 - Voz ao telefone.

URUBATAN,
parabéns pra você!

SOBE E DESCE
Na colocação das respostas (dc I a

5) deve observar a direção da linha
pontilhada. Na horizontal deverá
aparecer o nome de um cantor e
compositor brasileiro.

- Discípulo; aprendiz.
- Relativo ao osso (fem,).

3- Neste momento.
4 - Pequeno gancho.
5-Juntar; unir.

Este é o l( di nho
URUBATAN NERY
DE CASTRO, que
hoje comemora o
seu 1" aniversário.
Os papais orgulhosos
Urubatan e Edith
mandam um beijão e
desejam para ele
muitas felicidades. f__t I

Olha aqui o ADEILSON!

QUEM E ELA?
Escreva ao lado de cada palavra a

que você achar que combina perlei-
lamente. Depois de colocadas as 8

palavras, verificará que as iniciais
das respostas formarão o nome de
uma atriz brasileira.
AMAZONAS - AMORA - ESCÓCIA
- IATE - LIMA - MATE - VINTE -
VIOLETA.
País
Flor
Estado
Número 
l-jnbarcação
Capital
Bebida
Fruta 

VÍTOR, m£

par^
pra

abéns
você!

m
Este rapazinho bo-

nito é o ADEILSON
GOMES MARTINS
JÚNIOR, que tem 3
anos. Ele mora em
Campos com os pa-
pais Adeilson e Alei-
néia e manda um
abraço para os titios
cariocas.

v, vÍTOR MACEDO
Este é o toíinhoV ^ p,eW seu
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Será' envolvido por pessoa que fala
muito. Pense bem antes de aceitar
uma proposta que parece fabulosa. O
período é bom, você tem intuição, e a
decisão deve ser sua. No amor, boas
novidades. Cor vermelha. N- 36

Espere que a pessoa amada tome a
decisão sobre um passeio. Você tem
mania de dar as ordens e com isso
pode perturbar o romance. Não fique
preocupado se tiver que renunciar a
alguma coisa. Cor grená. N" 92

O dia favorece a tudo que se relacione
com romance, amizades, compras e
arte. Não fique remoendo mágoas. Se
conseguir esquecer uma pessoa falsa,
logo surgirá um amor verdadeiro. Cor
vermelha. N'-' 18

NUMEROLOGIA

M^Íl * VIRGEM
T \^~ 23 K:ii'22/9 rt\ CAPRICÓRNIO

22 VI :i '211 I

r\_?
Se pretende renunciar a um projeto,
converse com pessoa da família. E
importante que siga o que mandar o
coração. Você é inteligente, embora
nem sempre ponha em prática suas
idéias. Cor amarela. N'-178

Sucesso depois de longa espera. Hoje,
terá chance de conversar com pessoa
de Aquário e explicar uma situação
delicada Não fique sentado esperan-
do que a sorte caia do céu. É tempo de
lutar por dias melhores. Cor havana.
N'-'19

Fique alerta para aproveitar uma
chance no trabalho. Ao substituir um
colega, despertará atenção. Receberá
apoio de pessoa que aniversaria nes-
ses dias. Cor lilás. N" 35

GÊMEOS
21 âa'2ll I! lli LIBRA

l'.\ (I :i 22 I
pi^É^k AQUÁRIO

jj í 1 ) 21 1 ,i lil '1

Faça de conta que não sabe que certa
pessoa está morrendo de inveja. An-
tes de assumir um compromisso de
amor, examine os sentimentos: Você
tem mania de tomar decisões apressa-
das. Cor gelo. N^ 52

Será convidado para um posto mais
elevado. Receberá elogios e ficará
muito feliz. Domine a tendência à
timidez. Agora seu sucesso vai depen-
der exclusivamente de sua capacida-
de. Cor salmão. N1-'47

Será envolvido por uma onda de feli-
cidade. Bom período para noivado
casamento, mudança de residência e
até de cidade, Se alguém tentar per-
turbar um plano, banque o desligado
Corbordeaux. N"80w% CÂNCER

21 (Ia 21

t_gí^*\ ESCORPIÃO PEIXES

Não force a situação. Um segredo
será descoberto. Agora, você deve
estar alerta contra os inimigos ocul-
tos. Ao contar uma estória de amor,
pode ser mal interpretado. Cores cia-
ras. N" 46

Quando menos esperar, sugira um
boato. Esteja alerta e não dê a mini-
ma atenção. Alguém está com inveja,
mas você é um forte, tem boa estrela
e sairá vencedor. O período não é
indicado para realizar mudanças. Cor
marrom. N- 22

Se por acaso está afastado da pessoa
amada, não se preocupe. A reconcilia-
ção já é coisa certa. E um período de
decisões sérias. O que fizer agora será
definitivo em sua vida. Cores alegres.
N"29

JSDM
Vila Isabel «RJ

Número de personalidade: 4, so-
lidez.

Número de destino: 5, aventu-
reiro.

Traços positivos: adaptável,
versátil, intelectual, engenhoso,
lógico, jovial, conversador, inven-
tivo, força de vontade, original.

Traços negativos: irritável,
excêntrico, determinado aserdife-
rente, mutável, agitado, astucioso,
nervoso.

Vida profissional: astrólogo,
vendedor, empregado público,
químico, jornalista, professor, se-
cre tário.

Vida emocional: domine a negli-
gência.

Bom relacionamento com os
números: 2, 5, 3,4.

Lua
Madureira • RJ

Número de personalidade: 1, au-
toridade.

Número de destino: 3, habilida-
de.

Traços positivos: discriminati-
va, analítica, ordeira, otimista, ge-
nerosa, gentil, justa, modesta, me-
ticulosa, jovial.

