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BIBLIOTECA NACIONAL
AV. RIO BRANCO 219-39
CEMTRQGoverno já estuda proposta do BNH

prestação da casa própria
A redução das prestações da casa própria, proposta pelo BNH ao 

'Governo, 
deverá beneficiar todas as faixas de empréstimos e nãoapenas os mutuários de baixa renda. A questão já está sendo estudada, e o Governo afastou a idéia de utilizar o Finsocial parn financiar os subsídiosA redução vigoraria pelo prazo de pelo menos um ano, tempo necessário para a adoção definitiva do sistema de equivalência salarial Págbi6
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PASEP
Pagamentos começam dia

Veja a tabela na página 2

Tancredo promete:esta será a última
eleição indireta
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fféfio Garcia (E) aplaude e substitui Tancredo
Os dois candidatos à sucessão do Presidente Figueiredo tiveram
agendas cheias ontem. O deputado Paulo Maluf passou o dia
visitando ministros, e, ao comentar as dissidências do PDS,
afirmou que quem votar nele não vai para o suicídio, e sim para o
céu. O candidato do PMDB, Tancredo Neves, ao despedir-se do
Governo de Minas Gerais, fez o primeiro comício de sua campa-
nha, assegurando que esta será a última eleição indireta do País.
Página 5

Ontem houve a primeira missa, celebrada pelo cardeal D. Eugênio Sales

Nova América: missa e festa
marcam a volta ao trabalho

Uma nova missa, seguida de uma chopada, vai dar prosseguimento, hoje, às comemorações
de reabertura da Fábrica de Tecidos Nova América, em Del Castilho. Trabalho, mesmo, só
a partir de amanhã, para os 3.500 operários que, como a atestar a realidade do desemprego,

não conseguiram, há mais de 6 meses, quando a fábrica fechou, obter nova colocação.
Seu Lulu, o líder dos trabalhadores, que conseguiu do Presidente Figueiredo a promessa,agora cumprida, da reabertura, foi ontem vivamente festejado, pois exatamente

ontem comemorava 53 anos de serviços prestados à Nova América. Página 3
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A advertência na escadaria é um pequeno consolo diante da crônica falta d'água

Santa Teresa
faz pichação e
pede água, já
Para os moradores da Rua Cardeal Dom

Sebastião Leme, em Santa Teresa - alguns
afirmam que não têm água em suas casas

há nove dias - parecia não haver
alternativa senão protestar, pois seus
apelos à Cedae estavam resultando

inúteis. Assim, enquanto a Comlurb se
esforça por livrar a cidade das

pichações, eles foram até a escadaria
da Rua Guilherme Marconi e deixaram seu

protesto escrito nos degraus: "Água, já!Água, direito de todos", e até um
comentário irônico - "Falta água há

15 dias, sobram ratos na Cedae". Apesar
da pequena infidelidade no que toca aos

dias, realmente eles enfrentam a falta
d'água, que seria devido a um problema

com uma comporta do Guandu, explica a
Cedae, sem dar qualquer esperança aos

aflitos moradores. Página 3
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2 ULTIMA HORA

NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA
Imobiliária

dá trambique
alto e fecha
A Polícia fechou ontem uma admi-

nistradora de imóveis acusada de en-
ganar cerca de 10 mil pessoas no Rio,
a Sóbria Administradora Ltda., sedia-
da no Largo do Machado, que tinha
na lista de clientes 104 condomínios
em vários bairros e cerca de 800
apartamentos sob seu controle.

O trambique já vinha se armando
há vários meses, quando síndicos e
proprietários se queixavam das difi-
culdades em receber as quantias devi-
das Na última sexta-feira, o sócio
principal da Sóbria, o advogado Jorge
Ferreira Saad, solteiro, 29 anos de
idade, fez o pagamento dos cerca de
60 funcionários e sumiu do Rio.

Alguns empregados disseram que
ele já vinha comprando dólares no
cámbio-negro há um bocado de tem-
po. Ontem de manhã, desesperados,
alguns clientes ameaçaram quebrar
tudo, brandindo cheques devolvidos,
no valor de milhões de cruzeiros.

Polícia pega
fraudadores

do INPS
Policiais do Departamento de In-

vestigações Especiais prenderam na
tarde de ontem três elementos que
fraudavam a Previdência Social.

