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Só faltam 18 deputados do PDS
Só falta aliciar 18 deputados do
PDS para conseguir a maioria ne-
cessaria e garantir a vitória da
Emenda Dante de Oliveira, que res-
tabelece as eleições diretas para
Presidente da República já na su-
cessão do Presidente Figueiredo.
Quem afirma isso é o governador de
Minas Gerais, Tancredo Neves, ao
comentar que, "como todo brasilei-
ro com responsabilidade pela vida
do País, estamos procurando solu-
ções para o impasse". Ao mesmo
tempo, no Rio, cercado por univer-
sitários, e entre faixas pedindo elei-
ções diretas imediatamente, o Vi-
ce-Presidente Aureliano Chaves
compareceu à Faculdade Cândido
Mendes, onde proferiu a aula inau-
gural dos cursos da instituição e
identificou-se com os estudantes,
ao permitir - sob aplausos - que
uma jovem o beijasse e colocasse
em sua lapela o distintivo pró-
diretas, já.
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Com um distintivo verde-amarelo
diretas, já no peito, que é parte do
material promocional do grande co-
mício marcado para o dia 10, na
Candelária, o governador Leonel
Brizola não poupou ontem críticas à
atuação do presidente do PT, Luís
Inácio Lula da Silva, na manifesta-
ção preparatória do dia 21 último:
"0 Lula veio sem ser convidado" -
afirmou. E o governador criticou
ainda o líder petista que "procedeu
como oportunista, fazendo críticas
a mim e às autoridades estaduais,
quando abordou a questão dos ca-
melôs". 0 presidenciável Marco
Maciel se manifestou contra um
mandato-tampão, que seria Insufi-
ciente para resolver,a crise do País.
E o presidente do PTB revelou: a
bancada federal do partido, 13 de-
putados e um senador, vota a favor
da Emenda Dante de Oliveira. Pági-

Na lapela de Aureliano, o botão das diretas na 5

Aureliano leva campanha no peito
20 mortos em motim na prisão
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Cachorro procura
tóxico nos correios

Jadlr Farias

gueiredo recebe
presidente mexicano
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Figueiredo conversa com De Ia Madrid
Para uma visita de três dias, chegou
ontem à tarde a Brasília o presidente do
México, Miguel de Ia Madrid, que foi
recebido pelo Presidente Figueiredo e seu
Ministério, na base aérea. Do aeroporto, o
presidente mexicano seguiu para o Pala-
cio Alvorada, onde ficará hospedado.
Página 2
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O faro de cães da PM está sendo usado
pela Empresa de Correios e Telégrafos
para localizar correspondências contendo
drogas. Numa demonstração simulada, a
cadela Anne apontou um pacote suspeito.
Páglna«7 *

Advogado atira
na mulher no
Clube Naval
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Uma psicóloga mantida como refém tet* a língua cortada pelos amotinados, à vista dos jornalistas

Vinte presos da penitenciária de El Sexto, em Lima, Peru, foram
mortos após 15 horas de motim, durante as quais torturaram vários de

seus 12 reféns. Um dos maiores traficantes de cocaína do país
foi chacinado pelos companheiros. O ministro da Justiça do Peru, Ernesto

Alaya-Crundy, renunciou £ tarde. Internacional, págiiya ê
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA
-DUASPALAVRAS-

PEDÁGIO MENOR
O volume de trânsito nos postos de

pedágio das rodovias federais caiu 5,3%,
nos dois primeiros meses do ano, em com-
paração com igual período do ano passado,
informou ontem o diretor-geral do DNER,
João Cataldo Pinto. Este ano, nos cinco
postos de pedágio do DNER, passaram em
janeiro e fevereiro 7.870.848 veículos, en-
quanto no ano passado foram registrados
8.314.858 veículos. João Cataldo também
revelou que o número de acidentes regis-
trados em janeiro deste ano caiu em 4,2%,
comparado com igual período de 1983.
Ocorreram 4.341 acidentes nas rodovias
federais, enquanto no ano passado o nú-
mero chegou a 4.553.

PROFESSORES PARAM
BELO HORIZONTE - Cerca de 20 mil
professores paralisarão suas atividades ho-
je, em Minas, e participarão de uma as-
sembléia-geral, às 14 horas, no ginásio do
Clube Mackenzie, em Belo Honzonte, na
tentativa de sensibilizar o Governo a con-
ceder suas reivindicações. Eles querem,
entre outras exigências, reajuste salarial
de 100% em todos os níveis. 13» salário a
partir deste ano, garantia de emprego para
mais de 60 mil professores contratados
e eleição direta nas escolas. O Governo do
Estado, através de nota oficial, anunciou
que uma comissão criada pelo governador
Tancredo Neves já decidiu os critérios que
nortearão o reajuste salarial dos servido-
res, adiantando que os que ganham menos
terão reajustes superiores aos que ganham
mais.

FREITAS ELEITO
BRASÍLIA - Por 151 votos, 17 em branco e
dois nulos, o deputado Freitas Nobre (SP)
foi reeleito ontem líder da bancada do
PMDB na Câmara para a sessão legislativa
de 1984. A reunião foi presidida por Ulys-
ses Guimarães e o ex-candidato a líder
Carlos Santana condenou o processo da
escolha do líder, classificado de "monár-
quico" e "absolutista". "Isso aqui parece
um velório. Como posso ir às praças públi-
cas defender o direito de voto do povo, se
no meu próprio partido não me deixam
votar no candidato a líder de minha prefe-
rência?" - reclamou o deputado Hermes
Zanetti (RS). Ele criticou a "pressão" do
presidente do partido e dos governadores
peemedebistas, que conseguiram afastar
os outros dois candidatos - Carlos Santana
(BA) e João Gilberto (RS).

CAIXA CONTRATA
BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal
(CEF) recebeu autorização do Presidente
Figueiredo para contratar 6.692 novos fun-
cionários já aprovados em concurso reali-
zado há mais de três anos. O presidente da
CEF, Gil Macieira, sempre defendeu a
contratação destes concursados antes de
examinar qualquer possibilidade de a insti-
tuição admitir os antigos funcionários do
grupo Delfin. Na solicitação do tratamento
excepcional, diante da decisão governa-mental de congelar o quadro de pessoal no
setor público, a CEF mostrou à Secretaria
de Planejamento da Presidência da Repú-
blica que, entre 1979 e hoje, o número de
correntistas subiu de 6,8 para 22 milhões,
enquanto as dependências da instituição
passaram de 785 para 2.250.

DEPUTADO TIROTEADO
RECIFE - Três homens armados atenta-
ram ontem contra a vida do deputado
estadual Eduardo Gomes, do PMDB, que
levou um tiro na perna, foi operado e está
hospitalizado sem risco de vida em um
hospital no Centro do Recite. O próprio
deputado e seu motorista reagiram e um
dos agressores - um homem de aparente-
mente 28 anos, que trajava calça azul
jeans e camisa listrada - morreu no local
Até o começo da noite de ontem a Polícia
não conhecia a identidade do morto, que
não portava qualquer documento. O aten-
tado foi praticado às llhlãm, diante da
residência do deputado. O deputado
Eduardo Gomes, que cumpre seu primeiro
mandato na Assembléia Pernambucana,
especializou-se na denúncia de corrupção
policial, tendo denunciado o delegado José
Edson Barbosa, que por isso foi demitido
do cargo de diretor do Departamento de
Polícia Judiciária do Estado.

SOCO: CULPADOS
SANTOS - Os promotores Marcos Ribei-
rão de Freitas e José Carlos Pedreira Pas-
sos já se encontram de posse do inquérito
que apura as responsabilidades do incên-
dio de Vila Soco, para no prazo máximo de
15 dias oferecerem denúncia contra os
culpados ao juiz da 2» Vara Criminal do
Fórum de Cubatão, Décio Leme de Cam-
pos Júnior. No início da tarde de ontem, o
delegado José Antônio Husemann Guima-
rães, que presidiu o inquérito policial,
acompanhado dos promotores, entregou
ao juiz os nove volumes contendo cerca de
50 depoimentos, quase todos de funciona-
rios da Petrobrás e da Companhia Docas
do Estado de São Paulo, empresas respon-
sáveis pelo duto que vazou no dia 25 de
fevereiro, provocando o derramamento de
gasolina e o conseqüente incêndio.

AVIÃO EXPLODIU
VITÓRIA - Foi identificado ontem à noite
como sendo Eduardo Augusto Ribeiro Bar-
celos, de 43 anos, o piloto do avião mono-
motor que explodiu em Santa Leopoldina,
a duas horas de Vitória. Ele estava acom-
panhado de seu filho, Eduardo Augusto
Rodrigues Barcelos, de oito anos, que tam-
bém morreu no acidente. Segundo infor-
mações de Mitzi Gianzordoli Rodrigues,
residente em Vitória, cujo marido é irmão
da mulher do piloto, Eduardo era propríe-
tário de uma frota de táxis aéreos em
Imperatriz, Maranhão, e havia levado um
passageiro ao Rio. Quando se deu o desas-
tre, ele regressava à sua cidade, pretenden-
do parar em Nanuque, Minas. 0 avião saiu
de Campos ontem à tarde. Dona Mitzzi
informou ainda que a identificação tam-
bém foi possível porque a vítima tinha a
aliança com a inscrição Iara. referente à
sua mulher.

CASTELO BRANCO
O Presidente Figueiredo autorizou o fun-

cionamento dos cursos de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional das Faculdades Inte-
gradas Castelo Branco, que terão 80 e 60
vagas, respectivamente. As inscrições para
o vestibular especial encontram-se abertas
e o prazo será encerrado dia 31, sábado.
Para o funcionamento dos novos cursos a
Castelo Branco criou vários laboratórios
em seu campus, além de uma clínica-
escola que dará atendimento à comunida-
de, ao mesmo tempo em que os alunos
terão o treinamento prático. Os interessa-
dos deverão se inscrever na sede da insti-
tuição, na Avenida Santa Cruz, 1.655, em
Realengo, ou na Rua Comandante Júlio de
Moura, 300, na Barra da Tijuca, mediante a
apresentação da carteira de identidade,
duas fotos 3x4, diploma do 2» Grau e
recibo de pagamento da taxa do valor de
Cr$ 4.800. As provas serio realizadas em
duas etapas: nos dias 31 de março e 1 de
abril. Maiores informações estão sendo
fornecidas pelos telefones 331-1207 e 399-
1188.

Brizola vê seu
governo

¦ ¦limpo
O governador Leonel Brizola disse

ontem desconhecer o relatório que o
diretor da Folha da Praia, Antônio
Castigliola, promete publicar no pró-
ximo número do jornal, apontando
seis nomes do Governo - um secreta-
rio de Estado e cinco de segundo
escalão - que estariam recebendo di-
nheiro do jogo do bicho. "Se existeesse
relatório, eu não o conheço", garan-
tiu Brizola, ao considerar que, com
essas insinuações, o jornalista "está

querendo desvirtuar o motivo real
que gerou a apreensão do jornal"."Nossas restrições se limitaram à
pornografia contida no jornal. Quan-
to ao jogo do bicho, no meu Governo
não pega esse tipo de acusação", disse
o governador, esclarecendo que, on-
tem mesmo, depois de ler nos jornais
a ameaça de Castigliola, entrou em
contato com o secretário de Polícia
Judiciária, Arnaldo Campana. Segun-
do Brizola, o secretário ficou surpreso
com a notícia e afirmou também não
ser do seu conhecimento esse comen-
tado relatório. O jornalista, entretan-
to, sustenta que o documento foi
elaborado pela Polícia e está nas
mãos do governador.- Na verdade, Folha da Praia está
esperneando, querendo desvirtuar o
assunto. O jornal foi apreendido por
conter pornografia. Não entramos
nessa permissividade que é o jogo do
bicho. E se alguém do meu Governo o
fizer, incorrerá em desvio de conduta.
Não perseguimos os bicheiros na
rua porque defendemos a regulamen-
tação, pelo Poder Público, desse tipo
de prática que já virou tradição.

Em tom grave e aparentemente
irritado com a polêmica levantada
pelo Jornal da Praia, Brizola conti-
nuou: "Por outro lado, seria inadmis-

sfvel que entrássemos em entendi-
mento com os banqueiros de bicho, à
margem da lei. Em matéria de irregu-
laridade e corrupção, perdem tempo
nossos opositores porque o meu Go-
verno haverá de se conduzir sempre
na linha da moralização".

MARACANÃ
O governador foi mais incisivo ain-

da ao ouvir de um repórter a pondera-
ção de que foi o próprio banqueiro de
bicho Carlinhos Maracanã quem,
num simpósio no Centro Cândido
Mendes, declarou ter dado ao Gover-
no Cr$ 30 milhões: "Adoto como Por-
ma, com relação ao que se publica,
fazer uma averiguação sobre a auto-
ridade de quem diz ou escreve. Agora
mesmo, apareceu novamente esse ca-
bo Anselmo. Não vai ser esse tal de
Maracanã que levará o Governo a
abrir inquérito oficial".

CONGRATULAÇÕES
No programa de ontem de Hilton

Abi-Hian, na Rádio Nacional, Lúcia-
no Carlos Pereira, porta-voz dos bi-
cheiros negou, veementemente, o en-
volvimento dos mesmos em contri-
buições para o Governo do Estado,
como saiu publicado na Folha da
Praia, cuja última edição foi apreen-
dida domingo passado, por ordem do
próprio governador Brizola. Luciano
Carlos Pereira frisou que "os bichei-
ros somente estão contribuindo para
obras específicas, junto com o comer-
cio em geral, como escolas, creches,
orfanatos "e citou, a título de exem-
pio, a Escola Tiradentes, na Rua Vis-
conde do Rio Branco. O editor da
Folha da Praia, Antônio Castiglione,
também participando da entrevista,
por telefone, congratulou-se por isso,
com o representante dos bicheiros.

¦JtÜat' ''**Q^^tÈÈ\\\\\\\\\\\1lk\\\rQp*k\\\^^M\\\\\w »a ^^^BBaataWff«W^^^TflMSiTrt«*^^PBfe^- ** LaaaaaamV *S V^- ' '' ** *>«irPYrV

Estado pode desapropriar Bocaina
"E uma alternativa que aventamos.

O Poder Público estadual em determi-
nadas situações pode assumir esse
tipo de decisão, iniciando com uma
averiguação ampla e levantamento
adequado". Foi o comentário do go-
vernador Leonel Brizola sobre a pos-
sibilidade de o Governo do Estado
decretar a desapropriação da Serra da
Bocaina, uma grande reserva florestal
localizada no Sul do Estado, atual-
mente sob os cuidados do Governo
federal.

O abandono a que está relegada a
área vem preocupando desde algum
tempo o governador, que não esconde
o seu desejo de desapropriar a serra
para garantir a perpetuação da reser-
va florestal, ameaçada de extinção.
Dentro da política de manutenção do
verde, Brizola manifestou ainda sua
preocupação com relação ao Parque
do Desengano, no Norte fluminense,
e tornou público um sonho: criar um
projeto de proteção especial à Flores-

ta da Tijuca, "uma área de valor
incalculável para a cidade".

TAXA DE EDUCAÇÃO
O governador se mostrou convicto

quanto à criação da taxa de educa-
çào, cobrada às grandes empresas e
carreada para a área de educação. "É
um tributo que instituímos com o
objetivo generoso de atender à educa-
ção. O imposto taxa o capital e não o
trabalho, nem o consumo. Daí não ser
danoso à população. Além disso, é tão
insignificante que não afeta as em-
presas".

Brizola informou que a aplicação
da taxa está em estudos pelo procura-
dor geral do Estado, Seabra Fagun-
des, devido ao fato de os empresários
alegarem sua inconstitucionalidade.
Disse que a Secretaria da Fazenda
trabalha no sentido de implantar o
sistema de arrecadação. "Seguimos
coerentes e decididos a sustentar a
taxa de educação", finalizou.

Amed se irrita e
deixa Prefeitura

O vereador Emir Amed abandonou,
ontem, seu cargo de secretário Muni-
cipal de Governo, irritado com as
declarações do prefeito Marcelo Alen-
car atribuindo-lhe ciúmes de sua
equipe. Emir queria, ontem mesmo,
reassumir sua cadeira na Câmara.
Porém, o presidente Maurício Azedo
transferiu para hoje, para poder ter
tempo de desconvocar o suplente
João José Fontela.

Decepcionado com o que viu no
Governo Municipal, Emir Amed con-
firmou que encaminhou seis cartas:
ao prefeito (3), ao secretário Cibilis
Viana (1), ao governador Leonel Bri-
zola (1) e à bancada de vereadores
(1). "Nenhum deles me deu qualquer
resposta" - disse o ex-secretário, re-
velando que "o prefeito não suportou
ver a miséria, enquanto andou comi-
go nas ruas da cidade". Ele sustentou
que estava sendo "atropelado pela
entourage (turma) que o ex-
presidente do Banerj transferiu do
banco para a Prefeitura. Eu não te-
nho ciúmes de mulher, quanto mais
de burocratas incompetentes" - com-
pletou Amed.

Para Amed, Marcelo Alencar "mon-
tou uma entourage, para ligar a Pre-
feitura ao Planalto. E uma ponte en-
tre seu Governo e o Poder Central.
Essa equipe me derrotou. Mas fiquei
sabendo que o Governo municipal
não tem qualquer plano de integração
entre as suas secretarias, sem qual-
quer possibilidade de realizar os com-
promissos de campanha assumido
com o povo carioca. Mesmo assim,
ainda confio no Governo Brizola" -
completou Amed, dando a entender
que o socialismo prometido por Brizo-
Ia só poderá ser alcançado com a
saída de Marcelo Alencar da Prefeitu-
ra.

O líder da bancada do PDT, verea-
dor Sidnei Domingos, acertou com o

Na Base Aérea de Brasília, Figueiredo recebe o presidente mexicano

Figueiredo dá boas
vindas a La Madrid

BRASÍLIA - O Boeing 727, da Força
Aérea do México que trouxe o presi-
dente Miguel De La Madrid, chegou a
Brasília, às 16h50m, e cinco minutos
depois estava estacionado no pátio da
base aérea local. O Presidente João
Figueiredo, acompanhado do chance-
ler Saraiva Guerreiro, foi receber
De La Madrid, à porta do avião e,
depois dos cumprimentos, levou o
presidente mexicano para o interior
da sala de autoridades, enquanto os
ministros e a comitiva do visitante se
dirigia para a frente do palanque,
onde receberia as honras de estilo.

Apenas 14 ministros brasileiros
(Justiça, Marinha, Exército, Saúde,.
Interior, Minas e Energia, Fazenda,
Transportes, Emfa, Comunicações,
Planejamento, Casa Militar, Assuntos
Fundiários e da Indústria e do Comer-
cio) compareceram ao desembarque.
O ministro Delfim Netto, do Planeja-
mento, chegou à base aérea quando
já estava sendo executado o hino

nacional do México e se colocou ao
lado do seu colega do Interior, Mário
Andreazza. Mesmo durante a execu-
ção do hino, 'os dois ministros e mais
o das Minas e Energia conversaram
animadamente, sob os olhares dos
jornalistas.

Houve, em seguida, a apresentação
dos ministros brasileiros a De La
Madrid e este, por sua vez, apresen-
tou os membros da sua comitiva a
Figueiredo.

Após o desfile da tropa, formada
por soldados do Exército, Marinha e
Aeronáutica, os dois presidentes tro-
caram rápidas palavras e De La Ma-
drid deixou a base aérea num carro
do cerimonial do Itamarati, tendo ao
seu lado o chanceler Saraiva Guerrei-
ro.

A Imprensa foi mantida a distância,
em áreas cercadas por cordas e não
pôde aproximar-se de nenhuma auto-
ridade brasileira ou mexicana.

O presidente do México, Miguel De

La Madrid Hurtado, que iniciou on-
tem sua viagem oficial de três dias a
Brasília, será o 159 chefe de Estado a
se hospedar no Palácio da Alvorada,
onde antes já estiveram, entre outros,
o presidente Ronald Reagan e o
primeiro-ministro Trudeau, do Cana-
dá.

O Alvorada foi levado à condição
de hospedagem oficial de chefes
de Estado por decisão pessoal do Pre-
sidente Figueiredo, tão logo tomou
posse e decidiu não se mudar da
Granja do Torto, onde já residia há 10
anos.

Como nas demais visitas, foi orga-
nizado um serviço de atendimento
chefiado pelo próprio mordomo do
Presidente, sob a coordenação do ce-
rimonial do Palácio do Planalto e do
Itamarati. Os demais membros da co-
mitiva oficial de seis pessoas - inclu-
sive o chanceler Bernardo Sepulveda
- estão hospedados em suítes do Ho-
tel Nacional.

Palácio a publicação no Diário Oficial
de hoje a exoneração de Emir Amed
para permitir-lhe a posse hoje de sua
cadeira, na Câmara. Sidnei adiantou
que "nenhum vereador aceitou o con-
vite para substituir Emir Amed, na
Secretaria Municipal de Governo.
Amanhã, nós vamos à Prefeitura dis-
cutir o assunto com o prefeito" -
completou o líder. Os vereadores Ri-
vadávia Maia e o ex-secretário de
Fazenda Ivan Nery mostraram-se
mais revoltados. "Eles querem des-
moralizar os vereadores, chamando
para ocupar cargos decorativos no
Executivo, sem permitir-lhes a com-
posição de seu staff, para manter uma
quadrilha de corruptos nos 24 distri-
tos de fiscalização do município" -
disse Rivadávia.

BISONHO
O vereador João José Fontela teve

o mandato mais curto da história do
Legislativo carioca - 28 dias. Ele não
conseguiu subir à tribuna uma única
vez. Aliás, a única vez que usou o
microfone da Câmara foi para fazer o
juramento de praxe. Durante os dias
que assistiu às sessões plenárias,
apresentava-se muito cançado e em
completo silêncio.

ATO ASSINADO
O prefeito Marcelo Alencar assinou

ontem, o ato de exoneração, a pedido,
do secretário municipal de Governo,
Emir Amed, nomeando, ao mesmo
tempo, para responder pela Pasta, o
atual secretário municipal de Planeja-,
mento, Arnaldo de Assis Mourthé.

Ao tomar conhecimento que o ve-
reador Emir Amed havia concedido
entrevista coletiva na Câmara, con-
denando a frase do prefeito, "ciúme
de mulher é menor do que ciúme de
homem", Marcelo Alencar culpou a
Imprensa por fazer intrigas entre ele
e o vereador, porém não negou que
houvesse feito a afirmação.

para revisar IP
"O prefeito Marcelo Alencar pe-

diu prazo até o dia 25 de abril para
enviar à Câmara dos Vereadores
uma mensagem de revisão da Lei
483 que, entre outras coisas, aumen-
tou o Imposto Predial e Territorial
Urbano". A informação foi dada on-
tem, por Jó Resende, presidente da
Federação das Associações de Mo-
radores do Estado do Rio de Janeiro
(Famerj).

Mais tarde, Marcelo Alencar cor-
rigiu a informação do presidente da -
Famerj: "Eu não disse que até o dia
25 de abril mandaria uma mensa-
gem à Câmara dos Vereadores pro-
pondo a revisão do aumento do
Imposto Predial. Disse, sim, que es-
tudaria com uma comissão, até o dia
25 de abril, a possibilidade ou não de
se alterara Lei do Imposto Predial".

Somente uma coisa ficou acertada
entre o presidente da Famerj e o
prefeito: a cooperação mútua, no
sentido de aliviar o peso do Imposto
Predial sobre o contribuinte carioca.

Jó Resende afirma que os índices

somados ao percentual de correção
do valor venal do imóvel, causaram
aumento de até 500% ao contribuin-
te. Explicou que, caso o prefeito não
cumpra sua promessa, ou a revisão
do aumento não dê resultado, a
Famerj vai partir para uma ação
judicial contra a Prefeitura.

A diretoria da Famerj e o prefeito
Marcelo Alencar estiveram reunidos
por mais de três horas, no Palácio da
Cidade. Além da revisão da Lei 483,
de 27 de dezembro do ano passado,
serão adotadas outras medidas a
médio prazo aceitas pelo prefeito:
recadastramento total dos imóveis
do Rio de Janeiro, regularização dos
loteamentos, das casas de vilas, re-
visão das isenções e maior rigor
fiscal sobre os terrenos ociosos, que
servem à especulação imobiliária.

Jó Resende disse que foi levanta-
do também o problema do repasse
do Imposto Predial, no caso dos
imóveis alugados, para os inquili-
nos. "Mas como é uma questão que
envolve a Lei do Inquilinato, sendo

um assunto mais a nível federal, a
Famerj vai tratá-lo nas esferas com-
petentes. Vamos tentar uma forma
de impedir esse repasse, pois o Im-
posto Predial é responsabilidade do
proprietário" - explicou.

BOICOTE
O presidente da Famerj reafirmou,

o propósito da população carioca
não pagar o imposto. Deixou claro
que não está afastada a hipótese de
se boicotar o tributo, caso o aumen-
to não seja revisto, como forma de
pressão.- O Imposto Predial não pode ser
mantido a esse nível porque a popu-
laçáo não pode pagar. É preciso que
sejam revistos principalmente os
critérios de correção do valor venal
dos imóveis. Compreendemos a cen-
tralização das verbas pelo Governo
federal, estamos empenhados na lu-'
ta contra isso, mas não aceitamos
que o Governo estadual e o Governo
municipal repassem o. problema à
população -desabafou Jó Resende.

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

claro a parcialmente nublado. Temperatu-
rs estável, com ligeira elevação após. Ven-
tos Sul-Sueste a Norte fracos e moderados.
A máxima de ontem foi de SCO em Santa
Cruz, e a mínima de 26.5, no Alto da Boa
Vista.

Votação de custas
novamente adiada
Adiada mais uma vez na Assem-

bléia a votação da mensagem do Exe-
cutivo que propõe a redução de 20 j
para 16% das custas judiciárias, cujos
valores atuais foram estabelecidos
também em mensagem do Governo,
aprovada pelo Legislativo em dezem-
bro último. A mensagem corretiva
tinha votação prevista para anteon-
tem, mas recebeu emendas e um pro-
jeto substitutivo, saindo da ordem-
do-dia.

Ficou tudo acertado entre as ban-
cadas para que a matéria fosse apro-
vada ontem impreterivelmente. Prin-
cipalmente devido à ameaça feita- pe-
Io presidente da OAB, Hélio Saboya,

segundo a qual se a mensagem não
fosse aprovada até as 19 horas de
ontem, todos os deputados que não
comparecessem à sessão para votar
teriam seus nomes em cartazes, afixa-
dos junto às portas do Palácio da
Justiça.

A ameaça do presidente da OAB,
entretanto, teve reação inversa entre
os parlamentares. A maioria conside-
rou a ameaçada OAB uma ofensa ao;
Legislativo e decidiu se retirar do
plenário, impedindo o quorum para
deliberação. A matéria será encami-
nhada hoje a votação, em sessão
extraordinária, quando deverá ser fi-
nalmente aprovada.

Feema diz
quem polui
Jacarepaguá

A Fundação Estadual de Engenha-
ria do Meio Ambiente (Feema) pode
apontar hoje a indústria responsável
pela emanação de gases poluentes,
que têm causado enjôos e irritações
na pele e olhos dos moradores da
Baixada de Jacarepaguá, além de pro-
vocar a morte de animais domésticos,
principalmente cães e gatos. Um apa-
relho instalado em um traller está,
desde a madrugada de ontem, aspi-
rando o ar do local, para processa-
mento de exames laboratoriais.

O trailler está na Estrada dos Ban-
deirantes, altura do número 4.001,
próximo à Rua Guirlanda, localização
das duas principais indústrias suspei-
tas da emanação de gases. São elas a
Schering, fabricante de remédios, e a
Fundição Curicica Indústria e Co-
mércio, que opera com metais ferro-
sos.

FECHAMENTO

Tão logo seja detectada a empresa
causadora da poluição, os técnicos da
Feema deverão obrigar os responsa-
veis a instalarem filtros. Em último
recurso, o fechamento, até definitivo,
se for necessário, da indústria. A fir-
ma causadora da poluição, registrada
há dias, não escapará de uma multa,
que será estipulada pela Comissão
Estadual de Controle Ambiental, dr-
gão subordinado à Feema.

A Feema designou 25 técnicos para
se revezarem durante todo o processo
de captação de gases, A captação só
será suspensa quando fof detectada a
origem da poluição.

A decisão do recolhimento do ar
sem interrupção não permitirá que a
empresa causadora da poluição pren-
da os gases, pois do contrário ficará
impedida de operar.

Advogado atira
e fere mulher

Transtornado por ter que pagar Cr$
500 mil à sua ex-mulher, Bernardete
Rache Corcevil, a título de pensão
alimentícia para o filho de três anos, o
advogado Paulo Eduardo Peres do Sá
Peixoto, de 34 anos, tentou matá-la,
ontem, no interior do Clube Naval. Só
não conseguiu concretizar o crime
porque duas balas, da pistola 7.65,
pico taram, e a terceira atingiu apenas
de raspão a orelha e o pescoço da
vítima.

Preso pelo garçom do Clube Naval,
Francisco Carlos Alves Rodrigues, e
pelo professor de natação Elmiro Ro-
drigues, quando corria atrás da ex-
mulher para desferir outros tiros, o
advogado foi levado para a 14» DP,
onde afirmou que ela era "uma prós-
tituta remunerada", referindo-se ao
dinheiro da pensão.

Segundo o irmão de Bernardete,
Roberto Rache, o casal estava separa-
do desde fevereiro e brigava pela
posse do filho, Paulo Eduardo, de três
anos. Amigos e parentes da vítima,
que compareceram à 143 DP, onde ela
prestou depoimento - após ser atendi-
da no Hospital Miguel Couto - infor-
maram que o advogado espancava a
ex-mulher.

PÂNICO
A perseguição de Paulo Eduardo à

ex-mulher no interior do Clube Naval
causou verdadeiro pânico entre as
crianças e mães que buscavam os
filhos no colégio Popeye, que funcio-
na no interior do Clube. Muitos dos
pais, ao ser informados do ocorrido,
foram até a delegacia pedir seguran-
ça.- Se o garçom não tivesse corrido
atrás dele e segurado poderia haver
uma verdadeira tragédia. Ele foi mui-
to corajoso e quando eu também me
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Paulo atirou

Bernadete ferida
joguei contra ele, para tirar-lhe a
arma, ele estava tentando virá-la na
direção do garçom - contou o profes-
sor de natação do clube, Elmiro Ro-
drigues.

Autuado por tentativa de homicídio
pelo delegado Aldair Viana, o advoga-
do Paulo Eduardo teve que ser remo-
vido para o Hospital Miguel Couto,
pois ingeriu, no interior da delegacia,
mais de 20 comprimidos de uma dro-
ga, que não quis identificar.

í
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Servidor ganha
138 com jogo

O deputado Sidney Navas, do
PDT, deu ao Governo do Estado a
receita que ele considera ideal
para garantir recursos para conce-
der o 13» salário ao funcionalismo
e para a construção e manutenção
de bibliotecas comunitárias e cre-
ches para filhos de trabalhadores
de todas as categorias. Através de
projeto, o parlamentar propõe ao
Governo a criação de uma loteria
de prognósticos do tipo da Loto,
explorada pela Caixa Econômica
Federal. Na opinião do deputado
Sidney Navas, se o Governo de
Brasília já explora três tipos de

loterias, o do Estado tem o direito
de criar mais uma, já que só
explora a loteria de bilhetes. Pelo
projeto de Navas, a loteca flumi-
nense pode funcionar nos moldes
da Loto ou da Loteria Esportiva,
deduzindo os tributos naturais e o
pagamento dos prêmios, o saldo
líquido seria distribuído aos ór-
gãos responsáveis pelo pagamen-
to do pessoal e pela construção de
creches e bibliotecas, no caso, as
Secretarias de Administração, de
Promoção Social e de Educação.
Navas acredita, que Brizola vai
acatar sua proposição.

Gasto com samba
leva Darcyà CPI

Ficou decidida ontem, na CPI das
Estatais da Assembléia Legislativa, a
convocação do secretário de Cultura,
Darcy Ribeiro (como vice-governador
ele ficaria de fora), de Carlos Augusto
Carvalho, presidente do Banerj;e de
Luiz Alberto Bahia, presidente do Tri-
bunal de Contas do município do Rio
de Janeiro. O comparecimento dos
três deverá acontecer nas próximas
terça e quarta-feiras. Na quinta, como
convocado especial, deverá compare-
cer para depor o diretor do Detran,
Marcelo Reis.

Darcy Ribeiro e Carlos Augusto
Carvalho vão ser interpelados, res-
pectivamente, sobre os gastos gerais
com a construção do sambódromo e

sobre a venda de ingressos para os
desfiles das escolas de samba. Ao
presidente do Tribunal de Contas do
município, Luiz Alberto Bahia, será
pedido assessoramento aos membros
da CPI na verificação das contas a
serem apresentadas pelo secretário
Darcy Ribeiro. A medida, embora inu-
sitada, é ilegal.

Ontem, na Assembléia, comentava-
se que as primeiras informações sobre
os gastos com o sambódromo, não
oficiais, giram em tomo dos Cr$ 30
bilhões. A arrecadação de todo o car-
naval não foi além de Cr$ 1 bilhão e
500 milhões, o que já dá para se ter
uma idéia dos prejuízos causados aos
cofres estaduais e municipais.

Decreto transfere
guarda-vidas para

a Polícia Civil
Em atendimento a uma velha rei-

vindicação da categoria, o governa-
dor Leonel Brizola baixou decreto
ontem, passando para quadro suple-
mentar da Polícia Civil os guarda-
vidas e inspetores de serviço de
salvamento, que eram subordinados
ao Corpo de Bombeiros.

O decreto assegura ainda aos
guarda-vidas e inspetores o direito a
promoção e ascensão, dentro do
mesmo quadro, em função das va-
gas que vierem a ocorrer nas classes
superiores. Poderão ascender aos
cargos iniciais da carreira de inspe-
tor de serviço de salvamento os
atuais ocupantes dos cargos de
guarda-vidas que tenham atingido
ou venham a atingir a primeira
classe de sua categoria funcional e
possuam o tempo mínimo de 730
dias na atividade. A passagem para
o novo quadro não interromperá a
contagem de tempo de serviço para
efeito de promoção, ascensão, apo-
sentadoria e demais direitos e van-

tagens. Os guarda-vidas e inspetores
ficam colocados à disposição da Se-
cretaria de Estado da Defesa Civil,
sem prejuízo dos direitos e vanta-
gens próprios dos policiais civis.

CONCURSO
Ainda segundo o decreto, fica re-

vogado o edital de concurso da Aca-
demia de Polícia, publicado no Diá-
rio Oficial de 26 de outubro de 1982,
para provimento de 209 cargos de
guarda-vidas de 38 categoria da ex-
tinta Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado, considerando-se auto-
maticamente encerrados os traba-
lhos de seleção.

Determina finalmente o decreto
que dentro do prazo máximo de 30
dias a Secretaria de Defesa Civil
proporá ao governador do Estado a
constituição de grupo de trabalho
destinado a examinar a reorganiza-
ção do Salvamar, integrando-o à sua
estrutura e sugerindo o plano de
cargos para o novo quadro de servi-
dores.

Saúde discute
toxicologia

BRASÍLIA - A necessidade de estimu -
lar a nível nacional a melhoria das
condições dos laboratórios de tóxico-
logia química, possibilitando a cria-
ção de uma tecnologia do setor e a
realização de exames no País, foi o,
principal tema de debate da reunião
da Comissão Consultiva de Toxicolo-
gia, do Ministério da Saúde, ontem,
em Brasília.

A informação é do presidente da
Comissão, Alberto Rahde, observan-
do que quase todos os produtos quí-
micos registrados no País têm seus
testes de toxicologia, como a pesquisa
de resíduos de defensivos agrícolas,
efetuados no exterior.

Rahde explicou que a Comissão vai
recomendar ao Ministério da Saúde,
através da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária, a formação de
uma instituição interministerial para
a realização de exames toxicológicos
e controle de produtos químicos, tais
como defensivos agrícolas,'saneantes,
cosméticos e medicamentos.

Para ele, o maior problema desse
setor no Brasil é a fragmentação dos,
laboratórios e dos técnicos especiali-
zados. Além disso, Rahde destacou
que a aparelhagem para exames da
toxicologia é muito sofisticada, o que
eleva seu custo.

A Comissão, que se reúne a cada
três meses e possui representantes
dos Ministérios da Saúde, Agricultura
e Interior, ao lado de técnicos da
Universidade de São Paulo e Instituto
Adolfo Lutz, também discutiu os pro-
blemas toxicológicos com relação a
medicamentos, cosméticos e pestici-
das.

Sobre esse assunto, Rahde disse
que é preciso estabelecer critérios
para a avaliação toxicológica segun-

do a orientação de organismos inter-
nacionais, especialmente a Organiza-
ção Mundial de Saúde e o Fundo das
Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), que revelam um
consenso da comunidade científica.

Além dessas medidas, a Comissão
vai propor também a verificação a
nível nacional do potencial toxicolo-
gico das substâncias químicas. Outra
questão analisada durante a reunião
foi a validade ou não de se aceitar o
registro no País de misturas de subs-
tâncias químicas.

RAIVA
Foi aberto ontem no Rio, no auditó-

rio da Legião Brasileira de Assistên-
cia, o seminário de avaliação das
atividades desenvolvidas pelo Progra-
ma Nacional de Profilaxia da Raiva
em 1983 e de discussão da programa-
ção para 1984.

A sessão foi aberta pelo presidente
da Fundação Serviços de Saúde Pú-
blica do Ministério da Saúde, Aldo
Villas Boas, seguindo-se palestra do
secretário nacinal de Ações Básicas
de Saúde, João Baptista Risi Júnio^
sobre o sistema nacional de controle
de doenças transmissíveis.

Com 10 anos de execução, o Pro-
grama de Profilaxia da Raiva se inse-
re numa proposta mais ampla, de
controle das doenças transmissíveis
em geral, coordenada a nível nacional
pelo comitê de controle de doenças
transmissíveis, conforme explicou Ri-
si Júnior.

É através desse comitê que são
coordenadas todas as ações que vi-
sam ao controle de doenças estabele-
cidas como prioritárias em todo o
País, entre as quais se destacam as
componentes do Programa Nacional
de Imunizações.

Montonero em
por

segurança
BRASÍLIA - A transferência, sigilosa,
do líder montonero Mario Eduardo
Firmenich, do Rio para Brasília, foi
justificada pelo secretário-geral do
Ministério da Justiça, Arthur Casti-
lho, que alegou "medidas de seguran-
ça para preservar a integridade física
do prisioneiro". Firmenich, preso no
Rio há mais de um mês, está em
Brasília há uma semana, mas só an-
teontem é que a Imprensa ficou sa-
bendo da sua transferência.

Segundo Castilho, a transferência
seguiu uma praxe de quando o preso
está sendo julgado pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que nesse caso
facilita "a tomada de depoimentos". O
STF julgará o pedido de extradição
formulado pelo Governo argentino
contra o líder do partido peronista
montonero. O relator sorteado para o
processo, Alfredo Buzaid (ex-ministro
da Justiça), irá nos próximos dias
examinar toda a documentação incri-
minatória contra Firmenich enviada
pela Justiça argentina. O Governo
argentino acusa Firmenich de ter pia-
nejado o seqüestro e assassinato do
ex-presidente Pedro Eugênio Aram-
buru, na década de 70. Há também
um pedido de extradição para Fer-
nando Vaca Narvaja, tesoureiro do
grupo montonero, mas até agora a
Polícia Federal não conseguiu locali-
zá-lo.

Túlio critica
atendimento

precário
O vereador Túlio Simões criticou a

má qualidade do atendimento médico
na rede hospitalar do Rio de Janeiro,
em todos os níveis,, apesar da boa
vontade e da competência profissio-
nal das equipes em exercício nas di-
versas unidades de saúde, onde, se-
gundo o vereador, falta quase tudo,
desde leitos, médicos, paramédicos,
instrumental e medicamentos, até o
simples esparadrapo, além de mate-
rial de limpeza, sendo, portanto, mui-
to precárias as condições de funcio-
namento da maioria dos hospitais e
postos de saúde, muitos dos quais
apresentam lamentável estado de
conservação.

Túlio Simões lembrou, por exem-
pio, a situação vexatória do laserj,
que vem reduzindo cada vez mais a
faixa de atendimento, já não tendo
condições sequer de atender a 10% da
demanda, o que obriga a maioria dos
servidores estaduais e municipais a
recorrer a médicos particulares, sen-
do freqüente a falta de cardiologistas
e de pediatras, tornando-se necessá-
rio o deslocamento de clínicos para
suprir tais lacunas, apesar do descon-
to mensal, em folha, do percentual
destinado ao laserj.