Traços negativos: minuciosa,
auto-indulgente, presunçosa, afe-
lada.

Vida profissional: secretariado.
jardiriagem, ciências, estatística,
saúde, higiene.

Vida emocional: seja mais analí-
tica.

Bom relacionamento com os
números: 3, 6, 4, 7.

Traços negativos: inconsistente,
mutável, agitado, astucioso, inqui-
sitivo, nervoso.

Vida profissional: canto, dança,
matemática, contabilidade, direi-
to, literatura, administração.

Vida emocional: tenha cuidado
ao se dar inteiramente ãs pessoas.

Bom relacionamento com os
números: 2,4, 7,6.

Jacson
Vila Isabel I RJ

Ramos
Centro • RJ

Número de personalidade: 5,
aventureiro.

Número de destino: 4, solidez.
Traços positivos: expansivo, or-

ganizado, indulgente, bom poder
de raciocínio, entusiasmado.

Número de personalidade: 8, ri-
queza.

Número de destino: 2, bondade.
Traços positivos: otimista, ver-

sátil. prático, cauteloso, adaptável.
jovial, sincero, franco, fidedigno.

Traços negativos: exagerado,
severo, distante, cegamente oti-
mista, caprichoso.

Vida profissional: magistério,
justiça, mineração, política, filoso-
fia, direito, cirurgia.

Vida emocional: controle as exi-
gências e seu humor e tenha mais
tato para com a pessoa amada.

Bom relacionamento com os
números: 4, 6, 8, 2.

Aneal
Vila Isabel • RJ

Número de personalidade: 9, ge-
nerosidade.' Número de destino: 1, autorida-
de.

Traços positivos: encantador,
amante das artes, despreocupado,
criativo, justo, idealista, românti-
co, diplomata.

Traços negativos: rancoroso, in-
fluenciável, frívolo.

Vida profissional: justiça, esti-
lista, negociante de objetos de
luxo, diplomata, assistência social.

Vida emocioanl: combata a ne-
gligôncia e o orgulho.

Bom relacionamento com os
números: 9, 3,6, 7.

DDn"99
Teresópolis • RJ

Número de personalidade: 1, au-
toridade.

Número de destino: 8, riqueza.
Traços positivos: pioneiro, ge-

neroso, energético, direto, amante
das artes, otimista.

Traços negativos: pretensioso.
arrogante, impulsivo.

Vida profissional: magistério,
psicologia, psiquiatria, engenha-
ria, odontologia.

Vida emocional: combata a ne-
possessividade,seja mais analítico.

Bom relacionamento com os
números: 5, 3, 9,2.

Lande
Juiz de Fora • MG

Número de personalidade: 1, au-
toridade.

Número de destino: 2, bondade.
Traços positivos: criativo, gene-

roso, magnânimo, expansivo, or-
ganizado. hábil. ¦*

Traços negativos: dogmático,
intolerante, louco pelo poder.

Vida profissional: publicidade,
artes, política.

Vida emocional: seja mais práti-
co no que se refere ao amor, não
se deixando envolver pelo ciúme.

Bom relacionamento com os
números: 7, 3, 5, 9.

Nome completo

Bairro 

Cidade 

Kstado

Data de nascimento

Pseudônimo para resposta

ÓBS: O professor Kaldy Veloso somente
definira o perfil dos leitores que remeterem
este cupom devidamente preenchido para:
ULTIMA HORA - Seção Numerologia -
Rua Equador. 7Ü2 - Santo Cristo - Rio de
Janeiro-CEP 20220.

As respostas serão dadas gratuitamente na
ordem de chegada das cartas.

 ................ I ~
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O Corrupião
OCorrupião 

é uma das mais
apreciadas aves de gaiola

pertencentes a família dos Icterí-
deos, conhecido e apreciado no
Brasil, não só pelo seu canto que é
belo e estranho, como também
pela beleza de sua plumagem de
colorido vivo, onde o preto se
altera com o amarelo-alaranjado e

o branco; na cabeça possui uma
máscara preta que alcança parte
do peito, a porção central é
amarelo-alaranjado e se estende
até o início da cauda. Na nuca
possui uma mancha alaranjada.
As asas são pretas havendo em
cada lado dispostas no sentido
ongitudmal manchas brancas de
regular tamanho. Abaixo das asas,
na porção dorsal, a cor é amarelo-
alaranjado como no ventre. Os
olhos são grandes e vivos; a íris é
de cor preta contornada por um
círculo amarelo. O bico é longo,
ponteagudo e de cor escura. As
unhas são escuras; as pernas e os
dedos acizentados.

Na natureza se nutre de insetos
e de frutas; é, porém um frugívoro
por excelência. Para melhor ali-
mentar os Corrupiões em cativei-
ro, usamos diariamente uma mis-
tura de Farinha Láctea Nestlê,
com Ração Inicial para pintos (es-
farelada) e uma dessas rações es-
peciais existentes no comércio,
para pássaros e que possuem pe-
daços de frutas r,ecas. Esta mistu-
ra farinácea não deve faltar nos
potes e, para evitar preocupações,
deve ser substituída de 2 em 2

dias. Alguns frugívoros apreciam
a gema de ovo dura. Ao contrário
do que muitos crêem nem todos
os dias há necessidade de oferecer
frutas aos espécimes frugívoros
quando se lhes administra uma
boa alimentação farinácea. Sendo
a alimentação feita excessivamen-
te à base de frutas os espécimes se
tornam muito sujos em cativeiro.
Se já estão bem acostumados com
a alimentação farinácea, que de
início se mistura com banana para
que aprendam comê-la, basta que
se lhes ofereça frutas (banana,
mamão etc.) em apenas uma vez
por semana. /Vs vezes isto não
basta. Tenho Corrupiões, em ex-
periêncía, que durante meses não
viram uma só fruta, mas exclusi-
vãmente, os produtos fannáceos.