Segundo denúncia anônima para o
DIE elementos não qualificados esta-
vam tratando de papéis de benefícios
no posto do INPS de Irajá. Os poli-
ciais seguiram para o local e conse-
guiram deter de imediato o funciona-
rio aposentado do INPS Raimundo
Nonato da Silva, de posse de um
processo privativo da Previdência re-
lativo a benefícios para José Augusto
Pacheco Simão, que o acompanhava.

José Augusto confessou que estava
tentando um abono de permanência
em serviço, ou seja, o pé-na-cova,
mas como não tem ainda o tempo
exigido pela Previdência Social, Rai-
mundo Nonato se prontificou a dar
um jeito. Eles foram ao escritório do
contador Provido Wagner, na Rua
Pirai, 95, Bento Ribeiro, e o contador
fez ém sua carteira profissional as
anotações que preencheram o tempo
exigido.

Assalto,
seqüestro

e três feridos

Exército ajuda a
combater incêndio
^^ ^^ . . ¦ r.-..j~úL ,„ji,. P=tavam concentrados 60 bombeii

Uma guarnição do Exército, sedia-
da em Agulhas Negras, juntou-se on-
tem aos bombeiros que estão comba-
tendo o incêndio no Parque Nacional
de Itatiaia, em Resende. As chamas
continuam alastrando-se pela serra
da Mantiqueira, no sentido de Minas
Gerais, onde deverão chegar, caso
não chova nas próximas horas. O
comandante-geral do Corpo de Bom-
beiros, coronel José Halfeld Filho,
sobrevoou, ontem, de helicóptero, a
área que está sendo devastada.

A Força Aérea Brasileira está cola-
borando também no combate ao m-
cêndio iniciado na manhã de sábado:
forneceu helicópteros que estão sen-
do utilizados no transporte de equipa-
mentos e dos bombeiros, que sao
deixados nas chamadas frentes de
fogo O encarregado de Relações Pu-
blicas do Corpo de Bombeiros, coro-
nei Edmundo Rodrigues da Silva, in-
formou que a reserva florestal que
abrange as localidades de Visconde
de Mauá, Barão de Penedo e Agulhas
Negras já foi completamente destruí-
da. ,

CONCENTRAÇÃO
Ontem á noite, no Abrigo do Re-

bouças, dentro da reserva do parque,

estavam concentrados 60 bombeiros
dos quartéis de Barra Mansa, Resende
e Volta Redonda, que recebiam ajuda
de uma guarnição do Exército. Ali
estavam também mateirosda região e
sócios do Clube de Excursionistas do
Rio de Janeiro. Para eles, foi en-
viado, do Quartel Central do Corpo
de Bombeiros (Praça da República),
material de sapa: enxadas, pás, foices,
machados e gadanhos. O fogo conti-
nua sendo combatido sem o uso de
água, que não está podendo ser trans-
portada ao local.

Durante o dia houve fortes ventos,
que provocaram alastramento mais
rápido das chamas. Os bombeiros de
Minas Gerais estão sob alerta e pode-
rão entrar em ação antes mesmo de o
fogo atingir o território mineiro,
juntando-se aos colegas do Rio.

Muitos coelhos, preás e pássaros
mortos foram recolhidos na manhã de
ontem no Parque Nacional de Ita-
tiaia. A maior parte morreu intoxica-
da pela fumaça. Segundo funciona-
rios do Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal (IBDF) serão
necessários, no mínimo, 15 anos para
reconstituir a parte da reserva já
destruída.

Prefeito reabre
escola em Bangu
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Professor
depende dos

reitores
BRASÍLIA - A ministra Esther de
Figueiredo Ferraz solicitará ofi-
cialmente hoje ao Conselho de
Reitores das Universidades Brasi-
leiras - Crub - que atue como
comissão de alto nível responsável
pelos estudos, em 30 dias, das rei-
vindicaçôes de professores e fun-
ciohários das instituições federais
autárquicas de ensino superior que
encerraram no último dia 7 uma
greve nacional de 84 dias.