Túlio Simões solidarizou-se, ainda,
com a greve de advertência dos pro-
fissionais da área de saúde, marcada
para 3 de abril, em sinal de protesto
contra a omissão governamental, em
relação aos problemas da classe e do
setor de saúde em geral, lamentando
ser preciso fazer uma greve para con-
seguir o atendimento de reivindica-
ções tão justas, não tendo qualquer
cabimento as promessas do prefeito
Marcelo Alencar de dinamizar e des-
centralizar o atendimento na rede
municipal de saúde, visto que tais
medidas já tinham sido postas em
prática, com muita eficiência, pelo
Governo passado, cuja Secretaria
Municipal de Saúde funcionou admi-
ravelmente, tendo sido construídas
várias Unidades Primárias de Saúde e
reativadas outras tantas, nas áreas
mais distantes e carentes do Rio de
Janeiro.

Execução
Penal tem

lei aprovada
BRASÍLIA -Com as 16 emendas ado-
tadas pela Comissão de Constituição
e Justiça, quase todas apenas de reda-
ção, foi aprovado pela Câmara Fede-
ral, o projeto que.institui a Lei de
Execução Penal, visando a humaniza-
ção no cumprimento das penas e à
preparação do condenado para a vol-
ta à sociedade.

O projeto, enviado ao Legislativo
em fins de junho do ano passado, foi
aprovado pelo voto unânime das lide-
ranças partidárias, tendo o PMDB
apenas endossado as observações do
seu representante na Comissão de
Constituição e Justiça, João Gilberto
(RS). Ele considerou o projeto e as
emendas acolhidas "modernos, hu-
manistas e progressistas", mas la-
mentou que a tramitação de matéria
"tão importante" não se tivesse dado
com a participação da comunidade
jurídica nacional, "tanto que somente
um parlamentar ofereceu emendas".

O relator da proposição, deputado
Celso Barros (PDS-PI), procurou des-
tacar seu "sentido humanista", lem-
brando que o autor do anteprojeto,
prof. Roberto Lyra, já assinalara que
a nova lei haveria de "concentrar-se,
não no passado e no presente de um
réu, de um condenado, porém no
futuro de um homem livre".

O amor-bandido de Stella
Bolela preso critica

fala da namorada
Policiais da 27' DP, em Vila Kos-

mos, prenderam ontem â noite o
marginal Bolela, que, no último sá-
bado, seqüestrou e tentou assaltar o
empresário Antônio Tavares da
Silva, no Grajaú, com o auxílio da
professora de Educação Física Stella
Borges Pessanha, de 29 anos, presa
em flagrante. Na delegacia, ele foi
identificado como Antônio Carlos
Queiroz Chaves, de 19 anos, mora-
dor no Parque União, em Bonsuces-
so.

Preso juntamente com uma me-
nor e mais um homem, quando via-
javam em um táxi em Ramos, Bolela
foi levado para a 27' DP, onde se
mostrou arredio em suas declara-
ções, afirmando não ter gostado das
declarações feitas pela professora
Stella aos jornais. Para ele, a namo-
rada "conversou além do necessá-
rio".

Stella continua afirmando que só
sabia o apelido do bandido-
namorado. Ontem, ela vistou-se no-
vãmente com seu advogado, Waldy
Moura, e espera sua libertação para
os próximos dias, em vista de ser ré
primária, passando a responder ao
inquérito fora da cadeia. Na opinião
do advogado, é dispensável que se
faça a transferência da professora
para a prisão especial, no Ponto
Zero, em Benfica, "pois na 19* DP
ela está muito bem" - frisou Waldy
Moura.

LEIFLEURY

O advogado de Stella está espe-
rando apenas que o flagrante seja
distribuído à Vara, para entrar na
Justiça com pedido de livramento

Waldy Moura espera libertar Stella nos próximos dias

,'

condicional, valendo-se da Lei
Fleury, que permite ao acusado res-
ponder ao inquérito em liberdade.
Para ele, o caso da professora, a
quem conhece há muitos anos em
virtude de sua amizade com Ovídío
Pessanha, pai da mulher, não é com-
plicado demais e nem simples tam-
pouco. Segundo Waldy Moura, o
fato de Stella ter testemunhos favo-
ráveis quanto ao eu comportamento
habitual, o qual considerou bom, é
um ponto positivo em sua defesa."Stellinha é viciada, mas sempre se
comportou bem, dentro de certas
normas sociais, e isso pesa bastante
a seu favor. Se não fosse o vício, ela
jamais se envolveria num delito tão
grave, como ocorreu" - disse o ad-
vogado.

Ainda na opinião de Waldy Mou-
ra, sua cliente deverá receber uma
pena leve, de no máximo dois anos,
sendo, então, beneficiada por sursis,
que lhe permitirá cumprir a conde-
nação em liberdade.

Sobre o fato de a professora ter
afirmado, no dia em que foi presa,
que pedira ao namorado para deixa-
Ia participar de um assalto, "para

ver como era a sensação", o advoga-
do desculpou: "Ela náo estava em
condições morais, psicológicas e f isi-
cas de prestar esclarecimentos, prin-
cipalmente porque estava desassisti-
da por um advogado. Ela limitou-se
apenas a acompanhar as declara-
ções dos dois policiais que a prende-
ram e da vítima" - terminou.

amelôs trocam tapas
com fiscais no Centr

Uma briga entre camelôs e fiscais
da Secretaria Municipal de Fazenda
tumultuou ontem, por volta das
10h30m, o comércio ambulante na
Rua Sete de Setembro, na altura da
Travessa do Ouvidor. Soldados da PM
apartaram a briga e levaram os carne-
lôs e fiscais para a 3' DP, mas não foi
registrada queixa. A mercadoria dos
ambulantes não foi apreendida e, às
13 horas, eles recomeçaram as vendas
normalmente.

Na Avenida Treze de Maio, os ca-
melôs com faixas e cartazes pedindo"Paz, Diálogo e Trabalho", apenas
armaram suas barracas, sem efetuar
vendas, acatando as ordens da Divi-
são Especial de Fiscalização da Secre-
taria Municipal de Fazenda de não
trabalhar ontem.

Eles tomaram essa decisão para
aguardar a reunião de representantes
dos ambulantes com o prefeito Mar-
ceio Alencar para discussão de reivin-
dicações e do Decreto 4.477, que entra
em vigor segunda-feira. Pelo decreto,
nas ruas do Centro só poderão ficar
ambulantes deficientes físicos.

TUMULTO

Segundo o camelô Carlos Roberto
dos Santos, Carlão, seis fiscais (um
deles apontando um canivete para
sua barriga), sem mostrar credenciais
ou ordem de apreensão de mercado-
ria, exigiram suas bijuterias. Como
Carlão se negou a entregá-las, eles
jogaram tudo no chão e terminaram
apanhando do camelô e dos outros
ambulantes que estavam por perto.

Selada a paz
com Prefeitura

O que parecia ser uma reunião para
discutir os problemas dos cerca de 5
mil camelôs (estimativa por eles for-
necida) que atuam no centro da cida-
de, ficou restrita somente à Avenida
13 de Maio, onde atuam cerca de 60
ambulantes. Até sexta-feira, eles de-
vem apresentar ao prefeito Marcelo
Alencar proposta de viabilizar a auto-
rização, para que muitos possam tra-
balhar a partir da vigência, na próxi-
ma segunda-feira, do Decreto 4477
que regulamenta a atividade.

Em conseqüência disso, os demais
camelôs que trabalham nas ruas do
centro, por força do Decreto não mais
poderão trabalhar. A reunião da co-
missão dos camelôs da Avenida 13 de
Maio, liderados por Marta Pinto Ro-
drigues, com o prefeito, inicialmente
tensa porque um dos integrantes do
grupo, Augustinho Saldanha, o Guto,
fora barrado na porta do Palácio da
Cidade, terminou em clima cordial,
com os camelôs prometendo fornecer
sugestões para garantia do trabalho

^ -_-__¦_-_-__-__-___------' '.'--• __-___T_-____-_3»^feM, j_E__„l.__B__r1_______; _____£' *•• ¦¦- J_m_b__L--vfwmm—m WBLtí \W$wmí_r«_M____Rí,
___•___! 1 'L.HIw/Sn Il_.•^tWE-Z-__a.-gi mf%, /JnÈm 'BR

«_S _____ _____P"_É_ * àWr ¦ ______É__-^3b_.'* I

__¦¦- ¦ r* ¦*-____£>• _______ _____f__llP!t^fH_.- W _»•& _-___£>-h b_______i ¦BBff^'•¦¦'•¦¦^^^^4_j______S' M;-PÍ wrí-' ""^E." Í*]JH ' " ¦KÇr ,?"^_iF____ ______kE___ i -¦

* <** j,_Sp - "^ ¦> ^¦*'^>_____IR__ C—" o*-. ^'_i__i?__í'""__w'*--'^^

V^W^fell^'-'-. ^v*^ <0 çV -^ ° \^TX •¦'.¦\i Mr\ ,--"*^ -¦¦-,_ S . -. , ¦ ,_ ^* « ._,__ *•_?*___*_

tf-B^^x^co° o8~ -^ ^ <_ /9^yy
<o •í^^c^_i_v h^<_^ ^ â

_ffw_5_
Os ambulantes acataram ordens, mas exigiram trabalho

do pessoal da Avenida 13 de Maio e
algumas ruas periféricas.

Como o centro da cidade, no Deere-
to que regulamenta a atividade de
camelô, é classificado de área especial
- onde apenas o prefeito tem poderes
para conceder autorização -, somente
os deficientes físicos, os carentes com
mais de 60 anos e os egressos do
sistema penitenciário poderão ali tra-
balhar, sem a necessidade de passar
por uma rigorosa triagem.

- Nunca deixamos de considerar
que o problema do camelô é antes de
tudo social. A nossa dificuldade está
em estabelecer distinções entre os
legalmente considerados camelôs e o

pessoal do comércio clandestino,
aquele que sonega. As ruas estão
cheias de desempregados que buscam
um modo de sobrevivência. Porém,
entre eles existe uma grande parcela
de sonegadores de impostos - consi-
deroú o prefeito, destacando que as
sugestões dos camelôs da Avenida 13
de Maio serão adaptadas ao Decreto.

Referindo-se aos demais camelôs,
classificando-os de pára-quedas. Mar-
ceio Alencar observou que todos, à
exceção dos deficientes, terão que
deixar os pontos ora ocupados, como
pane de cumprimento da regularnen-
tação da atividade de camelô.

—

FESTA NA PEIXARIA
Peixes f resquinhos. Tudo da

melhor qualidade e muito mais
barato. Jogue a rede e economize!

-SM?-1
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QUADRO GERAL
FALA0P0V0 Nada original, nada criativo
Padre Miguel apela

ao Poder Público
Sobre o meu famoso e esquecido local de

residência, Padre Miguel, faço três apelos a
quem de direito: a - o primeiro, publicado
há dias em ULTIMA HORA, refere-se as
árvores do calçadão da Rua Andorra, que
foram plantadas sob os fios elétricos e
telefônicos, que passam (é incrível) à baixa_
altura. E ver para crer. As árvores cresce-'
ram e estão deslocando os fios para cima.
Quem será que idealizou tal aberração? b -
a passagem subterrânea que liga a Rua
Coronel Tamarindo à Rua Ubatuba está
sempre alagada, com pequenas chuvas,
causando o maior transtorno ao local de
maior densidade demográfica do Rio, obri-
gando os veículos a se deslocarem a Bangu
ou Realengo, procurando viadutos, perden-
do tempo e o precioso combustível, c - por
fim, nosso vizinho subúrbio de Senador
Camará tem a sua importante Rua Car-
naúba com seu trecho final, da Estrada
Taquaral em diante, sem calçamento, ao
contrário do restane da rua, que é asfalta-
da. Quando chove é uma tragédia'. P. Fer-
nandes, RJ.

Desserviço do SPC
Falar da extraordinária penetração desse

jornal seria incorrer em lugar-comum, pos-
to que todos sabem que ULTIMA HORA é o
espelho veemente da realidade que nos
cerca. Assim, vimos solicitar a gentileza de
publicar a carta resposta que este Clube
endereçou a UH, em resposta à que o sr.
Walter de Oliveira dirigiu a esse jornal sob
o título "Um desserviço prestado pelo
SPC". Sylvio de Siqueira Cunha, presidente
do Clube de Diretores Lojistas, RJ.
N. da R. - A carta resposta a que se refere o
sr. Sylvio Cunha foi publicada em UH de
9/3/84.

Nem morto escapa
A voracidade dos Governos federal, es-

tadual e municipal no lançamento e no
aumento de novos impostos lembra a fome
insaciável das hienas sobre cadáveres pu-
trefatos. No caso o nosso sofrido povo. O
achatamento contínuo dos salários e a
vergonhosa inflação, com queda sempre
afirmada pelos órgãos oficiais, mas sempre
em franca ascensão por incapacidade admi-
nistrativa e pela imoral solicitação de inde-
corosas moniomias ou inconcebíveis privi-
légios em regime republicano, não compor-
tam novas facadas de nem sempre legal
taxação. O recurso, todavia, para anulá-los
é inócuo por ser a Justiça muito dispendio-
sa no tempo e no espaço. É ela por demais
ronceira e sem a independência necessária
para julgar os interesses contrariados da
direção política da Nação. O parentesco, a
amizade, o clientelismo, o temor, as solici-
tações escusas e as injunçõcs eleitoreiras
são fatores negativos que ornam tão triste
quadro social. Não bastassem tantas incon-
gruéncias e tantas injustiças para com esse
povo sofredor e nossas autoridades munici-
pais ainda não satisfeitas, pretendem agora
explorar descaradamente os mortos, mere-
cedores de respeito e veneração. Por sofis-
mas nitidamente anticonstitucionais sem
qualquer esclarecimento público, sorratei-
ramente, cria a Comissão Municipal de
Controle dos Cemitérios e Serviços Funerá-
rios, pesada taxa, sob o patrocínio da Santa
Casa da Misericórdia, destinada à seguran-
ça, limpeza e conservação dasnecrópoles.
Alega-se que essa entidade presta substan-
ciais serviços médicos à população, mas
omite-se que possui ela-o monopólio quase
geral da comercialização dos caixões e
urnas funerárias de preços bastante eleva-
dos. Suas capelas nos 13 cemitérios admi-
nistrados são regiamente pagos, além de
outras rendas auferidas com serviços corre-
latos, como a venda de jazigos perpétuos,
os sepultamentos e as exumações.

• Indispensável recordar-se que as áreas
dos cemitérios pertencem ao Governo, con-
tudo, as vantagens decorrentes destinam-se
à Santa Casa.

Frise-se ainda outro importante aspecto.
A Igreja Positivista do Brasil, defensora
intransigente da liberdade espiritual, sem-
pre se bateu, particularmente, nos primor-
dios republicanos, pela secularização dos
cemitérios com vistas abolir-se qualquer
discriminação religiosa, evitar-se despesas
supérfluas e tornar mais intenso o culto dos
mortos, a única distinção entre o homem e
os outros animais. No entanto, a Santa
Casa e órgãos católicos congêneres lutaram
e conseguiram tão estranho privilégio, que,
contrariamente à Constituição Federal, lhe
trazem bons lucros. Ruyter Demaria Boi-
teux, RJ.

Um ano sem Clara
Vai fazer um ano, agora em abril, que

perdemos a sempre querida Clara Nunes. É
preciso que todos se lembrem dela e das
coisas boas que Clara transmitia. Sua ale-
gria contagiante, seu amor à vida. Tenho
imenso orgulho de continuar sendo fã de
Clara. Que o Brasil se lembre dela é a maior
homenagem que se pode prestar a uma
glória imortal da música popular brasileira.
Orlando A. Rodrigues, RJ.

Marlene força a barra
Lendo UH, recentemente, encontrei nesta

seção uma carta de leitor que pretendendo
se passar por erudito e intelectual, citava
Pirandelo mencionando como dele a frase"Assim é se lhe parece", que, na verdade
não é nenhuma tirada filosófica e muito
menos do autor de "Sete Personagens à
procura de um Autor". Tudo isso para
forçar a barra em cima da arte barata da
cantora Marlene. ü missivista também ei-
tou Federico Fellini como rótulo para exibir
sua intelectualidade. Nessas alturas, qual-
quer dia desses teremos Marlene apontada
como intérprete de Medea, ou coisa que o
valha. Marlene, a dame das macacas de
auditório, naturalmente sonhava ser um
Piaf, talvez uma Mistinguette. Tentou ser
Frank Sinatra de saias (cantando e repre-
sentando, ele por sinal, ótimo) mas não deu
certo. Qualquer dia e teremos Marlene no-
meada como uma reencarnação de Maria
Callas. É por essas e outras que Emilinha
ficou na dela. Cantora de carnaval? Tudo
bem. E daí? Melhor assim do que tentar se
fazer passar por uma Callas. Radagázio
Maranhão, RJ.

Acorde, macacada
Tentar atribuir a cantora Marlene o su-

cesso da Mangueira é um acinte. Marlene é
do time dos bicões. Desfilou para aparecer
e, felizmente para todos, nâo apareceu, a
Mangueira é bem maior em seus valores
que Marlene. Rosaida Pereira, RJ

Mariano investe
contra frotas

O deputado Mariano Gonçalves
Neto, PDT, acaba de apresentar
projeto, pelo qual pede a extinção
das frotas oficiais que servem aos
poderes Legislativo e Judiciário. O
parlamentar deseja que cada Po-
der tenha apenas dois veículos que
os sirvam na medida de sua reais
necessidades. Na justificativa de
seu projeto, Mariano Gonçalves
Neto diz que "é preciso dar um
basta aos abusos cometidos, com a
utilização indevida dos carros ofi-
ciais em fins de semana, gastando
gasolina paga pelo povo". Quanto
aos motoristas dos quadros da As-
sembléia e do Poder Judiciário, o
deputado pretende que sejam
aproveitados em outros órgãos pú-
blicos estaduais.

Ao comentar o projeto de seu
colega, o deputado Fernando
Leandro, veterano político no
quinto mandato, fez a seguinte
observação:

- O Mariano, com essa mania de
posar de dono de toda a honestida-
de do mundo, acaba concluindo
que todos nós somos imbecis. Ele
apresenta um projeto pedindo a
extinção da frota oficial da Assem-
bléia, alegando que usa seu pró-
prio carro, de placa 1601, que fica
sempre estacionado defronte ao
anexo da Assembléia. Esquece, po-
rem, que a gasolina que utiliza
para abastecer seu carro particular
é fornecida pela Assembléia.
Além do mais, ele também dispõe
de um carro oficial, de placa 035,
com a inscrição, no bronze, "Vice-
Líder do PDT".

Fernando Leandro lembrou que
o carro oficial, placa de bronze 035,
é visto diariamente dirigido pelo
chefe do gabinete do deputado Ma-
riano Gonçalves, "o que é irregu-
lar, pois carro oficial só pode ser
dirigido por motorista designado
para isso" e, o que é pior, transpor-
tando duas jovens louras do gabi-
nete do vice-líder do PDT.

O representante do PTB não fa-
lou, talvez por não saber, que uma
das jovens louras vista sempre no
carro de Mariano é namorada do
deputado.

Para um candidato que se elegeu dizendo que"os recursos estão na cabeça dos administradores", o
governador Leonel Brizola não está sendo absoluta-
mente nada original e criativo. Ontem, ele enviou
mensagem à Assembléia para contratar empréstimo
externo de US$ 80 milhões e para colocar no
mercado Letras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (uma versão estadual das Letras do Tesouro
Nacional). Para quem tanto critica a política econô-
mica do Governo federal, causa espanto aplicar no
Estado as mesmas fdrmulas que tornaram a dívida
externa brasileira a maior do mundo e a dívida
interna responsável pela crise de recessão e desem-
prego. Um péssimo cartão de visitas para quem
pretende ser Presidente da República. A menos que
os recursos externos venham de bancos socialistas
que, segundo recente publicação especializada, em
matéria de juros e lucros demonstram uma voracida-
de maior que o capitalismo selvagem.

Hélio engajado
O deputado Hélio Moreira disse

ontem na Assembléia, que também
está engajado na campanha pró-
diretas. Baseado no artigo Io da
Constituição que diz que "o Go-
verno emana do povo e em nome
dele, deve ser exercido". O parla-
mentar disse que sua contribuição
está sendo através de um trabalho
de orientação do eleitorado na re-
gião Sul do Estado, principalmente
em Mendes e Paulo de Frontin, de
onde ele espera que venham mais
de duas mil pessoas para o comício
do dia 10, na Candelária. Hélio
Moreira não acredita em pressões
e está certo da aprovação da
emenda Dante de Oliveira, com o
apoio dos dissidentes do PDS, que"também querem - e com muita
razão - eleições diretas para o
sucessor do Presidente Figueire-
do".

O Presidente Figueiredo
comunicou, oficial e formal-
mente, a Aureliano Chaves
que "não tem nem terá can-
dldato à sua sucessão". A
Informação foi passada ao
general Ernesto Geisel du-
rante a reunião que o ex-
Presidente teve no Rio
como Vice - Presidente Os
participantes da reunião -
Geisel, Aureliano, Ney Bra-

Sa, 
Armando Falcão e Hélio

eltrão - reafirmaram que,
apesar de todas as aparên-
cias óbvias de um apoio de
Figueiredo a Mário Andreaz-
za, o fato é que o Presidente
da República- continua ne-
gando apoio a qualquer dos
candidatos.

O governador Leonel Bri-
zola está fazendo um jogo
engraçado com o PTB: quan-
do encontra o deputado
Francisco Horta, pede-lhe
que convoque Cidinho San-
tana para conversar sobre a
coalizão. Quando encontra o
deputado Cidinho Santana,
pede-lhe que convoque
Francisco Horta também pa-
ra conversar sobre a coaliza-
ção. Só que não conversa
com nenhum dos dois. Usa-
os, apenas, como mensagei-
ros. Com que intuito, não se
sabe.

Pró-diretas
O deputado Augusto Ariston,

PDT, é de opinião que a emenda de
Brasília, com ou sem proposta de
eleições para as capitais e munici-
pios de segurança nacional, "só
deve ser aceita pelas oposições, se
não tiver o objetivo escuso de
derrotar a emenda Dante de Oli-
veira". O parlamentar disse que o
Congresso, no momento, só se de-
ve preocupar com a aprovação da
emenda do representante do
PMDB de Mato Grosso, que pro-
põe eleições diretas para 1985,"uma imposição, esta sim, legfti-
ma, de todos os brasileiros". Au-
gusto Ariston disse que o Governo
federal, ao propor eleições diretas
para as capitais e municípios de
segurança nacional, um direito le-
gítimo do povo, tenta passar mel
nos lábios das oposições para pro-
crastinar as eleições para Presi-
dente da República por via direta.
Ariston disse que é favorável à
realização de eleições para prefeito
das capitais em 15 de novembro,
próximo, "até porque, isso é um
direito de todos nós, usurpado pelo
arbítrio. Mas não concordo que as
oposições aceitem eleições para as
capitais e municípios de segurança
nacional, também criados pelo ar-
bítrio, em troca da rejeição da
emenda Dante de Oliveira", argu-
mentou o representante do PDT.

Artur da Távola é candi-
dato a prefeito da Capital,
mesmo que não sejam per-
mitidas sublegendas. Isto
prenuncia uma briga de foi-
ce com o deputado Jorge
Leite.
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O ex-deputado Adhemar de
Barros Filho, plenamente enga-
jado no PDT paulista, recebe
seu distintivo pró-diretas das
mãos do próprio governador
Leonel Brizola.

Prévia baiana
Os deputados baianos já não se

entendem. Estão em perfeita e visí-
vel contradição. Os que defendem
as diretas, já para Presidente da
República afirmam que do mesmo
modo elegeriam Mário Andreazza
pelas indiretas. A população, por
sua vez, ficaria com Aureliano
Chaves. Esse foi o resultado da
pesquisa feita pela TV Aratu, de
Salvador, na Câmara federal. Dos
39 deputados pela Bahia (25 do
PDS e 14 do PMDB), votaram 36,
sendo 21 pe'as diretas e 15 contra.
A preferência recaiu em Andreaz-
za (10) e seis ficaram com Tancre-
do Neves, cinco com Aureliano.
Paulo Maluf recebeu quatro votos,
Ulysses Guimarães três e Leonel
Brizola um. Sete deputados deixa-
ram de votar, por não optar por
nenhum candidato. Na Assembléia
Legislativa de Salvador, dos 63 de-
putados (40 do PDS e 23 do
PMDB), 61 votaram, sendo que 35
optaram pelas diretas, já e 25 pelas
indiretas. Mário Andreazza obteve
25 votos; Aureliano Chaves e Tan-
credo Neves, 12 votos, cada; Ulys-
ses teve cinco, Maluf dois e Brizola
um. Quatro deputados não respon-
deram. A pesquisa com a popula-
ção da Grande Salvador foi res-
pondida por 167 pessoas, 158 pró-
diretas, já, oito contra e um voto
em branco. Candidatos mais vota-
dos: Aureliano, 84 votos; Brizola,
27; Maluf, 11; Lula, 10; Andreazza,
nove; Tancredo, seis; Ulysses, cin-
co; Marco Maciel, dois, e "nenhum
deles", 13.

Incerta
Uma' comissão de vereadores

pretende hoje surpreender a Secre-
taria Municipal de Saúde, fazendo
uma inspeção no Departamento de
Apoio Administrativo, sediado na
Rua Ana Nery. Eles estão infor-
mados de que existem no local
equipamentos caríssimos abando-
nados, além de desvios de medica-
mentos. A denúncia foi discutida
ontem pela bancada do PDT, cons-
tituindo-se uma comissão compôs-
ta dos vereadores Maurício Azedo,
Paulo Emílio, Márcio Guimarães,
Alberto Garcia e Oswaldo Luiz,
além do líder Sidnei Domingues.

CIBULARES

ANOTAÇÕES
¦ O governador Leonel Brizola
assinou um decreto ontem cons-
tituindo comissão para estudar
a viabilidade técnico-
econõmico-financeira para a solu-
ção dos problemas de limpeza pú-
blica dos municípios da Região
Metropolitana. A comissão terá
prazo de nove meses para concluir
os estudos sendo constituída pelo,
secretário estadual de Desenvolvi-
mento da Região Metropolitana,
Aluízio Gama, por dois represen-
tantes da Fundação para o Desen-
volvimento da Região Metropolita-
na (Fundrem), dois da Comlurb,
um da Feema e outro da Secretaria
Estadual de Planejamento e Con-
trole.
¦ O deputado Astor Mello, do PDS
fluminense, apresentou projeto de
lei, na Assembléia Legislativa,
proibindo em todo o Estado do Rio
a fabricação, acondicionamento,
comercialização e utilização de
herbicidas ou defensivos agrícolas
cuja composição química conte-
nha qualquer produto ou compôs-

to de organoclorado, clorado e de-
rivados.

O Instituto Nacional do Câncer,
no Rio de Janeiro deverá começar
os transplantes de medula óssea
em maio, estando aguardando ape-
nas a chegada de equipamento im-
portado. Esse tipo de transplante
só é realizado no País pela Univer-
sidade do Paraná e custa ao
Inamps, quando algum paciente é
enviado ao exterior, cerca US$ 20
mil.

Ontem, data em que a tual
Academia de Polícia do Estado
completou 40 anos de fundação, o
deputado Carlos Faya! (PDT),
propôs à Assembléia que seja da-
do àquele estabelecimento o nome
de Sílvio Terra, em homenagem a
antigo delegado de Polícia já fale-,
cido, "cujo grande sonho sempre
foi o aperfeiçoamento do policial".
Sílvio Terra, que também era jor-
nalista, era mineiro e morreu em
1977 aos 82 anos. Além de ter sido
o primeiro diretor da então Escola

de Polícia (hoje Academia) foi,
também, diretor da Polícia Técnica
e responsável pela elucidação de
vários crimes de repercussão na-
cional. A proposta do deputado
Carlos Fayal foi muito bem recebi-
da pelo atual diretor da Academia
de Polícia, delegado Mário César
da Silva.

¦ Uma pessoa morreu e 27 foram
contaminadas pelo surto de mala-
ria que está atingindo as áreas
ribeirinhas do Rio Paraná, nas
margens paulistas e de Mato Gros-
so do Sul, segundo informações
prestadas por representantes da
Sucen-Superintendência de Cam-
panhas de Saúde Pública. Em São
Paulo, onde há pelo menos 15 anos
não ocorriam focos da doença,
aconteceram 16 casos nos Munici-
pios de Panorama, Presidente Epi-
tácio e Teodoro Sampaio, no distri-
to de Rosana, onde morreu o
trabalhador Francisco Joaquim do
Nascimento. Em Mato Grosso do
Sul foram registrados 12 casos em

Municípios dos vales dos rios Ive-
nhema e Pardo, a maioria na loca-
lidade de Porto XV de Novembro,
em Bataguassú. O foco da malária,
considerada a mais grave existente
no País, foi introduzido por garim-
peiros procedentes de áreas infec-
tadas de Rondônia, principalmente
do garimpo Peixoto.
¦ Os médicos da Escola de Veteri-
nária da UFMG adiaram para
amanhã a divulgação dos motivos
que levaram à morte a gorila Cleó-
patra, no Zôo de Belo Horizonte,
na semana passada. Cleópatra era
a única fêmea de gorila existente
na América do Sul. Houve tentati-
vas de acasalamento com o gorila
Idi Amin Dada, mas não deram
certos. O secretário de Meio Am-
biente de Belo Horizonte, Iran Car-
doso, admitiu existirem irregulari-
dades no Jardim Zoológico Muni-
cipal, denunciadas por conserva-
cionistas, mas descartou que elas'
tenham contribuído para a morte
de Cleópatra, que estava com 21
anos.

Gigante com a artéria aberta
José Alberto Gueiros

VI 

o povo na rua samban-
do pelas diretas. Havia
palhaços, travestis, goza-

dores de todos os naipes. Uma
pena! Acho que a hora não é de
brincadeiras ou trapalhadas. A
campanha se desmoraliza com
esse tipo de infiltração. Há mui-
ta gente interessada em ridicu-
larizar a democracia.

Lembremo-nos que neste
próximo fim de semana, 31 de
março ou 1 de abril, o movi-
mento militar que se auto-
denominou Revolução de 64,
estará completando duas déca-
das, ou seja, quase um quarto
de século. E muitos dos seus
beneficiários já se articulam pa-
ra não largar a rapadura.
Acham pouco vinte ano de do-
mínio. Querem prosseguir.

O deputado Magalhães Pinto,
um dos artífices do movimento
de 64, falando ao Jomal do
Brasil sobre os desvios da sua
Revolução, e assim concedendo
uma entrevista histórica ao jor-
nalista Villas-Boas Corrêa, disse
que "o povo brasileiro já atin-
giu as últimas resistência de
sua paciência e de sua angústia,
no cotidiano da fome, do de-
semprego, da insegurança, do

desencanto". E, mais adiante,
sugeriu:

- Convoque o senhor Presi-
dente da República os líderes
nacionais. Não basta sua exce-
lência dizer que estende as
mãos de paz. É indispensável
dar conseqüências objetivas a
este ato de grandeza, assim co-
mo é necessário que todos os
líderes convocados ajam com a
mesma altitude, sem preocupa-
ções personalistas e partidárias.
Ponha o Presidente diante de-
les, como magistrado, sem pre-
ferências por grupos ou pes-
soas, as grandes verdades sobre
as quais se possam entender
Governo e oposição.

EIS 

o apelo- patriótico
nesta hora confusa em
que tantos líderes ambi-

ciosos lutam, com suas patotas,
visando apenas resguardar os
próprios interesses, ignorando
a crise ameaçadora prestes a
engolfar o País. Quase parafra-
seou Kennedy: "Não pergunte,
agora, o que o Brasil pode fazer
por você, mas o que você pode
fazer pelo Brasil".

SERIA 

importante se ai-
guns brasileiros signifi-
cativos meditassem so-

bre suas palavras, e se prestas-
sem atenção à outra entrevista
desta semana, concedida pelo
presidente Felipe González, da
Espanha, ao jornalista Roberto
d'Ávila, que a TV Manchete
apresentou no programa Cone-
xão Internacional produzido
por Fernando Barbosa Lima.
Disse o Presidente González, a
certa altura:

- Creio que há uma granderevolução a ser feita em muitos
povos, no nosso inclusive. É a
revolução dos comportamentos
éticos dos dirigentes políticos.
Nossos povos, os povos latinos,
tanto da Espanha como do Bra-
sil, da Argentina, não confiam
muito nos políticos. Costumam
dizer: - São todos iguais! Só
querem se aproveitar! E como,
infelizmente, na prática, isso é
várias vezes real, o que os po-
vos fazem no final é afirmarem-
se na sua convicção de que
todos os políticos são iguais. O
que nos pode salvar disto? Ape-
nas o comportamento ético. So-
mente podendo dizer aos po-vos: - Olhe, cheguei com as
mãos vazias, vou-me com as
mãos vazias. Podem olhar. Só
me interessa levar este povo

adiante, levar esta Nação
adiante. E quando eu sair daqui
irei com o orgulho de poder
dizer que ninguém poderá me
reprovar por haver governado
em meu próprio benefício. E
isso não vale só para o gover-
nante, vale para todo o povo. É
uma tragédia nacional quando
um povo chega a pensar que o
político que não rouba é um
tolo. O normal seria que o povo
dissesse: - Este político prestou
um bom serviço, ou um serviço
regular, ou um máu serviço,
mas não veio se aproveitar do
seu cargo. Isto é o que cria uma
autêntica consciência nacio-
nal.

DEVEMOS 

pedir a Deus
que nesta hora sombria
alguém esteja tomando

conhecimento de tais verdades
e querendo lutar por elas. Do
contrário, iremos todos para o
abismo, numa espécie de holo-
causto sócio-político de conse-
qüências imprevisíveis. O Brasil
parece aquele gigante com a
artéria aberta, indo aos poucos
morrendo, resistindo e morren-
do, morrendo e resistindo. De-
pressa, uma pinça hemostática!

Do caderno de notas
Nomenklatura - só poderão subir no

palanque do comício pró-diretas, do dia
10 de abril, os que tiverem recebido
convite impresso do Guanabara. Os
convites só serão distribuídos à No-
menklatura local. Muita gente vai ficar
zangada e frustrada. É bom os interes-
sados se movimentarem.

Traição - os serventuários da Justiça
sentem-se traídos pelo Governo e pelo
PDT. O acordo feito entre eles, através
do sr. Penteado, e o Governo, represen-
tado pelo sr. Seabra Fagundes, na Co-
missão de Constituição e Justiça não
foi honrado. Vários deputados testemu-
nharam o acordo.

Emprego - meu caro amigo Cidinho
Santana me esclarece que o seu filho,
que já prestava serviços ao Estado
desde o Governo passado, foi apenas
designado para um cargo subalterno na
Comlurb. Pelo prefeito. Gratificação de
apenas Cr$ 270 mil mensais.

Merendeiras - diz-me ainda Cidinho
que, quando o sr. Cibilis Vianna lhe
anunciou a intenção do Governo de
abrir "concurso" para 800 vagas de
merendeiras, o alertou para o fato de
que apareceriam milhares de cândida-
tas. E que melhor seria pedir aos depu-
tados e vereadores que indicassem mu-
lheres carentes para essa contratação.
Daí, toda a confusão.

Carta secreta - diz a verdade o dr.
Langoni: o Banco Central não alocou
dinheiro na Laureano. Quem alocou foi
o Banco do Brasil. Que, prudente e
sensatamente, exigiu do Bacen uma
carta secretíssima, na qual o Bacen se
responsabilizava integralmente pelo
débito. É a primeira vez que, de público,
se vai tomar conhecimento dessa carta.
Eu vi a cópia xerox dela. Está com o sr.
Colin.

Paternidade - o discreto, mas eficien-
te, articulador do esquema do PMDB
para disputa da Prefeitura do Rio foi o
sr. Gilberto Rodriguez.

Erro histórico - certamente por ra-
zões políticas, a Comissão de Sindicân-
cia do Bacen só examinou o caso Co-
roa-Brastel na gestão Langoni. Mas
suas origens remontam à gestão Paulo
Lira. Quando o sr. Sérgio Ribeiro ocu-
pava o lugar depois ocupado pelo sr.
Wey. Ninguém pode analisar o segundo
período sem o primeiro. No qual acon-
teceram as coisas mais complicadas.

Nome aos bois - diz o sr. Assis Paim
que um advogado conhece toda a histó-
ria da transação Coroa-Laureano. Não
revela o nome. Pois se saiba que é o dr.
Franz, antigo funcionário do Bacen e
então integrado no escritório do ilus-
trfssimo dr. Arnold Wald. À época,
advogado pessoal dos srs. Galvêas e
Langoni. Pronto: estão aí todos os no-
mes desse pequeno episódio.

Indignação parcial - o Bacen ficou
compreensivelmente indignado por ter
ido bater na Justiça um documento
interno, referente ao caso Coroa-
Brastel. Mas não deu a menor bola
quando aconteceu exatamente a mes-
ma coisa com um documento interno
referente ao caso Delfin. Só porque este
último não envolvia pessoal do próprio
Bacen, mas sim respeitáveis pessoas
privadas. Pimenta...

Memória - todas as vezes que, em
declarações ou notas, as pessoas se"esquecerem" de certos fatos, vou, da-
qui, refrescar-lhes a memória. Como
faço hoje.

Coalizão I - segundo o sr. Paulo
Ribeiro, o sr. Leonel Brizola convidará
a bancada do PMDB para almoço, hoje.
O dia 30 está muito próximo.

Coalizão II - o sr. Gilberto Rodriguez
aponta, como prova de insofismável
desinteresse do governador pela coali-
zão, o fato de até agora não ter remeti-
do à Alerj as mensagens criando as
Secretarias de Viação e de Lazer.

Coalizão III - há 10 dias que o sr.
Francisco Horta tenta, inutilmente,
marcar pelo telefone um encontro da
Comissão do PTB com o governador.
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Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de março de 1984
-RECADO DE BRASÍLIA-

Sílvio Leite

Governo busca
negociação

O envio da mensagem do Governo,
antes da votação da emenda Dante de
Oliveira, propondo eleições diretas
para Presidente da República, Prefei-
turas das capitais, estâncias, municí-
pios de segurança nacional, prerroga-
tivas do Congresso Nacional e do
Judiciário, não implicará uma nego-
ciação imediata porque nenhuma des-
sas medidas terá aplicação prática,"pra já", prescindindo, ainda, de tem-
po para outras possíveis discussões e
modificações.

As prerrogativas do Congresso e
maior flexibilidade do Judiciário po-
dem até surgir como exceções, se bem
que o Governo ache mais condizente
implantá-la no bojo de uma nova
carta constitucional, tão ampla e libe-
ral, daí a necessidade de amplos e
demorados entendimentos. O tema
eleições diretas gerais é tão unanime-
mente bem aceito, que nem demanda-
ria qualquer tipo de apreciação. O de
se discutir quanto à data de eleição
do sucessor do sucessor do Presidente
Figueiredo, o tempo do mandato, e as
datas das eleições das Prefeituras.
Dentro da lógica, derrotada a emenda
Dante de Oliveira, o Governo não
teria como negociar o tempo do man-.
dato do sucessor de Figueiredo, que
deve ser mantido por seis anos e por
via indireta, ou seja, com eleição
através do atual Colégio Eleitoral.
Discurtir-se só o cumprimento do fu-
turo outro mandato presidencial, es-
sas novas eleições municipais e as
prerrogativas. E, sem tanta pressa,
porque na prática quase nada poderá
ser incrementado este ano. As pró-
prias eleições municipais não interes-.
sam ao Governo e nem às oposições,
que detém praticamente as principais
Prefeituras. Há, portanto, tempo para
negociações sem açpdamento.

O importante é ter o Presidente
Figueiredo chegado à conclusão de
deixar o Governo com o País total-
mente redemocratizado e com uma
Constituição duradoura, porque fruto
de amplos entendimentos da classe
política. É claro que tudo ficaria me-
lhor, se antecipado "pra já", o que,
compreendamos, não depende só da
vontade pessoal do Presidente, mas
do esquema militar que ainda susten-
ta o regime, e do próprio PDS, que
detendo a maioria do Colégio Eleito-
ral não quer correr o risco, ou mesmo
a certeza, de uma flagrante derrota.
A decisão de ontem do diretório na-
cional, não fechando questão contra
a emenda Dante de Oliveira foi um
passo importante para se conseguir a
unidade partidária. Como as coisas
no Palácio do Planalto estão voltando
ao normal, mais fácil será o Governo
conseguir esse intento. Primeiro era
preciso arrumar a casa para depois
procurar o entendimento com as opo-
si ções.