Facilmente se amansa em cati-
veiro podendo mesmo sair da
gaiola e se manter pousado na
mão do tratador. O bom Corru-
pião é aquele que tendo bom can-
to nativo é manso e agressivo nas
horas certas. E indispensável que
não seja um espécime frio.

Facilmente aprende a imitar o
canto de outras aves, ou melodias
que se lhes ensine. Há Corrupiões
que assobiam com perfeição es-
trotes do Hino Nacional, como se
pode escutar na gravação feita
por Johan D. Frisch, no disco da
Gravadora Sabiá den"5U18.

Praticamente inexiste o dimor-
fismo sexual. Tanto se asseme-
lham as fêmeas e os machos que
alguns crêem que ambos sào ca-

pazes das mesmas proezas de can-
to.

Sua disseminação se verifica
numa grande região que vai de
Minas Gerais até o Maranhão e é
em especial encontrado nas re-
giões Norte e Nordeste do Brasil.

E tão apreciado e difundido o
gosto por esta ave que em Buenos
Aires tivemos a oportunidade de
vê-la em casa de Ornitólilos que
quando as não chamavam de Cor-
rupião, as apelidavam Turpial.

Matéria extraída do livro:
"O Pequeno Manual do PtiíIóIoro

Amador", de Fernando Saraiva, editado
pelo autor da coluna.

CONVÉM SABER
Que o ovo contém sulfato e

ferro e, quando cozido por muito
tempo, estes dois elementos qui-
micamente se combinam, forman-
do sulfureto de ferro, substância
tóxica, venenosa, altamente noci-
va a saúde dos pássaros, mesmo
ingerido em pequenas doses. Além
disso, forma um depósito de albu-
mina na parte externa da gema. A
crosta verde visível na gema, é
albumina que, torna o ovo desa-
gradável ao paladar. Para evitar
ambos os fenômenos, devemos
cozinhá-lo à temperatura de 80"
graus por uns 25 minutos, não
deixando conseqüentemente a
água entrar em ebulição. Quando
isto não for possível, colocar os
ovos com temperatura ambiente
em água morna e não deixar fer-
ver por mais de cinco minutos.

MA dosMEiAS
%W COMÉRCIO W INDÚSTRIAINDUSTRIA

SEMENTES RAÇÕES E MEDICAMENTOS
PARA PÁSSAROS

Melhor preço e qualidade do Rio de Janeiro . •.'

Lojas: MARECHAL FLORI ANO, 91 e 135-Tels.: 283-2885 * 283-2789 * 283-3891
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GRAN BARTHOLO CIRCUS
apresenta Últimos Dias

FOCAS DE MIAMI
* 200 artistas Internacionais! Feras Amestradas!
Gòzadíssimos Palhaços! Trapezistits! Àcrobalas!
De3'a6'21hs-!iMfiras: 15- I7e21hs.
Aos sábados Sessões: 15- I7ezllis.
Dornsc Feriados: 10-15-17-19e2lhs.
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Com a cinta, ssguem dois
SABONETES da ALQAS MARINHAS
Unlssex. a CINTA ABDOMINAL
SAINT-TRQPEZ pode «er
usada por duas ou mela pes-
toas da lamllia. .

sua
barriga
desaparece
evocê
ganha
uma nova
postura

VENHA RIR DA
INFLAÇÃO com

Abertura dos salões: 21 h. Música ao vivo para dançar com o con-
junto do maestro D'Angelo. Ingressos à venda no local: Antigo
Aeroporto do Galeão, ou no Centro: Coroa Distribuidora de Valo-
res Rua Gonçalves Dias, 76; Copacabana: GuanalurTurismo Rua
Dias da Rocha, 16 e Nilerói: lojas A Samarilana.
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fflPH-M-iCasa de bamba nas

transações de Vila Isabel

i

Marcos Moran pinta na azul e branco.

Nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, a
minha querida Unidos de Vila Isabel, volta a
promover a sua badalada Casa de Bamba - a
roda de samba mais famosa do sereno verde
e amarelo -, naquela de apresentar aos
componentes da Escola o badalado Capitão
Guimarães, novo presidente, que tomou pos-
se dando força total à azul e branco da terra
de Noel Rosa. Na pauta dos trabalhos pinta-
rão Martinho da Vila, Roberto Ribeiro, Mar-
cos Moran, Jorginho do Império, Dicró Da
Fé, Neguinhó da Beija, As Gatas, Rico Me-
deiros, Dominguinhos do Estácio, conjuntos
Nosso Samba e Samba Som Sete, Grupo
Família, conjunto Sambacanas, as Magnífi-
cas do Samba, Bateria Mirim e Bateria Nota
Dez da Vila Isabel e uma pá de mulatas pra
andrú nenhum botar defeito. Aliás, este es-
criba tá sabendo que a nova diretoria da Vila
já contratou o mestre-sala Peninha e a
porta-bandeira Adriana para reforçar o desfi-
le de 1984. No mais. o samba esticará até o
sol pintar no pedaço.
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CARLOS PAPEL
E BAURA ZERO HORA

SHOW MUSICAL
"COMIDA CASEIRA"