Esta comissão é o acerto final
entre Governo e grevistas, que
permitiu o encerramento têmpora-
rio do movimento de servidores e
docentes. Presidida pelo vice-
presidente do Crub, José Raimun-
do Romeo, reitor da Universidade
Federal Fluminense, a comissão
será integrada por três represen-
tantes indicados pelo diretório exe-
cutivo e por três representantes
indicados pelo plenário do Crub,
segundo sugestão apresentada pe-
lo presidente, Gamaliel Herval.

Há, contudo, outras propostas,
que serão analisadas na plenária
de hoje, entre as quais se destaca a
do grupo de universidades particu-
lares, que querem também ter re-
presentantes na comissão, uma
vez que se trata de uma comissão
do Crub e não das universidades
federais. A comissão não terá, se-
gundo revelou seu presidente, po-
deres decisdrios, tendo em vista
que qualquer uma de suas reco-
mendações deve ter a aprovação
do Governo, em especial da Secre-
taria de Planejamento da Presidén-
ciada República.

Sindicato declara
guerra à bandalha
*^ . ....  ..... „,,™„r„ H,> hnndalhas. Defendo o

O motorista de táxi desonesto, cha
mado de bandalha, terá agora seu
nome denunciado abertamente, nos
pontos de maior movimento da cida-
de. A iniciativa, do Sindicato dos
Condutores Autônomos do Rio, faz
parte da campanha pela moralização
da categoria, possibilitando assim que
o passageiro selecione o motorista.
Ontem, a lista de desonestos que ope-
ram no Aeroporto Internacional, di-
vulgada pela Arsa, foi espalhada pe-
los pontos e garagens do Catete, Fia-
mengo, Tijuca e Cachambi, incluindo
ainda a placa do carro e o tipo de
irregularidade.

O presidente do sindicato, Antônio
Corrêa Cambra, disse que vai fazer
pressão junto à Coderte e PM para
conseguir uma lista semelhante, com
o nome e a placa do carro dos banda-
lhas dos pontos de maior afluência de
passageiros da cidade, incluindo a
Rodoviária Novo Rio. "Gostaríamos

que esses órgãos tomassem a mesma
iniciativa da segurança da Arsa, reve-
lando de público quem são os moto-
ristas que sujam nossa categoria",
pediu Antônio Cambra, ao prometer
divulgar as listas por toda a cidade.

ANTECEDENTES
Mas a campanha não se restringe

às listas. O presidente do sindicato,
que assumiu há dois meses, também
vai pedir a volta da certidão de ante-
cedentes, de prontuário e da matrícu-
Ia, que foram exigências abolidas pelo
Detran há três anos. Outra medida é
lutar pelo fim das empresas de táxis.

- São elas que reúnem o maior

número de bandalhas. Defendo o fim
das empresas, mas não quero que
nossos colegas percam seu trabalho.
Basta apenas que os carros sejam
repassados aos motoristas e passem a
circular com a alfa numérica TM ou
TN-disse Cambra.

A lista que o sindicato recebeu da
Arsa também foi enviada para o Insti-
tuto Nacional de Pesos e Medidas e
Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos (SMTU). Nela,
existem irregularidades que variam
desde cobranças em desacordo com a
tabela - uma corrida do aeroporto ao
Leblon custou CrS 25 mil - a brigas
entre os próprios motoristas.

A segurança da Arsa, numa circu-
lar explica que o motorista reinciden-
te será proibido de fazer ponto no
aeroporto. A lista divulga a data da
ocorrência, a placa do carro e o nome
completo - alguns não foram identifi-
cados - do motorista. Avisa ainda que
os motoristas Agostinho Rodrigues
da Fonseca e Nelba da Silva Siqueira
estão proibidos de estacionar e rece-
ber passageiros naquela área.

- Queremos fazer o mesmo com os
pontos de bandalhas da Rodoviária
Novo Rio, Rio Sul e Aeroporto Santos
Dumont, onde os motoristas de em-
presas pagam uma diária de Cri 13
mil pela utilização do veículo e não
medem esforços para arrancar esse
dinheiro do passageiro - disse o líder
sindical, que também anunciou uma
blitz contra os motoristas bandalhas,
planejada pelo Detran e SMTU para
os próximos dias.