CONFUSÃO
Apesar da insistência de alguns

parlamentares de se diminuir o man-
dato do sucessor de Figueiredo de seis
para cinco anos, a prática torna-se
difícil de ocorrer, a não ser que se
queira novamente embolar as elei-
ções. Com cinco anos, as próximas
eleições presidenciais ocorreriam em
1989. Daí teríamos em 86 (governado-
res, senadores e deputados), 88 (pre-,
feitos e vereadores), 89 (Presidente da
República), 90 as mesmas de 86 e por
aí adiante, isso fora as de prefeitos
das capitais.

PRORROGAÇÃO
Caso o mandato do sucessor de

Figueiredo seja de quatro anos e,
conseqüentemente, as eleições diretas
de Presidente realizadas em 1988, aí
teríamos eleições de dois em dois
anos, a partir de 1986. E, isso, tam-
bém, se não houver eleições para
prefeitos de capitais neste ou no pró-
ximo ano. Políticos experientes
acham que eleições em 88 cheiram a
prorrogação de mandatos terminados
em 86. Tudo seria prorrogado para
1988, justamente para coincidência
geral de todos os mandatos, benefi-
ciando governadores, senadores e de-
putados.

FIGUEIREDO ESTÁ FECHADO
Talvez para dar mais impacto ao

pronunciamento do próximo sábado,
o Presidente tem se fechado, até mes-
mo para alguns de seus mais próxi-
mos auxiliares. Como já é certo o
envio de uma ampla reforma liberal, a
grande expectativa fica por conta de
uma nova carta constitucional.
Anunciá-la ou não no aniversário da
Revolução, registrar a intenção de
amplo entendimento nacional e até a
disposição de um diálogo com as
oposições, são outros pontos não re-
velados pelo Presidente,

DANDO CORDA
Aureliano estaria pegando "corda"

de jornalistas, que querem intrigá-lo
com o Presidente Figueiredo. Daí,
doravante, deve.ter muito cuidado em
não deixar se levar por perguntas"dirigidas". Como para cada ação,
corresponde uma reação, a irritação
de Figueiredo é lógica e, isso, não é
bom para ninguém. Essa análise era
feita, ontem, por um parlamentar li-
gado ao Vice, que acha ser hora de
adverti-lo contra essa "rede de intri-
gas".

ORDEM DO DIA
O Governo pretende mesmo adotar

a estratégia usada quando o deputado
Edson Lobão (PDS-MA) apresentou
emenda propondo eleições diretas de
governadores • Derrotou a posição
do representante maranhense, paradepois enviar outra mais abrangente,
inclusive com o fim da famigerada Lei
Falcão • Só que, dessa vez, virá uma
proposta bem mais abrangente e libe-
ral. Ainda bem • Você entendeu essa
emenda do líder do PDT, Brandão
Monteiro, propondo um mandato de
dois anos para o sucessor de Figueire-
do (que pode, inclusive, ser o próprio
Presidente), eleito pelo Congresso,
com o compromisso de promover elei-
ções diretas em 86? • Exatamente
isso. Brizola termina seu mandato
como governador e, ainda, a tempo de
usar (e abusar) da máquina do Rio,
candidatar-se a Presidente da Repú-
blica • Como se observa, os políticos
continuam agindo, na base do fisiolo-
gismo.

Aureliano põe diretas no
A permissão para colocar o distinti-

vo pelas diretas na lapela do Vice-
Presidente Aureliano Chaves, duran-
te visita à Faculdade Cândido Men-
des, foi o ponto alto da identificação
sentida ontem por dezenas de univer-
sitáros entre ele e as diretas. Identifi-
cação que ficou clara nos constantes
aplausos recebidos por Aureliano, en-
quanto discursava, entremeados por
gritos da platéia em favor das diretas.
Mas o Vice-Presidente também teve
que enfrentar provocações e superou
a todas. Começando por responder,
de saída, ao cartaz Aureliano, afinal
qual é a sua?"Os senhores são estudantes uni-
versitários que lêem jornais e sabem
perfeitamente que a minha posição
desde o início foi a favor das eleições
diretas", respondeu Aureliano, sendo
demoradamente aplaudido. Em entre-
vista, evitpu comentar a emenda do
Governo que deverá propor diretas
para 88, dizendo que ela ainda não
chegou ao Congresso. Voltou a se
posicionar contra o fechamento de
questão à emenda Dante de Oliveira e
desmentiu qualquer queixa contra o
senador Marco Maciel. Além disso,
teve de escutar os únicos aplausos
que foram mais demorados do que os
dirigidos a ele: para o ex-ministro da
Previdência Social, Hélio Beltão, que
foi apoiá-lo.

MANIFESTAÇÕES
0 Vice-Presidente chegou à Cândi-

do Mendes por volta das 10h30m para
proferir aula inaugural. Foi recebido
por diversos políticos (Hélio Beltrão e
vários convencionais do PDS/Rio) e
intelectuais (como o ex-ministro
Eduardo Portela e o presidente da
Academia Brasileira de Letras, Aus-
tregésilo de Athayde), além do profes-
sor Cândido Mendes. Uma manifesta-
ção dos estudantes da faculdade já o
esperava no pátio e até aí ainda não
se podia sentir a posição dos estudan-
tes. Durante hasteamento da Bandei-
ra do Brasil e a execução do Hino
Nacional, o Vice ainda ouviu um
fora Aureliano. Mas o autor do grito
foi vaiado pela maioria dos estudan-
tes. Os gritos de diretas já predomina-
vam.

Ao se encaminhar para o auditório,
outra provocação. Um homem de ter-
no e gravata (aparentando 30 anos)
gritou para Aureliano: "O senhor
também é responsável pela morte de
presos políticos no Araguaia". O Vice
respondeu: "Eu não fujo das minhas
responsabilidades. Eu assumo na pie-
nitude". Constrangimento. Daí para a
frente foram só aplausos, além de
autógrafos. O auditório lotado dificul-
tou até sua chegada ao palco. Ouviu o
professor Cândido Mendes agradecer-
lhe a presença, "sem ter medo da
mocidade" e começou seu discurso,

respondendo ao cartaz que tinha vis- J
to lá fora, na manifestação. g

DIRETAS POR CONVICÇÃO |"Não cabe aos dirigentes indagar se £
o povo está em condições de decidir,
mas cabe ao povo indagar se estamos
em condições de decidir por ele",
disse, recebendo novos aplausos. "Fa-
ço isso por convicção e não aceito a
lição de ninguém em matéria de parti-
cipação ativa na vida democrática
deste País", continuou, e ainda se
referindo ao cartaz. No discurso, de-
fendeu ensino de 1' e 2° Graus paratodos; universidade seletiva a partir
da capacidade e náo da economia;
universidade com participação cientí-
fica e ensino como atividade também
da iniciativa privada. Pregou ainda
uma sociedade pluralista e aberta.

PELAS DIRETAS
Ao deixar o auditório, Aureliano foi

abordado por uma aluna (Mariza
Mazzi), que o beijou e pregou um
distintivo pelas diretas em sua lapela.
Novos aplausos para o Vice-
Presidente, que, meio sem jeito, tirou
o distintivo, depois, na reunião com
os convencionais do PDS. Em entre-
vista, não quis comentar a provável
emenda que o Governo remeterá ao
Congresso, com diretas para 88, mas,
ao ser questionado se achava que ela
ia satisfazer aos anseios do povo,
respondeu: "Basta ver esta manifesta-
ção que é pelas diretas já".

Desmentiu que tivesse se queixado
do senador Marco Maciel, dizendo
que Maciel tem todas as credenciais
para disputar sua indicação à Presi-
dência da República, "mesmo porque
há entre mim e o senador um relacio-
namento de amizade, de forma que
não precisaria de intermediários".
Quanto à sua declaração de que o
PDS poderia perder as eleições indire-
tas, lembrou a pequena maioria do
partido no Colégio Eleitoral, acres-
centando que "não há possibilidade
de se votar nenhuma emenda sem
entendimento".

BELTRÃO
Os demorados aplausos recebidos

por Beltrão provocaram uma pergun-
ta ao ex-ministro: se ele aceitaria a
Vice-Presidência. Beltrão respondeu à
Imprensa que estava ali para dar
apoio a Aureliano e não pleiteando
um cargo. Entre outras personalida-
des que compareceram à solenidade,
o ex-governador Ney Braga, do Para-'
ná, e o ex-deputado federal Célio
Borja. Em almoço oferecido após a
aula inaugural, Cândido Mendes deu
de presente ao Vice-Presidente uma
bandeira do II Império (1853), que há
quatro gerações estava com sua famí-
lia. Para a Academia Brasileira de
Letras, Cândido Mendes passou às
mãos de Austregésilo de Athayde o
tinteiro de Euclydes da Cunha.

Vice sairá do Nordeste
Embora o Vice-Presidente Aurelia-

no Chaves não tenha confirmado
quando apresentará o nome do seu
companheiro de chapa, o coordena-
dor nacional de sua campanha, ex-
governador Ney Braga, afirmou on-
tem, no Rio, que Aureliano desistiu de
tomar a iniciativa de anunciá-lo entre
os meses de julho e agosto. O nome a
ser indicado carece de informações
oficiais, mas o ex-governador para-
naense garante que será um político
do Nordeste, talvez sem mandato. Na
lista das grandes conquistas aurelia-
nistas para compor o tripé da coorde-
nação nacional com o senador Jutahy
Magalhães figura, segundo Ney Bra-
ga, o presidente do PDS fluminense,
Moreira Franco, que será convidado
hoje, em Florianópolis.

No encontro que manteve ontem a
portas fechadas, durante meia-hora,
na Faculdade Cândido Mendes, com
os seis deputados estaduais adeptos

de sua candidatura (Victorino James,
José Augusto, Nelson Sabrá, Hercula-
no Carneiro, ítalo Bruno e Luís Antó-
nio), ex-deputado Célio Borja, ex-
ministro Hélio Beltrão, ex-
vice-governador João Baptista da
Costa e ex-governador Ney Braga,
Aureliano fez os cálculos dos delega-
dos que apoiam seu nome: "Hoje",
segundo os dados fornecidos por Ney
Braga, "já tenho 220 votos". Mas os
cálculos dos amigos de Aureliano par-
tem da alegação de que as principais
seções do PDS nordestino já estão
ficando sensibilizadas com sua candi-
datura.

As informações sobre essas adesões
e apoios a Aureliano Chaves carecem,
entretanto.de precisão. Os partidários
de Paulo Maluf e do ministro Mário
Andreazza garantem que Aureliano
não tem mais de 15 votos no Estado
do Rio.

Moreira também apoia diretas
"Apoio Aureliano Chaves na con-

venção do meu partido, caso se man-
tenha o atual quadro eleitoral, porque
ele assumiu compromisso de, se elei-
to, por via indireta, promover ampla
reforma constitucional, abrangendo
maior liberdade, justiça social e elei-
ção direta do seu sucessor". No en-
tanto, ao fazer ontem esta afirmação,
durante palestra na reunião-almoço
da Federasul, em Porto Alegre, o
presidente do PDS, do Rio de Janeiro,
Wellington Moreira Franco, expres-
sou a sua posição em favor das elei-
ções diretas em todos os níveis, de
imediato."Desejo as diretas, diante da certe-
za inquestionável de que o povo as
quer. Para isso, devemos ter alternati-
vas de atingi-la sem traumas e violên-
cia, mas com entendimento", infor-
mou Moreira Franco.

A decisão do presidente do PDS do
Estado, ex-prefeito Moreira Franco,
de anunciar seu apoio pessoal à can-
didatura do Vice-Presidente Aurelia-
no Chaves à sucessão do Presidente
Figueiredo, na sede do partido, está

gerando muitos protestos entre os
pedessistas fluminenses que conside-
raram a atitude de Moreira desrespei-
tosa e antiética.

O vice-presidente do partido, depu-
tado federal Alair Ferreira, não es-
conde sua contrariedade com a atitu-
de do ex-prefeito niteroiense.

ALTERAÇÃO
Os deputados Adail Vettorazo

(PDS-SP) e Humberto Souto (PDS-
MG) impediram ontem, durante a
reunião do diretório nacional do PDS,
a aprovação de seu II Plano Bienal de
Ação Partidária, que rejeitava qual-
quer alteração das atuais regras do
jogo eleitoral em 84 e 85 para a
escolha do futuro Presidente da Re-
pública.

O encontro despertou pouco inte-
resse. O presidente, senador José Sar-
ney, teve de pedir a colaboração de
repórteres e cinegrafistas, que no re-
cinto da reunião entrevistavam go-
vernadores e parlamentares, sem dar
atenção à pauta de trabalhos. O dire-
tório elegeu, por aclamação, 35 vice-
presidente o deputado Antônio Farias,
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Governo aberto
ao entendimento

O Presidente Figueiredo decide ho-
je se fará ou não pronunciamento à
Nação sábado, segundo informou on-
tem o porta-voz do Palácio do Planai-
to, Carlos Átila. Ele disse que o Presi-
dente ainda examina o assunto e que,
se decidir pelo discurso, o teor "será
em razão das comemorações do vige-
simo aniversário da revolução de
1964".

Carlos Átila disse que o Presidente
Figueiredo também não definiu ainda
a data para o envio da proposta de
reforma constitucional do Governo
ao Congresso. Adiantou que o Planai-
to nem mesmo tem pronta uma pro-
posta de emenda constitucional, por-
que Figueiredo, está examinando to-
das as opiniões de sua assessoria.

Segundo o porta-voz, o Governo
continua "com plena disposição para
o entendimento com as oposições, por
achar que isso é o melhor para o País
no momento". Uma demonstração
dessa disposição, na opinião de Átila,
foi dada pelo Governo ao decidir pelo
não fechamento de questão na vota-
ção da emenda Dante de Oliveira.

PRAZO
Afirmando que a proposta de

reforma constitucional do Gover-
no deverá ser enviada ao Congresso
antes do dia 25 de abril, segundo
revelou, ontem, o presidente do PDS,
senador José Sarney, manifestou es-
perança de que ela possibilite um
entendimento com os partidos de
oposição, no que foi apoiado pelos
governadores de Santa Catarina, Es-

piridião Amin; de Pernambuco, Ro-
berto Magalhães; defensores das elei-
ções diretas, e pelo do Rio Grande do
Sul, Jair Soares, que apoia o cândida-
to Mário Andreazza."Nós, no PDS, estamos sempre
prontos à negociação com a oposição.
O que se nota, atualmente, é que há
predisposição para o diálogo. O secre-
tário-geral do PMDB, senador Afonso
Camargo, é bem exemplo do desar-
mamento dos espíritos". Hoje (on-
tem) pela manhã, na tevê, "ouvimos o
líder da Câmara, Freitas Nobre, dizer
que não se deve fechar a porta a
negociação. Estamos marchando para
encontrar saídas institucionais", disse
o presidente do PDS.

EXAME
Caso confirmado o anúncio do Pre-

sidente Figueiredo do envio ao Con-
gresso de emenda constitucional que
inclui eleições diretas de Presidente,
prefeitos das capitais, das estâncias
nidrominerais e municípios de áreas
de segurança, a comissão executiva
nacional do PMDB será convocada
para examinar a matéria.

Foi o que informou ontem em Bra-
sflia o presidente do partido oposicio-
nista, Ulysses Guimarães, ao ser in-
formado de que o Presidente Figuei-
redo faria o anúncio formalmente no
próximo sábado, dia 31. Ulysses disse
que o PMDB poderá discutir a pro-
posta alternativa antes de sua remes-
sa ao Congresso, desde que anuncia-
das suas linhas básicas.

Comício de Florianópolis é hoje
Florianópolis realiza hoje seu pri-

meiro grande comício pelas diretas-
já. Segundo o comitê organizador,
composto por líderes do PMDB, PDT,
PT e diversas entidades de classe, o
comício deverá encher a Praça 15 de
Novembro, no Centro da cidade e
próximo ao Palácio Cruz e Souza. São
esperados os presidentes do PMDB,
Ulysses Guimarães, e do PT, Luís
Inácio Lula da Silva.

Ontem o presidente da Associação
Catarinense de Medicina, Luís Carlos
Espíndola, que integra o comitê pró-
diretas de Santa Catarina, informou
que o comício suscita expectativas,
porque, "além de ser uma manifesta-
ção dos catarinenses, será um comi-

cio numa capital cujo governador do
Estado, Esperidiáo Amin, do PDS, é
favorável às diretas e por isso há uma
grande expectativa de que seja uma
grande manifestação". Espíndola in-
formou que o comitê recebeu apoio
do Governodo Estado, aoqualfoi.
feito um apelo para que libere os
funcionários públicos (a grande maio-
ria dos habitantes de Florianópolis)
para participar do comício que come-
ça às 17h. São esperadas caravanas
dos/municípios de Tubarão, Araran-
gua', Criciúma, Itajaí, Blumenau,
Joinville, entre outros. Ontem já esta-
va em Florianópolis o presidente na-
cional do PDT, Doutel de Andrade,
devendo chegar hoje o presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães.

Brizola: ninguém chamou o Lula
Em entrevista ontem no Palácio

Guanabara, momentos antes de almo-
çar com o ex-deputado paulista Ade-
mar de Barros Filho e o presidente do
PDT em São Paulo, Rogê Ferreira, o
governador Leonel Brizola falou so-
bre o grande comício "pró-diretasjá",
criticou o presidente nacional do PT,
Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a
disposição do Governo federal de en-
viar, nos próximos dias, ao Congres-
so, emenda reformulando a Constitui-
ção e ainda teceu considerações so-
bre o posicionamento das Forças Ar-
madas.

Com um broche verde-amarelo dl-
retas já no peito, que faz parte do
vasto material publicitário dò grande
comício marcado para o dia 10 de
abril, na Candelária, o governador
não poupou críticas à postura assu-
mida por Lula na manifestação do dia
21: "O Lula veio sem ser convidado.
Inclusive, mostrou-se indiferente às
ponderações que procuramos fazer
aos representantes do PT, ou seja,
que não comparecessem presidentes
de partidos. E foi mais além: procedeu
como um oportunista, fazendo críti-
cas a mim e às autoridades estaduais,

Tancredo:
faltam só
18 votos

O governador Tancredo Ne-
ves disse em Belo Horizonte
que o PMDB precisa ainda ali-
ciar 18 deputados do PDS, para
garantir a vitória da emenda
Dante de Oliveira no Congres-
so. O governador disse que esse
assunto foi tratado durante
reunião que manteve terça-
feira com os deputados Fernan-
do Lira e Miguel Arraes, que
estiveram em Minas para uma
conversa política.

Tancredo disse que exami-
nou, junto com os deputados,
todos os aspectos da atual con-
juntura política e as alternati-
vas do partida "Afinal de con-
tas, como todo brasileiro com
responsabilidade peia vida do
País, estamos procurando solu-
ções para o impasse", afirmou.

quando abordou a questão dos carne-
lôs"."Todo mundo sabe o quanto eu
venho apanhando por não reprimir os
camelôs, chegando ao ponto de ser
chamado governante da marginalida-
de. E agora vem o seu Lula faturar
nas minhas costas", bradou o gover-
nador, gesticulando sem parar. E
acrescentou em tom de ironia: "No
dia 10, vou ficar no palanque ao lado
do barbudo. Tenho que me cuidar.
Quero ver ele me criticar. Se fizer
isso, vai ter a resposta na hora".

Tentando minimizar a figura do
presidente do PT, Brizola fez o alerta:"Ele que náo se engane. Essas mani-
festações públicas pelas diretas têm
uma fisionomia que, no máximo, pode
ter alguns fios de sua barba, mas nâo
a sua cara, o seu rosto. Depois de
prever que "centenas de milhares de
pessoas" comparecerão dia 10 à Ave-
nida Presidente Vargas, o governador
disse: "Desta vez não haverá vaias de
claques organizadas, pois isto seria o
desrespeito de alguns poucos militan-
tes para com a população. Estaremos
todos unidos num objetivo único: as
eleições diretas".

Maciel
não quer
tampão

"Sou absolutamente contra um
mandato transitório de dois ou três
anos até o restabelecimento das elei-
ções diretas, mas caso esta opção seja
confirmada pelo Congresso Nacional
imediatamente retirarei minha candi-
datura à Presidência da República". A
afirmação foi feita em Campinas pelo
senador Marco Maciel, que esteve na
cidade para cumprir mais uma etapa
de sua campanha a Presidência, no
Estado de São Paulo. Maciel justifi-
cou sua decisão alegando que "um
mandato-tampáo é insuficiente para
o Presidente enfrentar e vencer a
crise".

O senador Marco Maciel (PDS-PE)
defendeu ontem no Rio o fechamento
de questão, pelo PDS. em torno da
mensagem do Presidente João Figuei-
redo, que restabelece as eleições dire-
tas. O presidenciável fez a defesa do
fechamento da questão, embora, mais
tarde, admitisse que não conhecia
ainda o teor completo da mensagem
que o Executivo pretende enviar ao
Congresso.

PTB vota na
emenda de

Dante
BRASÍLIA - O presidente do PTB,
deputado Ricardo Ribeiro, confirmou
sua convicção de que a totalidade da
bancada federal do partido - 13 depu-
tados e um senador - votará a favor
da emenda Dante de Oliveira, que
restabelece eleições presidenciais di-
retas a 15 de novembro deste ano. "O
acordo com o Governo náo inclui o
voto contra a emenda das diretas" -
esclareceu.

O dirigente petebista admitiu, con-
tudo, o apoio a anunciada proposta
alternativa do Planalto, de iniciativa
do ministro Leitão de Abreu e do líder
Nelson Marchezan, "se o Congresso
não aprovar a emenda Dante de OU-
veira no dia 25 de abril", O deputado
paulista acha que o "grupo pró-
diretas" do PDS também apoiará a
iniciativa palaciana, mas disse ter
informações de que se o Governo
nada decidir, essa facção votará pela
emenda Dante.

D. Luciano
pede mais

diálogo
BRASÍLIA - O secretário-geral da
CNBB, d. Luciano Mendes de Almei-
da defendeu a necessidade de um
entendimento entre os partidos polfti-
cos para a solução da crise econômica
e política vivida pelo Paus. "Enquanto
as vozes forem discordantes - afir-
mou dom Luciano - passa o tempo,
agrava-se a crise, adiam-se as solu-
ções e impõe-se ao povo um clima de
tristeza e 

"apatia. 
Será que não é

possível o diálogo construtivo, nor-
mado pelo bem comum, superando
interesses de grupos e pessoas e op-
tando pela promoção dos milhões de
brasileiros empobrecidos?"

Ao analisar a situação atual do
Brasil, dom Luciano observou que a
seriedade da crise "requer um Presi-
dente com respaldo popular", acen-
tuando que só assim serão possíveis
as mudanças estruturais.
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Entregando a RAIS na Caixa
- dentro dos prazos estabelecidos -
sua empresa assegura a
participação dos empregados no
PIS/PASEP, além de contar com as
vantagens que só um verdadeiro
banco social pode oferecer.
Entre elas, a comodidade de seus
empregados receberem o PIS no
próprio local de trabalho.
Entregue à RAIS em qualquer
agência da Caixa Econômica
Federal.

ÈãMM vnlAA,
PRAZOS DE ENTREGA:
Empresas com até 50 empregados: de 02 de
janeiro a 15 de fevereiro de 1984.
Empresas com mais de 50 empregados:
de 02 de janeiro a 31 de março de 1984.
RAIS ESPECIAL (fita magnética ou diskette):
de 02 de janeiro a 31 de março de 1984.

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

O forte da Caixa é você.
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Inflação estoura este
mês e chega a 11,1 %
4
ECONOMIA

Mãos abanando
Os bancos norte-americanos

que procuram soluções para o
problema da dfvida externa ar-
gentina foram embora ontem
do Uruguai, onde participaram
da reunião do BID, de mãos
abanando e os banqueiros dis-
seram que têm poucas esperan-
ças de encontrar uma maneira
de evitar que os empréstimos
vencidos sejam declarados em
mora.
Pagou os juros
O presidente do Banco Cen-

trai, Afonso Celso Pastore,
reuniu-se com William Rhodes,
presidente da Comissão de
Bancos que coordena a dívida
externa brasileira, comunican-
do que o Brasil completou a
retirada de US$ 3 bilhões do
empréstimo aprovado para re-
financiamento e agora está em
dia com os juros da dívida.

Apreensão
O presidente da Federação

do Comércio Varejista do Rio
de Janeiro, Mozart Amaral, en-
viou ofício ao secretário esta-
dual de Fazenda, César Maia,
manifestando as apreensões
dos contribuintes do Estado,
sobretudo os pequenos varejis-
tas, com a decisão de transferir
para o Banerj a incumbência
de receber, com exclusividade,
os tributos estaduais. O empre-
sário teme os transtornos com
o inevitável acúmulo de inte-
ressados que passarão a procu-
rar os guichês daquele banco.

Leão avisa
A Secretaria da Receita Fe-

deral esclareceu ontem que,
apesar da prorrogação para 2
de abril, do prazo para entrega
das declarações do imposto de
renda da pessoa física com im-
posto a pagar, as datas para
pagamento à vista, sem acres-
cimo, ou em cotas continuam
mantidas.

Incra continua
A criação da Secretaria Na-

cional de cooperativismo não
implicará a extinção do Incra,
que apenas repassará para o
novo órgão a coordenação e
fiscalização das cooperativas.

Uma piada
Um dia depois que as coope-

rativas do Paraná decidiram
suspender por cinco dias a co-

. mercialização da safra de ve-
rão. em virtude da falta de
recursos de EGF, o Banco do
Brasil anunciou ontem a libera-
ção de Cr$ 2 bilhões para todo
o Estado. Essa quantia, no en-
tanto, foi considerada "uma
piada" pelo presidente da Or-

fanízação 
das Cooperativas do

araná, Guntolf Van Laick,
i porque, segundo ele, a necessi-
I dade de recursos para a comer-

Jf cialização, no momento, chega
.J a Cr$ 350 bilhões.

Sem violência
A ofensiva que a Embratur

lançou na Europa alcançará,
hoje, também os turistas fran-
ceses. O presidente da Embra-
tur, Miguel Colasuonno, estará
em Paris, realizando negocia-
ções com a Air France, confor-
me já aconteceu com a direto-
ria da British Caledonian em
Londres. Objetivo de Cola-
suonno é aumentar 50% o fluxo
de turistas europeus para o
Brasil, "se a violência não atra-
palhar".
Novas fórmulas

O Governo está estudando
novas fórmulas para agilizar a
transferência de recursos para
os Estados e municípios, ga-
rantiu ontem o secretário-geral
do Ministério da Fazenda,
Mailson da Nóbrega, ao parti-
cipar de debate na Comissão de
Finanças da Câmara dos Depu-
tados. Atualmente, segundo
denúncias de parlamentares e
representantes municipalistas,
a transferência dos recursos só
é feita 75 dias depois de sua
arrecadação, o que gera um
prejuízo de até 30% para os
Estados e municípios por causa
da inflação.

Realismo
O diretor da Cacex, Carlos

Viacava, disse ontem que o
Governo está estudando uma
reforma tarifária completa pa-
ra a implantação de "tarifas
aduaneiras" realistas e mais le-
ves sobre os produtos importa-
dos, "de forma a proteger a
indústria nascente e ao mesmo
tempo reduzir o grau de inter-
venção do Governo".

Está tentando
O Ministério da Indústria e

do Comércio está tentando
conseguir novos financiamen-
tos externos ou fechar contra-
tos de pré-venda de aço para
captar recursos para a Açomi-
nas.

BOLSA
A Bolsa do Rio operou on-

tem em baixa de 0,4%, mas
reagiu no fechamento, quando
apresentou alta de 1,8%, com
115,79 pontos. Das 48 ações
componentes, 10 subiram, 16
caíram, nove permaneceram
estáveis e 11 não foram nego-
ciadas. Foram transacionados
1,6 bilhão de ações, no valor de
Cr$ 7.10 bilhões, 9% menor que
o volume do pregão anterior.
As maiores altas: Moinho Flu-
mlnense op (3,67%), Fertisu! pb
(3,64%) e Mesbla pp (2,45%). As
baixas: Mannesmann pp
(5,97%), Cataguazes Leopoldi-
na pa (5,17%), Docas de Santos
op (4,59%), Mannesmann op
(Í74%) e Petrobrás pp (3,72%).

A taxa de inflação apurada pela Funda-
ção Getúlio Vargas para o més de março
deverá ficar em 11,1%, superando a expec-
tativa das autoridades governamentais, que
estavam calculando uma taxa máxima de
10%, como ponto de partida para o declínio
da inflação nos próximos meses.

Segundo fontes com acesso aos dados
fornecidos pela FGV à Secretaria de Plane-
jamento da Presidência da República, os
aumentos do aço, do pão francês, leite,
açúcar e trigo influíram decisivamente na
elevação da taxa, agravada com os aumen-
tos do milho e do feijão.

A persistência de uma elevada taxa de
inflação deixa pessimistas os economistas
que acompanham o desenvolvimento das
medidas governamentais para combater a
alta de preços. O vice-presidente do Institu-
to Brasileiro de Mercado de Capitais (Ib-

mec), Paulo Guedes, mostrou-se desolado
ao saber daquele resultado, e prognosticou
que se a inflação se mantiver por mais um
mês em torno de 10% o Brasil entrará
decisivamente na fase de hiperinflaçáo, em
que os instrumentos de política monetária
deixam de atuar sobre a macro economia
do Pa6, tornando-se inoperante. E a espiral
de preços subirá sem cessar. Para o vice-
presidente do Ibmec, o combate à inflação
torna-se muito difícil quando se chega a
situação atual, em que os preços são reajus-
tados sem qualquer referência e há uma
série de diferentes moedas vigorando na
economia brasileira. Ele lembrou que o
Brasil atravessa atualmente uma fase ex-
tremamente perigosa e geradora de tensões
sociais, caracterizada por uma expansão
acelerada de preços simultânea a quedado
Produto Interno Bruto.

om juro e correção
a economia não anda

BRASÍLIA - Enquanto persistirem as altas
taxas de juros, que aumentam os custos das
empresas, e a correção monetária, que rea-
limenta a inflação, dificilmente a retomada
dos negócios se dará em bases firmes.
Poderá haver um crescimento setorial, mas
não da economia como um todo. Esta foi a
média de opiniões expressas ontem pela
maioria dos presidentes das Federações de
Indústrias dos Estados da Federação, du-
rante almoço em homenagem ao presiden-
ciável Paulo Maluf, organizado pelo presi-
dente da Confederação Nacional da Indús-,
tria, senador Albano Franco.

O próprio Albano Franco considera im-
portantes os sinais positivos emitidos por
alguns setores da indústria paulista, mas
acha, no geral, que a economia permanece
sob o efeito intoxicante da inflação, que
inibe todos os negócios. Ele disse acreditar
que as medidas de contenção monetária em
prática deverão derrubar a inflação, nem
que seja por asfixia, mas náo quis fazer
previsões. Colocou em dúvida as afirma-
ções de Luís Eulálio Bueno Vidigal, presi-
dente da Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo, de que haverá um supera-
vit de US$ 11 bilhões na balança comercial
eque a economia deverá crescer 10%.

AS OPINIÕES
O presidente da Fiesp ressaltou que, se o

Governo deixar os empresários trabalha-
rem e se os sinais de recuperação não forem
apenas esporádicos, haverá crescimento
econômico, depois de dois anos de decrésci-
mo. Já o presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de Pernambuco, Gusta-
vo Peres Queirós, acha que a retomada do
crescimento anunciada não está se verifi-
cando no Nordeste, em particular no seu
Estado. A construção civil, a indústria têx-
til, a de alimentos e a metalurgia, os setoreSi
fortes da economia pernambucana, disse,
estão estagnados e não dão sinais de recu-
peração. O presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará, Flávio Cos-
ta Lima, não vê, tampouco, motivos para
euforia e não tem nenhum motivo para
acreditar em reversão de expectativas.
Idêntica opinião revelou o presidente da
Federação das Indústrias do Estado da
Bahia, Orlando Moscoso, que disse não
acreditar em reativação enquanto não hou-
ver um recuo da correção monetária e uma

C0NCURS0-CAMARA MUNICIPAL
Inscrições em breve. 37 cargos em todos os niveis — 373
vagas. Informações gratuitas. Remeta o cupóri para Central
de concursos da Câmara — a/c Degrau — Caixa Postal g
11.094-CEP. 20.236-RIO. §
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Cidade Estado CEP
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Aviso

Acham-se â disposição dos Senhores Acionistas, na Av.
Presidenta Vargas n° 642, 20° andar, sala 2010, no Rio
de Janeiro, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei n° 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício da
1983.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1984.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

— —¦¦¦,...¦— I...H .I ¦ . II II ¦—,¦¦! ¦ I LI» !!¦ II —¦! I ¦ NU—'« ¦—

HASPA S/A CREDITa IMOBILIÁRIO
Preposto: Planei Assessoria Ltda.
Credor: Caixa Econômica Federai
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente edital, por estarem em lugar ignorado, ficam notifica-
dos os abaixo relacionados, para ciência de que estamos autorizados, na
forma da lei (D. Lei n» 70 de 21 /11 /66, e regulamentação suplementar),
a promover a execução extrajudicial das respectivas hipotecas que
oneram os imóveis de que são proprietários. ,„:„,.,

Ficam cientificados, outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias. contados a partir de hoje, para. querendo, pagarem o débito e
evitar a execução, o que poderá ser feito na Av. Almirante Barroso n» Bi
- sala 822. diariamente, exceto sábados e domingos, no expediente de
09:00 às 16:00 horas.
01. Mutuário ; ARLECRINO DELFIM SOUZA

Imóvel : Rua S. Lucas - it. 20 - qd. LT - Lot° St' Expedito -

02 Mutuário : AURELINO DA SILVA GOMES e ANA LÜC1A NU-
NES GOMES . „, „, „

: Rua Dr., Mário Vianna, 438/1.202 - BI. III - Santa
Rosa. Niterói - RJ

¦ BENEDITA PEREIRA DE MELLO
: Rua Florànea. It 38 - qd. 27 - Bairro Aliança - N.
Iguaçu

BENEDITO CARLOS PEREIRA
: Rua Guajú, It 10 - qd. 08 - Bairro Aliança - Nova
Iguaçu-RJ

BOANERGES DA S. TORRES JUNIOR/ZAIRA VI-
TÓRIA B. TORRES

: Rua Luiz Barbosa, 17/304 - Vila Izabel - RJ
CAIO MARIO GATTI DIAS LIMA e LÚCIA HELENA

M.GATTI.D.LIMA
: Rua João Pessoa. 91 - Centro - Petrópolis- RJ

CARLITO BARBOSA e M« JOSÉ LIMA BARBOSA
: Avenida 3, n« II - Parque Presidente Vargas -
Campos-RJ

CAÍRLOS ALBERTO AMENO
: Rua Dois de Fevereiro. 1.411/402- BI. E - Encantado
"CARLOS 

AUGUSTO DOS SANTOS E M' DE FÁTI-
MA BEZERRA DOS SANTOS

: Rua Florànea. It 24 - qd. 27 - Bairro Aliança

Imóvel

03.

M

M utuário
Imóvel

Mutuário
Imóvel

05. Mutuário

06.

07.

08

Imóvel
Mutuário

Imóvel
Mutuário
Imóvel

Mutuário
Imóvel

09. Mutuário

Imóvel

10. Mutuário

Imóvel

'CARLOS 
ALBERTO DA CRUZ e LAUDICÉIA LINA

B. Aliança - Nova Iguaçu -P. DA CRUZ
: Rua Flávia, It 4 -qd. 22
RJ

valorização maior dos salários: "as vendas
não reagem", disse, Porque o assalariado
não ganha o suficiente para isso".

O presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul, Renan
Proença, acha que a reativação anunciada
pela Fiesp esta semana é apenas setorial é
está se dando apenas em São Paulo, mas
lembrou que a safra agrícola poderá au-
mentar o poder de demanda do interior da
região Rentro-Sul. O crescimento agrícola
constitui-se o principal motivo para o rea-
quecimento econômico, na opinião do pre-
sidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro, Artur Donato:
"Isso permitirá o aumento da demanda de
máquinas e implementos agrícolas e au-
mentará a renda do interior", disse.

GREVES ASSUSTAM
O ministro do Trabalho, Murilo Macedo,

afirmou que também está preocupado com
a possibilidade de greves no ABC paulista, a
partir da próxima semana, ao comentar os
temores dos empresários de que o cresci-
mento industrial possa voltar a cair em
decorrência de paralisações de metalúrgi-
cos, no andamento das negociações de seus
reajustes salariais:

Em Belo Horizonte o ministro da Indús-
tria e do Comércio, Camilo Penna, disse que
o início da recuperação da economia do
Pafs, que já é bastante nítido, depende
muito de um ato de vontade do empresário.
Segundo ele, o" empresário brasileiro está
cansado de recessão e com vontade de
emergir outra vez.

VIRÁ CEDO
Em Brasília, o secretário-geral do Minis-

tério da Fazenda, Mailson da Nóbrega,
disse que a recuperação da economia nacio-
nal "Virá mais cedo" e que será compatível
com o programa monetário do Governo,
que prevê uma expansão de apenas 50% da
base monetária (emissão primária de moe-
da) e meios de pagamentos (dinheiro em
poder do público mais depósitos à vista nos
bancos), contra uma inflação de 230%. Para
Mailson da Nóbrega, não faltarão recursos
para os vários setores da economia, porque
a liquidez será mais acentuada na medida
em que a inflação começar a diminuir sua
taxa mensal. Além disso, ressaltou que o
Tesouro Nacional vem fazendo um grande
esforço para a contenção de despesas.

Esbanjamento
estatal é crime
contra pobreza
Ao voltar a defender a

desestatização da econo-
mia, o presidente do Grupo
Gerdau, Jorge Gerdau
Johannpeter, condenou, em
Porto Alegre, o processo de
centralização da poupança
nacional em mãos do Go-
verno, ressaltando que, na
área pública, é evidente a
má gestão desses recursos,
com resultados muito infe-
riores aos que seriam ai-
cançados na área privada, e
afirmando que o "esbanja-
mento" desta poupança "é
um crime contra a pobre-
za". Condenando também a"excessiva carga tributária,
em todos os nfveis", o in-
dustrial gaúcho lamentou:"O Governo só pensa em
aumentar a arrecadação e
não na diminuição das des-
pesas".

Johannpeter destacou -
ao dar a aula inaugural do
ano da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas da
UFRGS - haver enorme
massa de recursos sob a
gerência governamental
que "não está gerando as
novas riquezas e os empre-
gos que necessitamos".

Sem educar
o povo País não

vai pra frente
BRASÍLIA - O presidente
do Instituto Brasileiro de
Mineração (Ibram), Luís de
Oliveira Castro, disse on-
tem, no Seminário sobre a
Política Mineral Brasileira,
realizado pela Comissão de
Minas e Energia da Câmara
dos Deputados, que a prio-
ridade das prioridades na-
cionais nesta década deve-
ria ser a educação do povo,
que é a condição maior pa-
ra que se atinja o desenvol-
vimento. E acrescentou que
não existem exemplos de
países que tenham alcança-
çado o desenvolvimento
com base somente em
abundantes recursos natu-
rais e com um povo sem
instrução.

Para o presidente do
Ibram, a grande produção
de ouro (50 toneladas em
1983) que vem sendo credi-
tada ao crescimento do se-
tor mineral do País deve-
se, em sua maior parte, ao
desemprego em massa de
milhares de brasileiros.
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Lima: motim
causa massacre

Hart vitorioso
HARTFORD (EUA) - A vitória
de Gary Hart sobre Walter
Mondale nas primárias de Con-
necticut restaurou ontem o ím-
peto de sua campanha pela in-
dicação presidencial do Partido
Democrata. Depois de apura-'
dos todos os 722 distritos elei-
torais do Estado evidenciou-se
a vitória do senador do Colora-
do com 53% dos votos. Monda-
le recebeu 29% e Jesse Jackson
12% Os restantes 6% dividi-
ram-se entre os candidatos que
já abandonaram a campanha.
Na batalha pelos 52 delegados
que o Estado de Connectlcut
enviou à convenção nacional,
Hart recebeu o apoio de 33,
Mondale de 18 e Jackson de
um. Na última contagem na-
cional de delegados feita pela
UPI, Mondale tinha o apoio de
698, Hart de 428 e Jackson de
88. Outros 305 não estão com-
prometidos.
Armas tomadas
WASHINGTON - Os guerri-
lheiros salvadorenhos conse-
guem a metade de seu arma-
mento despojando as forças
governamentais, segundo o
subsecretário americano da
Defesa para Assuntos Políti-
cos, Fred Ikle. Em declarações
feitas na Subcomissão de Orça-
mento da Câmara dos Deputa-
dos sobre as operações no es-
trangeiro, Ikle afirmou que 50%
das armas da guerrilha são "ar-
rebatadas ou roubadas das for-
ças salvadorenhas". Segundo
Ikle, a guerrilha se abastece de
munições principalmente atra-
ves do Governo da Nicarágua.
O subsecretário de Estado para
Assuntos Inter americanos,
Langhorne Motley, declarou na
comissão que "não é verdade"
que os salvadorenhos vendam
armas aos guerrilheiros.