TEATRO IPANEMA
DE ISA 5 DE JULHO

ÀS 21,30 HORAS

UH Turismo todas as
terças-feiras em

UH Revista

O notívatjo Hélio índio, que
sabe das coisas de palco, está
armando na maior os shows
da madrugada da boate
Swing-Club, com a incremen-
tação de belas mulheres e ba-
lés bem coreografados. índio
está segurando a peteca como
manda o figurino neste coreto
da Gustavo Sampaio, no Le-
me. • Ainda no Leme, palmas
e aclamações para a pizzaria
Bella-Roma, que após as obras
de redecoração e instalação do
ar refrigerado no seu aconche-
gante varandão, agora total-
mente envidraçado, continua
oferecendo um bom serviço e
excelente atendimento. Nos
fundos, com frente para a
Gustavo Sampaio, a Rominha
é sucesso total funcionando
até a madrugada com serviço
completo de pizzas, salgadi-
nhos, saladas diversas e doces
variados sacados no próprio
coreto. Os caciques Alfonso e
Fernando comandando os tra-
balhos na boa. • Num papo
informal com o cacique Ga-
briel de Souza, este escriba
ficou sabendo que a pizzaria e
restaurante Cassarolla, na Ti-
jucá, acaba de incrementar no
seu variado cardápio, aos do-
mingos, no almoço, aquele filé
de peito de peru à milanesa e à
brasileira, de se comer rezan-
do. Aliás, esta casa da Rua
Pontes Corrêa continua des-
colando, aos sábados, uma tre-
menda feijoada com pertences
vindo diretamente do Rio
Grande do Sul. • Quem viu o
Corsário pelai? • Amanhã, a
partir das 22 horas, o Salguei-
ro promoverá a Festa do
Reencontro, na sua quadra de
ensaios na Rua Silva Telles,
totalmente reformada e rede-
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Arlindo Rodrigues
volta ao Salgueiro

corada. A furrupa sambística
será em homenagem à volta
do carnavalesco Arlindo Ro-
drigues, que na ocasião será
apresentado oficialmente aos
componentes do Salgueiro e
anunciará o enredo da escola
para o carnaval de 1984. Outro
que está de volta à vermelho e
branco é o maninho de fé
Laíla. • O Royzinho não é
melhor e nem pior do que
ninguém. O Royzinho é ape-
nas diferente, guerreiro e mi-
longueiro. • A elegante Dina
Mineiro, mulher do maninho
Ademar Mineiro - um dos ca-
ciques do Castelo da Lagoa -,
noite dessas recepcionava na-
quele coreto da Lagoa, a sim-
pática Marilda de Souza, dona
do Hotel Caluge, da cidade de
Mendes. Dina, como sempre,
simpática e com aquele sorriso
lindo. • No novíssimo Clube
do Samba, na Barra da Tijuca,
além das incrementações no-
turnas, está pintando, aos sá-
bados, a partir das 13 horas,
aquela feijoada sambística ar-
mada pela famosa Tia Vicenti-
na. De quebra, tem samba da
pesada com os melhores parti-
deiros da paróquia.
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DE OLHO NA ESCULTURA
Nesta sexta-feira, em que a moçada
está com o pé no jato para curtir os
pagodes e descolar os birinaites
supimpas, o Príncipe da Madrugada
descola boneco da escultural e"pretty-face" Denise Dumont, que

rapidinho pintará nas telas dessa
vida na serpentina apelidada de "Rio
Babilônia", que entra em cartaz a
partir da segunda-feira vindante.
Essa Denise é um tormento para as

Sarava, colírio!coronartas.
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CASINO ROYALE - A partir das 21)
horas, serviço de bar e restaurante
com discoteca. Pistas de boliche,
maqúinlnhas cnm jogos variados e
ás quintas-feiras pinta tarde dan-
cante a partir das 16 horas. Aos
domingos, almoço da família com
"buffet frtiid" variado na base de
Í.300 cruzeiros por pessoa, com
criança pagando 7(10 cruzeiros. Ks-
Irada dü Joá, 2.:i7ll. Barra da Tijuca
Tel.: ,199-3311

AMARELINHO DO GRAJAÜ -
Abre para almoço c juntar/díâria*
mente, sacando pratos caseiros no
almoço; Feijão •Tropeiro (segunda),
Rabada com Agrião e Polenta (ter-
ça), Carne Assada cnm Molho Fer-
rugerr) (quarta). Viratln á 1'aulist.t
(quinta). Bacalhau á Portuguesa,
(sexta). Feijoada Com pie ui (sdba-
do) e Galinha ao Molho Panlo (do-
mingo) No janlar serviço a Iti carie
Chopinho claro e escuro Kua Barão,
de Mesquila, íllfi Tel 2:iS-:i()2K
Craiaü.

RINCÃO GAÚCHO- |„das as noi-
(es jantar dançante com dois con-
juntos e os cantantes Tíào Júnior.
Geysa Reis e Cy Manifold Ás sex-
Ias e sábados show especial com
Pancho Delgado em "Noite Mexica-
na". De quinta a sábado, pinta"couvert" de acordo com a atração
Abre para almoço e jantar com ar
refrigerado. Aos domingos, no ai-
moço show tom Carequinha. Kua
Marques de Valença. 83 Tels 24S-
3663 ou 264 -6659

CIIIK'0'S-BAR - Música ao vivo
cnm Atfcin Havio (puniu Ricardo
Sanlos (baixo), TorqUálo Mariano
(guitarra). Paulo Roberto (piano)
Paulo Russo (b.uxo) e as cantoras
C!arisse e Celeste e mais u discute
cario M.inni Barbudo Anexo ao
restaurante Castelo da Lagoa. Abre
as 11 da manhã Av l.pit.íi io Pes
soa, 1.561) lagoa Tels 267 lll 13 ou
2H7 3514