Duas crianças e um ex-sargento da
Força Expedicionária Brasileira feri-
dos,'o dono de uma firma de restaura-
ção de jóias seqüestrado, CrS 2,5 mi-
Ihões em jóias roubados, além do
furto de um Corcel II, utilizado para a
fuga quando estava parado por seu
proprietário em um sinal, foi o resul-
tado de quase 10 minutos de tiroteio
ocorrido na tarde de ontem, na Rua
Elias da Silva, em Quintino, entre três
ladrões e um soldado a paisana do 12"
BPM, que tentou prender os bandi-
d°s. A

O soldado PM Vinícius Santos An-
tunes estava em uni bar Ja Rua 21 dc
Abril, esquina com Elias da Silva,
quando três homens brancos, aparen-
tando 30 anos. chegaram e pediram
um refrigerante. O policial militar
desconfiou do trio e resolveu sair do
bar mas permaneceu nas proximida-
des, já que morava por ali. Minutos
mais tarde, ouviu uma mulher que
passava comentar que três homens
haviam rendido um casal e o obrigado
a entrar na firma de restauração de
jóias, na Rua Elias da Silva. 405.
Imediatamente o PM voltou ao bar e
pediu a um funcionário que ligasse
iiara a radio patrulha.

TIROTEIO
Suspeitando que eram os mesmos

que estavam no bar. o soldado Viní-
cius se postou atrás de um carro e
esperou a saída dos ladrões. Quando o
primeiro saiu. foi interpelado pelo
policial, que já estava sem a camisa e
com a arma enrolada na roupa. O
marginal negou qualquer envolvi-
mento com o assalto e passou a dispa-
rar contra o PM. que revidou, até
acabar a munição. O assaltante apro-
veitou o momento para yoltar para a
firma e trazer o dono. Edson Rodri-
gues Cavalcanti, 56 anos. como refém,

Os comparsas do ladrão saíram da
loja e passaram a atirar também,
fazendo com que o soldado se refu-
giasse num borracheiro. O PM recai-
regou o revólver e voltou a trocar
tiros com os ladrões. Sempre usando
Edson Rodrigues, os bandidos rende-
ram o ex-sargento da FEB Adelgiso
Alves Neto. 63 anos. mandando-o sair
do carro, o Corcel II. placa XS-9769.
parado em um sinal luminoso. Como
tentou reagir, o militar foi baleado no
pé esquerdo. Os menores Mônica Ri-
beiro Nunes. 12 anos, o Márcio Gon-
çalves do Prado, cinco, que passavam,
também foram baleados, ambos no pé
direito. Os três foram medicados no
Hospital Salgado Filho.

Os delinqüentes obrigaram Edson
Rodrigues a entrar no carro roubado
e fugiram em direção à Estrada Gra-
jaú -Jacarepaguá. onde o comercian-
te foi abandonado. O PM Vinícius,
sozinho, pois o reforço pedido não
havia chegado, pegou carona em uma
Brasília e ainda tentou perseguir os
ladrões, porém os perdeu de vista. O
delegado Nilton Gama. da 28' DP. em
Campinho. foi informado dos fatos e
imediatamente organizou uma busca,
mas inutilmente. Até o final da noite
o carro não havia sido localizado.

A Escola Municipal Leônidas Sobri-
no Porte, na Avenida das Avencas,
s/nv, Bangu, foi reinaugurada ontem
pelo prefeito Marcelo Alencar e a
secretária municipal de Educação,
Maria Yeda Linhares. A escola fun-
ciona em dois turnos, tem 592 alunos
distribuídos em 19 turmas, e atende
principalmente, filhos do.s operários
da Fábrica Bangu (Companhia Pro-
gresso Industrial do Brasil).

Durante a solenidade de inaugura-
çáo, o aluno Demetrius Melo de Sou-
za, 9 anos, homenageou os operários
que trabalharam na recuperação do
prédio, entregando ao servente Wil-

Alencar entrega escola recuperada a 592 alunos

son Sanadi, um diploma. A mãe de
Demetrius, Janete Melo de Souza,
falou em nome das demais mães de
alunos agradecendo a reforma, e a
professora Celene Duarte Borges fez
o discurso de agradecimento em no-
me do corpo docente.