Londrino a pé
LONDRES - Uma greve de 24
horas no metrô e nas linhas de
ônibus de Londres forçou on-
tem seus 2,5 milhões de usuá-
rios a caminhar, correr ou ir de
bicicleta para o trabalho. As
linhas de trens dos subúrbios
para a cidade não foram afeta-
das pela greve mas, uma vez
em Londres, os seus usuários
enfrentaram a falta de trans-
porte coletivo, longufssimas fi-
Ias de táxi e tráfego virtual-
mente congestionado nas ruas
lotadas de gente. A greve foi
convocada para protestar con-
tra os planos do Governo con-
servador de passar o transporte
público para o controle do Es-
tado, tirando-o da Prefeitura
da Grande Londres, atualmen-
te em mãos dos membros do
Partido Trabalhista, de oposi-
ção.

Armênios
ANCARA - Comandos arme-
nios atacaram anteontem vá-
rios membros da Embaixada
turca em Teerã, ferindo grave-
mente o adido militar adjunto,
anunciou o Ministério das Re-
lações Exteriores. Em Teerã,
num telefonema anônimo ã
France Presse, uma pessoa,
que disse pertencer ao movi-
mento clandestino Exército Se-
creto para a Libertação da Ar-
mênia, reivindicou ao meio-dia
a responsabilidade do atenta-
do.
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Policiais tmparam uma mulher resgatada aos amotinados

Israel fará e
julho eleições

JERUSALÉM - As eleições legislativas antecipadas em
Israel serão realizadas em julho, decidiram ontem cedo
o primeiro-ministro Yitzhak Shamir e o chefe da
oposição trabalhista Simon Peres.

O fato de as eleições serem em julho demonstra
que foi conseguido um compromisso entre a maioria e
a oposição. O Partido Trabalhista havia reclamado a
convocação das eleições antecipadas para maio, en-
quanto que o Likud, no Poder, propunha o mês de
setembro.

Guerrilha na
Nicarágua

mata menino
MANÁGUA - Guerrilhei-
ros antigovernamentais
apoiados pelos EUA a bor-
do de três lanchas rápidas
tipo Piranha e de um pe-
queno avião atacaram com
fogo de morteiros e metra-
lhadoras a ilha de El Car-
dón ao largo de Porto Co-
rinto, 100 quilômetros a no-
roeste de Manágua, matan-
do um menino de 10 anos e
ferindo dois fuzileiros na-
vais nicaragüenses, infor-
mou ontem a Cruz Verme-
lha.

Porta-vozes da Cruz Ver-
melha disseram pelo telefo-
ne à UPI que o ataque
ocorreu anteontem à noite
e que a Marinha- nicara-
güense conseguiu alvejar
uma das três lanchas dos
rebeldes, mas náo falaram
de baixas entre os guem-
lheiros.

Morrem cinco
em protesto

no Chile
SANTIAGO-Elevou-se pa-
ra cinco ontem o número
de mortos no Chile nas ma-
nifestações da Jornada Na-
cional de Protesto contra o
Governo militar do presi-
dente Augusto Pinochet
realizada ontem, informa-
ram fontes policiais. A
quinta vítima, que morreu
ontem num hospital de
Santiago, é Erica Sandoval
Caro, de 15 anos, que rece-
beu um tiro na cabeça, da
Polícia Militar de carabinei-
ros.

Os outros mortos são
Francisco Antônio Fuenza-
lida, 13 anos, o operário
Victor Manuel Quezada,
atingidos por tiros no bair-
ro Pundahuel de Santiago,
e os estudantes Caupolican
Inostroza, da cidade de
Concepción, e Juan Cris-
tian Zamora Menendez, de
Viria dei Mar.

LIMA - Vinte presos, in
cluindo um dqs maiores
traficantes de cocaína do
mundo, morreram na vio-
lenta rebelião ocorrida na
principal penitenciária de
Lima - Elm Sexto - domi-
nada ontem de madrugada
por soldados da Guarda
Nacional que invadiram a
prisão disparando metra-
lhadoras. O ministro da
Justiça, Ernesto Alaya-
Grundy, renunciou à noite
em virtude do motim - "pa-
ra que o presidente da Re-
pública encontre alguém
para me substituir, contra
quem os presos não se
amotinem", disse.

Durante 15 horas," um
grupo de presos se manteve
amotinado, após tomar 12
pessoas como reféns, in-
cluindo dois detentos. En-
tre estes estava Guillermo
Cardenas Davila, conheci-
do como Mosca Louca,
considerado na década pas-
sada um dos maiores trafi-
cantes de cocaína do mun-
do, morto pelos presos re-
belados que cortaram suas
orelhas e a veia jugular.

Duas das mulheres toma-
das como reféns foram tor-
turadas durante o cativeiro
e os amotinados cortaram a
língua de uma delas. Os
detentos também arrasta-
ram para cima de um telha-
do outros três reféns e os
torturaram na presença dos
jornalistas, que assistiram
a tudo de um colégio que
fica em frente da peniten-
ciaria. Os presos jogaram
querosene no corpo de um
refém e atearam fogo.

Três dos amotinados, en-
tre eles Luís Garcia Mando-
za, apelidado Pilatos, apon-
tado como o chefe do mo-
tim, se suicidaram depois
que os efetivos policiais
resgataram os reféns, se-
gundo as autoridades. Ou-
tro amotinado se suicidou
na prisão, elevando a 20 o
número dos reclusos mor-
tos. Os reféns e presos que
saíram feridos anteontem à
noite continuavam interna-
dos em diversos hospitais
da capital.

Diplomata >
britânico é

assassinado
ATENAS - Um desconheci-
do assassinou ontem o adi-
do cultural britânico Ken-'
neth Whitty e acertou um
tiro na cabeça de uma fun-
cionária grega do Conselho
Britânico, que foi declarada
mais tarde clinicamente
morta. O adido cultural le-
vou três tiros na cabeça e
morreu quase que imedia-
tamente depois que o autor
do atentado fez sinal para
que seu carro parasse, no
elegante bairro de Kolo-
nakki, perto da embaixada
britânica.

Ct-V' BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O BANCO CENTRAL DO BRASIL faz saber
às instituições financeiras e ao público em geral
que se encontra à disposição dos interessados, na
Associação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto (ANDlMA), localizada na Rua do Carmo
n<? 7, 3o andar, no Rio de Janeiro e em seus De-
partamentos Regionais, nas demais praças, o se-
guinte comunicado:
COMUNICADO DEMOB n<? 381, de 26.03.84:
oferta pública semanal de LTN de 91 e 182 dias,
no montante de Cr$ 150.000 milhões, cujas pro-
postas serão recebidas no dia 02.04.84, na forma
e nas condições ali estabelecidas.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1984.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

:J3| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Mm\
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRÊNCIA - EDITAL N°33/84
AVISO

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM, Autarquia do Ministério dos Trans-
portes, torna público para conhecimento de quantos
possam se interessar que fará realizar CONCORREN-
CIA, em data de 04 (quatro) do més de maio de 1984,
às 10:00 horas, no auditório desta Autarquia, situado
na Av. Presidente Vargas, 534 - 3° andar, na cidade
do Rio de Janeiro/RJ, para execução de Obras de
Melhoramentos e Restaurações na rodovia BR-381/
SP -trecho: Div. SP/MG - Entr. BR-116/SP, subtre-
cho: km 22/km 36 (Parte Lote 02), numa extensão
aproximada de 14 km, com o prazo de execução de
300 (trezentos) dias úteis no valor aproximado de
Cr$ 1.480.000.000,00 (hum bilháo, quatrocentos e
oitenta milhões de cruzeiros) a preços iniciais.

O Edital referente aos serviços sob o n° 33/84,
poderá ser obtido pelas firmas interessadas, na Seção
de Expedição do DNER, na Rua General Bruce, 62 -
São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro (RJ), 21 de março de 1984
ENG° SALVAN BORBOREMA DA SILVA

CHEFE DO GRUPO EXECUTIVO DE
CONCORRÊNCIAS

Ref.Proc.n? 1666/84-7
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Cães farejam a rota da droga
-DUASPALAVKAS-J

FALSO FISCAL

Com uma carteira falsa da Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho, José
Damião Ramos, 45 anos, fingia-se de fiscal
e extorquia dinheiro de comerciantes em
troca do silêncio para irregularidades tra-
balhistas nos estabelecimentos. Só que an-
teontem o farsante deu azar: ao visitar a
Padaria e Confeitaria São Silvestre, no
número 2.426 da Estrada do Rio do Pau,
em Ricardo de Albuquerque, foi preso em
flagrante pelo detetive João Manuel da
Silva, dá 31' DP. Sem contracheque ou
distintivo para provar sua função e sem
documentos, acabou confessando tudo ali
mesmo. A carteira ele próprio fez quando
trabalhou em uma gráfica, há dois anos, e
dois livros de inspeção disse que comprou
em papelaria. Agora, Damião - que será
processado por falsificação e uso de docu-
mento público, pela segunda vez - ainda
será enquadrado por falsa identidade e
vadiagem. Ele garante que é universitário
- "estou com a matrícula trancada no
curso de Direito" - e assegura que só fala
em juízo. Damião mora na Rua Ibirubá,
356, Acari.

ROUBAVAPNEUS
O Lúcio Flávio que está preso na 31» DP,

em Albuquerque, não tem nada do lendário
bandido capixaba. Inseguro, nada esperto,
Lúcio Flávio Cláudio de Paula, um cearen-
se de 33 anos, foi preso no último sábado
quando roubava o segundo pneu de uma
Brasília em plena Avenida Brasil, nas pri-
meiras horas da manhã. "Só tirei um pneu
porque estava sem estepe", diz. As teste-
munhas, numa patrulhinha do 9» BPM que
passava pelo local, afirmam que Lúcio já
tirava a segunda roda dianteira quando foi
flagrado.

Motorista de táxi, Lúcio Flávio repeliu a
acusação de que dirige de dia e depena
carros de madrugada. Ele disse que traba-
lha para a Empresa de Táxi Santarém, no
Engenho de Dentro, e reclamou da vida:
"Pago uma diária de Cr$ 10 mil pelo carro,
além da gasolina. Se não tiver como pagar,
tenho multa de Cr$ 2 mil por dia". Disse
que era a primeira vez que furtava - já foi
autuado em 82 por porte de arma - e
estava certo de que ontem mesmo sairia da
prisão: "Minha mulher está arrumando
advogado". Lúcio é pai de quatro filhos e
mora na Rua Carlos Sampaio Corrêa, 10,
na Posse, em Bangu.

ASSALTANTE NEGA
Antônio de Pádua Thadeu, preso e au-

tuado na 31* DP, se recusou a prestar
depoimente alegando que só faz declara-
ções "em juízo", embora seja apontado
como assaltante. Franzino, descabelado,
ele negou o fato ontem, dizendo estar
desempregado. Depois de render e levar
Cr$ 37 mil do motorista de um caminhão
da Coca-Cola, em Anchieta, Thadeu foi
preso em flagrante, no último sábado, pelo
sargento do Corpo de Bombeiros Valdieli
José de Oliveira, que estava no bar onde o
caminhão fazia entrega. Com uma grava-
ta, o militar desarmou o assaltante, que
trazia um 38 em punho e outro na cinta.

CORPO BOIAVA
Um homem pardo, de 25 anos presumi-

veis, unhas polidas, foi encontrado morto,
boiando nas águas da Lagoa Rodrigo de
Freitas, nas proximidades do Clube Caiça-
ras. O perito Pedro Jacinho, do ICE, que
esteve no local, constatou que o desconfie-
cido tinha ferimentos no rosto e já estava
putrefeito.

AVIÃO SUMIDO
PORTO ALEGRE - Está desaparecido des-
de ontem pela manhã o Lear-Jet da em-
presa de táxi aéreo Líder, prefixo PT-LCN.
O aparelho decolou às 8hl2m do Aeroporto
Salgado Filho, em Porto Alegre, com desti-
no a Florianópolis, com dois passageiros, o
empresário Almiro Barichello Júnior, da
AEB Estruturas Metálicas, e o executivo
Carlos Santos Rocha, chefe do departa-
mento financeiro do Banco de Desenvolvi-
mento do Rio Grande do Sul (Badesul).

O Salvaero foi acionado oito minutos
depois de o comandante Andrade ter anun-
ciado à torre do Aeroporto Hercflio Luz, de
Florianópolis, que estava em aproximação,
a 18 quilômetros da pista. Este foi o último
contato e até o final da tarde de ontem
nada havia sido descoberto pelas equipes
de salvamento, que utilizaram dois heli-
cópteros nas buscas. O jatinho de Líder
estava arrendado há 45 dias para as em-
presas gaúchas Angra e AEB Táxi Aéreo,
e, depois de uma escala de algumas horas -
até o final da manhã - em Florianópolis,
seguiria para Brasília, segundo fontes da
AEB Estruturas Metálicas, da qual Almiro
Barichello Júnior é diretor. Além do piloto
e passageiros, está desaparecido também o
co-piloto Salomão.

DOIS FUZILADOS
Dois homens morreram e um foi preso

durante um tiroteio com soldados do 15»
Batalhão de Polícia Militar, ocorrido na
madrugada de ontem, na Rua Monjardim,
em frente ao número 805, Favela Bananal,
em Duque de Caxias. Claudeci Ricardo do
Nascimento, de 19 anos, Marcos Parselli
Oliveira, o Sérgio Conga, 18, e Antônio
Carlos Firmino Santos, o Fulô, 26, haviam
roubado, momentos antes, no Jardim Leal,
o Passat ZR 4400. Foi dado o alarme e dois
Patamos do 15» BPM conseguiram locali-
zar o carro, tentando interceptá-lo. Houve
uma intensa perseguição e na Rua Monjar-
dim os bandidos abandonaram o veículo.
Em frente ao número 805, foram encurrala-
dos. Na troca de tiros, Claudeci e Sérgla
Conga foram mortos com vários tiros e
Fulô, ao ver os comparsas caídos, resolveu
se entregar. A 59» Delegacia Policial, em
Duque de Caxias, registrou a ocorrência, e
os cadáveres de Claudeci e Marcos foram
removidos para o Instituto Médico Legal. •

FAMÍLIA PRESA
Maria das Neves Silva, de 45 anos, e seus

filhos Lourival Gomes Macena Filho, Geo-
vá Silvestre Macena, Olimar Silvestre Ma-
cena e Edson Martins de Souza, foram
presos, ontem à tarde, acusados de roubar
trilhos da Rede Ferroviária Federal. No
barraco da famflia, à Rua Carlos Seldl,
1.333, Favela São Sebastião, no Caju, sol-
dados do 4» Batalhão de Polícia Militar
apreenderam grande quantidade de lingo-
tes (trilhos serrados). Na 17' Delegacia
Policial, em São Cristóvão, os ladrões con-
fessaram que o barraco servia de esconde-
rijo para o material roubado nas áreas da
Central do Brasil.

O faro aguçado da cadela pastor
alemão Anne demonstrou, ontem, na
sede da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, que a operação
com os cães farejadores da Polícia
Militar contribuirá bastante no com-
bate ao tráfico de tóxicos por corres-
pondência. Para surpresa de todos,
antes que fosse iniciada uma demons-
tração simulada, Anne localizou um
pacote suspeito de conter droga que
estava no meio da correspondência
internacional. Pesando cerca de 600
gramas, o invólucro foi remetido do
Irã para o Panamá em nome de David
Hashemi. , , ___

Segundo o diretor regional da ECT,
Joel Marciano Rauber, o pacote não
poderia ser aberto pelas autoridades
federais por ser material em transito.
Caso isso fosse feito criaria um im-
passe internacional. Rauber explicou
que todas as correspondências oriun-
das da Europa, Ásia e África com
destino à América Latina, sofrem
triagem no Rio de Janeiro devido às
rotas das companhias aéreas. No caso
do pacote suspeito, a ECT o remeterá
ao Panamá acompanhado de uma
advertência sobre o seu conteúdo às
autoridades daquele pa üs.

AOPERAÇÃO

A operação da ECT em conjunto
com a Companhia Independente de
Cães do 169 BPM para o farejamento
de drogas em encomendas, malotes e
cartas foi implantada devido à desço-
berta do tráfico de tóxicos por corres-
pondência em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Segundo Joel Mareia-
no Rauber, os dois grandes centros de
triagem de correspondências são São
Paulo e Rio de Janeiro. Só o Rio
recebe 100 mil correspondências diá-
rias de Mato Grosso do Sul e 3 mil,
para todo o Brasil, vindas da Bolívia,
que é o ponto de origem do tráfico de
tóxicos. Passando pelo Brasil, usando
de todos os meios, rotas e conexões,
os traficantes levam tanto maconha
como cocaína para outros países. A
descoberta do pacote suspeito despa-
chado no Irã, é mais uma confirma-

ção de que o território brasileiro é
usado na rota do tráfico de drogas
provenientes de várias partes do
mundo.

OSCAES
Os cães farejadores da PM irão

atuar diariamente na sede da ECT no
Rio, onde iá foram descobertas duas
correspondências por mês contendo
maconha e cocaína. Segundo o co-
mandante da Companhia de Policia-
mento com Cães, tenente Antônio
Carlos Suarez David, existem 15 ani-
mais preparados para esse tipo de
operação, sendo que 10 deles foram
usados na demonstração de ontem na
ECT. No trabalho diário de fareja-
mento serão utilizados 8 cães. Ades-
trados desde os sete meses para todo
o tipo de atuação policial, nessa pri-
meira etapa de farejamento os cães
identificarão cocaína e maconha. Pa-
ra uma segunda fase na coibição do
tráfico de tóxicos, os animais serão
adestrados para detectar haxixe e
heroína. No processo de adestramen-
to o cão não tem contato direto com o
tóxico, conforme foi mostrado na si-
muiação, cada treinador usa apenas
um invólucro contendo os dois tipos
de drogas que é cheirado pelo animal
antes do farejamento.

Toda a carta é inviolável. No caso
de suspeita de droga, cujo destinatá-
rio more no Brasil, a correspondência
será aberta, em sua presença, na Poli-
cia Federal. Em se tratando de enco-
menda (pacotes), fiscais da Receita
Federal têm autorização para abri-la
sem a presença do destinatário. A
medida é para evitar a entrada de
objetos importados sem o devido pa-
gamento da taxa de importação. Nes-
se caso, o responsável pela encomen-
da é chamado e obrigado a pagar tal
taxa. O diretor regional da ECT acre-
dita que a operação de farejamento
de cães será coroada de êxito. O
animal poderá demorar de 10 a 15
minutos para detectar a droga, como
aconteceu com a cadela Anne na
demonstração simulada, mas mesmo
assim valerá o empenho para comba-
ter o tráfico de tóxicos.

VAESASJuiíIOR

Anne fare/ou e localizou um envelope suspeito vindo do Irá

Tiroteio na favela cercada
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Almire Eduardo foram recapturados feridos

Policiais evitam
fuga em massa do
xadrez da Polinter

Por pouco não ocorreu, na madru-
gada de ontem, uma fuga em massa
do xadrez 9 da Divisão de Capturas
e Polícia Interestadual (Polinter), lo-
calizada na Avenida Marechal Fio-
riano, 235, no Centro da cidade,
quando mais de 20 presos domina-
ram o carcereiro conhecido por Vi-
leia e tomaram sua metralhadora,
que estava descarregada para felici-
dade dos policiais ali de serviço.

Somente os presidiários Almir
Baense Dias e Eduardo Nunes con-
seguiram escapar, mas foram recap-
turados pelos componentes da RP
54/0901, comandados pelo cabo
Leal, do 5S BPM, quando pulavam o
muro da Escola Municipal Rivadá-
via Correia, situada na Avenida Pre-
sidente Vargas.

APARATO
O inspetor Silveira, da Polinter,

deu o alarma e mais de 50 policiais

do Departamento de Polícia Espe-
cializada, Delegacia de Roubos e
Furtos, Divisão de Censuras e Di-
versões Públicas, Delegacia de En-
torpecentes, Homicídios e Defrauda-
ções, PMs do 5P BPM e agentes das
11», 23 e 4a DPs, onde o fato foi
registrado pelo Delegado Freitas,
rumaram para o local, estabelece-
ram o cerco e evitaram que os ou-
tros presos fugissem. Os policiais
fizeram alguns disparos para conter
os presidiários, que se concentraram
no corredor da carceragem e no
pátio da Polinter. Quando sentiram
qüe não haveria mais qualquer pos-
sibilidade de fuga, resolveram retor-
nar para o xadrez.

Eduardo Nunes, apresentando fe-
rimento penetrante a bala na coxa
esquerda, e Almir Baense Dias, com
escoriações generalizadas, foram
medicados no Hospital Souza
Aguiar.

Em troca de tiros ocorrida, ontem
de madrugada, na Favela de Mangui-
nhos, em Bonsucesso, entre agentes
da Delegacia de Entorpecentes e inte-
grantes da quadrilha de Gilmar Ne-
gão, dois policiais ficaram feridos e
três traficantes foram presos, sendo
apreendidos dois rifles calibre 22 e 44,
dois revólveres 38, granadas de mão,
50 quilos de maconha, 50 trouxinhas
da droga, uma .vareta de aço para
municiar armas de cano longo, farta
munição de calibre 38 e 45 e um fuzil.
Na saída da favela carros de Polícia e
reportagem foram apedrejados.

O detetive Antônio Wilson Clemen-
te foi baleado na perna e o inspetor
Marcos Brandão teve vários cortes na
cabeça, em conseqüência de tiros e
pedras jogadas pelos marginais. Fo-
ram presos os traficantes Gilmar dos
Santos, o Gilmar Negão, a sua com-
panheira Maria da Conceição Nasci-
mento, a Marieta, grávida de quatro
meses, além de Jorge Antônio Alves,
o Cacazinho, irmão do bandido Ira-
puá Alves, o Caca, que se encontra
foragido.

BOCA ESTOURADA
Acompanhado de 14 policiais (qua-

se todo o efetivo da Delegacia de
Entorpecentes), o delegado Hélio Vi-
gio. vasculhou, ontem de madrugada,
a favela, à procura de Gilmar Negão,
que vive em guerra com a quadrilha
de Suruquinha, da Favela da Vargi-
nha, na disputa pelas bocas-de-íumo.
Na Rua 5, casa 47, na Favela de
Manguinhos, os agentes foram rece-
bidos a tiros pelos quadrilheiros. Os
policiais e revidaram e tentaram en-
curralar os bandidos.

Depois de intenso tiroteio, Gilmar
Negão e Marieta resolveram se entre-
gar, enquanto Cacazinho era preso
num barraco vizinho, para onde tinha
conseguido fugir e se esconder sob
uma cama, armado com um revólver.
No barraco, que servia como boca-
de-fumo, os policiais apreenderam as
armas, munições e maconha. Levados
para a delegacia, os marginais conta-
ram que na guerra entre as duas
quadrilhas mais de uma dezena de
traficantes já foram mortos.

Quadrilha só assaltava mansões

Mais um assalto a
ônibus na estrada
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Quase que o
Samuel falou

SiAMUEL ficou muito cha-
teado quando o médico
afirmou não haver medica-

mento que curasse a asma do
filho. O garoto de Samuel estava
com um ano de idade. Seu pai já
gastara uma pequena fortuna,
mas a doença continuava impla-
cável na sua marcha. O médico,
embora sabendo que o cliente não
gostava de perder dinheiro, arris-
cou: Acho que o ultimo recurso e
você levar seu filho para dar umas
voltas de avião.

Com o filho no colo, Samuel
rumou para o aeroclube local e foi
falar com um cidadão que testava
um pequeno teco-teco. Bastante
humilde e com uma cara de neces-
sitado, o homem falou de suas
aflições e da doença da criança. O
piloto foi frio:Cada hora de vôo custa 20 mil
cruzeiros, meu amigo.

Vinte mil? Eu sou um homem
pobre, moço.

Eu lamento, mas um avião
custa muito caro e a gasolina está
pela hora da morte.

Samuel falou, falou, mostrou o
filho, implorou em nome da famí-
lia do piloto, chorou e acabou
quebrando o gelo do homem:

Tá bem, eu vou levar vocês,
mas só por causa do menino. Mas
tem uma coisa: você vai e volta
com a boca fechada e se falar
alguma coisa vai ter que pagar.
Tá certo?

O pequeno aparelho subiu e o
aviador começou a fazer acroba-
cias, dando vôos rasantes, folha-
seca e outras misérias. E volta-
ram.

Aí, Samuel saltou e falou:
Quase que Samuel falou lá em

cima.
Quando?
Quando filho de Samuel caiu

do avião...

Nelson, José Paulo, Gilmar, Josias, Wibes e Genivaldo, na DP

Quatro homens negros, armados,
aparentando entre 20 e 25 anos, assai-
taram às 20h45m de anteontem os
passageiros de um ônibus da Viação
Única, que faz a linha Rio-Petrópolis.
O assalto ocorreu com o veículo em
movimento, na Avenida Brasil. Quan-
do o ônibus se aproximou da Reduc,
os assaltantes desceram, levando
jóias, dinheiro e talões de cheque dos
passageiros, que não quiseram regis-
trar o caso na Polícia.

Florêncio Fenocchio, de 58 anos e
aposentado, foi um dos assaltados,
tendo sofrido agressão dos assaltan-
tes por ter escondido um anel de grau
e um relógio. Morador de Petrópolis,
ele veio à redação de UH relatar o
roubo e denunciar os freqüentes as-
saltos aos ônibus que ligam o Rio
àquela cidade. "Esse foi o terceiro
assalto esse mês", ressaltou.

O ASSALTO

Quando Florêncio entrou no ôni-
bus, notou dois dos homens sentados
atrás de sua poltrona, mas não des-
confiou de coisa alguma. Na Avenida
Brasil, um dos assaltantes apontou
um revólver para os passageiros e o
segundo empunhou uma peixeira, en-
quanto os outros dois arrecadavam
valores. O homem que estava com a

«, ^v.

Policiais da 35? Delegacia Policial,
em Campo Grande, prenderam ontem
de madrugada sete integrantes de
uma quadrilha especialista em arrom-
bar e assaltar casas e mansões de
veranistas na Pedra de Guaratiba e
no Recreio dos Bandeirantes. Com o
bando foram apreendidos um rifle
Urko com pente e luneta, dois revól-
veres calibre 22 e 38 e 17 balas intac-
tas, além de munição para escopeta e
duas armas de brinquedo de matéria
plástica. Segundo o detetive Agildo
Machado quadrilha é responsável
por mais de 20 arrombamentos na
região.

Foram presos Josias Rodrigues da
Silva, 18 anos; Wibes Alves da Silva,
23 anos; Genivaldo Paulo de Souza,
19 anos; Gilmar Viana, 20 anos; José
Paulo de Souza, 21 anos; Nelson Cân-
dido da Silva, 58 anos; e Francisco
Lucas Abreu, 23 anos. Nos barracos
dos assaltantes, localizados nas fave-
Ias do Terreirão e Malvinas, no Re-
creio dos Bandeirantes, e na Estrada
do Catruz, na Pedra de Guaratiba, os
policiais encontraram dois televiso-
res, um a cores e outro em preto-e-
branco, duas aparelhagem de som
completas, máquina fotográfica Ko-
dak, três bolsas de nylon, ferro do
passar, colchonete e rede.

Florindo foi tsitrtado

faca, ao perceber que Florêncio es-
condia as jóias, gritou: "Por quê você
fez isso; ta querendo morrer?' E deu-
lhe um tapa no rosto. Após isso,
Florêncio entregou as jóias e Cr$ 30
mil e os bandidos fizeram o ônibus
parar e fugiram.

ENGENHEIRO
LUÍS ANTÔNIO REIS LOUREIRO

(MISSA DE 62 MÊS)
Seus familiares participam à Missa de 69
Mês de Falecimento, que farão celebrar
por intenção de sua alma, no dia 30 de
Março às 19 horas, na Capela do Colégio
Militar.

Maquinista
morto jogado

na estação
O maquinista Francisco de Assis, de

50 anos, que trabalhava na E. Aimei-
da Comércio e Indústria S/A, na Ave-
nida Itaóca, 245, em Inhaúma, quan-
do viajava, às 21h de anteontem, em
um trem da RFFS/A, foi assassinado
com um tiro na barriga, sendo jogado
na plataforma da estação de Paciên-
cia, enquanto a composição seguia
viagem com destino a Santa Cruz.

A arma utilizada pelo criminoso,
um revólver de calibre 38, pertence ao
soldado da PM Décio Fernandes de
Oliveira Reis, de 37 anos, residente na
Rua Francisco Belisário, 981, em San-
ta Cruz, lotado no 14° BPM. O policiai
militar foi espancado por diversas
pessoas, segundo ele, porque julga-
ram que fosse o assassino. Décio teve
que procurar cuidados médicos no
Hospital Pedro II, em Santa Cruz, a
exemplo de Deise Gonçalves da Cos-
ta, de 21 anos, moradora na Estrada
Boa Esperança, Rua 3, ns 21, casa 6,
Aterrado do Leme, em Santa Cruz,
que levou um tiro na perna direita.

O PM, depois de medicado, esteve
prestando esclarecimentos ao delega-
do João Gouveia, da 36» Delegacia
Policial, que achou confusa a versão
apresentada. Décio contou que viaja-
va no trem quando, em dado momen-
to, esbarrou em um homem e os dois
passaram a discutir. O desconhecido,
num lance rápido, conseguiu apanhar
o revólver do soldado, de calibre 38,
que estava na sua cintura, e fez dois
disparos. O primeiro atingiu na barri-
ga o maquinista Francisco de Assis e
o segundo a pema de Deise Gonçal-
ves.

Três presos
logo após
o assalto

Antônio Fernando Macedo, de 29
anos, e seu irmão José Valmir Mace-
do, de 26. moradores em uma cabeça-
de-porco na Rua do Lavradio, 202,
quarto 3, em companhia de José Ro-
drigues de Oliveira Silva Filho, de 26
anos, assaltaram, ontem de madruga-
da, o Bar Ramoa. na Rua São Cie-
mente, 80. em Botafogo. Os três rou-
baram do comerciante Adriano Abreu
da Fonseca, português, de 42 anos, e
dos fregueses Francisco Mesquita
Trajano. 42 anos, e Jorge Antônio dos
Santos Braga, 39 anos, jóias e pouco
mais de Cr$ 30 mil. Em fuga, os
bandidos embarcaram riam táxi, ru-
'mando para o centro da cidade. José
Rodrigues conseguiu saltar no cami-
nho. tomando destino de sua casa, em
Niterói; os irmãos, porém, quando
desembarcavam na Rua do Lavradio
foram agarrados pelo cabo Botelho e
soldado Noronha, do 13» BPM, alerta-
dos por outro motorista de praça que
pressentiu o assalto. Levada para a
10* Delegacia, a dupla entregou CrS
90 mil e as jóias. Os mesmos policiais
foram até o Morro do Estado, em
Niterói, onde, no barraco 26, prende-
ram José Rodrigues Silva Filho.



8 ULTIMA HORA
Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de março de 1984

1—~TBmr
v;' \ |4.

.'/üH \''SINDICAL^

HOJE
Às Uh, na DRT, repre-

sentantes dos auxlllares de
administração escolar esta-
râo reunidos com os pa-
trões do 1» e 2* graus para
discutir o acordo salarial
com retroatividade a 1 des-
temes.

Negociações não vão
impedir paralisação

Líderes dos profissionais da área de saúde confirma-
ram ontem a paralisação de todos os hospitais e postos de
saúde do Estado e município na próxima terça-feira. E
mais: garantiram que a greve de advertência, de 24 horas,
ocorrerá independente do resultado das negociações com
o Governo, marcadas para amanhã, às 14h, na Secretaria
Estadual de Saúde. Deste encontro, além dos dirigentes
das diversas categorias, participarão representantes das
Secretarias de Saúde, Fazenda e Administração (estaduais
e municipais) e da Secretaria de Trabalho e Habitação do

Nâ próxima quinta-feira, às 17h, no Club Municipal,
haverá nova assembléia dos profissionais da área de saúde
para avaliar a paralisação e o resultado das negociações
com o Estado e Município. Serão definidos os próximos
passos da luta. . ,

Márcia Rosa Araújo, secretária da Associação dos
Funcionários do Souza Aguiar, disse que a mobilização
em torno do movimento está sendo.intensificada em todas
as unidades. Durante a greve, segundo ela, serão atendi-
dos apenas os casos de urgência com risco de vida.

A dirigente informou que, nos hospitais, os médicos já
estão sendo orientados para liberar os pacientes que
tenham condições de alta, e agilizar as transferências já
solicitadas. Desta forma, os profissionais de enfermagem e
outras categorias - que prestam serviço nas enfermarias -
ficarão mais disponíveis para atuar nas comissões de
triagem, com os médicos.

AS REIVINDICAÇÕES
Paralelamente às reivindicações específicas de cada

categoria, os profissionais de saúde lutam por melhorias
de caráter geral. Entre estas, reajuste de 120% (para os
salários menores) e de 85% (para os demais), revisão
semestral de vencimentos, efetivação dos contratados,
realização de concursos públicos, pagamento do adicional
de insalubridade e lotação prioritária para todos, eleições
diretas para diretores de hospital, equiparação dos celetis-
tas aos efetivos e melhores condições de trabalho e
atendimento à população.

As entidades estão em contato com as associações de
moradores com o objetivo de esclarecer à população que a
luta dos profissionais de saúde tem por característica
principal 

"a defesa do bom atendimento ao povo".
MÉDICOS

Os médicos do Estado e Município realizarão assem-
bléia hoje para firmar a posição da categoria em relação à
greve. Walter Mendes, diretor do Sindicato dos Médicos,
convoca os companheiros a comparecerem maciçamente,
às 20h, à ABL Eles também defendem reivindicações
específicas, como a fixação do salário profissional em seis
mínimos regionais. .

Walter Mendes afirmou que o SinMed apoia a greve
dos residentes do Centro Cirúrgico do Hospital Rocha
Faria, iniciada na última sexta-feira.

- Não é uma paralisação somente por aumento
salarial, mas em defesa dos pacientes. Não é possível que o
Centro opere sem ar condicionado, com goteiras por todo
lado, com lâmpadas queimadas e o banco de sangue e o i
raios X funcionando precariamente. Não há os medica- I
mentos necessários, faltando até antibióticos - denunciou
o dirigente.

Grupo estuda reivindicações
O governador Leonel Brizola assinou ontem decreto

constituindo o grupo de trabalho que estudará e encami-
nhará soluções para as reivindicações do pessoal da área
de saúde das redes estadual e municipal. Como represen-
tantes do Estado farão parte do grupo os secretários de
Saúde e Higiene, Eduardo Costa, e de Trabalho e Habita-
ção Carlos Alberto de Oliveira, o Caó, além do subsecre-
tário de Administração, Luís Fernando Ribeiro Matos, e a
funcionária Mariah Silva Paciello, da Secretaria de Fazen-
da. Os dois representantes das secretarias municipais de
Saúde e de Administração serão designados pelo prefeito
Marcelo Alencar. Do grupo participarão ainda os presi-
dentes do Sindicato dos Enfermeiros do Município do Rio
de Janeiro, Maria Terezinha Nóbrega da Silva, do Sindica-
to dos Médicos do Município do Rio de Janeiro, Roberto
Chabo, e da Sociedade dos Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem do Rio de Janeiro, Maria Helena Santos
Costa, e a diretora da União Nacional dos Servidores
Públicos, Maria da Glória Silva.

Psicólogo pede melhoria
Os psicólogos do Município que não foram beneficia-

dos pelo enquadramento provisório realizarão reunião
hoje às 19h na sede do sindicato da categoria (Avenida
Franklin Roosevelt, 126, grupo 703, Castelo), para discutir
as formas de luta pela conquista de melhores salários e da
inclusão no Plano.

Cláudio Smith da Silva, presidente do sindicato, disse
que a categoria sofre com a retração do mercado de
trabalho e, principalmente, pela falta de uma política de
saúde mental que atenda às reais carências da população e
aumente o número de vagas no quadro de profissionais.

Para Smith se as áreas federal, estadual e municipal
implantassem um sistema mais amplo de saúde mental,
não precisaria internar tantos doentes para tratamento
psiquiátrico, pois a assistência ambulatorial personificada
é melhor e mais eficaz, recuperando o paciente para
reintegrá-lo ao convívio social e ao mercado de trabalho.

Light não paga hora extra
Diretores do Sindicato dos Urbanitários (ex-

Eletricitários e Gasistas) vão-se encontrar terça-feira, em
horário a ser confirmado, com o presidente da Light, Luís
Oswaldo Norris Aranha, que não está cumprindo a CLT
no que se refere ao pagamento de horas extras. Luís
Carlos Machado, diretor da entidade, denuncia que em
alguns setores há trabalhadores que têm horas extras
acumuladas, perfazendo até 90 dias de trabalho.

Os eletricitários também querem o cumprimento dos
compromissos assumidos pela empresa, que prometeu
rever as punições injustamente aplicadas no ano passado.

Concentração de bancários
Bancários farão concentração pública hoje, às

17h30m, em frente à sede do sindicato dos banqueiros
(Avenida Rio Branco, 81) para denunciar à população o
descontentamento da categoria face aos baixos salários
que recebe. Os trabalhadores estão lutando, em nível
nacional, por um abono de emergência de 30%, com
garantia mínima de Cr$ 50 mil.

Na última reunião com o representante patronai,
Theóphilo de Azeredo Santos, este admitiu que "não é
interesse dos banqueiros serem os primeiros a descumprir
a política econômica do Governo".

MONGERAL COLUNA
DO SERVIDOR

Dél/o discursa dando o aeroporto por Inaugurado

Presidente inaugura
aeroporto de Confins

BELO HORIZONTE - Em rápida
solenidade, seguida de um fino
coquetel, o Presidente João Fi-
gueiredo inaugurou ontem a pri-
meira etapa do Aeroporto de Con-
fins, que já opera regularmente
desde janeiro deste ano. Recebido
pelo governador Tancredo Neves,
o Presidente permaneceu 70 mi-
nutos na obra, a maior parte do
tempo num coquetel onde foram
servidos caviar, camarão empana-
do, outras iguarias finas e whisky
"Balantines 12 anos".

Figueiredo chegou ao novo ae-
roporto às 9h40m, acompanhado
de seis ministros de Estado: o
brigadeiro Waldir Vasconcelos
(Emfa), Ibrahim Abi-Ackel (Jus-
tiça), João Camilo Pena (Indústria
e Comércio) e os generais Octávio
Medeiros, Rubem Ludwig e Dani-
Io Venturi (SNI, Gabinete Militar
e Assuntos Fundiários, respectiva-
mente). O ministro da Aeronáuti-
ca, Délio Jardim de Mattos, estava
à espera do Presidente, junto com
o governador de Minas e autorida-
des militares.

A solenidade de inauguração foi
simples: o Presidente cumprimen-
tou 43 brigadeiros, ouviu um pe-
queno discurso do ministro Délio
Jardim de Mattos, ressaltando a
importância do aeroporto, e visi-
tou parte das instalações. Depois,
participou do coquetel servido no
andar superior, e que custou à
Copaer (Comissão Coordenadora
do Projeto do Aeroporto Belo Ho-
rizonte) um preço superior a Cr$ 5
milhões. Somente os salgados eus-
taram Cr$ 3.852.000,00, cobrados
pelo 

"Buffet Maciellina".

CAVALO SELADO

O Presidente Figueiredo evitou
a Imprensa que foi mantida a
distância até mesmo dos minis-
tros. Com o governador Tancredo
Neves conversou descontraído,
durante o coquetel, por 20 minu-
tos, mas, segundo o chefe do Exe-
cutivo de Minas, não trataram
"nem de assuntos administrativos
nem de temas políticos". Um de-
putado que ouviu parte da con-

versa, porém, revelou que o Presi-
dente, possivelmente referindo-se
às eleições diretas, teria compara-
do: "Isso é como cavalo selado,
todos querem montar".