SWING BAR - MiiMi.i para dai^.ir
t om serviço di* tur sirfi .1 direção df
IttHin índio As _.i horas, show ,i|k-
lidado de "SecretJrias em l.roiis
mo" com grande riem o feminino
numa pritduç&i dr Arlindo Vilas
lioas As duas tia matuta "Festival
de Strip lease Sa gerOiu ia. Bil **¦
no salão matlrv_Mario Abre às Ui
horas Kua íiustavo Sampaio. K-10
Leme 1(1 247 -M99.I

BHLLA-ROMA - Especializada em
cozinha italiana, serviço especial de
entrega a domicílio. Pizzas em for-
nos de lenha Aberta diariamente
das II ás 4 da manhã Botafogo,
Rua General Góis Monteiro, 18
TeL. 295-3047. Leme. Av Atlântica.
929 - Tels.: 275-9895 e 275-2599
Tijuca. Rua Uruguai, 219 - Tel.
258-9156.

H0LL1DAY - A partir das 21 horas
musica para dançar, descolando
dois grandes shows a partir da
meia noite. "IX' Repente a Coisa
Entra", com recado especial de Edy
Star. âs trí.s da matina. "Copacaba-
na Sex Show" Direção de Yang
Supervisão de Manolo e Manolinho
Av. Allánnca. 1,424 - Copacabana
Tel 542-4347
C1NA TOWN - Especializado em
cozinha chinesa, abrindo para ai
moço e jantar. O "chef Chow Man
Pin responde pelo cardápio, suge-
rindo "Barbatana de Tubarão" com
Ires tipos de carnes desfiadas Fran-
go Frito com molho de soja Carne
de Porco doce-azedo, Carne com
molho de oslra Peixe Cozido com
molho apimentado Sopa de Milho
com ovo e macarrão frito chop
suey Atendimento do maitre Nona-
to Piano-Bar, anexo com musicas
ao vivo. Av. N. S de Copacabana.
435 Tel 2576652 Copacabana

REAL ASTORIA - Cozinha espa
nhola e brasileira com dest.iqvir
para a "Paella a Valenciana" e "Ca-
chi frito ao estilo Cuenca". vinhos
das melhores procedências Chopi-
nho gelado Funciona para almoço
e janlar com enuvga a domicilio
Anexo funciona o American-Bar
Baco. a parlir das 20 horas, com
musica ao vivo a cargo do pianista
San Severmo e recado do canelo
neiro farbase seu violão Av Ataul
fode Paiva - Leblon lei s 294-0047
ou 2ÍI4-3296

li \HH\HI li \ - Show "Mulatas
em Frenesi", com dezoito belas mu
laias numa armarão de Au^taiio
U>bato Durante a madrugada"Strip-lease"' e belas gogogirts dan
(.ando nos queijos As ires il<i mati-
napintashim devdriedadrs Super"usão de í areia ttov Abre as 22
horas com musiu para danc.tr e
shows a partir de uma da matina.
Bebidas ddS melhores proie-dèntias
Av Princesa Isabrl. 263 lei 275
7349 Ume

BATACLAN - Totalmente redeco-
rada apresentando todas as noites
três grandes espetáculos "Very
Sex" com "stnptease" muito ero-
tismo e lindas gogO-girls bailando
nos queijos. A partir das 21 horas,
música para dançar, coei shows ás
23 horas e às 3 da matina Direção
de Vitorio e Carlos Quintanilha Av
N.S. de Copacabana, 73 Tel 275-
724H. Copacabana

OBAOBA - A parlir das 21 horas.
musica para dançar e show a partir
das 22 horas apelidado de "Fandan

go". criação de Oswaldo Sargentelli
e apresentação de Iracema com as
famosas mulatas que não estão no
mapa Couvert artístico de Cr$
3.060 por pessoa, com direito a dois
drinques Reservas pelo tel 239-
2497 Rua Visconde de Pirajá. 499.
Ipanema.
CARINHOSO - Música ao vivo com
os conjuntos de Dora e Celinho do
Trompete a partir das 21 horas
Amplo restaurante sacando cozi-
nha brasileira e internacional, com
destaque para o "Filé Carinhoso"
Rua Visconde de Pirajá. 22. Ipane-
ma Tel. 287-0302

CAFÉ UM DEUX TROIS- Comple-
xo com três ambientes diferentes,
com música ao vivo a cargo do
conjunto de Jean Zanone e os can-
tantes Miltinho. Raquel e Roberto
Sam Degustação de queijos e vi-
nhos e rislaurante sacando cozinha
brasileira e internacional Av Bar-
tolomeu Miü-e. 123. Leblon Teli
239-5789 e 239-0189

14 BIS - Cozinha brasileira e inter-
nacional pontificando o txiffet
quente e frio Serviço completo dt-
bar Abre para almoço c jantar ram

, Carlinhos ao piano Aos domingos
almoço da família mm brindes para
a garotada Aeroporto Santos Du
mont lei 262 6511

PAPAI 1 F.ONL - A partir das 11 da
manhã almoço *• jantai viçando
cozinha italiana com massas e pi/
/as de fabricação própria destola
,las em lorno tle barro Anexo /.a
zoeira Nar. com musica ambteritr
de terça a quinta-feira ate" uma da
malin,i l>e v\ta a domingo mus» a
,it, vivo iom ii frio Apóstolo II e o
cantante Gilson e sua viola Ar
refrigerado Ir.msvi AlmenreLi
Freitas 42 hl 159 0377 M.hltuvi