As obras de reformas foram execu-.
tadas pela Secretaria Municipal de
Obras e custaram Cr$ 35,980 milhões.
Estiveram presentes à solenidade o
secretário estadual de Planejamento,
Fernando Lopes, representando o go-
vernador Leonel Brizola, o deputado
federal Clemir Ramos, e o vereador
AloLsio de Oliveira, ambos do PDT.

Concurso da Sunab
pode ser anulado
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Caso alguns candidatos qui- do

mingo fizeram a prova do concur-
so para agente administrativo da

Sunab entrem na Justiça com
mandado dv segurança contra .i

maneira como ela foi conduzida,
são grandes as possibilidades de

que venha a ser anulada - disse
ontem um alto funcionário da Su-
nab.

Ma.s se isto não ocorrer, sao

mínimas a.s chances. O concurso
teve a maior relação candidato-
vaga registrada no País: 35 con-
correntes para cada vaga. O lato é
que ocorreu grande tumulto du-
rante a realização da prova, pro-
vocado pela transferência, feita
em cima da hora, de 26.400 candi-
datos, que iriam fazer prova nas
arquibancadas do Maracanã, para
o Parque Aquático e Maracanãzi-
nho.

Banco do Brasil vai
pagar Pasep dia 28

-0 TEMPO

BRASÍLIA - O Banco do Brasil ini-
cia no próximo dia 28 o pagamento
de saques do principal, do abono e
dos rendimentos aos participantes
inscritos no Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep). Está previsto o atendimen-
to de cerca de 3 milhões 600 mil
participantes, em todas as modalida-
des de saques, com desembolso no
montante de CrS 640 bilhões. Os
pagamentos se encerram em 31 de
maio de 1985 e o saldo total será
pago já acrescido da valorização no
exercício correspondente a 207,23";..

O saldo total da conta do Pasep
poderá ser retirado mediante pedido
de saque feito em qualquer agência,
até 31 de abril de 1985, independente
do final de inscrição. O saque do
principal poderá ser efetuado em
razão de casamento, aposentadoria,
invalide/., reforma ou transferência
para a reserva remunerada. No caso
de falecimento o saque do principal
será pago aos dependentes inscritos
na previdência social.

Poderão sacar o saldo, por motivo
de casamento, os que contraíram
matrimómio a partir de 1 de janeiro
de 1971 - data do início das inseri-

ções no Pasep - e que já estavam
cadastrados, antes do casamento.
No entanto somente tém direito ao
saque aqueles que ainda não se
beneficiaram , urna vez que, ante-
dormente, a permissão já alcançava
os casamentos ocorridos a partir de

1 de janeiro de 1973.
O abono é representado pela reti-

rada de um salário mínimo vigente á
época em que a autorização de sa-
que for colocada à disposição do
interessado. Poderão retirá-lo os
participantes inscritos há pelo me-
nos cinco anos no Pasep e que
tenham percebido, no ano passado,
remuneração média mensal apurada
atrabés da Rais ou inferior a cinco
vezes o valor médio ponderado dos
respectivos salários mínimos regio-
nais vigentes durante o ano-base.

Aos demais participantes, que não
fizerem jus ao abono, será facultada
a retirada dos rendimentos que te-
nham sido creditados em sua conta.

Os pagamentos de abonos e rendi-
mentos obedecerão o escalonamen-
to abaixo, programado em função
do respectivo algarismo final da ins-
cri ção.

Encoberto, sujeito a chuvas esparsas,
com períodos de melhoria. Ventos de sul,
fracos a moderados. Esta é a previsão do
tempo para ho)e, no Rio e em Niterói,
segundo o Serviço de Meteorologia. A
temperatura permanece estável. A máxima
de ontem foi de 25.2, em Bangu, e a
mínima de 17.0, no Alto da Boa Vista e em
Santa Cruz.

PERÍODO DE PAGAMENTO

28.08.84 29.10.84
18.09.84 19.11.84
02.10.84 03.12.84
29.11.84 29.01.85
18.12.84 21.02.85
08.01.85 08.03.85
22.01.85 22.03.85
12.02.85 12.04.85
05.03.85 06.05.85
02.04.85 31.05.85

Pessoal da
Light debate
paralisação

Funcionários da Light têm assem-
bléiahoje, às 19h, no sindicato (Rua
General Canabarro, 536) para delibe-
rar sobre a paralisação de suas ativi-
dades, a partir de zero hora de ama-
nhã, numa greve de advertência por
24 horas. Eles reivindicam reposição
salarial imediata de 28%, reajuste com
base no INPC integral para todas as
faixas, pagamento de horas extras e
outros direitos. Ontem, dirigentes da
categoria estiveram reunidos, em
Brasília, com o presidente da empre-
sa, Lufs Oswaldo Norris Aranha; da
Eletrobrás, general Costa Cavalcante
e os ministros .do Trabalho, Munllo
Macedo, e das Minas e Energias, Cé-
sar Cais.