O ministro da Aeronáutica, Dé-
lio Jardim de Mattos, avisou aos
jornalistas que o assediaram: "A

hora é de calar. O que tinha que
falar já falei na hora que tjnha que
falar. Agora, qualquer declaração
política de chefe militar vai espan-
tar até vocês da Imprensa".

DOIS BOEINGS
Para levar toda a comitiva do

Presidente Figueiredo e os oficiais
da Aeronáutica convidados até
Confins, a FAB usou os dois
Boeings presidenciais, dois Avros,
três Bandeirantes, um jatinho US
usado pelo ministro Délio Jardim
de Mattos e um Xingu. A primeira
etapa do aeroporto, inaugurada
ontem, está capacitada para aten-
der aproximadamente 5 milhões
de passageiros/ano, e possui uma
pista de pouso e decolagem.de 3
mil metros.ssminiares. -*- ~7f:- _

Senado ouve Costeau
BRASÍLIA - O Senado, por sugestão
do líder petebista Nelson Carneiro
(RJ), poderá convidar o oceanógrafo
Jacques Costeau para prestar depoi-
mento sobre o que'viu e sentiu na
Amazônia, principalmente diante de
suas declarações, propondo uma alte-
ração radical no processo de coloni-
zação daquela área.

O líder do Governo, Aloysio Chaves
(PDS-PA), disse que a convocação do
cientista seria muito oportuna, mas

ressalvou, concordando com uma ob-
servação do senador Hélio Gueiros
(PMDB-PA), ser um pouco difícil tirar
proveito de uma excursão de alguns
meses, a tftulode desvendar os enig-
mas amazônicos.

Mesmo sem se opor a um eventual
convite de uma das comissões técni-
cas do Senado, provavelmente a de
Assuntos Regionais, Aloysio Chaves
lembrou que Jacques Costeau não
pode ir além de uma visão panorâmi-
ca em seus estudos na região.

CONTRADIÇÃO

Aloysio é da região amazônica, da
mesma forma que Hélio Gueiros, ra-
zão pela qual vai preferir, antes de
mais nada, ler o relatório do oceano-
grafo francês a respeito de sua via-
gem pelo Rio Amazonas. Já o senador
Gueiros, em sua intervenção, notou
que, enquanto um francês chegava ao
Rio Amazonas para levantar os seus
mistérios, o Brasil preferia lançar-se a
uma caríssima expedição à Antártida.

LM. ADMINISTRAÇÃO E
PRODUÇÃO DE VÍDEO

* FILMAGENS E EDIÇÕES *

• ^^Transferências de Frias U-MATIC para VHS e Vice-Versa. .
• Locação de Equipamentos Profissionais e Amadores.

Vkmnde de Piraiá, 547 sala 1013 - 294-8548.

h-MOVIMENTO NOS SINDICATOS-
Petroiistas

O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias de
Destilação e Refinação de
Petróleo do Estado do Rio
de Janeiro promoverá ama-
nhã e sábado, em sua sede
(Av. Presidente Vargas, 502
- 20p andar), o I Congresso
Regional dos Petroiistas e
Petroquímicos dos Estados
do Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Mirthes Xavier de
Medeiros, dirigente da enti-
dade, informa que o encon-
tro servirá para elaborar as

teses que serão apresenta-
das ao II Congresso Nacio-
nal da categoria, previsto
para maio, em Salvador.

Metalúrgicos
O Sindicato dos Metalúr-

gicos do Rio promove hoje
assembléias para os empre-
gados da Nashua do Brasil
- unidade de Botafogo, às
10b e de Campo Grande, às
14h - e da Dismac Indus-
trial, às lOh, com o objetivo
de discutir os acordos para
compensação de horário de
trabalho.
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Igreja critica
política contra

natalidade
PORTO ALEGRE - A difu-
são, pelo Ministério da Saú-
de, de métodos anticoncep-
tivos "ilícitos", é inaceitá-
vel, disse em Santa Maria
(RS), a 300 quilômetros de
Porto Alegre, o presidente
da CNBB, d. Ivo Lorschei-
ter. Ele falou sobre o con-
trole da natalidade no pro-
grama radiofônico semanal"Palavra do Pastor", quan-
do criticou o Programa de
Assistência Integral à Saú-
de da Mulher, do Governo,
na parte que trata do pia-
nejamento familiar.

Para d. Ivo, há uma "de-
masiada preocupação com
o crescimento populacional
do Brasil, a qual poderá
facilmente conduzir a uma
antinatalidade, de conse-
qüôncias tão lamentáveis
na França, Alemanha, no
Uruguai e em outros países
onde, agora, os Governos
fazem esforços e gastam
muito dinheiro para esti-
mular maiores índices de
nascimento". Não se pode
aceitar, disse o bispo de
Santa Maria, "a distribui-
ção e aplicação do "diu",
ainda que o Ministério da
Saúde declare, surpreen-
dentemente, ter-se inventa-
do no Brasil um "diu" não
abortivo".

O presidente da CNBB
chamou a atenção para a
nota da entidade, assinada
pelo bispo d. Luciano Men-
des de Almeida, advertindo
que a facilitação do uso dos
métodos anticonceptivos
usados no programa do Mi-
nistério da Saúde "cria, aos
poucos, desvalorização da
vida e permissividade mo-
ral". No mesmo comenta-
rio, d. Ivo salientou, que a
CNBB "não está de acordo
e não participou 

"da elabo-
ração do programa do Go-
verna

I AGUARDEM |
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Cf Ws e militares:
100% doINPC e 13*

O funcionalismo civil da União quer 100% do INPC do
semestre em julho - aproximadamente 67%, se a inflação
se mantiver em 10% ao mês, ou 52%, se o índice mensal
cair à razão de 2% - ao invés dos 85% propostos ao Dasp
pelo senador gaúcho Carlos Alberto Chiarelli, do PDS. A
pretensão, entretanto, não está vinculada ao excesso de
arrecadação anunciado pelo Governo federal: este servirá
como argumento para a defesa de uma das mais antigas
reivindicações da classe - a concessão do 13° salário a
civis e militares. Qualquer que seja a decisão do general
Figueiredo em relação à matéria, porém, o Governo do
Estado ficará em má situação porque, segundo o secreta-
rio de Fazenda, César Maia, não dispõe de recursos para
acompanhar os reajustes estabelecidos pela União.

As informações foram prestadas pelo presidente da
Federação das Associações dos Senvidores Públicos do
Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Confedera-
ção dos Servidores Públicos do Brasil, Marcos Venício
Gomes Pedro, que argumenta:

- O que existe até o momento é apenas o reajuste
anual concedido em duas etapas e, este ano, em um só
percentual, em janeiro, no caso dos servidores civis. O
Decreto-Lei 2.079/83 dá aos civis 65% em janeiro e o
Decreto-Lei 2.078/83 atribui aos militares o mesmo índice,
mas determinou a concessão de uma segunda parcela em
julho. Na verdade, o orçamento da União prevê um
reajuste anual de apenas 70% para os civis. O ministro
Delfim Netto queria dar apenas 40% em janeiro, mas
acabou prevalecendo uma visão de Governo menos irreal.

Explica Venício que, por força do corte nas despesas
das empresas estatais e do arrocho tributário, "a arrecada-
ção subiu muito, mas o excesso é contábil. O Governo
quer alocá-lo ao orçamento para poder utilizá-lo e, como
estamos num período eminentemente político, tudo pode
acontecer no campo social. Por que não supor que esta é a
ocasião mais propícia para a instituição do 13» salário, que
custaria aos cofres da União menos de Cr$4 trilhões,
beneficiando civis e militares?" .

Observa ainda o dirigente que a folha de pessoal civil
tem crescido na razão inversa tanto da inflação quanto
das demais dotações do orçamento federal. Isto significa
que, a cada ano, os servidores vêem reduzida a sua
capacidade de enfrentar a alta do custo de vida. Daí a
estimativa de custo do 13» salário inferior a Cr$ 4 trilhões -
contra os Cr$ 3,2 trilhões sugeridos por Delfim há mais de
dois anos.

O funcionalismo não pode aceitar menos de 100% ao
INPC de janeiro a junho - diz Venício. Se o senador
Chiarelli propõe 85% do INPC e consegue a "simpatia" do
diretor-geral do Dasp, deve haver uma artimanha nisso
tudo, mas parece fora de dúvidas de que, em julho, o
funcionalismo terá algo mais do que 40%.

ESTADO
O presidente da Fasp-RJ acredita que o governador

Leonel Brizola encontrará sérias dificuldades para seguir
o modelo federal, na hipótese de concessão do 13° salário e
de percentual baseado no INPC, em julho.

Se o Governo federal decretar 100% do INPC em
julho, na faixa de 67 a 52%, o reajuste total, cumulativo,
será de 175,5% a 150,8%, em termos nominais, resultante
da aplicação de um ou outro índice sobre os 65% de
janeiro. Ou seja, para suportar a inflação de 212%, os
federais terào melhoria 36,5% a 61,2% inferior. No entanto,
a média do reajuste estabelecido pelo Governo estadual,
em janeiro, é de 33% e a parcela de julho está prevista em
40% com a perspectiva de elevação aos índices fixados
pela União, como dispõe a Lei estadual n» 720/83. Nesse
caso, o Governo fluminense teria de conceder de 89,3% a
64,6% em julho para acompanhar o percentual federal.
Como o secretário César Maia tem dito que o Estado se
encontra sem caixa até para manter o pagamento do
funcionalismo nos níveis atuais, parece improvável que,
em tão curto espaço de tempo, sejam conseguidos os
recursos para o custeio do novo reajuste.

Quanto ao 139'salário, lembra Venício que se trata de
um compromisso de campanha de Brizola:

- Ele não terá condições de negar o benefício, depois
que o Governo federal o conceder.

Secretário debate Plano
O secretário estadual de Administração, promotor

Leôncio de Aguiar Vasconcelos, estará reunido hoje, no
Club Municipal (Rua Haddock Lobo, 359), com mais de
30 presidentes de entidades do funcionalismo, sindicatos e
Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos. Na
ocasião, serão debatidos os estudos sobre a revisão do
Plano de Cargos e Vencimentos, determinada pelo gover-
nador Brizola através do Decreto n9 6.663, de 26-5-83. O
trabalho está sendo realizado pelo Grupo Coordenador da
Revisão do Plano, criado pelo Decreto n9 6.756, de 1-9-8J,
do qual faz parte um representante do Club.

O comparecimento do secretário foi por ele confirma-
do em ofício dirigido ao presidente do Municipal, Raul
Lopes, nestes termos:"Confirmando minha presença entre tão ilustres re-
presentantes de entidades classistas, informo a V. S9 que
me sentirei muito bem em companhia dos denodados
companheiros para poder esclarecer tudo que diga respei-
to ao assunto em referência".

O encontro é aberto aos servidores em geral, em
particular os contratados e ocupantes de categorias de
níveis médio e elementar.

EM TEMPO
Agradecemos ao amigo Glori Pedreira da Silva, repre-

sentante dos auxiliares operacionais de serviços diversos
(área de atendimento) do Ministério da Saúde, o envio de
seus quatro últimos livros. Destaque para Repasses.

PAGAMENTOS - A Caixa Econômica Federal paga
ao pessoal do Ministério das Relações Exteriores; lapas -
suplementar; Ministério da Aeronáutica- Ecemar, aluguel
de casa; Ministério dos Transportes - avulso. • O Banerj
credita os vencimentos do Iperj (ativos) Corpo de Bombei-
ros, PMERJ, - grupo 07; Comlurb - grupo 03; CTC - lote
05; Cedae - grupo 05; DER, Iaserj - grupo 07; Estado -

grupo 07; Tribunal de Alçada -grupo 07; Alerj -grupo 09;
Telerj - horistas/mensalistas; CEG, Cetel, Cerj; Coderte -
grupo 04; FOSB, RFFSA, Conerj.

Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

A confiança é
feita no tempo.

Em 149 anos de existência, o Mongeral fez
mais do que amparar e proteger milhares de

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

do que qualquer outra entidade de previdência pri-
vada. Transformou a previdência supletiva em um
instrumento imprescindível ao bem-estar social.
Mongeral. 149 anos de segurança. Confiança feita

no tempo.

dBBk
MONGERAL

FUNDADO EM 1835
RIO DE JANEIRO - RJ - Av. Graça Aranha. 327 - 5° andar

Rua da Quitanda. 62 ¦ Tel: 221-3210
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I— PHTQIFe ÍT
Experience estréia
em boas condições

Seis animais estréiam na reunião de
hoje, quase todos já corridos em ou-
tros centros de turfe, onde alguns são
ganhadores. Apenas Henelle, uma po-
tranca de três anos, filha de Cavilante
II, é inédita nas pistas. A mais creden-
ciada, exatamente por estar numa
carreira favorável, é Experience, filha
de Yarling, que vai na eliminatória de
três anos perdedoras na Gávea. Expe-
rience correu duas vezes em Cidade
Jardim, entrando em terceiro na es-
tréia, quando foi favorita, pois vinha
de um bom segundo lugar em São
Vicente, e falhando na apresentação
seguinte, quando chegou na sexta
posição. Essas atuações foram reali-
zadas no final do ano passado e a
defensora dó Stud Elle et Moi está há
algum tempo no turfe carioca, tendo
trabalhos suaves no quilômetro, o
ultimo de 66s, agradando. Deve sér
encarada com respeito. No mesmo
páreo estréiam Henelle, que é zero
quilômetro, como dissemos, e Essenza
Divina, esta uma filha de Pompous
que correu uma vez em Cidade Jar-
dim, em outubro do ano passado,
terminando nos últimos postos. Pode
ser que apresente melhor padrão de
carreira aqui na Gávea, mesmo por-
que não corre há seis meses.

King Parlo, de quatro anos, descen-
de de King Boy e vem de Porto
Alegre, trazendo uma vitória e seis
colocações nas oito vezes em que foi
apresentado a correr. Está no turfe
carioca há três meses, portanto bem
aclimatado, e vai enfrentar adversa-
rios fracos, nisto residindo sua chan-
ce de vitória. Em seguida, encontra-
mos Base Son, um três anos, filho de
Fleet Son, que vem preparado de
Cidade Jardim onde venceu uma car-
reira e obteve cinco colocações em 15
apresentações. Sua vitória foi em ou-
tubro do ano passado, nos 1.100 da
areia pesada, percorridos em 69. De-
pois disto, só fez fracassar, sempre
com rateios elevados, e, agora, apare-
ce na Gávea, acreditamos que pouca
chance de êxito.

Finalmente, Deinze, filha de Albor,
de quatro anos de idade. Traz uma
vitória de Porto Alegre, registrada em
julho do ano passado, e atuações
muito fracas no final da temporada.
Na Gávea há algum tempo, estréia
com trabalhos regulares no quilôme-
tro na base de 66s. Vai aguardar
oportunidade mais favorável, porém
não vai levar muito tempo entre as
perdedoras.

Blatinada é força
na Prova Especial

Blatinada domina o campo da me-
lhor carreira de hoje, uma prova es-
pecial a ser. corrida no quilômetro. A
filha de Magnasco II vem mostrando
qualidades nas pistas, principalmente
em páreo de velocidade, já tendo
vencido três vezes na Gávea, falhan-
do, apenas, quando sofreu um contra-
tempo no alinhamento, largando pra-
ricamente fora da competição.
Descansando dois meses, Blatinada
voltou num fácil triunfo e, agora, vai
enfrentar adversárias mais fortes co-

mo Ursa e Picola Nera, que também
se encontram em ótimas condições de
treino e são éguas dotadas de veloci-
dade.

Blatinada, no entanto, tem conven-
cido mais e continua sendo apresen-
tada no ponto certo pelo treinador
Paulo Salas, uma das ultimas revela-
ções do turfe carioca na arte de trei-
nar cavalos de corrida. Assim, tudo
indica que a defensora do Stud Bar-
daylou conquiste mais uma vitória.

Palpites UH

PÁREOAPABEO
Gll Monte Vianna

1» páreo - Yonosé sempre chega ali
por perto, convidando para a próxima
e, agora, no quilômetro, acreditamos
que leve a melhor. Cesto, cuja corrida
de outro dia nâo valeu, e Crossing
Road são os principais adversários.

2" páreo - Linda Simone descansou
um pouco e volta encontrando a tur
ma desfalcada. Experience traz cre
denciais de São Paulo e deve ser
temida. Ambition chegou perto na
última e não deve ser abandonada.

P páreo - Cote Blanche é outra que
volta bem, em companhia que não
mete medo. Guida é sempre uma rival
traiçoeira e Changolita deixou boa
impressão outro dia, daí merecer ai-
gum respeito.

4g páreo - Blatinada voltou num cô-
modo triunfo e continua dominando a
situação. Ursa Maior, que anda como
nunca, e Picola Nera, que vem de
ótimas atuações, são rivais de primei
ra linha.
5" páreo - Degolador está bem acli-
matado na Gávea e aparece como
força. Mas Puskhin, que vem de três
segundos consecutivos, tem de ser
respeitado. Filhote de Burro é outro
que alimenta pretensões.
&> páreo - Tulum volta refeito de
pequeno contratempo, pronto para
impor sua superioridade na turma.
Chandor Hill vem de Friburgo melho
rado e pode pregar um susto. Kam
peão Ten, no quilômetro, é perigoso.

V páreo - My Princelet está maduro
na turma e vai ser difícil perder desta
feita. Aureliano volta de Campos me-
lhorado e pode ameaçar o favorito.
Herondi é o terceiro nome da compe-
tição.

8V páreo - Auducada está chegando
perto e é boa a oportunidade que
encontra para vencer. Doucinelli vem
de um fracasso que não deve ser
levado em conta e pode surpreender
La Tourette aparece na reserva.

9" páreo - Quinta do Sol voltou
atuando regularmente, mas ganhou
aguerrimento para a corrida de agora.
Ajaezada, que está sempre no placar,
e.Kindler, que correu muito na últi-
ma, são adversárias perigosas.

Geraldo pode voltar
ao Botafogo domingo

 ~.j„ .»..»..« A*, r.-.airfr. a nonta Ademir ioeador comumente elogiado i

REGISTRO

\u- Páreo

Yonosé - Cesto - Crossing Rqad

2V Páreo

L. Simone - Experience - Ambition

3<> Páreo

Cote Blanche-Guida-Changolita

4" Páreo

Blatinada -Ursa Maior-Picola Nera

5V Páreo

Degolador - Puskhin - F. de Burro
6V Páreo

Tulum - Chanfor Hill - Kampeão Ten

7* Páreo
My Princelet - Aureliano - Herondi

8'-' Páreo
Auducada - Doucinelli - La Tourette

9'-' Páreo

Quinta do Sol -Ajaezada -Kindler

-\

Façam o jogo
Melhor dupla:

3914
Ac de vencedor:
2°3-493-698
Ac. de duplas:

39 14-49 13-89 24
Ac de placê:

29 3-49 3-69 8-9" 10

BARBADA:
49 3 Blatinada PROGRAMA DE HOJE BOA DE UH:

6^8 Tulum

1-1 CROSSING ROAD

2-2 CESTO
NAO

3-4 KARAMAZOV
5 YONOSÉ

4-6 UDERAMAN
« Ê5 GUAPA

1-1 1.ADY CURUATA
2 AMARETA

2-3 LINDA SIMONE
EXPERIENCE

»-5 COISA LINDA
" ESSENZA DIVINA
6 LA GOBELETE

|? PAREÔ - As 19h45m
5fl| 7 |R. FREIRE

¦ 1. 100 metroí
. UUoa

J.AURÉLIO
M.ALVES

V. COELHO
W.COSTA

t Recorde: Im05.4 (RARTER)
122/03 21- 7-Bahru.h

J.M. Aragão
N. A. Silva

A. Ricardo
F. Madalena

- Dotação: Cr$ 300.000,00
1.0 NP Im02a4 3.00 • Cumberland e Alteaa

18/03
28/02

18/03
22/03

(,?- 6-Horreo 1.3 AL
39- 6-Ipê Roa» (CP) 1.1 NL

59- 6-Horreo
59- 7-Bahrueh

1.3 AL
1.0NP

Im22i2
lml2a

Im22a2
Im02a4

2,20 - Sobreaalto e Garopa
8,10 - Eacudo Negro e Hempy

37.20
8.50

Sahlb II e Kapunda
Y. Time II e Elooeida

Arco e Flecha
Com a participação do

arqueiro Renato Emílio, do
Vasco, único brasileiro que
atingiu os índices mínimos
exigidos pelo COB para dis-
putar uma vaga nas Olim-
piadas, será disputada nes-
se final de semana a segun-
da das três eliminatórias
que definirão as equipes ca-
riocas para o Campeonato
Brasileiro de Arco e Flecha,
marcado para os dias 28,29
e 30 de abril, em Belém.
Competirão o Vasco, o Mu-
nicipal e o Tijuca Country,
este pela primeira vez. Se
os arqueiros mantiverem a
performance da primeira
eliminatória, a equipe
masculina do Rio ficará'
composta de Renato Emí-
lio, Jorge de Zevedo, Wil-
liam Porto e Luís Fernando
Alonso, enquanto a femini-
na terá Cláudia Vasquez,
Arei Kempner, Daisy de
Azevedo e Ana Beatriz
Mesquita.

Biatlon
Com provas de resistên-

cia de natação e corrida,
será realizado sábado o I
Biatlon Infantil do Rio de
Janeiro, na Praia de Copa-
cabana, Posto 6. O
biatlon, assim, servirá para
estimular nas crianças o
gosto por provas de resis-
tôncia e prepará-las para
futuros triatlons. Crianças
de 10 e 11 anos vão nadar
200 metros; de 12 e 13,400;
e de 14 e 15, 600, tanto
meninos como meninas.
Todas essas provas serão
seguidas de 1.500 metros de
corrida. Tudo será feito
com o apoio do Salvamar e
as inscrições podem serfei-
tas na Av. N.S. de Copaca-
bana, 1.120 e581-A, na Vis-
conde de Pirajá, 481 e na
Conde de Bonfim, 423.

Incentivo
Com uma grande peixa-

da, muita cerveja e aquela
batucada, as equipes do
Roraima e do Amapá feste-
jaram, no Bar do Luizinho,
o empate de 3 x 3 que
obtiveram no Torneio In-
centivo Herculano de fute-
boi soçaite, no campo do
Mello Tênis Clube. As duas
equipes têm ex-
profissionais, como Beto
(ex-lateral do Botafogo e
do Madureira) e Puruca
(foi meia do Botafogo), do
Amapá; e Isaías (jogou na
zaga do Madureira) e Luizi-
nho (meia aspirante do Bo-
tafogo em 65 e 66), do Ro-
raima, que jogou com ín-
dio, Itamar, Isaías, Paulo,
Luizinho, João, Zé Luís
(César II), Marcflio e Lico
(Zorro). O Amapá foi de Zé
Carlos, Beto, Moacir, Toni-
nho, Doda, Puruca, Meta-
de, Passarinho e César.

O esperado regresso de Geraldo a ponta
direita pode ocorrer no jogo de domingo,
contra o Operário. Ontem ele treinou por
meia hora entre os titulares, que venceram
o time reserva por 2x0, gols de Bahia e
Berg. Hoje, Geraldo e Cristina, sua mulher,
vão-se encontrar com os dirigentes do Bo-
tafogo e a renovação está próxima, como
indica a sua participação no coletivo reali-
zado em Marechal Hermes. Didi, que o
escalou, disse que sua vaga está reservada,
bastandoque assine um contrato.

Esta náo foi a üníca experiência feita
pelo treinador no coletivo. O time, que
começou com Paulo Sérgio; Josimar, Cris-
tiano, Caxias e Paulo Roberto; Demétrio,
Ninho e Berg; Té, Cláudio Adão e Bahia, foi
no segundo tempo alterado em duas posi-
ções, como permite o regulamento em caso
de jogos oficiais: uma foi a entrada de
Geraldo no lugar de Té; a outra, que evi-
dencia a dúvida do técnico quanto ao meio
campo, foi a substituição de Ninho por

São Paulo apela
se sair da Copa

SÃO PAULO - Se o São Paulo for eliminado do Grupo I
pelo Goiás e ficar em segundo lugar no índice técnico, o
clube entrará na Justiça para garantir sua permanência
na Copa Brasil. O presidente Douglas Dallora é contra o
aumento do total de clubes para a terceira fase, mas
também não concorda com a alteração no artigo T> do
regulamento da competição, que reduziu para apenas um
o número de classificado pelo índice técnico, deixando a
outra vaga para o campeão da Taça CBF:

- Depois de nos ter enviado o regulamento da Copa
Brasil, a CBF modificou o item relacionado à classificação
pelo índice técnico. Mas no meu regulamento náo está
escrito que o segundo colocado pelo índice será substituí-
do pelo campeão da Taça CBF. Por isso, acho que o clube
que se sentir prejudicado vai recorrer. E o São Paulo está
incluído nessa lista.

Dallora desmentiu que o clube, através do diretor
Marcelo Martinez, já teria acertado com o Fluminense a
troca de Careca por Delei, Paulinho e Ricardo, proposta
sugerida pelo campeão carioca.

SANTOS
O adiamento em 24 horas do jogo com o Fortaleza -

será amanhã em Fortaleza - foi recebido com satisfação
pelo Santos, que vê maiores chances de recuperação para
o volante Dema, contundido no joelho. Formiga já tem o
time definido e depende apenas da recuperação do apoia-
dor Se ele for vetado, Lino atuará na cabeça-de-área,
entrando Ronaldo na ponta esquerda. A contratação do
meio-campo Denô, do Sport Recife, deve ser concluída até
o final de semana, pois o clube pernambucano concordou
com a troca envolvendo Serginho Dourado, Careca e o
empréstimo do zagueiro Fernando.

PALMEIRAS
Fausto ou Cléo, ao lado de Rocha e Jorginho, é a dúvida

de Carlos Alberto Silva para o jogo de amanhã, no
Morumbi, contra o CRB, decisivo para a classificação do
Palmeiras à terceira fase da Copa Brasil. A tendência é
pela escalação de Cléo, jogador mais ofensivo, pois o
Palmeiras precisa vencer a partida de qualquer jeito.

Ademir, jogador comumente elogiado por
Didi.

Embora torça por uma vitória do Améri-
ca sobre o Coritiba, Didi manifestou sua
confiança em que isso não será fundamen-
tal para o Botafogo. Isso porque o treina-
dor, depois de analisar a classificação de
vários times em todos os grupos, concluiu
que uma vitória sobre o Operário deixa
como quase certa a classificação do Botafo-
go pelo índice técnico. Segundo esse crité-
rio, criado pela CBF, entra na terceira fase,
além de dois por grupo e do campeão da
Taça CBF, um 16* clube, aquele que, entre
os demais e independente de grupos, hou-
ver somado mais pontos.

Enquanto Geraldo está por renovar, Ale-
mão, cuja permanência no clube se dificul-
ta cada vez mais, diz que espera um acorde
do Botafogo com o Verona, que tem um
dirigente no Rio tratando da compra de seu
passe.

,,. , • -,-y.v •; ..n.nra 122/03 49- 7-Bahru.h -aí- 1.0NP Im02a4 31.30 - Hubrle e G^mbetora

í 1l'gONÇALVES lllraaç. |24/03 69- 6-Pampa Glrl 1.0 AM ImOJ.l 25.50 - Zorron . Que Criei.

2, PAREÔ - A. 20hl5m - 1.000 metro. - Recorde: 59.2 (CHAPELER e HATU); Dotação; Cr$ 600.000.00

AMBITION
HENELLE
SNOW DOUGLAS

C. A. MAIA
E.BARBOSA

C. LAVOR
.T.AURÉLIO

Ap.4
Ap. 3

Ap.4

W.COSTA
G. GUIMARÃES Ap. 3

B. FONSECA

O.M.Fernandes
A.Orciuoli

R. Carrapito
H. Tobla»

G.L. Ferreira
G. L. Ferreira
W. Penela»

11/03
23/02

23/02
IG/11

29- 9-Neomea
79- 9-Filéria. ti-

1.0NL
1.2NL

lm01.4
lml5.

4.80 - Curuatá « 5o Long
21,40 * Barbi e Jovem

49- 1 -Faleria. 1.2NL lml5. 2.10
69-12-Cordobe.a»(SP)l.l NE lm09.3 2,30

G, Ducado e Eilalinda
Yearllng e Boletinha

03/03 89-IO-Ogive 1.3 AL lm22.
29/09 89- 9-Haereology6P)1.2NL lml5.8
01/03 59-14-tpacaray 1.0 NL lm01.3

19, 30 - Cuore e Iriitéla
6,40 - Pompoua e Rlyebelle

25,40 - Eli Khan e Aleter?.

22/0356 6J.M.SU.VA ,..™  Sl^'"' .-i*! !=ü?-¦ .íi!?;:êà!Stín?^í3ai'.n
W :?'S« 

Af:!r:S.. Í7»; 
"Tn-BuNcoL-.f- l.S;AL lm20.4 76.60 -Soo. Park-reAlín.

PAREÔ 
'- 

A, 20h40m - 1.000 me.ro. - Recorde: 59.2 (CHAPEL1ER e HATU) - DeUcSo.Cri1400. 000, 00 we

CUIDA 571 7 II. FREIRE J.G.Vieira 02 03 39- 7-Plecol. Nera . 1 NL m07.Z 9,70.. 
£^7.

CAUANDRA DO SUL 511 2 E.BARBOSA Ap. ^A.Orciuoli 22/03 39- 5-Pre.en.a -af- 1.0 NP lm03* ..C0

Xadrez

39

2-3 FACCIA
4 CHANGOLITA

3-5 DAGALINA
6' PRETENSA

C. LAVOR
G.F. SILVA

C. A. MAIA
R. COSTA

Ap.4 S. M. Almeida
Ap. 3

AP ..Ap. 3

J.C. Quintai

C.Morgado N.
j. L. Piotro

26/01
19/03

01/03
22/03

- 6-Dieta
-10-Klrcaater

7-Take»k
5-Pallia -aí-

I.0NP
1.0NL

1.0NL
1.0NP

ImOl.
Im01.3

lni01.3
lm03.

4.60
25.80

Juca e Pocket Money
Texano e Avenir 13

17.30 - Valeeur e Zajallna
2.70 - Acaao • U.Braiflia

1-1 URSA MAIOR

2-2 PICOOLANERA

3-3 BLATINADA
HARIDI

58

4-5
6

1-1
2

SOTIZIANA
DICTA

PUSKHIN
MAKALU

R. FREIRE

J.PEDRO F9
F. PEREIRA F9

G. Ulloa

P.SalM
G. Feijó

02/03 19- 7 -Uraa Maior 1.1 NL lm07.2 2,30 - Huc.on e Catmandu

12/03
17/03

1?- 4-Gaxeta *
59-IO-Hatu -d-

1.0NL
1.0GL

lm01.2
56.4

1,10 - Magnaico U • Atinada
27.00 - Heathen e Wlrala

SARAJEVO (Iugoslávia) -
Ao derrotar o iugoslavo
Gorandizdar, o Grande
Mestre Internacional suíço
Victor Korchnoi assumiu a
liderança do torneio de xa-
drez que se realiza em Sa-
rajevo, na Iugoslávia, com
5,5 pontos. Em segundo lu-
gar está o holandês Jan
Timman com 5 e em tercei-
ro o iugoslavo Milan Dras-
ki com 4,5 pontos.

LAVANDERIA EVERESTE
Oferece um alto padrão de qualidade

na lavagem e desinfecção de:
UNIFORMES E
MACACÕES.
TOALHAS DE
MESAE
GUARDANAPOS.
TOALHAS DE
BANHO E
ROSTO.
LENÇÓIS E
FRONHAS.

Indústrias - Comércio
Restaurantes

Churrascarias e Clubes
RECOLHIMENTO E ENTREGA IMEDIATA

PREÇOS SEM COMPETIDORES.
TELS: 391-2474 e 352-1177

'í jà». 11HI

Sr

Seieçâo de
vôlei faz

jogo-exibição
A seleçáo masculina de

vôlei viaja hoje para Ma-
naus, onde a noite faz um
jogo-exibiçáo inaugurando
um novo ginásio coberto da
capital amazonense, e ama-
nhã, às 13h50m, segue para
o México e depois para Cu-
ba. A Seleçáo Brasileira, já
respeitada como uma das
melhores equipes do vôlei
masculino mundial, fará
seis amistosos contra Cuba
- dias 2, 3, 5, 7. 9 e 10 de
abril - retornando ao Rio
no dia 14 para reiniciar os
treinos antes de nova ex-
cursáo, desta vez à União
Soviética, Polônia e Iugos-
lávia.

A Seleçáo Brasileira vem
de quatro vitórias sensacio-
nais contra o Japão, que
recentemente conquistou a
Copa Asiática vencendo a
China, e mesmo assim o
técnico Bebeto de Freitas
náo quis fazer previsões de"perfeição do estágio" da
equipe:

- Ainda estamos na fase
inicial do trabalho e não
nos consideramos favoritos
de nada - diz Bebeto. Te-
mos uma grande equipe, es-
tamos em condições de lu-
tar por uma medalha em
Los Angeles, mas não esta-
mos ainda no ponto ideal.
Na verdade, ainda estamos
começando o nosso traba-
lho e queremos chegar
mais longe do que essas
vitórias sobre o Japão.

América vai
sem os pontas

a Curitiba
O América deve mesmo

ir sem os dois pontas titula-
res a Curitiba, no sábado à
tarde. Süvânio já foi de-
signado para substituir a
Gilcimar, impossibilitado
de jogar porque foi expulso
de campo no último domin-
go, enfrentando o Botafo-
go. Ontem, o médica José
Tavela deu poucas esperan-
ças a Gilson de liberá-lo até
domingo. Isso levou Gilson
Nunes a adiar a escalação
do time para amanhã, após
o coletivo-apronto. É pro-
vável que Framber faça sua
estréia na equipe, que for-
maria com Gasperin; Dona-
to, Paulo Nelli, Maxwell e
Jorginho; Serginho. Gilber-
to e Moreno; Süvânio, Lui-
sinho e Framber. Ontem
houve físico de manhã e
técnico-tático à tarde.

5l$REo^i&;^

2-3 FILHOTE DE BURRO
NARDO
KLIPPER

3-6 DEGOLADOR
» DAHLAK
7 AUSCO

4-8
9

10

1-1
2

2-3
4

3-5
6

4-7
S
9

1-1
2

2-3
4

3-5
6

1-1
2

2-J
4

KING PARLO
MAQUINE
TEVIOT

KAMPEAO TEN
HELMET
ACHEGO
BIG HAND
CHANDOR HILL
BOM BOM
BASC SON
TULUM
JET PLANE

MY PRINCELET
KEEP BLOOMTMG
PROSAICO
BIGHORSE
HERONDI
AURELIANO
SENEGAL
TIO PEDRO

LA TOURETTE
DEGRETA
URUGUAYA
DOUCINELLI
NOSTRA DAMA
DAN DA RIDA
SNOWLINE

I. BRASILIENSE
V.PADILHA
U.MEIRELES
J. PEDRO F9
D.GUIGNONI
G.GUIMARÃES Ap. 3
W.COSTA
F. SILVA

D. Netto
W.O.Varga.
C.H.Coutinho
W. Peder.ien
J.P.Oliveira
G. L. Ferreira
G.L. Ferreira
J. B.Silva

R. FREIRE
P.C. PEREIRA
J.L.MARINS

PAREÔ -A. 22hÒ5m

19/03
19/03

29/01
19/03
27/02
15/03
26/02
12/12

b-Be Barbar
6-Be Barbar •

L.C.Rel. 12/"
A.Orciuoli 22/03
S.França 15/03

1.000 metroi - Recordo: 59§2
F. PEREIRA F9
G.GUIMARÃES Ap. 3

J. AURÉLIO
E.R. FERREIRA
W.GONÇALVES
C. LAVOR Ap.

W.Melrelea
S.M.Almeida
V.Nahid
J.E.Soum
O, Cardoeo
S, Mo ralei

R. FREIRE
I J.M.SILVA
1 W. COSTA

í PAREÔ - A. 22h35m

16/10
08/03

8/03
18/03

08/Í2
10/03

P. Sala.
í. Amaral

,F, Madalena

13NL' Im22a3 2,40 - KurymUn e Brincadeira
l'.3NL Im22a3 2,40 - B.Draam e Fatia

1 4 AP Im27a2 2.90 -. Tenlno • Cmllé
1.3NL Im22a3 14.40 - Rufíua • Arladne
1.0 NL lm02a 5.90 - Ludlo « Opal

1.0 NL lm03il 1,80 -Naipe e P.Finene.
1.3 AL lm20.l 2.40 . Sobre.alto e Fandellta
1.6 NM lm43.1 10.40 - E.tentor e Kaabah

79- 9-TioTu((yMRS)1.2GL lml2.1 5.10 - King Boy a Parlante
59- 9-Jeronlmó-af- 1.0NP ImOlaS 5K 40 I- Plu B.Uo e V.locity
79- 7-Chanjuelro -I- 1.0 NL lm03al 30.40 - Hud.on e Glmenaa

(CHAPELCER e HATU) - Dotaçio: CrS 600.000.00

59- 6-Enantico 1.2 AP ImlS.I 4,90 - Hang T.n . Bu.tan.r.
89- 8-M1.ter Salão 1.2 NL lm!4.4 29,00 - Juca . Convicção

59- 7-Chorua Une • 1.0NL Im01i4 1.70 - Loerle e Mannlkln
69- 7-Choru. Llne 1.0NL lm01.4 28,20 - Fr.e Hand e Jlolon

2?- 9-Tanguelro
5?~ 6-Be Barbar
99- 9-Bairro Chie»
2?- 7-Changuelro
5?» 5-Quartrocento
59- 5-Queru.h

AVANTPREMIERE ESPECIAL
-In ¦ VOCÊ SERÁ' UM DOS

£rV- pR|/V\EIROS A ASSISTIR
/

79- 7-Klbo.h
19-11-Huno.

1.0 NU
1.1 NL

ImllOat
lm0S.4

2.60 - Depreeaa e Hatr
3, 50 - Fleet Sen e Enchova

57
58
58
5»
58
56

58
58

E.BARBOSA
C. BITENCURT
J.B.FONSECA
A.SOUZA
R. VIEIRA
W. COSTA
M.ALVES
C.A. MAIA

109-14-C.DreamMSP) 1.0GL 58.8 9.80 - Fleet Son • Ca.bah
49- 5-ZÍ Pr.tlnho 1.1 NL lm08e 3.80 - Ja.mln • Kamakura
79- 8-Ml.t.r Salão 1.2 NL Iml4i4 6.40 - Eabirro . Bonlna

• 1. 300 metroa - Recorde: lml8. (BÀRTER e VELADO) - Dotação: Cr$ 400.000. 00

17/03
23/02
08/03

Ap. 3 J. P. Oliveira
A. Vieira
J.L.Plotto
S.França

Ap, 3 A. V, Neve.
G. L. Ferreira
N. A. Silva

Ap. 4|E. Borlonl

22/03
22/03
30/01
19/03
22/03
09/03

28/02
22/03

29- 7-Acteur -af-
6?- 7-Acteur
5?- 8-Great Enemy
49- 6-F.Star -af-

4?- 7-Acteur -af-
59- 6-JubU (CP)
39- 6-Seataco (CP)
59. 7-Acteur

1.3 NP
1.3 NP
1.0 NP
1.0 NL
1.3 NP
1.3NL
1.3 NL
1.3 NP

lm2Ja 1.J0 - F. Boy e H, Princea.
Im23. 6.10 - Trattelfio e K. Fancy

lm01.2 2.40 - Aceao • HiaUria
Im02e3 6.20 - Louvoie e Blequlnha

lm23. 18.20 - Relutante e Pra.nha
lm24a 2,00 - Vaaquairo e NaalrU

lm23a 8.80 1'oly Boy e Quênia
ImlSe 27.60 - Cardlngo • Geluva

$r.O Filme Sensação de Mi
somente HOJE
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sm üsgjj ssí i^o-4
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VENHA RIR.
VENHA CHORAR. ' 
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•VENHA SE \«&S •''>¦%

EMOCIONAR... t IjOff *• V
COM O MAIS
APLAUDIDO
FILME DO ANOI

pAREO./a; 23h00m - ,. 3o'o r,,,„. --cord. Irn... IBARJER.VELADO,^«'^ "^

4-7
8
9

l-l
2

2-3
4

3-5
6
7

4-8
9

10

AUDUCADA
JIUCATA
SOB MEDIDA

KINDLER
JACKELINE COURT
HAGLURA
PITER'S LADY
AJAEZADA
DEINZE
QUISIONE
CANTAKA
X1CANE1RA
QUINTA DO SOL

57
57
57
57

57
57
57
57
57
57

R. FREIRE
C. LAVOR

|L.C.Rele
Ap. dM.NidevIaV

W.COSTA
F. PEREIRA F9
J. AURÉLIO
G. GUIMARÃES Ap. 31
M. ANDRADE
C.VALGAS
E.R.FERREIRA
JZ.GARCIA

S.França
lA.A.Stlva

;.U Ferreira
j. L. Ferreira
i.B. Silva
L,A.F«rnande.
[j.C.Coutlnho
A.V.Nevee

10/03
19/03
18/03
19/03
02/03
18/03
02/03
10/03
02/03
10/03

l 6 jL,vn«uan !--¦ -

99 PAREÔ - A. 23h30m - I, 100 metro. - R corde:
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

W. COSTA
P. TON1NI
C.A. MAIA
J.GARCIA
R.CARMO
G.F. SILVA
P. C. PEREIRA

Ap.4

Ap

G. U Ferreira
Madalena

A.SOUZA
G. GUIMARÃES V .
U.MEIRELES

W. Peder.en
D, Jorge
J.B.SUV.

Ap. 3 G. UUoa
R.S.Rolln
S.França

Câmara
1S'.T.CC.H.C

12/03
01/03

15/03
22/03
15/03
24/12
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Sócrates dáídéiãpara sucessão de Parreira

iretas a técnico
Romerito
faz gol na

estréia
ASSUNÇÃO - Mesmo sem jogar bem
o Fluminense derrotou ontem, no Es-
tádio Defensores Del Chaco, o fraco
combinado Cerro Portenho-Sol dei
America, por 1 a 0, gol de Romerito,
que fez sua estréia com a camisa do
Fluminense. A partida foi disputada
sob forte temporal no início, o que de
certa maneira atrapalhou o desempe-
nho das duas equipes.