RIVE GAÚCHE - Restaurante e
culinária fruicesa Dentre as inú
meras especialidades, o maitre MiF
ton sugere Oeveítes Rive Gaúche,
com camarão graúdo. abacaxi,
champignon e caviar. No bar. Aris-
lides da shows de coquetel relem-
brando as noitadas do saudoso Sa.
ch» _ Na cozinha o "chef" Antônio
Gomes Melo, Av. tpitàcio Pessoa.
484 Lagoa Tel 247-9993

MICHELANGELO - Música ao vi-
vo, para dançar, a partir das 21
horas, com a banda do maestro
Eduardo Pr ates e as cantoras Leila
Rocha e Áurea Martins. Três am-
bi entes diferentes com Varandão
ajardinado e salão nobre refrigera-
do. Anexo ao Da VtncFBar. Funcio-
na para almoço e janlar Largo de
São Conrado. 20 TeL 322 3133 ou
322-4197
CAFÉ NICE - A partir do meio-dia.
música ao vivo de AJcir Pires Ver-
melho. acumpanhando almoço de
gabarito internacional A partir das
19 horas, música com a banda de
Ely Arcoverde e os canlores Jacy
da Portela e loalva, com esticada
até as 23 horas Dal pra frente, pinta
o conjunto de IXidu do Sax com os
cantantes Victor Hugo, Cristina. Ti
Ia e Jamelão. Serviço de bar e
restaurante. Tel 262-0679 Centro

LE COIN - Abre par» almoço t
jantar, diariamente, oferecendo
pratos caseiros no almoço Lombe
nho ã Mineira (segundai Rabada
com Polenta e Agrião (terçai Bife
Role com Inhoque (quarta) Carne
Assada com Molho Ferrugem
(quintal Dobradinha ã Lombeira
(sextal Feijoada Comple<« (sába-
dol Cozido Especial e Frango ao
Molho Pardo (domingo) No jantar
serviço a Ia carte Especialidade
Paella a Valenciana Av Ataullo de
Parva. 658 Tel 249 2599. Leblon

ERÓTIKA - Abre as 21 horas aprt-
senlando tré» shows a partir da
meia-noite, quando pinta lopaca-
bana Muito trolika . hdtrado por
Ces_ Monlenegro No final da ma
drugMla o recado "tle Bem no
Meio Delas". "Strrp-Tease" e comf'cidade l)u-n;»o de >aog Suptrw
são de Albino Suarez Atração «pe-
ciai gogó-gsl» dançando no* quet
los de hora em hora Av Prado
Júntor. 63 A. Copacabana lei 275
18».
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Zico sabe que
Pele sempre foi

capaz de tudo. Em
todos os campos...

•••

Pele é mau caráter,
dizem os que o atacam.

Não. É apenas ingênuo,
tem pouco miolo,

afirmam os que o defendem.

•••

Quanto a mim, eu já
disse aqui, caixa-alta

e bom som:
CADA POVO TEM 0 PELE

QUE MERECE. 0 NOSSO
É EDSON ARANTES...

Outro dia reli
uma carta de amor

que escrevi
à minha mulher

— pedindo dinheiro.
E me senti velho.

Pois, embora
a carta seja

do ano passado,
a cifra ê

mencionada
em cruzeiros.

•••

ASTE-RISCOS

Eu sei que tudo
pode acontecer.
Mas não grilo.
0 que é tudo
hoje em dia?

IffP^ Roqueiro dos anos 60, ele sempre foi.
Sofreu problemas sérios com a Censura,

que não gostava de seu visual, e
viajou. De volta, luta por seu espaço.

"O samba è importado"
£k
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início, foi o susto. Na
verdade, tratava-se de
uma nova forma de co-

municação na música. Mas tu-
do aquilo era tratado com lou-
cura, principalmente numa
época em que a crítica era
adjetiva. Apesar do panorama
contrário. Serguei foi à luta. E,
já em 1966, procurava a libera-
ção das formas e uma forma
de comunicação. Assim, ele e
o rock se uniram naturalmen-
te. "Rock é a energia", diz ele
e esta energia o permitiu furar
alguns esquemas montados na
época.

Já em 1972, por exemplo,
conseguiu ocupar 45 minutos
do programa Silvio Santos,
tempo que dificilmente é igua-
lado mesmo hoje, com o rock
voltando a ocupar seu espaço.
De SS, Serguei passou para
Quem Tem Medo da Verdade,
na TV Record, famoso por
massacrar as mais brilhantes
personalidades. Aparentemen-
te, saiu ileso. Mas a Censura
continuava a perseguir seus
passos. Dois anos, depois, so-
fre a primeira desilusão. "Me
disseram: a Censura incomoda
por sua causa. Então, larguei
tudo e parti para a América".

Antes da desilusão, América
era uma palavra familiar a
Serguei. Afinal, em 1968, can-
tara ao lado de uma de suas
musas: Janis Joplin. Assim, na
terra do rock, tentou
encontrar-se. Mas o clima não
era o mesmo. E, ano passado,
resolveu voltar. Aqui, contou
com o incentivo de Zé da Gai-
ta e com a simpatia da Rádio
Fluminense-FM. "Afinal - diz
ele - estamos no ano do rock".

Mas nada disso seria mais
importante na carreira de Ser-
guei do que o apoio ostensivo
dos HelPs Angels, grupo de

motoqueiros que, a exemplo
dos norte-americanos, sáo de-
fensores do rock e, agora, do
rock feito por Serguei. E
quando surge a acusação de
internacionalismo em seu tra-
balho:"Não concordo. As pessoas
de uma maneira geral conside-
ram o samba como brasileiro e
o rock como americano. Ora, o
samba veio da África - lá é
conhecido como semba - e o
rock veio da América. Se há
importação de ritmo, é nos
dois casos. Ou os dois são
brasileiros ou os dois são im-
portados".