Se o Fluminense não foi bem, pior
esteve o combinado paraguaio que,
curiosamente, ficou concentrado em
hotéis diferentes. Romerito voltou a
mostrar que é um bom jogador. Mes-
mo sem ter ainda grande entrosamen-
to, o jogador foi o responsável pelas
melhores jogadas de ataque do Flu-
minense, notadamente durante o pri-
meiro tempo.

O gol da vitória foi aos 23 minutos
do tempo final. Assis, em excelente
jogada, centrou de costas da linha de
fundo e Romerito completou de cabe-
ca, sem defesa para o goleiro Ayala.

TIMES

Fluminense - Paulo Vítor (Ricardo
Lopes); Getúlio, Duílio, Ricardo e
Branco; Leomir, Delei e Assis; Wilsi-
nho, Romerito e Tato (Paulinho).

Cerro-Sol dei America - Ayala; Ca-
balero, Aranda (Rios), Lopez e Garay;
Jara, Olmedo e Mendonça (Mercado);
Perez, Alfonso e Cartamã.

Juiz - Lúcio Gonzalez (Paraguai).
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SÃO PAULO - Apesar de considerar
Parreira "um carinha legal que ja-
mais teve condições de transformar,
os conhecimentos teóricos em práti-
ca", Sócrates faz sua maior crítica ao
esquema de trabalho que a CBF dá
aos técnicos na Seleção Brasileira.
Sugerindo até um plebiscito nacional
(tipo eleição direta) para indicar o
sucessor de Parreira, o jogador do
Cormtians declara que "não adianta
ficar trocando de nome se a estrutura
continua a mesma".

- Enquanto não forem oferecidas
condições e apoio para um trabalho
sério, o futebol, e a Seleção é o seu
maior reflexo, vai continuar perdendo
- acrescentou.

Zenon, meio-campo do Coríhtians,

'V'.M(<.W
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PONTARIA AFINADA

MÉXICO - Grande parte dos atiradores
inscritos para os Jogos Olímpicos de Los
Angeles começará a afinar suas pontarias
durante o Torneio Benito Juarez, que se"
realizará na capital mexicana entre 1 e 17
de abril. Das 32 delegações que participa-
rão da disputa, 99% estarão integrados por
seus representantes nas Olimpíadas, inclu-
sive o Brasil, que participará com 25 atira-
dores.

CRB CONFIANTE
MACEIÓ - A delegação do CRB viaja
hoje, às 16h5m, para São Paulo, se hospe-
dando no Hotel Danúbio, onde enfrentará
o Palmeiras amanhã, às 21h30m, no Mo-
rumbi, decidindo uma vaga para a próxima
fase da Copa Brasil. Mesmo com a obriga-
ção de vencer e ainda torcer pelo Fortaleza
contra o Santos, os jogadores estão con-
fiantes e acreditam que possam surpreen-
der. A vitória sobre o próprio Palmeiras, no
turno, nesta capital, foi o tema principal da
conversa do técnico China para motivar os
jogadores, assim como o empate com o
Santos, na Vila Belmiro. Seu objetivo é
provar que o CRB está capacitado e não
foi por acaso que chegou a esta posição na
Copa Brasil. O time está definido com:
Márcio Francisco; Melo, Beto, Gilnei e
Reinaldo; Ricardo, Coca e Jorge Siri; Iva-
nildo, Joãozinho Paulista e Rubens Vieira.

LOTO 180
Quem acertar a quina no concurso 180

da Loto receberá o prêmio de Cr$
823.517.427, já descontado o Imposto de
Renda. De acordo com o movimento extra-
oficial, foram vendidos 31.848.839 cartões,
que proporcionaram uma arrecadação to-
tal de Cr$ 8.714.470.130, com a média de
Cr$ 273,62, por cartão. O prêmio líquido
para os acertadores da quina, quadra e
temo é de CrS 2.745.058.090. Se não houver
acertador da quina, ficará acumulada para

próximo concurso a soma de Cr$
549.011.618. O sorteio das cinco dezenas
será amanhã, às 9 horas.

ESTUDIANTES PERIGA

BUENOS AIRES - O Estudiantes de La
Plata ficou à beira da eliminação da Taça
Libertadores da América ao empatar em 1
x 1 com o vice-campeão do Paraguai,
Sportivo Luqueno, em partida pelo Grupo

do torneio. O jogo foi disputado no
estádio do Estudiantes.

OLIVERA EXAMINADO
;BELO HORIZONTE - Dependendo do re-
sultado do exame a que será submetido
hoje, em São Paulo, o zagueiro uruguaio
Olivera, do Atlético Mineiro, poderá operar
a coluna. Num exame preliminar, feito em
Belo Horizonte, foi detectada uma hérnia
de disco que, se confirmada no novo exa-
me a ser realizado no Hospital da Benefi-
cência Portuguesa, exigirá uma interven-
ção cirúrgica.

BANGU MOVIMENTA
Para não deixar os jogadores fora de

forma, o Bangu faz sábado mais um amis-
toso em Moça Bonita. Desta vez vai pegar
o Tupi. de Juiz de Fora, contra quem jogou
há pouco naquela cidade. O Bangu tam-
bém enfrentou o Olaria na semana passada
e o supervisor Catuca diz que o time
precisa estar cem por cento para a even-
tualidade de ser acertada alguma excur-

Flamengo entra hoje
na 2- guerra da Taça

TORNEIO DIFÍCIL
Apenas os quatro primeiros classificados

no Pré-Olímpico de Basquete terão vaga
nos Jogos de Los Angeles. O Brasil estréia
nesse torneio, o mais importante do ano
para a Confederação Brasileira de Basque-
te, contra o Uruguai, dia 15 de maio, no
Ibirapuera. Depois joga dia 16, contra o
Panamá; 17, contra a Argentina; 19, contra
o México; 20, contra Cuba; 22, contra a
República Dominicana; 23, contra o Cana-
dá; e 24, contra Porto Rico, no último jogoda competição. No ano que vem participada Copa Cristóvão Colombo, que foi trans-
ferida da Argentina para Porto Rico. Vai
ser «rs setembro, com a participação do
atua! campeão, os Estados Unido», e nwis
,setep«£ses.

BARRANQUILLA - As mesmas difi-
culdades encontradas em Cáli - vio-
lência.e intimidação do adversário e
passividade do juiz - deverão ser
enfrentadas hoje pelo Flamengo, na
sua segunda guerra pela Taça Liber-
tadores. O ume tem condições de se
isolar na liderança do seu grupo, mas
terá que suportar, contra o Atlético
Júnior, as 20 horas - 22 horas de
Brasília, no Estádio Romelio Marti-
nez, o mesmo trio de arbitragem que
atuou no empate em 1 x 1 com o
América.

Desta vez, no entanto, Cézar Paga-
no, o péssimo árbitro da última parti-
da, ficará como auxiliar, recaindo a
escolha sobre Edison Perez ou Carlos
Montalban. Mas, assim mesmo, "está
tudo armado", como denunciou o
procurador-geral do Flamengo, Mi-
chel Assef. Na sua opinião, há uma
grande discriminação contra clubes
brasileiros na Libertadores pelo fato
de representarem o único pais de
língua portuguesa do continente:

- O sentimento hispânico é terrível.
Todos se unem contra nós. Mas temos
mais futebol e vamos ganhar.

A equipe está praticamente defini-
da, já que Leandro, que sofreu uma
entorse no joelho esquerdo, difícil-
mente terá condições de se recuperar
a tempo, devendo permanecer Júnior
na lateral-direita e Adalberto na es-
querda. Para o comando de ataque, o
técnico Cláudio Garcia definiu a pre-
sença de Edmar no lugar de Nunes,
que foi expulso e cumprirá suspensão
automática. O time será este: Rllol;
Júnior, Figueiredo, Mozer e Adalber-
to; Andrade, Bigu e Titã; Lico, Edmar
e Adflio.

O anúncio, feito por Michel Assef,
de que na próxima segunda-feira toda
a diretoria colocará seus cargos à
disposição, permitindo ao presidente
George Helal fazer o remanejamento
que julgar necessário, foi recebida no
Rio com surpresa e revolta por vários
vice-presidentes, que se reuniram on-
tem na Gávea para discutir o assunto.
A decisão, revelada por Gilberto Car-
doso Filho, vice de futebol, é esta:
"Ninguém vai pedir demissão. Só sai-
remos se formos demitidos pelo presi-
dente".

Zico fala ,
até em venda

"Se Lamberto Mazza não tem como
formar um grande time, que me ven-
da." A declaração à Rádio Nacional é
de Zico, que soube da sua provável
venda e a de Edinho pelos jornais. O
jogador disse que hoje ou amanhã
deverá conversar com o presidente da
Udinese, Lamberto Mazza, que depois
da saída do diretor geral, Franco Dal-
Cin, ameaça vender os dois brasilei-
ros da equipe.

- Essa entrevista de Mazza deve
fazer parte de uma pressão psicológi-
ca, mas não sou mercadoria. Não
aceito essa explosão dele - acrescen-
tou Zico.

O jogador informou que há uma
guerra pelo poder no clube italiano
com a saída de Dal-Cin e que o
presidente estaria anunciando essas
vendas de jogadores para formar um
forte time. Zico inclusive está dispôs-
to a deixar a Udinese, pois "se ele não
sair dessa briga, deve me vender."
Ainda se recuperando de uma contu-
são, que o deixará parado por seis ou
sete dias, tanto que só voltará a jogar
contra o Torino, no dia 15, Zico acha
mesmo difícil vir com a equipe na
próxima semana para o amistoso com
o Internacional, no Beira-Rio, como
comemoração dos 75 anos do clube
gaúcho.

Edufoi alvo de muitas brincadeiras

Jogadores olham
para Edu como novo
técnico da Seleção

A cotação do nome de Edu para a
Seleção Brasileira transformou-se
no tema dominante de todas as con-
versas ocorridas ontem em São Ja-
nuário. E o treinador por mais que
tentasse fugir do assunto, terminava
por abordá-lo, envolvendo-se invo-
luntariamente nas inevitáveis brin-
cadeiras. Os próprios jogadores, que
não quiseram se estender em co-
mentários, logo passaram a
entreolhar-se sempre que Edu se
aproximava de qualquer rodinha,
arriscando frases irônicas:

"Esse é o homem". "Olha o ho-
mem af". "Ele está com tudo, ago-
ra". "Agora eu vou para a Seleção".
Tudo isso foi considerado normal e
até saudável por Edu que, animada-
mente, admitiu estar o grupo mais
motivado. Para ele, o simples fato de
ser cogitado gera um estímulo con-
siderável ao seu time.

E não faltaram as mais variadas
perguntas ao treinador: Vai levar o
Severino (roupeiro)? Já tem o time

A esta indagação, Edu fez questão
de responder: "Escalo sim. Meu time
já está escalado para domingo e é
este: Roberto Costa; Edevaldo, Ne-
nê, Ivan e Aírton; Pires, Geovani e
Arturzinho; Mauricinho, Marcelo e
Mário.

Depois de algumas risadas, o téc-
nico disse que seria muito pretensio-
so se já anunciasse a sua equipe,
pois por enquanto só pensa no Vas-
co e não tem nem convite da CBF.
Mas. adiantou que se houver a indi-
cação, assim que ela for oficializada,
terá imediatamente os nomes dos
jogadores que formarão a sua Sele-
ção.- Escalaria um time bem ao meu
estilo. Alegre, criativo e solto.

Edu declarou que imporia uma
condição à CBF: trawr sempre que
ele necessitasse os craques brasilei-
ros que estáo no exterior. Sobre as
restrições feitas a uma suposta ima-
turidade sua, argumentou: "O verde
fica seguro, o maduro cai". E acres-
centou: "Pele foi campeão mundial
com 17 anos".escalado?

Treinador vê time favorito

que nunca escondeu sua revolta con-
tra Parreira, por não ter sido convo-
cado em 83, agora acredita que pode-
rá ter uma chance de voltar a Seleção
Brasileira. Próximo de completar 30
anos, no sábado, Zenon prevê que "o

fundamental é chamar um profissio-
nal de dentro do futebol, alguém que
conheça nossos jogadores. Há ainda
bom material humano, basta saber
trabalhar com ele - completou o joga-
dor com uma dose de crítica a Parrei-

No Palmeiras, o técnico Carlos Al-
berto Silva espantou-se com a salda
de Parreira, que 

"não podia ™™r,
mais, principalmente porque o nível
do futebol brasileiro nunca esteve tão
baixo. E não vejo nenhuma possibih-
dade de melhora a curto prazo".

O técnico Edu voltou a
manifestar-se ontem absolutamente
confiante no êxito do time do Vasco
que é, na sua opinião, um dos favo-
ritos para a conquista do titulo bra-
sileiro "se mantiver e, principalmen-
te, melhorar o nfvel das boas atua-
oões que vem produzindo". Para ele,
o elenco do Vasco já alcançou o
equilíbrio no tocante ao rendimento
físico, faltando atingir a perfeição
na parte técnica e tática. Isto por-
que o desempenho de alguns joga-
dores ainda não chegou a revelar o
seu verdadeiro potencial.

Guedes não escolheu o técnico
"Se eu não estou dizendo quem é,

vai tumultuar o quê?". O diretor de
futebol da CBF, Dílson Guedes, co-
mentou dessa forma a preocupação
de vários dirigentes de clubes com a
possibilidade de ser feito logo o anún-
cio do novo técnico da Seleção Brasi-
leira. Para tranqüilizar a todos que
lhe telefonaram ontem, Dílson Gue-
des garantiu que, se for escolhido um
técnico de um dos disputantes da
Copa Brasil, a contratação só vai ser
anunciada depois que esse time dei-
xar a competição ou, se for à final,
assim que a Copa acabar.

Existe uma única possibilidade do
nome do técnico ser logo divulgado:

Telê: mal é
a estrutura

 "~*

se ele estiver trabalhando no exterior.
Ao admitir essa hipótese, Dílson Gue-
des trouxe à tona o nome de Nelsi-
nho, atualmente dirigindo o time ára-
be do Al Ahin. Nelsinho {é,
reconhecidamente, um treinador que
agrada ao presidente Giulite Couti-
nho, cuja interferência na escolha foi
menosprezada por Dílson Guedes:
"Ele me deu todos os poderes para
fazer a escolha", garantiu.

Evaristo de Macedo também foi
falado, mas o primeiro da lista conti-
nua sendo Edu. Outro cotado, Didi,
ficou satisfeito ao ver seu nome apon-
tado por populares numa enquete da
televisão.

Zagalonem
quer pensar

ZagaloTelê

SÃO PAULO - "No mínimo deve-se
preparar a equipe por dois anos sem
se exigir vitória imediata", declarou
Telê Santana, técnico da Seleção Bra-
sileira da Copa de 82, ouvido pela
Imprensa paulista em Jeddah, na Ará-
bia. Telê acrescentou que a mudança
de treinador não resolverá os proble-
mas da Seleção, porque "o mal é a
estrutura falha do futebol brasileiro".
Segundo Telê, o sucesso do próximo
técnico da Seleção dependerá princi-
palmente da alteração no esquema de
trabalho da CBF.

Apesar de dizer-se incapaz de dar
conselhos, Telê Santana acha indis-
pensável que o substituto dev Parreira
tenha a "simpatia da Imprensa, do
público e dos jogadores, além de dis-
ciplina com diálogo." E acrescenta:
"Sem ganhar a confiança do grupo, é
impossível exigir seriedade e empe-
nho".

O treinador brasileiro na Copa de
82 também tem uma idéia sobre a
mudança que a CBF deve fazer no
caso da escolha do sucessor de Parrei-
ra: "Não pode haver experiências
com técnicos. Deve ser contratado
alguém sempre tendo em vista uma
Copa do Mundo. Nunca se tatear com
uma Seleção."

"Agora vim para ficar. Em seleção
nem pensar." Coincidentemente um
dia após a saída de Parreira da Sele-
ção Brasileira, Zagalo voltou da Ará-
bia Saudita, onde dirigiu a seleção
nacional. Técnico da seleção nas Co-
pas de 70 e 74, Zagalo admitiu mesmo
que nem pensa ainda em dirigir clu-
bes. "Por enquanto quero só descan-
sar. Depois podemos tratar disso."

O certo é que Zagalo parece que de
modo algum aceitaria um convite pa-
ra substituir Parreira. Primeiro apon-
ta seu grande desinteresse em voltar
a ocupar um cargo, "muito desgas-
tante, que exige responsabilidade em
demasia e resultados imediatos." Em
seguida lembrou que ficou mais de
dois anos fora do País estando desa-
tualizado com o futebol brasileiro.
Quanto a comentar o trabalho do
ex-técnico na Seleção, informou que
a única coisa que soube foi que o
calendário prejudicou o trabalho de
Parreira.

Zagalo desmentiu que tenha sido
demitido da seleção. Explicou que o
contrato terminaria no dia 30 de abril,
mas como não estava com vontade de
continuar provocou sua demissão, de-
morando a responder ao príncipe so-
bre seu interesse em manter o cargo.

29 jogadores em 14 jogos

Tanto que, ele optou pela perma-
nência no time de todos os titulares
- menos Daniel Gonzalez, Roberto e
Marquinhos, suspensos - para que a
equipe cresça em entrosamento e
ritmo. Segundo Edu, jogadores de
excelente técnica individual como
Arturzinho, Mário e Mauricinho po-
dem produzir mais.

O coletivo realizado ontem, à tar-
de, foi vencido pelos titulares por 3 x
2. Marcelo (2) e Mário marcaram
para o time principal e Roberto fez
os dois dos reservas.

Durante sua permanência de um
ano como técnico da Seleção Brasilei-
ra, Carlos Alberto Parreira escalou 29
jogadores nos 14 jogos disputados em
83. O treinador chegou a convocar
mais seis, que no entanto não foram
aproveitados. De todos os convoca-
dos, o único que atuou em todas as
partidas foi o goleiro Leão. Em segui-
da, aparecem o zagueiro Márcio, com
13 jogos; o atacante Jorginho, com 12,
e o ponta Edere o lateral Júnior, com
10.

Os goleiros Paulo Sérgio e João
Marcos, o lateral Vladimir, o zagueiro
Nenê Santana e os apoiadores Dou-
glas e Mendonça também foram cha-
mados por Parreira, mas não joga-
ram. Os jogadores utilizados pelo ex-
técnico da Seleção, com o respectivo
número de jogos, foram estes: Leão,
14 jogos; Márcio, 13; Jorginho (Pai-
meiras), 12; Edere Júnior, 10; Mozere
Careca, 9; Titã e Sócrates, 8; Leandro,
Roberto e Renato, 7; Renato Gaúcho,
6; Paulo Isidoro, Batista, Andrade e
China, 5; João Paulo, Toninho Carlos
e Pedrinho, 4; Carlos Alberto Borges,
Paulo Roberto e Luisinho, 3; Betão,
Edson e Pita, 2; Marinho, Alemão e
Geraldo, 1.

Alguns desses jogadores atuaram
em mais de uma posição. Titã foi um

deles. Atuou duas vezes como cabeça-
de-área, duas como meia-direita e
quatro como meia-esquerda. Jorginho
foi meia-direita seis vezes e atuou na
meia-esquerda em igual número de
jogos. Éder ocupou a ponta esquerda
nove vezes e o meio-campo, uma.
Sócrates também foi aproveitado por
Parreira em duas funções: como
meia-direita, atuou cinco vezes e, na
meia-esquerda, três. Renato (São
Paulo) fez cinco jogos na sua verda-
deira posição e atuou pela esquerda
duas vezes.

ACAMPANHA
A estréia de Carlos Alberto Parreira

no comando da Seleção Brasileira foi
no dia 28 de março de 83 - portanto,
hoje faz um ano - com a vitória de 3 a
2 sobre o Chile, em amistoso no
Maracanã. Ao todo, ele dirigiu o sele-
cionado em 14 jogos, dos quais ven-
ceu 5, empatou 7 e perdeu 2 - para
Argentina e Uruguai. Disputou um
título -o da Copa América -eperdeu.
Com Parreira, o Brasil marcou 21 gols
e sofreu 12. O principal artilheiro
dessa fase é Careca, çom 5 gols,
seguido de Roberto e Éder, com 3;
Sócrates e Jorginho, com 2; Renato,
Pedrinho, Paulo Isidoro, Márcio, Re-
nato Gaúcho e Titã, 1.

A relação dos 14 jogos-
Datas Locais Adversários Competições Resultados

28/ 4/83
8/ 6/83

12/ 6/83
17/ 6/83
22/ 6/83
29/ 7/83
17/ 8/83
24/ 8/83

1/ 9/83
14/ 9/83
13/10/83
20/10/83
27/10/83
4/11/83

Rio de Janeiro
Coimbra
Cardiff
Basiléia
Gotemburgo
Santiago
Quito
Buenos Aires
Goiânia
Rio de Janeiro
Assunção
Uberlândia
Montevidéu
Salvador

Chile
Portugal
País de Gales
Suíça
Suécia
Chile
Equador
Argentina
Equador
Argentina
Paraguai
Paraguai
Uruguai
Uruguai

Amistoso
Amistoso
Amistoso
Amistoso
Amistoso
Amistoso
Copa América
Copa América
Copa América
Copa América
Copa América
Copa América
Copa América
Copa América

3X2
4x0
1X1
2X1
3X3
0X0
1x0
0X1
5X0
0x0
lxl
0X0
0X2
lxl
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O delegado do filme, que Bezerra, do Plantão de
tem poesia, drama e humor Policia, que acabou abandonado

FORAM 

31 anos de carreira, marcada
por bons papéis como o Lulu Couveia
da série O Bem Amado, ou fotógrafo
Bezerra de Plantão de Polícia- Mas o

ator Lutero Luís somente agora, aos 52 anos,
foi distinguido com um papel principal, que só
tem em comum com os outros o fato de
representar um tipo marcadamente brasileiro.
Ele será o delegado do filme O Mágico e o
Delegado, de Fernando Coni Campos, que vai
estrear em todos os cinemas na próxima
segunda-feira.

Fazer papéis de coadjuvante vem para Lu-
tero Luís como uma necessidade imposta pelo
sistema, que não dá margem a que o ator
escolha papéis. Já fazer tipos brasileiros é uma
opção antiga, da qual não se arrependeu. Foi
assim que fez os filmes Se Segura, Malandro,
Vai Trabalhar Vagabundo e Rainha Diaba, e
conseguiu o prêmio de melhor ator coadju-
vante no filme Guerra Conjugai, de Joaquim
Pedro, por uma cena que durou menos de um
minuto.

Para ele, o importante é a criação do perso-
nagem. Assim é que, tendo feito vários papéis
pequenos aos quais conseguiu dar grande
destaque, prefere aqueles dos quais guarde
uma lembrança gratificante. Dois dos papéis
que mais o gratificaram foram o de coveiro,
em Hamlet, de Shakespeare, sob a direção de
Flávio Rangel, e o de chofer na novela O
Espigão. São papéis que, em sua opinião, dão
margem a boas interpretações. Teve outras
passagens marcantes, como em Os Ladrões de
Cinema, também de Coni Campos, que lhe
valeu o prêmio de melhor ator coadjuvante no
Festival de Brasília de 1977.

FALHAS
Em sua opinião, mesmo vivendo em um

sistema que visa o lucro, o ator pode apontar
suas falhas utilizando-se dele. Aponta como
exemplos O Bem Amado, de Dias Gomes, e a
obra de Chico Buarque, um exemplo de artista
que não se marginalizou e que continua
apontando as falhas do sistema: "É como,
usando os mesmos vírus que provocaram a
doença, preparar uma vacina para curá-la".
Ele aponta o perfeito entrosamento do ator
com o autor como importante para conseguir
um bom resultado, assim como um mergulho
profundo no personagem, sem perder de vista
o todo da obra: "Se cada ator tiver essa visão, :
a obra cresce e aparece como-equipe, sem
solos isolados. O importante é acreditar no ;
papel, dando oportunidade a quem assiste,
perceber que aquilo é entretenimento, mas
também reflexão".

O papel de delegado no filme O Mágico e o
Delegado "é poético e de uma brasilidade
intensa":

- Aborda um tema universal, o sonho e a
realidade, simbolizados pelo mágico e pelo
delegado. O filme tem poesia, drama, humor e
sátira, sem a violência que estamos acostuma-
dos a ver no cinema atualmente, O resultado é
também político, nas cenas em que o mágico
multiplica os alimentos da pequena cidade
que vivia na miséria. Quando acaba esse
sonho e volta a realidade, o povo se revolta.

VENCEDOR
Vencedor do último Festival de Brasília, O

Mágico e o Delegado conta a história de uma
dupla de artistas mambembes envolvidos pela
prepotência de um delegado do interior que se
apaixona por uma rumbeira. Recebeu os prè-
mios de melhor filme, melhor roteiro, melhor
ator (Nelson Xavier) e melhor atriz coadju-
vante (Maria Sílvia, no papel de uma solteiro-
na que assume a feminilidade ao extremo da
prostituição). O filme foi rodado na cidade
baiana de Castro Alves, com os produtores
arcando com todas as despesas, sem esperar
verbas da Embrafilme, exemplo que, segundo
Lutero Luís, deveria ser seguido por outras
produtoras. Do elenco fazem parte ainda Tâ-
nia Alves, Lia Mara, Ivan Setta, Jurema Pen-
na, Marcus Vinícius, Helber Rangel, Wilson
Grey e vários atores baianos.

Morador da Rua Nascimento Silva, em Ipa-
nema, Lutero, aos 52 anos, sente-se como se
estivesse começando a vida nova, sensação
reforçada pelo segundo casamento, com Misa
Serra, e uma "temporona" de quatro anos,
Érica, depois de ter tido Gil, 25 anos, e
Valesca, 24, do primeiro casamento. Gaúcho
de São Gabriel, teve despertada sua vocação
artística aos 22 anos, como controlador de vôo
da Aeronáutica, onde chegou a sargento. Sua
voz ao microfone era elogiada pelos colegas, o
que o levou a abandonar a carreira em troca
de papéis em radionovelas, em Porto Alegre.

INÍCIO
Lá mesmo participou da peça Hamlet, de

Shakespeare, com outros radioatores, reuni-
dos pela direção de Silva Ferreira. Fez, em
seguida, um curso de arte dramática na Uni-
versidade do Rio Grande do Sul (onde tam-
bém estudavam Fernando Peixoto e Antônio
Abujamra). Em 1964, estava em São Paulo e
em 1972 veio para o Rio, tendo trabalhado na
peça A Capital Federal, de Arthur Azevedo. O
convite de Dias Gomes para fazer O Bem
Amado surgiu aí. Seriam apenas cinco capítu-
los como Lulu Gouveia, opositor político do
prefeito. Mas o contrato foi se prolongando e
Lutero ficou com o papel até hoje, o que lhe
custou a desistência do Bezerra, do Plantão de
Polícia.

Lutero Luís tem posições definidas: "Você
dificilmente dá um passo à frente por ter
cumprido bem o papel. A tendência é, se você
começou como coadjuvante, continuar coad-
juvante por uma espécie de vício no sistema".
Para ele, ator náo se forma: "A pessoa ou
nasce ator ou não é ator. Só o talento não
basta. Acredito que James Cagney, Mickey
Rooney deram lições incríveis apesar de se-
rem pequeninos no tamanho".

CTOlá Luís Alipio de Barros

Inimiga de 007
e a feijoada de
SãoConrado
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Barbara Carrera, apesar de viver nos Estados
Unidos, não quer perder sua laãmdade. Para ela,

ter nascido na Nicarágua é importantíssimo

H

PARA 

prestigiar a promoção do
lançamento (dia 12 de abril no
Rio e em várias cidades brasi-
leiras, simultaneamene) de

Nunca Mais Outra Vez (Never Say
Never Again), aventura de James
Bond. o Agente 007, que marca a
volta de Sean Connery como o herói
da espionagem e contra-espionagem
criado pelo escritor britânico lan Fie-
ming, esteve no Rio, no fim da última
semana, a atriz Barbara Carrera. Num
recanto da piscina do Hotel Inter-
Continental Rio, em conversa infor-
mal e descontraída, Carrera não se
mostrou apenas uma mulher de gran-
de simpatia, extremamente comunica-
tiva, como consciente do seu papel na
vida atual, em sua vida profissional e
particular. Sem empunhar a bandei-
ra do feminismo, sem radicalismo e,
como convém, charmosa e extrema-
mente feminina, ela não aceita este
negócio de superioridade masculina.

Daí considerar o papel de vilã, de
assassina ntf 1 da organização crimino-
sa Spectre, um papel do seu inteiro
agrado. Afinal, ela tem a tarefa de
perseguir James Bond por meio mun-
do. tendo também outros planos para
ele - planos altamente sensuais -
antes de matá-lo. Se as intenções
homicidas de Fátima Blush, seu perso-
nagem, não chegam a se concretizar,
por exigência da conservação da in-
destrutibilidade do super-herói, está
sempre tentando, como uma viúva-
negra ou o louva-a-deus, fazer amor
com suas vítimas antes de matá-las.

MUDANÇA
Inteligente, de grande vivacidade,

Barbara Carrera. nasceu na Nicarágua
e aos 10 anos de idade foi enviada para
estudar na St. Joseph Academy, em
Memphis, Tennessee. Aos 15 muda-se
para Nova Iorque e, alguns meses
depois, foi descoberta na 5» Avenida
pela figurinista Lily Dache, que suge-
riu para ela um rosto fresco e uma

figura ideal para modelo. E foi em
andanças como modelo, pelo Sul da
França, em 1975, que om Laughlin a
convocou para fazer em Hollywood
um papel em Pistoleiro da Justiça
(The Master Gunftghter). Houve ou-
trás participações, a partir de então,
em cinema e TV, e seu filme mais
conhecido (até agora o de James
Bond) é Eu Sou a Lei (I, tne Jurv)-
Essas andanças, entretanto, náo lhe
tiram a origem latina, como ela mes-
mo frisa.

CUIDADOS
¦ Para se manter em forma, diz que
gosta caminhar e observar cuidadosa-
mente o tipo de comida que come.
Sobre tratamento de beleza, dá um
conselho: "É só manter os cabelos e a
pele limpos. E se você comer as coisas
adequadas, isso irá cuidar dos cabelos
e da pele". Mas, no sábado, poucas
horas depois de chegar ao Rio, não
resistiu à feijoada servida no Hotel
Inter-Continental. Confessou, com sa-
tisfação. quase entusiasmo mesmo,
que se serviu várias vezes. Comeu,
irresistivelmente. além do que devia.
Mas estava contente: "Adoro feijoa-
da", diz, invocando o testemunho do
marido, o jovem sóbrio e elegante
grego de 24 anos. Nicholas Mavro-
leon. que entrou no feijão, mas não
com tanta volúpia.

Que os fados a conduzam por uma
boa carreira cinematográfica. A moça
merece. Tem boa fotogenia, é bonita,
atraente, simpática e encara seu tra-
balho com enorme senso profissional."De repente, vejo-me, no cinema, fa-
zendo coisas que jamais imaginei pu-
desse fazer na vida - mergulhar em
profundidade marítimas, acariciar e
enrolar no pescoço uma jibóia viva e
coisas que tais", comenta. "Mas fazer
cinema, para mim, é um verdadeiro
desafio. Gosto de sentir que meu es-
forço foi recompen__do,'.

Assim é a moça Barbara Carrera.
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Madeira: matéria de arte

USANDO 

como
tema a utilização
artística da ma-

deira, o Museu de Arte
Moderna inaugurou
uma exposição de gran-
de interesse - Madeira
Matéria de Arte -, coor-
denada pelo escultor
Roberto Moriconi, tam-
bém membro da Comis-
são de Curadores do
MAM. Este evento faz
parte de uma série que
enfocará outros mate-
riais, como o metal, a
pedra e outros. O con-
junto final da primeira
experiência é convin-
cente, os deslizes são
tão insignificantes que
apenas marcam a inevi-
tável margem de erro
da condição humana.
Juntamente como o
nosso protesto a respei-
to de certas manipula-
ções bissextas do mate-
rial temático (a madei-
ra), como Zaluar e Ros-
sini Perez, o curador
Roberto Moriconi ex-
plica, com modéstia e
propriedade, que ten-
tou demonstrar o vir-
tuosismo dos criadores
mais permanentes so-
bre a madeira, aqueles
por cujas mãos este
material passou, even-
tualmente, deixando
marcas. Explicação
aceita. Mas seria injus-
to minimizar este belo
espetáculo que o MAM
nos propicia, remexen-
do quesitos que se per-
dem no cõmputo geral.
Não comentamos aqui,
por falta de espaço, a
contribuição que de-
ram os 37 artistas pre-
sentes nesta coletiva,
mas enfatizamos a von-
tade generosa e agluti-
nadora do coordena-
dor, montando um es-
quema não-competiti-
vo, distribuindo o espa-
ço disponível com o in-
dispensável equilíbrio,
de tal forma que o coral
de formas propostas à
contemplação assume a
dimensão de um grande
e coerente painel de

CIRCO GARCIA
COMOVE O

CARIOCA

ípp

criatividade. A explica-
ção da escolha da ma-
deira como primeiro te-
ma diz respeito à pró-
pria denominação inau-
gural do País, que foi
inspirar-se no nome de
uma de suas mais pre-
ciosas madeiras nati-
vas. Moriconi não cer-
ceou a liberdade de par-
ticipação de seus convi-
dados, nem na dimen-
são nem no número de
obras integradas, o que
resulta menos numa
coletiva e mais numa
série de pequenas e sig-
nificativas individuais,
algumas delas trazendo
oportunamente a públi-
co laboratórios criado-
res dos mais valiosos e
incompreensivelmente
retraídos do espaço ex-
positivo local, como os
de Ione Salsanha, Joa-
quim Tenreiro, Abra-
ham Palatnik, Ascánio
MMM, Bruno Giorgi,
Farnese de Andrade,
Frans Krajcberg, Frans
Weissmann, Gastão
Manoel Henrique.

O que esta coletiva,
sobretudo, torna vivo é
o cnoceito artesanal le-
vado à transcendência,
e que era a pedra de
toque da palavra de
Walter Gropius com re-
lação a Bauhaus: "Não
há i há nenhuma dife-

Construção para o Pensamento - escultura
em madeira de Êlvw Becherom -

rença essencial entre
artista e artesão. O ar-
tista é uma elevação do
artesão". Este carism a
da invenção sobre o
gesto atuante está fixa-
do na exposição cuja
visita recomendamos, e
que restaura a confian-
ça essencial no espíri-
to construtivo do ho-
mem, implicado sempre
na restauração históri-
ca de suas formas es-
senciais. Estes objetos,
esculturas, acumula-
ções, sobre o nobre ma-
terial da madeira, nos
sugerem espaços de ha-
bitar, algumas vezes
com a nostalgia dos re-
fúgios primitivos, ou-
trás com a audácia dos
vaticínios futurológi-
cos, mas sempre com a
convicção de que a mo-
rada ideal é a do espíri-
to, e esta engloba todos
os parâmetros do tem-
po. A exposição Madei-
ra Matéria de Arte mar-
ca uma nova fase do
Museu de Arte Moder-
na do Rio, cujo depar-
tamento de artes plásti-
cas funciona sob a res-
ponsabilidade de uma
Comissão de Curadores
formada por Roberto
Moriconi, Paulo Rober-
to Leal, Marcos Lontra,
Zeka Araújo e Rossini
Perez.

Já se transformou em um sucesso a temporada
do Circo Garcia ná Praça Onze. Um programa para
todas as idades, côrh apresentações de terça a
sexta-feira, às 21h; vesperais de quinta as 15h;
sábados às 15,18 e 21h; domingos as 10,14h30m, 17 e
19h30m. Dentre as atrações, estão os chimpanzés
amestrados (foto), às três pistas diferentes e a jaula
invisível" com 10 tigres. Além de palhaços, malaba-
ristas, trapezistas e um grande naipe de feras e
animais amestrados. _^___

Língua de Trapo:
cotidiano na música
Grupo com uma progra-

mação intensa em São Pau-
Io, sucesso de público e de
crítica, Língua de Trapo faz
pela primeira vez uma tem-
porada no Rio - de 3 a 14 de
abril, na Sala Funarte. Es-
treando um espetáculo
montado especialmente pa-
ra a cidade, sob a direção
de Paulo César Soares,
apresentarão músicas iné-
ditas ao lado de um antigo
repertório ainda desconhe-
cido do público carioca.

O Língua de Trapo, for-
mado por Laert Sarrmor
(voz), Pituco (voz), Lizoel
(violão e guitarra), Sergi-_
nho (guitarra e bandolim),
Tigueis (baixo), Naminha
(bateria e percussão) e
João Lucas (teclados), pro-
duziu um elepé indepen-
dente, distribuído pela Lira
Paulistana e Continental.
Para este show no Rio con-
tam ainda com a participa-
ção de Paulo Elias, locução
em playback de Marcelo

Moraes e vinhetas em
super-8 de Louis Chilson.

O objetivo do grupo -
segundo eles mesmos - é
desafiar o público e a Im-
prensa a enquadrá-los onde.
quer que seja além, "obvia-
mente, de gritar Sem Indi-
retas".

Em texto distribuído so-
bre o seu trabalho o grupo,
a certa altura afirma: "Os
humoristas não inventam o.
humor. A nós cabe apenas
a fácil tarefa de ressaltar o
ridículo que há nos outros.
E em nós próprios, por que
não? Dessa forma, o show é
um retrato colorido de nos-
sa realidade em branco e
preto. O espetáculo apre-
senta música, em seus mais
variados gêneros, letras
que mais parecem notícias
do cotidiano e uma boa do-
se de teatralidade. Tudo is-
so aliado ao mau gosto e à
cara-de-pau, evidentemen-
te".

SÃO PAULO
MEXENDO

NA PANELA
Clodine, manequim e mulher do

cantor Jair Rodrigues, e a ex-Miss
Brasil Mariza Sommer podem ser fi-
xas no júri do Clube do Bolinha. O
animador gostou da atuação delas.

Lia Ferraz, uma bonita estrela da
passarela, foi tão paquerada no Via
Brazil, durante o show de Elza Soa-
res, que um produtor já quer lançá-la
no cinema.

A Estação Plaza está preparando a
Festa da Cigana, onde todos devem
comparecer a caráter.

O Governador Roberto Magalhães,
de Pernambuco, ficou hospedado, em
São Paulo, no Maksoud Plaza Hotel,
acompanhado do seu assessor de im-
prensa, jornalista Ângelo Castelo
Branco. Castelo me disse que já co-
meçaram os preparativos para ence-
nação do espetáculo em Nova Jerusa-
lém. O Governo levará um grupo para
ver esse lindo empreendimento na
Semana Santa.

Nelson Rubens acha que a Miss
Brasil deve dar beijos a toda hora e
em qualquer lugar no seu love, mes-
mo em pleno reinado...

Genival Lacerda recebeu esta se-
mana mais um disco de ouro da
gravadora Copacabana. Ele é recorde
em vendagem na música Mate o Veio.

Agildo Ribeiro veio a São Paulo no
último fim de semana só para abraçar
os donos do Gallery que aniversana-
vam.

Nem todos saem perdendo com a
recessão que o Pais enfrenta. O inte-
rior paulista, por exemplo, teve uma
das mais proveitosas temporadas dos
últimos tempos. Receosos com a alta
dos preços das passagens aéreas, ga-
solina, hotéis e diversões dos centros
mais badalados como Salvador, Rio
de Janeiro, Recife, entre outros, os
paulistas preferiram passar suas fé-
rias e carnaval pela redondeza, redes-
cobrindo cidades e lugarejos bucóli-
cos, cheios de atrativos. Com essa
mudança, até certo ponto inesperada,
os hotéístentaram ao máximo moder-
nizar sua infra-estrutura, ampliando
seus espaços e atividades.

Analu, uma bonita modelo paulista que
apareceu no Namoro na TV, promovendo a
sua Klacketti Modelos. Sua inteligência
chamou a atenção do Sílvio Santos

***************** MARÉ ALTA

Depois de
merecidas fé-
rias, já retor-
nou a São
Paulo o exe-
cutivo Hélio
Batista da
Silva, que
aparece na
foto com a
cantora Ma-
ria Odete
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Jesus Rocha
MUITOS BANCOS AMERICANOS

QUE ESTAVAM NA PIOR
FIZERAM SUA INDEPENDÊNCIA

(E SE MANTÊM) GRAÇAS A
UM CLIENTE: A DÍVIDA
EXTERNA DO BRASIL...

0 DIA QUE 0 BRASIL SAIR
DA CRISE, ELES ENTRAM

EM CRISE...

( fDtfWe TE. AMO, SvM)
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As pessoas muito
entendidas são, em
geral, as que menos
se fazem entender...

Pra vencer, no Brasil,
a gente tem que conhecer

os corruptos certos...

O povo brasileiro
quer seu sangue de

volta. Doa a quem doar...

DESEMPREGOU
NÃO-EXPLORAÇÃO

DO HOMEM
PELOS HOME...

j

Este ano, o Brasil não partici-
para da Copa Mundial de Cara-
tê que, no fim de março, será
realizada em Budapeste, Hun-
gria. Os motivos: a presença de
competidores da África do Sul e
a insuficiência da verba libera-
da pelo MEC para a viagem dos
nossos atletas que, no ranking
mundial, já colocaram o Brasil
entre os cinco melhores países
do mundo. Fernando Tibiriçá
de Santa'Ana, que iria integrar
a delegação brasileira, sugere

que se acione um movimento
para angariar recursos junto às
empresas privadas. Afina!, con-
seguir patrocínio para um es-
porte tão atraente (e o Brasil
vive, como nunca, o boom dos
esportes) não será tão difícil.

•••
Orquestra de Ed Costa foi

contratada pelo Dancing para
abrilhantar a festa The Golden
Fifities, dia 4 de abril. Em cada
acorde reviverá o clima dos
anos 50, assim como os convi-

dados, que deverão comparecer
tipicamente vestidos: as mulhe-
res lembrando Marilyn Monroe
e os homens James Dean. A
recepção será de Carlos Alberto
Pagotto, Alex Ratto, Joni An-
elister e Hélio Ultramar.

•••
Garcia Gambero correu de

Sérgio Mallandro na gravação
do Bolinha- É que o moço
do tric-tric do amor deu uma de
beijoqueiro e, de tanto tentar,
terminou conseguindo.

ASTE-RiSCOS)

O Brasil
não tem nada

haveiv. ¦

Hoje o dia vai ser tranqüilo?
Então aproveite pra pensar

no seu futuro. Faça parte da
Apòsentec.Ocarninhomais -

curto pra sua aposentadoria. ^ fH#
áll
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JORNÁLIA

"Às vezes imagino o que dirão de nós os futuros
historiadores. Uma só 

"frase 
bastará para definir o

homem moderno: fornicava e lia jornais" (Albert
Camusem"AQueda",8).

Durval Azevedo - do Vídeo-Shoppde Ipanema-
informa que chegou primeiro que o cinema no Rio: já
colocou na praça "Never Say Never Again", de James
Bond, que marca a volta de Sean Connery no papel.
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• Para ss correspon-
der com opsicznalis-
ta Eduardo Masca-
renhas, você deve es-
crever no envelope"No Diva do Masca-
renhas" e endereçar
para '•ULTIMA
HORA, Rua Equa-
dor, 702 - CEP.
20.220 - Rio de Ja-
neiro".
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Você acha que devemos
beijar os filhos na boca?

seria o fim do mundo?
Não haveria mais res-
peito.

Você, que é tão saca-
dor do comportamento
humano, errou profun-
da e gravemente nessa
questão. Nunca poderia
ter aconselhado aquilo.
Foi de uma infelicidade
enorme.

Espero que volte a
escrever sobre o assun-
to dando a mão à pai-
matória e refazendo
suas idéias erradas. No
topo de sua coluna, ha-
via uma frase que você

Fiquei profundamen-
te (eu, meus amigos,
minha família) choca-
dos com o que você
escreveu sobre o Com-
plexo de Édipo. Você
aconselhou que os pais
tivessem um relaciona-
mento libidinoso com
os filhos - isso foi o que
eu e os demais entende-
mos - para que houves-
se um relacionamento
mais apimentado.

Você já calculou os
pais fazendo carícias
nos órgãos genitais dos
filhos ou beijando-os na
boca aos chupões! Não

NOTÁVEL 

é sua maneira leal,
franca e construtiva de ma-
nifestar sua indignação. E
olha que isso não é fácil.

Quando nos encontramos em frontal
desacordo com alguém, ou nos enca-
ramuj amos no desdém, ou contra-
atacamos em manobra de aberta beli-
gerância. Poucas pessoas conseguem
manter uma firme oposição, em cair
na tentação de dinamitar as pontes de
retorno, no caso de um possível en-
tendimento. Poucas pessoas conse-
guem atacar decididamente alguns
pontos, deixando intacto, no seu va-
lor, o todo.

Poderia retomar os textos das diver-
sas colunas que escrevi sobre o Com-
plexo de Édipo e confrontá-los com
sua leitura para verificar a procedên-
cia ou não da mesma. Contudo, jul-
guei que isso seria não só tedioso para
os leitores, como também nos desvia-
ria da discussão central para a discus-
são menor de frases, parágrafos e
interpretações. Acho - e estou certo
que você também - muito mais pro-
veitoso entrarmos logo no âmago da
questão.

Uma das descobertas principais da
psicanálise é que criança não é anji-
nho. Nem anjinho no sentido de ser
boba e não entender nada; nem anji-
nho no sentido de só ter bons senti-
mentos; e nem anjinho no sentido de
ser assexuada. A criança já nasce
esperta, maliciosa e incendiada por
desejos sexuais, os quais ateiam fogo
não somente no seu corpo, como tam-
bém nos seus sentimentos.

desejadas etns^
desejos ^atassér\aspcandiaa

à frigidez e a _—

Sabemos como a ânsia sexual,
quando não correspondida é capaz de
rapidamente se degradar em mágoa,
rancor e ressentimento. Ou então de
cair em profunda frustração, prostra-
ção, desânimo, desvalorização, inse-
gurança. Poucas coisas melindrame
machucam mais do que desejar e não
ser desejado.

Crianças que não sentiram minima-
mente desejadas nos seus desejos,
tornam-se sérias candidatas à timidez,
à revolta, ao complexo de inferiorida-
de, à frigidez emocional e sexual.

Ora, dizer isso jamais significa dizer
que uma criança deve ser seduzida .
por climas de namoros da parte de
seus pais, ou acariciada libidinosa-
mente por eles.

Você usa o argumento de que elas
perderiam o respeito pelos pais. Con-
cordo plenamente. Mas vou além.
Acho que, não bastasse isso, ainda
ficariam enlouquecidas de desejo, bes-
tiais, insaciáveis e violentamente fixa-
das nos pais. Jamais assimilariam
qualquer noção de medida ou de limi-
te, o que lhes impossibilitaria relacio-
namentos civilizados. Pior ainda. Na
medida que se tornassem insaciáveis,
jamais poderiam saborear qualquer
espécie de prazer mais fino e duradou-
ro. Pelas próprias condições da vida,
para um instante de satisfação teriam
centenas de outros de frustração. Sa-
co, sem fundo, perde.

Por quê? Afinal, no encontro físico e
emocional entre adultos apaixonados,
não é verdade que quanto mais quen-
te melhor?

Sim, é verdade, se bem que saiba-
mos que, muitas vezes, mesmo entre

retirou, por achar que
um leitor seu estava
com a razão ao infor-
mar que não era de Só-
crates. Proceda da mes-
ma maneira e nos dê
uma satisfação. Acho
que ninguém, com a
cuca legal, pode pensar
em ter um relaciona-
mento libidinoso, impu-
ro, desregrado com os
filhos.

Apesar do seu pensa-
mento, continuo seu
admirador porque, sal-
vo isso, tudo que você
escreve é notável.

adultos, nem sempre os desfechos des-
ses relacionamentos são desfechos fe-
lizes. As páginas policiais estão cheias
de provas.

Porém, existe uma enorme diferen-
ça entre adulto e criança. Enquanto
adulto já aprendeu a conviver com o
limitado, a não ter tudo a hora e a
tempo, já assimilou profundamente as
noções do limite, a criança não.

E as energias sexuais são bravias.
São excitadas, excitáveis e excitantes.
Excitam corpos e emoções e são por
eles excitadas. Assim, sua intensidade
dependerá da correspondência que
obtiverem. Quanto maior a correspon-
dência, maior a intensidade.

Essa questão da intensidade é deci-
siva. Crianças pouco correspondidas
ficam revoltadas ou frígidas; crianças
correspondidas em demasia ficam en-
louquecidas de desejo. Ambas sairão
prejudicadas. As primeiras correm o
risco de se tornar adultos sem brilho,
magia ou cor; as segundas, de se
tornar incontroláveis por qualquer
medida que vise torná-las seres mini-
mamente civilizados.

ilidade na

criança nao oevo
crial Va »-~ 

tfmn°ovalenSo%em^

de ficarjiorrj
O problema de energias tão bravias

como as sexuais serem excitadas na
infância é que, antes de ser humano
assimilar limites numa boa e ser cor-
respondido sexualmente, nada sacia,
mas vicia. É como o glutão: quanto
mais come mais sente vontade de
comer.

Vamos à prática, para não deixar
dúvidas.

Criança não é anjinho assexuado.
Logo, não pode ser tratada como tal,
reduzida a um mero universo de bilu-
bilu. O que não significa dizer que os
pais devam então fazer sexo na frente
dela, excitar seus genitais ou darem
beijos libidinosos em sua boca. Nem
também o contrário, que devam viver' como se não houvesse sexualidade na
casa, trocando de roupa com todas as
portas trancadas e jamais fazendo
carinho um no outro. Perceber sexua-
lidade na criança não deve ser motivo
nem de cair no vale-tudo e nem de
ficar horrorizado, passando sermões.

Uma-sutil correspondência já é a
justa medida. Passa no ar uma atmos-
fera de "sei que você sente certos
desejos, acho-os umas gracinhas, só
que você ainda é muito pequenina
para realizá-los e principalmente
realizá-los com seus pais. Muitos anos
se passarão para você realizá-los pie-
namente e, mesmo aí, jamais será
conosco. Terá de encontrar outras
pessoas. Não vou reprimi-la, mas tam-
bém não vou estimulá-la e nem permi-
tir excesso. Talvez, de vez em quando,
eu faça vista grossa para alguma tra-
quinagem sua. Desde que tudo se
passe num clima de respeito e sem
excessos.

Naturalidade, firmeza com delicade-
za nessa área tão sensível é o mais
sábio procedimento.

As relações apimentadas a que me
referi consistem na presença de um
clima de simpático reconhecimento
dessas coisas tão bonitas da vida e que
já se iniciam na infância: o sexo e as
emoções enamoradas. No convívio
com seus pais, a criança vai sacando
que eles sacam essas coisas nela

Eduardo Mascarenhas

VÍDEO-CINE-FOTO -SOM
Vídeo-cassetes, cftmeras de vídeo, toca-fitas, secretárias eletrônicas, telefones sem fio.
iogos Atari e Gemini, circuitos fechados de TV, computadores, televisões, gravadores,
vídeo-bim (telão). walkie-talkie (transmissores-receptores) walkman, aparelhagens de
som conjuntos portáteis 3 x 1 com TV. Consertos e transformações. Compro
vídeo-cassete usado. A. J. MENEZES RÁDIOS, Rua das Marrecas. 36/606 - Lapa -
Ria Tels (021)240-1500, 240-3550e246-4180 BIP2986.
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Detalhes

Claudine de Castro aplaudiu Jean Sablon. Aplau-
sos discretos

Cantor idoso
Um momento de grande aflição aconteceu na

estréia do idoso cantor Jean Sablon, no Golden
Room do Copacabana Palace. Um atraso dos maiores
no início do show. O pianista do cantor tinha sofrido
uma pequena indisposição, parece que andou co-
mendo o que não devia, teve que ser substituído em
cima da hora por um brasileiro. O Roberto Seabra,
que é o senhor que está ajudando o Sablon em sua
temporada, avisou ao pianista: "Ganha um cachê
especial se não errar".

O Jean Sablon cantou algumas canções brasilei-
ras. Muitos bocejos pela platéia lotada. Foi uma
noite em benefício da obra mais rica do País, O Sol.
Teresa Camargo contente com o sucesso da festa.

Poucos minutos antes do show começar, o Jean
Sablon perguntou para o homem que o ajuda:"Será que o Presidente Getúlio Vargas vai estar na
platéia?" O homem olhou sério para o Sablon: "Eu
não sabia que você era espírita". Jean: "Quem te
disse tal coisa? Falo do Presidente Getúlio Vargas!"
Explicaram para o cantor que o Vargas morreu há
quase 30 anos. O Sablon teve uma pequena crise de
choro.

Presenças: M.ariazinha Guinle, a roliça Maria
Celina Lage com o Flexa Ribeiro, Evinha e Baby
Monteiro de Carvalho, Nair e Théo Atherino, Eveli-
na Chamma, Lúcia e Harry Stone, Kiki e João Carlos
de Almeida Braga, Auxiliadora e Ariosto Amado e
mais e mais...

A mulher mais elegante da platéia: Consuelo
Pereira de Almeida.

Cada vez que o Sablon desafinava, o Seabra só
faltava ter um troço. Fez tanta careta que parecia
atacado de forte dor de barriga.

A patronesse de honra: d. Marieta Cais.
Léa Leal também muito elegante.
A mais deslumbrada da noite: Idinha Seabra

Veiga. Ela tem verdadeiro horror ao último nome.
Gostaria de ser só Seabra. Dá mais categoria e
status. Eu posso?

Um homem charmoso na platéia: o cônsul grego
Anastassios Kriekoukis.

Uma noite sem graça. Valeu pelas idosas criatu-
ras que ficaram lembrando com carinho dos bons
tempos que já estão longe: tempo em que eram
considerados jovens gatões e gatinhas.

Depois dos abraços o cantor comentou com o
senhor que ajuda: "Roberto Seabra, eu não tenho
mais idade para ficar fazendo shows. Meu limite são
três canções. Sou um senhor idoso".

Coitadinho.
O que foi? Se eu não gosto do Sablon? Adoro. Já

imaginaram seu eu não gostasse?'nórnénãgérn

muel Lupo receberam Pa&

pático 3antnaarnS0 embaixador Wü-
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DA VINCI BAR!
, apresenta

O balanço
bem brasileiro de

S0NIA SANTOS
De^omingo a quinta, às 22,30h.

Música ao vivo para dançar a partir das 21 h.
Largo de Sâo Conrado, 20.

Reservas: 322-3133 ¦ 322-4179
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O Agostinho Olavo está em Paris.
Uma coisa que todos já estào fartos de
saber. Agora preparem-se para a
novidade: Olavo pegou uma
conjuntivite das mais violentas. Diz
que pegou por causa de uma carta que
recebeu do também levado Júlio
Senna. Ele comentou esfregando os
olhos: "Não consigo entender a razão
do Júlio me odiar tanto!" Esses
meninos!

O José Carlos Nogueira Diniz
festejou sua nova idade apenas com
as filhas e a mulher Jacqueline. Ele
não quer mais saber do agitado
movimento da noite carioca. "A
melhor coisa é ficar ao lado da família.
Pode existir momento melhor?" Foi o
que ele disse.

O simpático casal Gildo Borges
jantando no Le Bec Fin com o José
Martins Maia. Um lembrete especial:
o aniversário do Martins acontece na
próxima segunda-feira. Mas não sei
dizer o que é que ele pretende fazer.
Vou me informar e depois contarei
todos os detalhes.

O Henrique Araújo, que tem
andado sumido, está em casa
recuperando-se de uma delicada
operação que sofreu.

Outro aniversário que acontece no
próximo dia 3, é do Jehovah de
Arruda Câmara. Ele oferece um
jantar em seu apartamento. Mas está
indeciso, não sabe se vai ser uma noite
indiana ou egípcia.

Luiz Carlos de Souza, da ART
Filmes, convidou um pequeno grupo
para assistir à projeção do último
filme do diretor Mike Nichols:
Silkwood - O Retrato de Uma
Coragem, com a Meryl Streep e Kurt
Russel. Todos gostaram muito. Streep
é forte concorrente ao próximo Oscar
por esse seu trabalho. Carmen
Mayrink Veiga e Sônia Gadelha
aplaudiram de pé. O filme é de grande
categoria. Também gostei.

Mercedes Miranda foi vista
entrando em um ônibus frescão lá na

Graça Aranha. Seu destino era a Zona
Sul. Ela colocou óculos escuros e
escondeu meia dúzias de cordões e
pulseiras no bolso do vestido. Pavor
de ser assaltada. Uma cidade perigosa
todo o tempo.
t Valéria Braga acaba de chegar de
uma longa viagem: esteve em Nova
Iorque e Paris. Ela voltou com a mala
repleta de sapatos. Roupas ela está
fazendo no Rio com a Leda Bastos.
Apenas compra as fazendas em Paris.
Ela me disse: "A Leda é uma
costureira internacional".

A manequim Dalma telefonou de
Nova Iorque dizendo que nos
primeiros dias de maio deverá passar
uns dias por estes lados'. Ótimo.

Ida Mayrink faz aniversário no
próximo dia 4.0 seu telefone tem
tocado sem parar; pessoas querendo
saber se eles vão ficar em casa, se vai
ser uma noite open house.

Por onde anda a Zilda Novis? E a
pergunta que me fazem. A verdade:
desde que ela acidentou-se no
casamento onde a obra feita pelo Júlio
Senna desabou, a Zilda criou
verdadeiro pavor de colocar o pé na
rua. Pergunta sempre apavorada:
"Será que não vai desabar?" Trauma
de desabamento. Uma coisa que pode
acontecer com qualquer pessoa.

O novo casamento do Gilberto
Buffara está marcado para o final ou
primeiros dias da segunda quinzena
de abril. Tudo vai acontecer nos
salões do Rio Palace. Uma coisa a
noiva mereceria: melhor sorte. Mas
Deus sabe o que faz. Vamos torcer
para que demore meia dúzia de meses,
semanas ou anos. Tanto faz.

Vera Régis segue no próximo fim de
semana para uns dias em Nova
Iorque. Ela está exausta do calor
carioca. Boa viagem.

O ator David Cardoso arrumando
também as malas; vai morar durante
cento e oitenta dias em Nova Iorque.
Tratando de aperfeiçoar o seu inglês.

Álvaro Diago, Chica Dutra e Norma Iüner, em recente jantar. Chica segue para
Nova Iorque na próxima semana

Imortal
Um pequeno tumulto na casa dos

imortais. Lá pelas bandas da Academia
Brasileira de Letras os idosos cavalhei-
ros ficaram fazendo verdadeira guerra
para descobrir quem eram os dois que
estavam com as massagistas. Um cava-
lheiro chegou mesmo a levantar suspei-
tas com nomes bastante conhecidos. As
mulheres dos imortais têm recebido
telefonemas anônimos: "É seu marido
quem gosta de massagista?" É a per-
gunta que fazem. Um clima dos piores.

Meu telefone tocando sem parar, pes-
soas pedindo pistas. Querem um cami-
nho para chegar à famosa dupla. Eu
conto: um deles é o que está fazendo a

maior onda: "Só pode ser fulano de
tal!" Ê ele nesmo. Uma história que
ainda vai render muitas linhas. Aguar-
dem.

O imortal-chefe teve um grave pro-
blema quando chegou a sua casa. A
mulher foi objetiva: "Não quero saber
das histórias que andam berrando no
meu telefone. Que comentem as coisas,
tudo bem, Mas que fiquem aos gritos é
uma coisa que detesto. Acabo fazendo
a maior confusão lá na Academia. E
não me venha com a história de que um
imortal tem que manter um ar de gente
de respeito".

Eu posso?
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Bebete de Freitas e a pintora Thereza Carvalho em recente almoço
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A "MARR0N" ESQUENTA
0 SAMBA NAS NOITES DA LAPA
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ALCIONE - M&
3», 4», 5V6« e Domingo, às 22h30m. Couvert: 5.500,00.

E todas as noites a orquestra do maestro Cipá
A*. Mem de Sâ. 15 • 21 • tel.: 252-4428 fl 2S2-0966 * 242-TOM.

UH Turismo às terças-feiras em UH Revista
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HORIZONTAIS
- Ator brasileiro. 2 - Uma sílaba de enlevar. -

Iniciais de Alberto de Oliveira, poeta. - Letra grega. 3
- (?) Marques, ex-juiz de futebol. - Estudar. 4 -
Aquilo que é proveitoso. - Nome de mulher. 5 -
Piedade. - Matemático e filósofo inglês. 6 - Símbolo
do índio, na química. - Iniciais de Iuri Gagarin,
astronauta. - Nome de mulher. 7 - Unido. 8 - "O

Tronco do (?)", livro de José de Alencar. - Culpar. 9 -
Repetição de um som. - Que não tem cheiro. 10 -
Importante cineasta francês. - Consoantes de aceso.
II - Reze. - (?) Vegas, cidade americana. - Antônimo
de má.

VERTICAIS

RIAN
Parabéns pra você!

Este é o RIAN
NOGUEIRA, que
hoje completa 4
anos, e que estuda
na Escola Favo de
Mel com a Tia
Tereza. Papais:
Glória e Sérgio;
padrinhos: Valéria e
Edson; irmãos:
Wagner e Valéria. O
RIAN mora na
Estrada da Água
Grande, 351, BI. 12,
ap. 103, Irajá.

Quem é a cantora?

1 - (?) Marzo, ator. - Eu, em latim. 2 - (?) Perlingeiro,
apresentava o Almoço com as Estrelas na TV. -
Líquido purulento e fétido que sai de certas úlceras.
3 - Terceira nota musical. - Sem pés. 4 - Qualidade
do amigo fiel. 5 - Irlanda (abrev.). 6 - Poeta
português introdutor das formas da Renascença
italiana em seu país. 7 - Jardim (?): localiza-se na
Quinta da Boa Vista. 8 - Atmosfera. - Apelido
familiar de Eduardo. 9-0 pastor é um. 10 - Capital
da Grécia. - Segmento de circunferência. 11 -
Partido político substituído pelo PDS. - Noel (?),
compositor de Vila Isabel.

A medida que você vai resolvendo, vai desço-
brindo e escurecendo as 20 casas pretas que existem
aqui

Respondidas as questões horizontais surgirá, na dia-
gonal em destaque, o nome de uma cantora brasileira.

- Rio brasileiro (M—A).
- Pancada na cabeça com o nó dos dedos (C
- Meninos (G S).
- (?) Joaquina, esposa de D. João VI (C A).
- Rodelinhas de papel de cor (C E).

6-Coloca-se na janela (V A).
7 - Antônimo de infância (V E).

-O).

DAMAS
Três problemas inéditos de Júlio Cardoso Leão, de São Paulo.
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a b c d e f 9 h
PROBLEMA N« 736

As brancas jogam e ganham.

a b c d e f g h
PROBLEMA N« 737

As brancas jogam e ganham.

a b c d e f g h
PROBLEMA N9 738

As brancas jogam e ganham.

Qualquer correspondência sobre o assunto DAMAS deve ser dirigida
ao núcleo DAMAS SUBURBANAS, Av. Suburbana, 9.134, Bloco I, ap. 204,

CEP 21.380, Rio de Janeiro (telefone: 229-4535).

Ganhe livros nos
11 anos desta coluna

Para a comemoração ontem, dia 28, de 11 anos
de SALA DE ESPERA, a Editora Monterrey está
oferecendo centenas de livros de bolso de suas
famosas coleções. Todo dia publicamos um passa-
tempo cuja resposta você deve enviar pelo correio
para concorrer a 6 livros, que deverá apanhar na
editora somente após seu nome ser publicado aqui.

Cartas para 
"11 anos de SALA DE ESPERA",

Rua Equador, 702, CEP 20.220, Rio de Janeiro, RJ.
O problema de hoje é este A VOLTA DA FEIRA.

A VOLTA DA FEIRA

JOGO DOS ERROS

Estes cinco camponeses estão regressando da
feira Sabendo-se que Francisco não sabe montar, ao
contrário de Antônio; que Manuel fuma, que Benedi-
to não comprou um porco e que Bartolomeu não
comprou nada, você saberia identificar cada um?

Assinale as diferenças
entre os dois desenhos.

AS RESPOSTAS

HORÓSCOPO Rosângela Alvarenga

Aries

regente:
Marte

\:àmmm^cv
Ms" Hl -'M

KM a20/W

TOURO

regente:
Vênus

J o

Problemas na famí-
lia. É possível que ai-
guém esteja preci-
sando muito da sua
ajuda, o que vai
obrigá-lo a se afastar
um pouco dos seus
próprios interesses,
por algum tempo.
Procure relaxar e re-
solver tudo de ma-
neira definitiva, o
mais rápido possível.

21/M
a 20/05

Vênus, formando as-
pecto com Urano,
poderá deixá-lo um
tanto ansioso. A ti-
midez e a inseguran-
ça poderão atacá-lo e
o melhor modo de
combater esse esta-
do de espírito, no
momento, é fazendo
exercícios físicos. Fá-
ça um pouco de gi-
nástica ou uma cor-
rida.

leAo
regente:

Sol

Si
22/07

a 22/08

Boas surpresas no
campo financeiro.
Dia muito favorável
para os negócios, tu-
do deverá correr
bem; você saberá di-
rigir tudo no sentido
que for mais propício
para você, sem se
confundir. Você está
muito determinado,
sabendo o que quer,
de um modo bastan-
te claro.

VIRGEM

regente:
Mercúrio

23/08
a 22/0$

Você, hoje, poderá
receber muita ajuda
de amigos e compa-
nheiros de trabalho;
o astral, em volta, es-
tá de muita coopera-
ção e solidariedade.
O Sol transita pela
sua casa de ajudas e
amizade, é o momen-
to de aprender que a
união faz a força.

SAGITÁRIO
regente:
Jupiler

/

22/11
321/12

Muita energia criati-
va e vigor sexual. A
vida afetiva passa
por uma fase positi-
va, de entendimento
e compreensão. Os
amigos terão grande
importância neste
período, encontrarão
alegria na sua com-
panhia. No setor pro-
fissional, haverá uma
parada momentânea.

GÊMEOS

regente:
Mercúrio

21/05
a 20/06

Problemas financei-
ros vão deixá-lo mui-
to inseguro; as coisas
parecerão um tanto
fora de controle, mas
você conseguirá en-
contrar o fio da mea-
da e sair ileso de si-
tuações difíceis.
Além disso, a vida
afetiva está numa fa-
se muito positiva e
isso traz tranqüilida-
de.

CÂNCER

regente:
Lua

^

21/06
a 21/07

Vida conjugai mum
momento crítico.
Mesmo que não
ocorram brigas ou
discussões, o clima
ficará tenso. Aliás, é
melhor que haja
uma discussão do
que guardar calado
rancores como, mui-
tas vezes, é o seu
estilo. Não seja mui-
to crítico ou impa-
ciente com o seu
companheiro.

LIBRA

regente:
Vênus

^

23/0d
a 22/10

Vênus, formando as-
pecto com Saturno,
o planeta da respon-
sabilidade e da velhi-
ce, vai torná-lo um
pouco mais introver-
tido e menos sociá-
vel, exceto para as
relações de trabalho.
Haverá maior cons-
tância no amor e,
por um tempo, a futi-
lidade será banida da
sua vida.

CAPRICÓRNIO
regente:
Saturno

tf

22/12
a 20/01

Uma certa irritação,
que causará difi-
çuldade no relacio-
namento com as pes-
soas. É possível que
você esteja mais tei-
moso e cabeça-dura
do que nunca, será
praticamente impôs-
si vel alguém
convencê-lo de algu-
ma coisa. Cuidado
para não tomar ati-
tudes inúteis só para
contrariar.

AQUÁRIO

regente:
Urano

21/01
a lá/02

Indecisão e falta de
critério. Em um mo-
mento, você poderá
estar plenamente
certo de alguma coi-
sa, no momento se-
guinte estar certíssi-
mo de outra coisa,
oposta aquela. Por-
tanto, para não criar
confusões para si
pfóprio é melhor
adiar decisões im-
portantes.

ESCORPIÃO

regente:
Plutão

23/10
a 21/11

Fase muito boa para
os nativos deste sig-
no, os problemas
que surgirem serão
passageiros, e sem
maior gravidade.
Portanto, não se im-
pressione com difi-
culdades que por-
ventura estejam
ocorrendo; saiba que
você tem todas as
condições necessá-
rias para superá-las.

PEIXES

regente:
Netunou
20/02

a 20/03

Ambiente de traba-
lho extremamente
difícil, obstáculos
aparentemente in-
transponíveis, e você
poderá ficar insistin-
do num ponto erra-
do. Se você notar
que numa direção
não está dando cer-
to, não insista, mude
logo de tática, que os
resultados serão me-
lhores.

Este é um diagrama esquemânco da posição cios planetas
(abaixo), com relação aos signos. Ao lado. você encontra: à
tradução dos símbolos euma explicação sucinta das caracteris-
ticas associadas a cada planeta Para fa/er voei1 mesmo o seu
horóscopo, procure primeiro, qual é o planeta repente dn seu
sip.no A seguir, identifique a posição dele no mapa Veiaemque
signo ele se encontra, porque vnrê também eslara recebendo,
influencia desse signo. Ve|a se ele está ligado a algum outro
planeta pelas linhas do centro do mapa Se estiver, você estará
recebendo influencia desse planeta Esta influencia será positiva
se a linha for cheia, e negativa se for tracejada Por fim.

erifique se há algum planeta ou seu próprio sienn trazendo
[ambém a sua influência.

OS PLANETAS

OI
í

I

.SOI. +: Áuto-expressão, no-
breza. beleza, sorte, alegria.
-: Orgulho, vaidade, ostentação,
opressão, tirania.

l.UA +: Receptividade, imagi-
nação, vida doméstica, ternura.
contato com o público.
-: Instabilidade de humor, flu-
tuaçãn. passividade, negativida-
de.
MERCÚRIO: +: Inteligência.
palavras, comunicação, escri-
tos, pequenas viagens.
-: Nervosismo, inquietação, in-
constância, indecisão, mentira.
fofoca.
Vf.NUS +: Amor, arte. pra/er,
harmonia, sorte, satisfação.
-: Preguiça, irresponsabilidade.
fuga da solidão, comodismo.

MARTE + : Energia, ação, co-
ragem. competitividade, desejos
fortes, paixfiò,

j- Intolerância, agressividade.
brigas, discussões, violência.
obstáculos.

JÚPITER +: Bem-estar, har-
monia com as pessoas, sorte,
bom humor, facilidade, ajudas.
-: Excessos, exag.Tos. corrup-'
çáo e auto-indulgéncia.

E

SATURNO +: Interiorização.
meditação, trabalho, disciplina,
ambição, submissão ao destino,
a dura realidade.
-: Restrição, depressão, escure-
cimento de idéias.

NF.TUNO +: Espiritualidade.
fé. amor ao próximo, com-
preeensão, bondade, despren
dimento de coisas materiais
-: Confusão, dissolução, caos,
medo, desespero, insegurança.
As coisas escapam do controle.
Tendência a se drogar e a fugir.

URANO' +: Inovação, revolu-
ção. mudança drástica, pensa
mento original, gosto pelo que é
novo e diferente, inspiração.
-: Arrogância, revolta, anar-
quia, nào-respeito às regras, ex--
centrlcidade. ansiedade.

PI.UTÃO +: Sexualidade.
transformações inferiores, frie-
ta de raciocínio, intensidade,
penetração em mundos ohscu-
ros, conhecimento profundo da
alma dos seres.
-: Obsessões, violência, morte.
fim, definitivamente, sem -ape-
laça O. Sadismo, sensação de fal-
ta de tudo. Ou nada.

ELAINE PAZELLI
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¦ Cinema - Com entrada
franca e debate após a ses-
são, quatro filmes serão
exibidos hoje, às 19 horas,
no Centro Calouste Gul-
benkian (Rua Benedito Hi-
pólito, 125,sala 305-Praça
Onze). No programa: E o
Vento Virou, do Grupo
Quilha, que trata da eleição
de novembro de 82; Quem
Quiser Fazer que Faça
Agora, de Antônio Garcia,
sobre o transe da morte de
Glauber Rocha; Rua sem
Saída, de Guilherme Alen-
car Pinto, aborda o con-
fronto de uma estrutura
abstrata com imagens do-
cumentais; Sensfvel Ilusão,
da Equipe Sensível.

Pé de Prisão e Ritos de
Passagem são os dois filmes
que serão exibidos gratui-
tamente hoje, às 19 horas,
no auditório do Sindicato
dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários do
Município do Rio de Janei-
ro (Av. Presidente Vargas,
502, 22" andar).

Cinco filmes ligados dire-
ta ou indiretamente à ex-
posição Madeira Matéria de
Arte, que está no MAM,
poderão ser vistos gratuita-
me_te hoje, a partir das
16h30m, na Cinemateca do
Museu (Aterro do Flamen-
go). São eles: Arquitetura
de Morar, de Antônio Car-
los Fontoura; Carro de
Bois, de Humberto Mauro;
Vivendo de Tombos - Car-
voeiros, de Pileny Campos;
Beste, de Sérgio Muniz;
Em Defesa do Verde, de
Renato Neuman.

¦ Curso - Vivência em So-
materapia será o tema que
o médico e autor de Viva
Eu, Viva Tu, Viva o Rabo
do Tatu, Roberto Freire, es-
tara abordando no sábado e
domingo, na Livraria Pa-
sárgada (Rua Pereira da
Silva, 102 - Icaraí). Inseri-
ções no local. Informações
pelo telefone 719-0342.

Sob a orientação de Ma-
ria Eduarda Bianchi, a Ofi-
cina de Confecção de Más-
caras da Escola de Teatro
Martins Pena está com ins-
criço-s abertas. Maiores in-
formações na Rua Vinte de
Abril, 14, ou pelo telefone
232-5598.

Com o objetivo de locali-
zar o verdadeiro sentido da-
literatura infantil e valori-
zar a história como veículo
de recreação, entre outras
coisas, o curso Contando
História para Crianças terá
início dia 4 próximo. Infor-
mações no Centrinho de
Arte do Méier, ligado ao
Ministério de Educação e
Cultura.

¦ Livro - O autor de Cami-
nhos do Tempo, Gilson
Nascimento, estará auto-
grafando este seu lança-
mento, hoje, às 20 horas, na
Biblioteca Regional de Co-
pacabana (Av. N. S'J de Co-
pacabana,702B,4"andar).

• As Bibliotecas Volantes
estarão hoje, das 9 às 12
horas, em Vila Valqueire
(Praça Valqueire); e, das 14
às 17 horas, em Realengo
(Praça dos Cadetes).

¦ Música - A orquestra de
câmara da Fundação Casa
do Estudante do Brasil e a
soprano sueca Gudrun Bru-
na estarão hoje, às 19 ho-
ras, na Igreja N. S-' do Ou-
teiro da Glória para realiz.a-
rem um concerto com
obras de Vivaldi e A. Nepo-
muceno. Entrada franca.

Baixada

CINEMA

CENTER (N. Iguaçu)-APRISÃO (18anos)-
13h40m-15h30m-17h30m-I9hl0me21h.

CENTER H(N. Iguaçu) - DEPRAVAÇAO I!
(18 anos) - 13M0m - I5h30m - 17h30m -
I_hl0mc21h.

PAZ (Caxias) - A PRISÃO (18 anos) -
13h30m-16h30mel9h30m.

Niterói

Pré-estréia
LAÇOS DE TERNURA (Terms of Endear-
ment) - Direção e roteiro de James L.
Brooks. Com Shirley MacLaine, Debra Win-
ger e Jack Nicholson. O filme mostra o
complexo, honesto e alegre envolvimento e
relacionamento entre mãe e filha durante o
percurso de 30 anos. Metro Boa Vista (Rua
do Passeio) - Condor Copacabana (Av. N.S'
de Copacabana) - Largo do Machado I (Lar-
go do Machado) - Leblon II (Rua Ataulfo de
Paiva) - Barra III (Av. das Américas) -
Tijuca (Rua Conde de Bonfim) - 14h -
16h30m - 19h e 21h30m. Madurelra II (Ruí
Dagmar da Fonseca) - 13h30m - 16h -
18h30me21h.(16anos).

NITERÓI - DEPRAVAÇAO II (18 anos) -
13h 40m - 15h30m - 17h2Ôm - 19hl0m e 21h.

CINE ARTE UFF - REPÚBLICA DOS AS-
SASSINOS - (18 anos) - 15h30m - 17h30m -
19h30m-21h30m.

CENTRAL - OS DEUSES DEVEM ESTAR
LOUCOS - (livre) - 14h30m - 16h40m -
18hS0me21h.

WINDSOR - O NEGÓCIO Ê SOBREVIVER -
14h30m - 16h40m - 18h50m e 21 h.

Petrópoiis

Lançamentos
O NEGÓCIO É SOBREVIVER - (The Survl-
vors). Comédia reunindo Walter Matthau,
Robin Williams e Jerry Reed, sob a direção
de.Michael Ritchie. No roteiro de Michael
Leeson, três homens enfrentam uma situação
comum: como sobreviver numa sociedade
onde ninguém está a salvo do caos econômi-
co dos tempos modernos, onde todos estão
sujeitos a ser vitimas do grande desemprego.
Brunl Ipanema (Rua Visconde de Pirajá) -
Bruni Prcmier (Rua Barata Ribeiro) - Brunl
Ti)uca (Rua Conde de Bonfim) - 14h30m -
16h40m-18h50me21h.

DEPRAVAÇAO II - De Hélio Vieira de
Araújo. Com Wilson Gray e Dalma Ribas.
Filme pornô. Tijuca Palace I (Rua Conde de
Bonfim) - Lido I (Praia do Flamengo) -
Ópera I (Praia de Botafogo) - 14h lOm - 16h -
17h50m - I9h40m e 21h30m. Astor (Min.
Edgard Romero) e Ramos (Rua Leopoldina
Rego) - 15h30m - 17h20m - 19hl0m e 2lh.
Orly (Rua Álvaro Alvim)- 10h30m - 12hl0m

13h50m - 15h30m - 17hl0m - 18h50m e
20h30m. Brunl Méler (Av. Amaro Cavalcanti)

I4h30m - lBhlüm - 17h50m - 19h30m e
21hl0m. (18 anos).

,A PRISÃO - Direção de Oswaldo de Oliveira.
Com Martha Anderson. Meiry Gonçalves e
Maria Fraga Cenas de sexo. América (Rua
Conde de Bonfim) - Lido II (Praia do Fia-
mengo) - Imperator (Rua Dias da Cruz) e
Madurelra I (Rua Dagmar da Fonseca) -
I4hl0m - 16h - 17h50m - 19h40m e 21h30m.
Vitória (Rua Senador Dantas) - 13h40m -
!5h30m - 17h20m - 19hl0m e 21h. (18 anos).

A NOITE DO AMOR ETERNO - De Jean
Garrett. Com Aldine MUller e Flávio Phorto.
Um filme com cenas de sexo e violência.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi) - 13h30m -
15h- I6h30m- 18h- 19h30m e 21h. Palssan-
du (Rua Senador Vergueiro) - Comodoro
(Rua Haddock Lobo) e Olaria (Rua Uranos)-
15h30m - I7h - 18h30m - 20h e 21h30m. (18
anos).