Serguei vai mais longe. Para
ele, MPB de fato é a música
que se faz no Norte e Nordes-
te. "Aliás, há uma história eu-
riosa sobre isso. Eu sempre
curti Ademilde Fonseca. Eu a
acho divina. Certa vez, na
América, ouvi comentários
elogiosos de um crítico a uma
cantora brasileira. Minha sur-
presa foi grande: a cantora era
exatamente Ademilde. Cara,
eu chorei!"

A atual fase artística de Ser-
guei acontece sobre a supervi-
são e "aprovação" dos HelPs
Angels. Tudo começou quan-
do de uma de suas apresenta-
ções no Let It Be, onde ele está
se apresentando aos domin-
gos, há quase cinco meses:

"Eu estava me apresentan-
do quando os vi entrar. De
início, confesso, fiquei preocu-
pado. Tentando acalmar o am-
biente - na verdade quem es-
tava nervoso era eu -anunciei
a chegada do grupo. Estão
aqui os famosos HelPs Angels.
Eles sentaram, viram o show
e, no final, anunciaram que a
partir daquele momento iriam
me empresariar. Agora, além
de me darem segurança - ri -
eles tratam da divulgação de

meus shows e da produção de
meus discos".

Aliás, o mais novo trabalho
fonográfico de Serguei está
para sair. Trata-se de um com-
pacto 

"autorizado pelos HelPs
Angels", a ser lançado prova-
velmente esta semana. LP ou
compacto, para ele não há
muita diferença:

"Na verdade, com a crise em
que vivemos, o compacto é até
mais fácil de ser vendido. Veja
que até a Neuzinha Brizola - a
grande atração do momento -
aproveito para mandar um
beijo para ela, gravou um
compacto. Então, tudo bem..."

Os roqueiros mais antigos -
Erasmo, Wanderleya e Sérgio
Murilo - Serguei homenageia.
Os mais novos - Neuzinha e a
Blitz, por exemplo - apoia o
trabalho. "Acho a Blitz fantás-
tica. Eles não fazem o rock
maldito como afirmam. Aliás,
não gosto de rock progressivo
e até o conjunto que me
acompanha - a Banda Cerebe-
Io - não faz. É inclusive uma
das melhores bandas de heavy
metal que temos no Brasil".

Serguei só lamenta a desu-
nião dos roqueiros, pois "há
lugar para todos, náo havendo
a necessidade de briga" e en-
contra explicações para esta
rivalidade na latinidade de to-
dos eles. "O latino, por nature-
za, é muito vaidoso. Aí, pin-
tam esses lances todos".

Mas o momento é de eufo-
ria. Há 15 dias, ele esteve em
Friburgo, participando do
grande show popular de ani-
versário da cidade. "Cara, fo-
ram mi-lha-res de pessoas me
ouvindo cantar. Foi incrível.
Eu gostei muito".

Os HelPs Angels também fo-
ram?"Claro. E me deram segu
rança durante todo o show".

Uma nova proposta, mais teatralizada

língua de trapo
DESEMPREGADOS,

jum dia resolveram
que unidos realiza-

riam uma crítica audaciosa
à realidade brasileira, pro-
pondo um estilo novo de
comunicar os fatos cotidia-
nos, sem compromisso com
ritmos ou mesmo uma li-
nha estética. Impedidos de
usarem as páginas dos noti-
ciários, pois são na maioria
jornalistas, e sem espaço
neste mercado de trabalho,
escolheram como veículo
de suas reportagens a músi-
ca. Não a música conven-
cionai, mas a música tea-
tralizada, satírica, "cafo-
na", como eles próprios di-
zem. Já bastante conheci-
dos do público paulista,

Música paulista para carioca ver
agora o público carioca te-
rá a oportunidade de
conhecê-los no Circo Espe-
rança, na Gávea, até do-
mingo, às 21 horas.

O grupo bem humorado é
o Língua de Trapo que vem
lançar no Rio o primeiro LP
independente co-produção
do próprio grupo e do Lira
Paulistana - já lançado em
outubro no mercado de São
Paulo, que se tornará co-
nhecido dos cariocas neste

na no show Obscenas Bra-
sileiras.

Confiantes, os integran-
tes do Trapo garantem que
vão agradar ao gosto do
público do Rio. Apesar de
ser a primeira apresentação
que fazem nesta cidade, é,
inclusive, a primeira vez
que cantam fora de São
Paulo. O show conta com
recursos de vinhetas radio-
fônicas, que intermeiam
textos em off. Cada música

é uma pequena peça de tea-
tro, com roupas especiais e
outros recursos necessá-
rios. O grupo vai cantar
músicas do LP e outras
composições novas, que
certamente deverão fazer
parte do segundo disco, já
em fase de preparação.

O Língua de Trapo nas-
ceu em 79 com a proposta
de cantar para qualquer um
que estivesse disposto a ou-
vir. Afinal, não poderiam

escolher seu público, uma
vez que apresentam um va-
riado repertório de ritmos,
já bem consagrados, mas
de públicos distintos. Os
meninos atacam de tudo:
bolero, tango, discoteca,
rock, reggae, moda caipira,
xote e iê-iê-iê. Na opinião
da crítica paulista são os
"inconoclastas da comuni-
cação", dominadores do
Kitsch brasileiro, com o
único e audacioso objetivo:

ironizar o mundinho senti
mental das pessoas que vi-
vem alheias à realidade, as
revistas de novelas, os mi-
tos, a classe média. Apesar
de negarem ser um grupo
de vanguarda paulistana,
os Língua de Trapo têm
uma proposta nova que va-
le a pena conferir.

O show do Circo Espe-
rança conta com Nahame
Cassebi e Fernando Marco-
ni na bateria e percussão.
Luiz (contrabaixo); Lizoel
Costa e Sérgio Gama (vio-
lões, violas e guitarras);
João Lucas (teclados); Pitu-
ca e Laert Sarrumor (vo-
cais). O espetáculo tem par-
ticipação do ator Paulo
Elias.

/CRÍTICA
Luiz Alipio de Barros

JORNÁLIA
• "Embora só aos 30 anos e após ser
insistentemente picado pelo veneno
do grão-mestre durante a fase mais
profícua da sua carreira, Zico
resolveu desmascarar a postura
elitista, egocêntrica, arrogante e
mesquinha do empresário Pele"(Luiz'Augusto Erthal, UH).
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Dus.in Hoffman. Convincentemente irrepreensível.

BORDANDO, como em
Vitor ou Vitória?, para

^citar um exemplo mais
recente, a troca de identidade
de sexos, Tootsie (10 indica-
ções para a Academia) alcan-
ça plenamente seus propósi-
tos. Numa narrativa mais di-
nâmica, de situações melhor
boladas e estruturadas do que
na fita de Blake Edwards, a
comédia de Sidney Pollack
tanto tem de engraçada como
de irreverente. Nela, argumen-
tistas e roteiristas, em perfeita
harmonia com o diretor, ofere-
cem às platéias carentes de
descontração e riso fácil o di-
vertissement acima de tudo,
envolvente, irresistível.

Para tanto, mais do que tu-
do contribui a interpretação
desinibidamente impagável - e
sem pecados, em sua composi-
ção - de Dustin Hoffman, um
ator que tem sabido passar do
drama à comédia com eficiên-
cia e personalidade. Aqui, ele
está convincentemente irre-
preensível como um ator que,
incidentalmente, encontra a
chance de conseguir trabalho
numa novela (seriado) de TV
ao ganhar o teste e assumir o
papel disputado por uma cole-
ga que havia sido cortada. E
claro que Hoffman se apresen-
ta travestido de mulher, tendo
então a oportunidade de dar
seu show particular numa in-
terpretação que lhe permitiu a
indicação para o Oscar de me-
lhor ator (perdeu, como se sa-
be, para o Gandhi de Ben
Kingsley).

Hoffman faz com perfeição
a troca do ator Michael Dor-

sey pela atriz Dorothy Mi-
chaels. Dorothy ganha corpo,
forma, gestos, personalidade,
numa criação inolvidável de
Hoffman. "Arte é roubo", diz
ele. Para o papel de Dorothy, o
talentoso ator roubou pedaços
de suas parentas e amigas.
"Há muito de minha mãe em
Dorothy - diz o ator - seu
calor, sua vulnerabilidade, sua
coragem e, mais ainda, seu
extraordinário senso de hu-
mor sobre o sexo. Ela se foi de
repente antes de começarem
as filmagens e, ao interpretar
Dorothy, senti que estava ho-
menageando o espírito de mi-
nha mãe". Hoffman se diz
também agradecido a Polly
Holliday, sua amiga, "por dar-
me uma noção da elegância da
mulher sulista. Antes de co-
meçar a filmar, havia uma re-
trospectiva das Grandes Da-
mas do Cinema no Regency
Theatre. Fui todas as noites
ver Garbo e Crawford e me
impregnar".

Na verdade, qualquer que
tenha sido o processo criativo,
por magia da direção ou ex-
cepcionalidade do intérprete,
o ator agressivamente mascu-
lino se transforma em uma
mulher essencialmente femi-
nina mas igualmente forte, na
tela. Aliás, o elenco, por intei-
ro, mantém um alto nível de
atuação. Nâo foi à toa que
Jessica Lange (a vencedora da
estatueta famosa) e Tery Garr
concorreram ao Oscar de me-
lhor atriz coadjuvante. Muito
bom está o diretor Pollack co-
mo George Fields. o todo-
poderoso agente de Michael

Dorsey/Dorothy Michaels-
/Dustin Hoffiman. O mesmo
acontecendo com o eficientís-
simo Charles Durning, como o
pai da apaixonada de Dorsey
que corteja uma Dorothy tão
meiga na voz e nos gestos
como resoluta quando tem de
defender sua integridade físi-
ca.

Um bom argumento humo-
rístico que rende enormemen-
te na direção de Pollack (They
Shoot Horses, Don't Say?,
Absense of Malice, Jeremiah
Johnson) e, sobretudo, na ex-
traõrdinária composição que
Dustin Hoffman faz de um
homem travestido de mulher.
Assim é Tootsie. Entre os mo-
mentos mais significativos da
fita, há um de enorme sutileza
e em que a direção competem
te de Pollack se faz sentir
mais: quando o personagem
vivido por Jessica Lange sente
que, realmente, há algo além
dos sentimentos de amizade
com relação a Dorothy Mi-
chaels (seu namorado Michael
Dorsey, travestido, disfarça-
do) e fica confusa.

Tootsie. Direção de Sidney
Pollack. Argumento de Don
McGuire & Larry Gelbart. Ro-,
teiro de Gelbart & Murray
Schisgal. Fotografia de Owen
Roizman. Montagem de Fre-
deric Steinkamo & William
Steinkamp. Música de Dave
Grusin. Elenco: Dustin Hof-
fman, Jessica Lange, Teri
Garr, Dabney Coleman, Char-
les Durning, Bill Murray, Sid-
ney Pollack, George Gaynes,
Gena Davis, Doris Belack.
Produção Mirage/Punch.
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