D. PEDRO - CAMPEONATO DO SEXO (18
anos) - 14h30m - 16h - 17h40m - 19h20m e
21 h.
PETROPOLIS - AS LOUCURAS DE JERRY
LEWIS - (livre) - MhlOm - 16h - 17h50m -
19h40me21h30m.

Teresópolis
ALVORADA I - VÍDEO DROME - às21h.

ALVORADA II - LOUCURAS SEXUAIS
(18 anos)- às 21h. Sábado: 22h.

_t_____T^___^^ ____. ¦____¦• ^^____*^__________t:

TEATRO
...___________________________¦.

Continuações
AGÜENTA CORAÇÃO - Direção e roteiro de
Reginaldo Faria. Com Reginaldo Faria,
Christiane Torloni. Jorge Botelho, Cristina
Ache, Osmar Prado, Gilda Guilhon, Mila
Moreira. Milton Moraes e Lady Francisco.
São Luiz B (Rua do Catete) - Barra 1 (Av. das
Américas) - Roxy (Av. N.S. de Copacabana)
- Leblon I (Rua Ataulfo de Paiva) - 15h30m -
!7h30m - 19h30m e 21h30m. Carioca (Rua
Conde de Bonfim) - 15h - 17h - 19h e 21h.
Palácio II (Rua do Passeio) - 13h30m -
15h30m - 17h30m - 19h30m e 2lh30m. (16
anos)

NO LIMITE DA REALIDADE (The Twilight
Zonex - The Movie) - Direção de John
Landis. Steven Spielberg, Joe Dante e George
Miller. Coral (Praia de Botafogo) - 15h -
I7hl0m - 19h20m e 21h30m. (14 anos).

ATRAS DAQUELA PORTA (Oltre Ia Porta) -
Direção de Liliana Cavani. Com Marcelo
Mastroianni, Eleonora Giorgi e Tom Beren-
ger Cinema I (Av. Prado Júnior) - 14r_um -
16h50m - 19hl0m e 21h30m. (18 anos).

NO LIMITE DA REALIDADE (The Twilight
Zonex - The, Movle) - Direção de John
Landis, Steven Spielberg, Joe Dante e George
Miller. Coral (Praia de Botafogo) - 15h -
I7h40m - 19h20m e 21 h30m. (14 anos).

AS LOUCURAS DE JERRY LEWIS (Smor-
gasbord) - Direção de Jerry Lewis. Com
Jerry Lewis, Sammy DavisJr.,Milton Berlee
Herbe Edelman. Barra II (Av. das Américas)
- Copacabana (Av. N.S. de Copacabana) -
São Luiz I (Rua do Catete) - 14h - 16h - 18h -
20h e 22h. Palácio I (Rua do Passeio) -
13h40m - 15h3üm - 17h20m - 19hl0m e 21h.

! (livre).

O CIRCULO DO PRAZER. - Pornô nacional.
Roteiro e direção de Mário Vaz Filho. Com

; Aryadne de Lima. Rex (Rua Álvaro Alvim) -•
I 12h30m - 15h30m - 18h20m e 19h45m. Sába-

do e domingo a partir das 14h. (18 anos).

FRANCÊS - (Francês) - Direção de Graeme
Cliford. Com Jessica Lange e Sam Shepard.
Veneza (Av. Pasteur) - 14h - 16h30m - 19h e
21h30m.(l6anos).

OS DEUSES DEVEM ESTAR LOUCOS -
(The Golds Must be Crazy) - Realização do
cineasta sul-africano Jamie Uys. Ópera II
(Praia de Botafogo)- 15h - 17hl0m - 19h20m
e21h30m. (livre).

Zona Sul
E O VENTO NAO LEVOU - De Robert David .
MacDonald. Tradução de Luiz Fernando Tof-
fanelli. Direção de Roberto Vignati. Com
Maria Fernanda, Yara Amaral e Fernando
Gillich. Teatro Copacabana. Av. N. Sra. de
Copacabana, 291. Tel.: 257-0881. Horário: 3« a
6' feira, às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h30m.
Domingo: 18h B 21h. Ingressos: 3" a 5» feira:
CrS 5 000 e Cr$ 3.000. 6' feira e domingo: CrS
6.000 e CrS 4.00). Sábado: CrS 6.000.

OS MENINOS DA RUA PAULO - De Ferenc
Moinar. Tradução: Paulo Ronai. Adaptação:
Cláudio Botelho. Direção: Lufs de Lima. Com
Luís Felipe de Lima. Marcos Tsoware. André
Barros e Duda Monteiro. Teatro Vannucci.
Rua Marquês de São Vicente. 52. Horário:-'
a 6' feira, às 17h. Ingressos: CrS 2.500 e CrS
2.000.

A GAROTA DO GANGSTER - De Zeca
Capelini e Cláudia Dalla Verde. Direção de
Paulo Afonso de Lima. Com Thafs de Cam-
pos, Isolda Cresta e Alexandre Marques.
Teatro Vannuci. Rua Marquês de São Vicen-
te, 52. Horário: 2' e 3< feira, às 21h30m.
Ingressos: CrS 3.000 e CrS 2.500.

A PORTA - De Felipe Pinheiro e Pedro
Cardoso. Direção de Tim Rescala. Com Feli-
pe Pinheiro, Pedro Cardoso e Luis Paulo
Neném. Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pos. Horário: 2' a 4» feira. 2!h30m. Ingressos:
CrS 3.000 e CrS 2.000.

O MEU GURI - De Zeno Wilde. Direção de
Roberto Bomtempo e Roney Vilela. Com
Monique Alves, Sidney Martins e Tânia Cos-
ta. Teatro da Galeria. Rua Senador Verguei-
ro. 93. Tel.: 224-8846. Horário: 2' e 3' feira, às
2lh30m, 4' a 6« feira, às 17h30m. Ingressos: 2'
a 3' feira: CrS 2.000. 4» a 6» feira: CrS 1.000.

A PAIXÃO DE OSCAR WILDE - De Murilo
Dias César. Direção de Paulo Afonso de
Lima. Com Cláudia Gonzaga. Ângela Vale-
rio, Mário Jorge, Regina Rodrigues e Djena-
ne Machado. Teatro de Bolso Aurimar Ro-
cha. Av. Ataulfo de Paiva, 269. Horário: de 3*
a 6' feira, às 21h30m. Sábado: 20h e 22h.
Domingo: 19h e 21h. Ingressos: CrS 3500 e CrS
2500.

FREUD-NO DISTANTE PAIS DA ALMA -
De Henry Denker. Direção e tradução de
Flágio Rangel. Com Edwin Luizi, Ariclê Pe-
rez. Adriano Reis e Wanda Lacerda. Teatro
Clara Nunes Rua Marquês de São Vicente.
52.: 274-9696. Horário: de 3" a 6» feira às 21h.
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo: 18h e 21h:
5' feira às 17h. Ingressos: CrS 5000 e CrS 3000.
6' feira e sábado: CrS 5000.

CORPO A CORPO - De Oduvaldo Vianna
Filho. Direção de Luiz Alberto Conceição.
Com Luiz Alberto Conceição, Teatro de Are-
na da CEU. Av. Rui Barbosa, 762. Tel.:
551-3347. Horário: de 5» feira a domingo, às
2Ih. Ingressos: Cr»2.000.

DISSE ADEUS AS ILUSÕES.. EMBARCOU
PRA HOLLYWOOD - De Ricardo Meirelles.
Direção de Roberto Marconi. Com lolanda
Moura e Ana Magdala. Circo Planetário da
Gávea. Av. Padre Leonel Franca. Horário: 3«
feira: 21h30m. De 4» a domingo: I9h30m.
Ingressos: Cr$ 2.500.

UMA CAMA PARA TRÊS - De Claude
Magnier. Tradução e adaptação de Jucá de
Oliveira. Direção de José Renato. Com Eva
Vilma, Fúlvio Stefanini e Carlos Zara. Teatro
Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel. Tel.:
275-3346. Horário: de 4« a 6' feira, às 21h30m.
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo; 20h.

INARREDAVEL COMPROMISSO - De Aldir
Blanc. Direção de Miguel Oniga. Supervisão
de Domingos de Oliveira- Com Anja Bitten-
court. Elza de Andrade e Jana Castanheira.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angéli-
ca, 63. Tel.: 227-9882. Horário: 4' e 5« feira, às
21h30m. 6» feira e sábado sessão á meia-
noite: Ingressos: Cr$ 3.000 e Cri 2.000.

O INIMIGO DO POVO - De Ibsen. Adapta-
ção e direção de Domingos de Oliveira. Com
Clementino Vascalno, Soli Eich. Fernando
Amaral e Priscila Rozenbaum. Teatro Càndi-
do Mendes. Rua Joana Angélica. 63. Tel.:
227-9882. Horário: 6' feira: 21h30m. Sábado:
20h30m e 22h30m e domingo e 2< feira:
21h30m. Ingressos: CrS 3.000, Crí 2.000 e CrS
1.000.

A CHORUS LINE - De James Kirkwood e
Nicholas Dante. Tradução de Millôr Fernan-
des. Com Accácio Gonçalves. Maria Cláudia
Raia, Márcia Albuquerque eThales Pan Cha-
con Teatro Tereza Rachel. Rua Siqueira
Campos, 143. Tel.: 235-1113. Horário: de 3» a
5' feira às 21h30m. 6» feira: 20h. Sábado 20h e
22h30m. Domingo 18h e 21h30m. Ingressos:
CrS 7.500, CrS 6.000 e CrS 5.000.

QUASE 84 - De Fauzí Arap. Direção de Ivan
de Albuquerque. Com Rubens Corrêa, Ivan
de Albuquerque e Leyla Ribeiro. Teatro Ipa-
nema. Rua Prudente de Morais, 824. Tel.:
247-9794. Horário: de 4' a 6' feira, às 21 h.
Sábado: 21h30m. Domingo: 18h e 21h. Ingres-
sos: CrS 1.500.

TIRO AO ALVO - De Flávio Márcio. Direção
de Pedro Camargo. Com Rosamaria Murti-
nho. Sérgio Mamberti, Ernesto Piccolo. Suza-
na Abranches e Waldir Seviotti. Teatro Del-
fin. Rua Humaitá. Tel.: 266-0222. Horário: 4»
a 6» feira, às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h.
Domingo: 18h e 20h30m. Hoje. promoção
especial. Ingressos»Cr$ 1.000.

Centro
BESAME MUCHO- De Mário Prata. Direção
de Aderbal Júnior. Com Jonas Bloch, Louise
Cardoso, Denise Bandeira e Herri Pagnoncel-
li. Teatro Maison de France. Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 58. Horário: 4* a 6» feira às 21 h.
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo: 18h e}\h.
Ingressos: CrS 4.000 e CrS 3.000. 6» feira e
sábado: CrS 5.000.

AMANTE S.A. - De John Chapman e Deve
Freeman. Tradução e adaptação de João
Bittencourt. Direção de José Renato. Com
Sueli Franco. Milton Carneiro, Elisângela e
Roberto Pirilo. Teatro Mesbla. Rua do Pas-
seio, 42, 11" andar. Tel.: 240-6141. Horário: de
4' a 6« feira e domingo: 21 h. Sábado: 20h e
22h30m. Vesperal: 5» feira: 17h e domingo:
18h. Ingressos: Cr$ 3.000 e CrS 2.500. Vesperal
de 5' feira: CrS 2.500. 6' feira e sábado: CrS
4.000.- - ¦

Zona Norte
NOITES E DIAS DE AMOR E MORTE -
Tex'.os de Alcione Araújo, Jean Anouilh e
Jean Aurench'!. Raul Brandão, Rubem Fonse-
ca e um anônimo medieval com tradução de
Fátima Saad. Com Carolina Virguez, Gilson
Antônio. Ednaldo Eiras e Malvina Fernandes.
Teatro Armando Gonzaga. Rua General Os-
valdo C. Varias. 511. Horário: Sábado e
domingo às21h. Até dia 15

O AMANTE DO MEU MARIDO - Direção de
R. Rocha. Com Carvalhinho, Olívia Pineschi.
Zélia Zamyr e Sebastião Coutinho. Teatro do
América. Rua Campos Sales. 118. Tel.: 234-
2060. Horário: de 5» feira a domingo, às 21h
Ingressos: CrS 4.000 e CrS 2.500. Sábado: CrS
¦1.000.

Reapresentações
FORÇA DO DESTINO
20he22h30m.

Drive-In (Lagoa) ¦

HkJPIW-C

MM
¦ Show - De
hoje até sã-
bado, o mü-
sico e com-
positor Eg-
berto Gis-
monti estará

sempre às 21h30m, no Circo
(Arcos da Lapa). Ingressos:
CrS 3 mil.

Amor Futuro é o nome
do espetáculo que Ronaldo
Malta levará hoje, às 23
horas, ao Bar do Violeiro
(Rua DaultPerez, 92-Bar-
ra). Ingressos: CrS 2,5 mil.

Um show de MPB e rock
estará sendo apresentado
hoje, a partir das 23 horas,
pelo conjunto Eclipse To-
tal,noRioNightShow(Av.
Pasteur, 520, lv andar).

¦ Vestibular - Estão aber-
tas as inscrições para os
cursos de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional que pas-
sam a funcionar a partir
desse semestre nas Facul-
dades Castelo Branco. Ins-
crições, até sábado, no lo-
cal (Av. Santa Cruz, 1.655-
Realengo). Taxa: CrS 4,8
mil.

PETER PAN - Baronesa (Rua Cândido Beni-
cio)- 15h-16h40m. (livre).

GOLPE DE MESTRE (2' parte) - Baronesa
(Rua Cândido Benicio) - 18h50m e 2lh,

MÉDICOS, LOUCOS E APAIXONADOS -
Axt-Méier (Rua Arquias Cordeiro) - 15h -
16h30m - 18h - I9h30m e 21h. (18 anos).

KRULL - Bristol (Av. Ministro Edgar Rome-
ro)-14h-16h30m-l9he2Ih.

O DIABO NA CARNE DE MISTER JONES e
FÚRIA SILENCIOSA -Íris (Rua da Carioca)
- lOh - 14h - 18h e 22h. (18 anos).

MONTY PITHON - O SENTIDO DA VIDA -
Rio Sul (Rua Marquês de São Vicente) - I4h
-16h-18h-20he22h.

EM ALGUM LUGAR DO PASSADO - Scala
(Praia de Botafogo) - 15h - I7hl0m- 19h20m
e21h30m (livre).

HAIR - Largo do Machado II (Largo do
Machado) - Tlluca Palace II (Rua Conde de
Bonfim). 14h - 16h20m - 18h40m e 21 h (18
anos).

VÍTOR OU VITÓRIA - Jóia (Av. N. S' de
Copacabana)- I4h-16h30m-I9he2!h30m.

BILITIS - Rlcamar (Av
na)-!4h25mel6hl5m.

N. S* de Copacaba-

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER - Rlcar-
m»r (Av. N. S' de Copacabana) - 18h05 m e
20h05m.

VERDADES E MENTIRAS - Rlcamar (Av.
N. S'de Copacabana) - às 22h05m

TRÊS HOMENS PARA MATAR - Coper
Tl|uca (Rua Conde de Bonfim) - I5h e 17h.

A ENCRUZILHADA DAS BESTAS HUMA-
NAS - Copar Tl|uc« (Rua Conde de Bonfim)
-I9he21h.

 i

ARTIGO UM SETE UM - De Fernando
Palitot. Direção de Haroldo de Oliveira. Com
Haroldo de Oliveira, Fernando Palitot e Jus-
sara Calmon. Teatro Imperial. Praia de Bota-
fogo, 524. Tel.: 295-0896. Horário: de 5« feira a
domingo às 21hl5m. Ingressos: Cr$ 4.000 Cr$
2.000.

A CANOA FOI AO FUNDO - Comédia musi-
cal de Xisto Bahia Filho. Com Grace Benza-
quem, Calpúrnia Avancini e Arthur Jeffrey.
Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro,
93. Horário: de 4' a 6» feira, às 21h30m.
Sábado: ,20h' e 22h30m. Domingo 19h e
21h30m. Ingressos: de 4" a 6» feira CrS 2.000 e
Cr$ 1.000. Sábado e domingo: CrJ 2.500 e CrS
1.500.

FOI BOM, MEU BEM? - Luís Alberto de
Abreu. Direção de Wolf Maia. Com Cristina
Pereira. Cininha de Paula. Eliane Maia. Ale-
xandre Marques, Rafael Ponzi, Chico Tenrei-
ro e Osmar Prado. Teatro do Planetário da
Gávea. (Av. Padre Leonel Franca, 240). Hora-
rio: de quarta a sexta-feira, às 21h30m, Sába-
dos e domingos, às 20h e 22h30m Ingressos:
4', 5' feira e domingo: CrS 4.000 e CrS 3.000.
6» e sábado: CrS 4.000.

P1AF - De Pam Gems. Tradução de Millôr
Fernandes. Direção de Flávio Rangel. Com
Bibi Ferreira, Íris Bruzzi, Léa Garcia e Carlos
Capelette. Teatro Ginástico, Av. Graça Ara-
nha. 187. Tel.: 220-8394. Horário: de 4' a 6«
feira, às 21h30m. Sábado: 21hl5m. Domingo:
18h. Vesperal: 5* feira: 17hl5m. Ingressos:
CrS 4.000 e CrS 3.000. Sábado: CrS 4.000.
Vesperal: CrS 3.000.

BOA NOITE, MAE - De Marcha Norman.
Tradução de Millôr Fernandes. Direção de
Ademar Guerra. Produção de Reynaldo Loy.
Com Aracy Balabanian e Nicette Bruno.
Teatro Glória. Rua do Russel. 632. Tel:
245-5533 e 254-5527 Horário: de 4" a 6« feira,
às 21hl5m. Sábado: 20hl5m c 22hl5m e
domingo; 18h e 21h. Ingressos: CrS 5.000.
Platéia inferior e estudante CrS 3.000.

O DIA EM QUE ALFREDO VIROU A MAO -
Direção de João Bithencourt Com Cláudio
Corrêa e Castro, Magalhães Graça. Suzana
Queiroz e Miriam Avres. Teatro da Praia
Rua Francisco Sá, 88. Horário: 4' e 6< feira, às
21hl5m. 5' feira: 17h e 21hl5m. Sábado 20h e
22h30m. Domingo: 18h e 21hl5m. Ingressos:
4» e 5« feira: CrS 2.500 e CrS 1.800.6* feira: CrS
3.500. Sábado: CrS 4.000. Domingo: CrS 1.000
e CrS 1.800.

CÂNDIDO - De Voltaire. Adaptação de Pau-
Io Afonso de Lima. Direção de Jorge Feman-
do Com Ricardo Blat e Cláudia Jlmenez.
Teatro da Lagoa. Av. Borges de Medeiros,

1 426. Tel.: 274-7999 Horário: de 4' feira a
domingo às 21h30m. Ingressos: Cri 4.000.
Sábado: CrS 5.000.

QORPO SANTO - A IMPOSSIBILIDADE DE
SANTIQASAO - Díreçio de Marcelo de Bar-
reto Com Almír Martins Antônio Gorutalez.
GUucia Regina. Gustavo Ottoni e Cristina
Negra Teatro Cacilda Becker. Rua do Cate-
te. Horário: de 3» feira a domingo às 21h.

Teatro/Revista
A TOCHA NA AMÉRICA - De Gugu Ohme-
cha. Direção de Luiz Mendonça. Com Olney
Cazarré. Rosana Garcia e Uva Nino. Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim. 33. Horário: 3' a 6«
feira, às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h30m.
Domingo: 18h e 21hl5m Ingressos: CrS 3.000
e Cr$ 2.000. Sábado: CrS 4.000

MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Direção
de Brigitte Blair. Com Camile Alex Mattos.
Tânia Litiere e Munique Lamarque - Teatro
Brigitte Blair - Rua Miguel Lemos, 51 -
Horário: de 4» feira a domingo às 21h30m.
Domingo vesperal: 18h30m. Ingressos: Cr$
3.000.
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O Q TV EDUCATIVA

09:00 - Ginástica
0930 - Olho Mágico
09:45 • Patati-Patatá
10:00 - Curumim
10:15-Daniel Azulay
10:35 - As Aventuras do Tio Maneco
1100 - Os Mais Belos Desenhos
1130 - Tempo de Atualização
12:00 - Telecurso l^Grau
12:15-Telecurso 2» Grau
12:30 - TVE Notícias
12:45 - Documentários
1330 - Nossa Terra Nossa Gente
14:00 - Patati-Patatá
14:30 - Faixa de Serviço
15:30 - Tempo de Atualização

16:00 - Sítio do Picapau Amarelo
1630 - Olho Mágico
16:45 • Curumim
17:00 - Daniel Azulay
1720 - Janela da Fantasia
17:40 - As Aventuras do Tio Maneco
18:05 - Os Mais Belos Desenhos
1835 - Bazar Tem Tudo
19:00 - Ciência em Casa
19:15 - Telecurso 2? Grau
1930-Telecurso 1» Grau
19:40-Esporte Hoje
20:00 - Mundo Indomado
21 _0 - Os Especiais
22:00-1984-Notícias
23:00 - Os Músicos
00:00 - Conversa de Fim de Noite

CIRCO GARCIA - Apresentação de mágicos,
malabaristas, animais adestrados e palhaços.
Praça XI. Tel.: 222-8070. Horário: de 3« a 6«
feira, às 2th. 5«-feira. às 15h. Sábado, 15h. 18h
e21h. Domingo: lOh. 14h30m. 17h e 19h30m
Ingressos: CrS 1.000, CrS 2.000. CrS 3.000 e CrS
5.MK).

UM GORDOIDAO NO PAlS DA INFLAÇÃO
- Texto de Jô Soares e Armando Costa.
Apresentação do humorista Jô Soares. Tea-
tro Casa Grande - Av. Afránio de Mello
Franco. 290 - Tel.: 239-4046 e 259-6948.
Horário: 4» a 6» feira às 21h30m. Sábado 20h e
22h. Domingo: 2Ih. Ingressos CrS 5.000.

A DANÇA DOS SIGNOS - Apresentação de
Oswaldo Montenegro. Participação de Mon-
gol, José Alexandre e Madalena Sales. Teatro
Vannucci. Rua Marquês de São Vicente.
Horário: de 4* feira a domingo, às 21h30m
Ingressos: 4« e 5» feira: CrS 4.000. 6« feira a
domingo: CrS 5.000.

BABY GAL - Apresentação de Gal Costa.
Canecào. Av. Venceslau Brás. Horário: 4» a 5'

¦feira às 21h30m. 6' feira e sábado: 22h.
Domingo: 20h. Ingressos: CrS 6000 - CrS 7000
-CrS 10000. Até _a8.

DERCY DE CABO A RABO - Apresentação
da atriz Dercy Gonçalves- Teatro Glauce
Rocha. Av. Rio Branco. Tel: 224-2356. Hora-
rio: de 5» feira a sábado, às 2th Domingo
18h30m Ingressos: CrS 5 000

SÉRIE INDEPENDENTE - Apresentação de
Antônio Adolfo e Ruy Maunty. Sala Funarte
Sidnev Miller. Rua Araújo Porto Alegre. 80.
Horário; de 3» feira a sábado, às 2Ih. Ingres-
sos: CrS 1500. Até dia Jl.

LINDA FLOR - Apresentação de Aracy Cor-
tes e Marflia Barbosa e o conjunto Chorando
Baixinho. Sala Funarte Sidney Miller. Rua,
Araújo Porto Alegre. 80. Horário: de 3*-feira
a sábado, às 18hJ0m. Ingressos: CrS I 500.
Até dia 7.

4® REDE GLOBO

06:30 - Telecurso 2" Grau 16:45 - Sítio do Picapau Amarelo - A Arca
06:45 - Telecurso 1» Grau da Emílla
06:58 - Momento Olímpico 17:20-Caso Verdade - Nunca Deixe de
07:00 - Bom Dia Brasil Sonhar
07:30 - Bom Dia Rio 17:50 • Amor com Amor se Paga
08:00 - Sítio do Picapau Amarelo - A Arca 18:45 - Transas e Caretas

daEmflia 19:45-RJ TV
08:30 - Balão Mágico 19:55 - Jornal Nacional
11:00 - TV Mulher 20-25 ¦ Momento Olímpico
12-00 - Show dos Shows 20& ' Champagne
„,„ _. .___ 21:20- Globo Repórter1_:_0 - Globo Esporte 2215 -Taça Libertadores da América - Jú-
12:45 - RJ TV njor x Flameng0
13:00-Hoje 00:00 - Jornal da Globo
13:30-Vale a Pena Ver de Novo - Água 0030-RJTV

Viva °°30 - Momento Olímpico
14:45 - Filme 00:32 - Filme

________————————————————-

ÔÍA REDE MANCHETE

12:00 - Rumo à Olimpíada
12:05 - Programação Educativa
13:00 -Circo Alegre
15:00 - Manchete Shopping Show
17:00-Clube da Criança
19:00-FV TV
19:30 - Manchete Panorama

1950 - Rumo ã Olimpíada
1955 - Manchete Esportiva
20:15 • Jornal da Manchete
21:20-Filme
23:40
23:45

Rumo à Olimpíada
Jornal da Manchei- 2» Edição

7 REDE BANDEIRANTES

07:30 - Primeira Edição 19:15
0800 - Show de Desenhos 19:30
08:45 - Braço de Ferro 20:00
09:30 - Despertar da Fé 20:05
10:00-Ela ->o-15
1155-Boa Vontade
12:00-Esporte Total *"**"
12:15-Amor-Musicais 21:ls
13:00- TV Criança 00:15
19:00- Casal 80-Seriado Nacional 00:30

Jornal do Rio
Jornal Bandeirantes

i - Brasil Olímpico
Momento do Esporte

Boa Noite Amiguinhos
Casa de Irene-Seriado
Missão Impossível

- Jornal da Noite
Rio Pede Passagem

"/ /J_?|W"*
REDE RECORD

09:00 - Igreja da Graça
09:30 - Tele-Escola
10:00- A Feiticeira
10:30 - Show da Lucy
11:00 - Sawamu. o Demolidor
11:30 - Aventura aos 4 Ventos
12:00- Daniel Boone
13:00- À Moda da Casa
13:15 - Cozinhando com Arte
13:30 - Especial Infantil
15:30 - Se Meu Buggy Falasse

16:30 - Voggy e o Mimpolegar
17:00-HeroHigh
17:30-Clue Club
18:00-CandyCandy
18:30 - Nova Onda da Cidade - Musical
19:00 - Vídeo-Clip - Musical
20:00 - Chip*s
2057 - Informe Econômico

2100- Filme
23:00 - Clube dos Esportistas

11® TV STUDIOS

07:00 - Ginástica
07:30 - O Vira-Latas
08:00 - Pernalonga e Seus Amigos
08:20 - A Pantera Cor-de-Rosa
08:40 - O Cachorrinho Droopy
09:00 - A Turma do Tom & Jerry'
09:20 - Toro e Pancho
09:30-Cobrinha Azul
09:40 - O Inspetor
0950 - A Turma do Pica-Pau
10:10- Pernalonga
10:20 - Papa-Léguas
10:30 - Popeye
11:00-Clube do Mickey
11:30 - Tom & Jerry
12:00 - Sessão Sorteio do Meio-Dia
12:30- Pica-Pau
13:00- Desprezo - Novela
14:00-Conflito-Novela
14:30 - Acorrentada - Novela
15-00 - O Pica-Pau
15:10 - Tom _ Jerry
15:20 - Bozo

15:25- Popeye
15:35 - Clube do Mickey
15:40 - Pernalonga
1555 - Mr Maeoo
16:00 - A Pantera Cor-de-Rosa
16:15-O Pica-Pau
16:25 - Mr. Magoo
16:40 - Tom & Jerry
16:50 - Popeye
17:00- Clube do Mickey
17:10-Pernalonga
1730 - Bozo
17:25 - A Pantera Cor-de-Rosa
17:35 - Sessão Sorteio da Tarde
18:15 -Chispita- Novela
19:00 - Vida Roubada - Novela
19:45 - Chispita- Novela
20:30 - Vida Roubada - Novela
21:20 - Novos Talentos
22:20 - Jornal Policial
23:30 - Noticentro
00:00 - Filme

FLM j A
TV Globo

14:45 - OITENTA PASSOS PARA A
FELICIDADE (Elghty Steps to Joruth) -

EUA, 1969, direção de Gerd Oswald. Com
Wayne Newton. Jo Van Fleet, Keenan
Wynn, Diana Ewing, Slim Pickens, R.G.
Armstrong, Mickey Rooney. Sal Mineo,
Erin Moran e Brandon Cruz.

Injustamente envolvido em um roubo de
carro. Jonah (Newton) foge da polícia e
vai parar em uma casa afastada da cidade .
onde vive.a jovem cega Tracy (Ewing) e
mais sete crianças cegas sob a proteção da
velha Nonrta (Fleet). Jonah toma-se amigo
do grupo, se esconde lá e pasa a ajudá-los,
enquanto a polícia o procura

00:32 - DRACULA O PRÍNCIPE DAS
TREVAS (Drácula, Prtnce of Darkness) -

Inglaterra, 19«5, direção de Terence Fisher.
Com Chrfetopher Lee, Barbara Shelley,
André» Kelr, Suzanne Farmer, Frmitcb
Matthews e Charles TingweU.

Passando férias nos Cárpatos, Charles
(Matthews), sua mulher Diane (Farmer),
seu irmão Alan (Tingwell) e a mulher
deste. Helen (Shelley). encontram um vila-
rejo cujos habitantes vivem aterrorizados
por vampiros.

TV Manchete
21-20 - DOtS HOMENS E DOIS DESTI-

NOS (Horse Soldlers) - EUA, 1Í5S, direção
John Ford. Com _ohn Wayne. Witllam

Holden, Constance Towers, Althea Gibson,
Hoot Gibson e Anna Lm-

Exibido nos cinemas com o título de
Marcha de Herói Durante a Guerra Civil
Americana, o Coronel Marlowe (John
Wayne), do Exército da União, é destacado
para uma audaciosa missão: penetrar em
território ocupado pelas tropas sulistas e
cortar sua linha de abastecimento. A tare-
fa de Marlowe se toma particularmente
difícil quando o major-cirurgião Kendall
(William Holden) se apresenta para seguir
com a tropa.

TV Studios
0OKK» - O CANDIDATO (THE CAND1-

DATE) - EUA 1972, direção de Michael
Ritchie- Com Robert Redford e Peter Boy-
le.

Bill McKay (Robert Redford) disputa
uma vaga no Senado norte-americano De
política, ele não entende nada. mas. mes-
mo assim, cercado por muitos e competen-
tes assessores e por uma incrível máquina
publicitária, sua eleição é quase certa. O
filme "O Candidato" mostra todos os mo-
mentos emocionantes ou náo dos "bastida

res" da política dos Estados Unidos. Como
deve agir um candidato, durante sua árdua
campanha; os debates pelas emissoras de
tevê; os preparativos <íe discursos; entre-
vistas coletivas e outros detalhes, que
fazem de um leigo em assuntos político»
um forte candidato a defender as causas de
um povo.

A programação é de responsabiUdad- das emissoras de TV
"_í •;-r«*%Si:í_í'.-;-i-;^



^^-«y>M»«-ív>-

 »¦ ' ¦¦ ...

if fW|W'*»)f*»tfr "Hi^fr

PÁGINA 6/2e CADERNO yirí itevi/m

GOUINA DO WALTINMO
.>«._.

a Fantástico*
volta ao ar dia 31

A volta do quadro A Garota Fan-
tásticô será neste domingo. E sua atra-
cão será a modelo e atriz Kenny, (foto)
o mais novo lançamento de Antônio

também uma das apresentadoras do
Fantástico. Denny Jô também cuidara
desta parte do programa. (Foto Anto-
nio Guerreiro).
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ESTA 

sendo
estudada por
Leleco Barbosa a

idéia de promover, no
Cassino do Chacrinha, um
concurso para eleger o
Mais Belo Travesti do
Brasil. Aliás, já estão
abertas as inscrições
para o concurso que vai
eleger o Melhor Casal de
Dançarinos de Discoteca.
Os interessados devem
procurar a produção do
Cassino, na TV Globo.

ENQUANTO 

não
acerta sua vida
televisiva, João

Roberto Kelly reúne-se
todas as tardes com
alguns redatores de
humor, pois está bolando
uma versão moderna do
saudoso programa Times
Square, que nos anos 60
foi o grande sucesso da
TV brasileira, na extinta
TV Excelsior.

Maitê Proença será
Marquesa de Santos

Miro e Belisa recebem Henfil,
Sílvio Tendler e Leonel Brizola
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Ter Henfil Brtzola

Maitê: a Domitila de Pedro I

Está acertada a contratação de Maitê
Proença, pela TV Manchete, para viver
Domitila do Canto e Melo, a Marquesa de
Santos, na primeira minissérie da emisso-
ra. Para viver a mucama que segue a
marquesa por todos os cantos, foi contra-
tada Josephine Hélène.

r* rnnvidados de hoie do programa neste exato momento em que a popuja-
Rio £d^Passagem, comandadoVr Beli- ção luta pelas diretas O programa este
S pSirn e Miro Teixeira, são Sílvio sendo gravado nos estudos da TV Ban-

Tendler Henfife o governador Leonel deirantes (Rio) e, na estréia, teve conside-

Brizola? que falará d! situação do Rio rável índice de audiência.

Vera Fischer desiste de #
Amar. Savaüa a substitui

Depois de tudo acertado, Vera Fis-
cher desistiu de fazer Amar a Vida
para montar um espetáculo teatral
em São Paulo com Renée de Vilmond,
que também foi sondada para o mes-
mo personagem e recusou. Portanto,
para viver Isadora, uma das protago-
nistas da próxima novela das 20h,
substituta de Champagne a partir do
dia 30 de abril, foi escalada Elizabeth
Savalla (foto), afastada do vídeo des-
de Pão Pão, Beijo Beijo. / *wMâ

Ronnie
volta

à Globo
Afastado da TV Globo

há 10 anos, o comediante
Ronnie Cócegas acertou
sua volta, no começo
desta semana, e já foi
escalado por Adriano
Stuart para Humor Li-
vre. Neste período fora
da Globo, Ronnie teve
uma longa permanência
naTupieTVStudios.

MUITO 

movimenta-
da a feijoada orga-
nizada pelo elétri-

co Denny Jô para home-
nagear este recatadíssi-
mo espaço. Teresa'Sodré
chegou tal qual uma es-
poleta e foi-se sem fazer
uma fotinha sequer; Má-
rio Paiga fez as pazes
com Cinira Camargo; e
Sônia, cozinheira do An-
tônio Guerreiro, fez a co-
midaria, elogiada por to-
dos. Vamos às fotos cli-
cadas por Cláudio Duar-
te..
FOTO 1 - Denny Jô e
Fernanda Bruni, sua
grande amiga.

FOTO 2 - Mário Paiga e
Cinira Camargo de pazes
feitas.

FOTO 3 - A bonita
Kenny, em tempo de
saudade de Antônio
Guerreiro, que estava
em Belo Horizonte.

FOTO 4 - Jessica Taylor
e Josephine Hélène.

FOTO 5 - Ana Maria Ma-
galhães, o pai-de-santo
Gilberto e Leiloca, que
mandou o regime para o
alto e comeu à beca.
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Rio de Janeiro, quinta-feira, 29 de março de 1984

IRonaldo Boscolil
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Elesjeeu
Legey

Já não me passava pela cabeça escrever sobre a
transmissão da corrida de Fórmula-1, acontecida
domingo, em Jacarepaguá. Sou chamado por Legey
à sua saía. Sobre a mesa, dezenas de telegramas de
diversos países cumprimentando-o pela beleza de
transmissão. Amigo que sou do Legey, sou suspeito

para afirmar que nenhuma mostragem do que reali-
zam pelas pistas do mundo chega ao nível da Rede
Globo, no caso sob comando do Aloysio Legey, a

quem sempre distribui fartos elogios. Efetivamente,
jamais pude entender que aquele meninao distraído
operando uma câmera viesse a comandar essa ma-

quina infernal, chamada televisão. Diretor da linha
de eventos, cada vez mais Legey prova sua inequívo-
ca versatilidade. É show, é corrida, seria carnaval e
tá lá o Legey firme, dominando uma técnica, porém
jamais desprezando a emoção. Haja vista a musica
belíssima que foi inserida na volta triunfal de Alam
Prost O piloto, quando assistiu a gravação, chorou.
Homem afeito a show, em tudo que ele realiza existe
uma pitada deste elemento mágico e catalisador, haz

pouco tempo - embora em áreas distintas -,

associou-se a outro garotão da sua época. Falo de
Walter Lacet. Marcos Lázaro comprou o passe de
ambos para a produção de vários eventos. E ficou
formado um trio imbatível. Os shows do Canecao
estão entregues à competência de ambos. Mas o
assunto já me está a fugir como um carro mal
pilotado. Volto à corrida de Fórmula-1 que se tivesse
Piauet como vencedor seria das mais bem sucedidas
em todos os tempos. É certo que um verdadeiro
exército de câmeras estava sob o comando do meu
amieo Legey conduziu com mestria uma verdadeira
sinfônica de imagens. Dizem que, discretamentes o
Lacet foi dar uma mãozinha ao amigo. Melhor que
isso só pão com ovo -, diria o filósofo e contrabaixis-
ta Jacaré. Entre centenas de cortes apenas um
vacilo. Bernie Eclestone teve uma seria conversa
com Legey e pretende que ele vá cortar, coordenar e
dirigir alguns grandes prêmios nos quais tem in-
fluência direta. "Infelizmente será impossível , disse
Legey sem vaidades. É que o ano letivo da emissora
para a qual trabalha tem início exatamente agora.
Parabéns a este garotão - para mim sempre parecera
assim - que recebe elogios do mundo inteiro e, sem a
menor vaidade, reparte-os com a sua equipe, alias
primorosa. Mas a grande verdade e que um bom
maestro terá que saber selecionar seus músicos. Foi
uma sinfonia acabada e perfeita. Parabéns Legey.

RB urgente
Yoko Ono continua

descolando. A entrevista
que ela e Lennon concederam

para a revista Playboy,
em 1Ô6Ò. virou disco e estará

• nas lojas em abril-

É tão grande o prestígio
de Michael Jackson que a
paródia sobre a letra Bet It
foi gravada como Eat It. •
Pepeu e Baby juntam os
Antigos/Novos Baianos
num especial que acontece-
rá na Rede Globo. • Dja-
van atrasou a mixagem do
seu disco, este o motivo do
adiamento do seu show no
Canecão que certamente
acontecerá. • Ritchie che-
gou do Uruguai. Fez a capi-
tal e esticou em Punta dei
Este. Seis mil pessoas
assistiram-no em delírio.
Agora Ritchie faz o interior
de Minas e liquida a fatura
no Mineirão, já com meia
casa vendia. • Mais de 600
automóveis - em média -
estão voltando para casa
sem assistir Sapatinho de
Cristal, candidado ao Mam-
bembinho deste ano. • En-

quanto não vai a Bogotá,
Nara Leão começa a gravar
seu vigésimo disco para a
PolyGram. • Fagner ga-
nhou mais de um milhão
em apostas. Parou no For-
taleza e não deu outro. •
Eduardo Dusek entra para
os classificados da Veja.
Páginas amarelas. Três ho-
ras rolou o papo. • Hoje,
tem coletiva de Léo Jaime.
Só que ai maré. Um saveiro
transportará os convidados
e oito "havaianas" de Ipa-
nema(uau!).« Como? Qual
a diferença entre a Xuxa e
o chuchu? Tão dizendo que
chuchu é comida de pobre.
• Logo no começo de abril,
George Moustakis chega
ao Brasil para gravar seu
próximo disco. • Jerry
Adrianni faz Indiferença
estourar em sete capitais.
Vai atrás do ganho. Faz
Brasília e Belo Horizonte.

Bares & bastidores
^^.^•StóUSSSatttó
ífaba de Receber - pelos 31 milhões «^"gg**?
auase 130 premiaçoes entre ouro e platina. Tudo Isto
apenas com um produto chamado Thriller. A CBS visando
a^omenagear seu cantor mandou que fosse confecciona-
da poTumVande artista uma bola de cristal representan-
do o elobo terrestre. Sob o pedestal no qual estaria
fnscrito embaixo relevo algo como: "A Michael Jackson o
artista mais popular do mundo em todos os tempos .
Custou TbagSSa de USS 12 mil o mundo de cristal que
certamente girará nas prateleiras deste menino impresslo-
SSETJE possui que Michael lance outro disco
antes de agosto porque sua laranja ainda te™ 

^..^Dizem que recebeu com muito fairplay a paródia realizada
em cima de Bet It. Eat lt seria Coma-o... EU???????
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