Ônibus de
graça para

desempregado
Dezoito dos 33 vereadores ontem

reunidos aprovaram em primeira dis-
cussão projeto de lei instituindo o
passe gratuito dc ônibus no município
para desempregados. O projeto foi
apresentado pelos vereadores Luiz
Henrique Lima (PDT) e Benedita da
Silva (PT).

Serão considerados desemprega-
dos para efeito de obtenção do passe
gratuito, os trabalhadores inscritos
no Banco de Empregos da Secretaria
Extraordinária do Trabalho e Habita-
çáo do Governo Estadual, que resi-
dam no Município do Rio de Janeiro e
que tenham, recebido até três salários
mínimos em seu último emprego.

Após essa comprovação, o desem-
pregado terá direito a 60 passes men-
sais, durante o período de três meses,
após um mês de sua inscrição. Se
conseguir emprego antes do prazo,
cessará imediatamente o direito aos
passes.

Mais duas
obras sem
segurança

Mais duas obras da construção civil
foram denunciadas pelo dirigente dos
trabalhadores do setor, Arnaldo Ro
drigues Coelho, ao delegado regiona
do Trabalho, Pedro Gonçalves Corrêa
Neto. Segundo a denúncia, as empre-
sas infratoras sáo a Jarczun Constru-
tora Ltda.- obra na Rua Bela, 780
(Sáo Cristóvão) -e Américo Alves da
Silva, responsável pela construção na
Rua Coronel Agostinho, 123 (Campo
Grande).

Arnaldo Coelho afirma que as em-
presas não estão cumprindo as nor-
mas de prevenção de acidentes no
trabalho, colocando em risco a vida
de seus empregados. A.s duas obras
estão sem plataforma de segurança
em todo o perímetro, poços de eleva-
dores e com áreas internas abertas.

Cetel
sorteia 5
centrais

A Cetel sorteará hoje cinco centrais
comunitárias entre 28 conjuntos resi-
denciais de baixa renda na área de
Bento Ribeiro, Colégio, Bangu e Cam-
po Grande. Será na sede da Cetel, em
Irajá, na Rua Aníbal Porto, 450, 9'-'
andar, às 10 horas, com a presença do
presidente da Cetel, Roberto Monze
Figueiró. do presidente da Famerj, Jó
Resende, síndicos dos conjuntos e
associações de moradores.

As centrais comunitárias são pe-
quenas centrais telefônicas com oito
linhas, que podem ser usadas por até
100 assinantes, que não pagarão pelas
linhas, mas pela taxa de instalação do
telefone e aluguel mensal, além dos
impulsos mensais.

: tmmMammMÃMmmmmWÊ/mmWmmWSm^Sa- • ¦¦**.- v?£~- 9 SSBk95 k2M«K ^9
'-M Ml. Wmim Hfle K"'WM HXu. r&in&lsBB moBSQMnl lÈtÈ^. ... _:. _._ .•>jaefgaW Pftwaal ~ ' ^<7» - efi° ^^H^MffMHlHMi^B^^Bglllfctfi:^ - 'm
> h1 HHmp^B3KS^S^5«,«BiJWj»iBlMgB!gHWH WB^"^"^?.^íSSSft1fefftÍHy

I *Aw&^ ' % 1
lie* WwKiL f%*^. ¦' *» "^i''$í$m |

Advogados votaram no corredor do Fórum

Início de eleição
movimenta Justiça

O Palácio da Justiça viveu ontem
dia agitado com o início das eleições
para a renovação da diretoria do
Sindicato dos Advogados do Rio de
Janeiro. Apesar do número reduzido
de sindicalizados em condição de vo-
to - 1.327 advogados - havia muita
gente espalhada pelas portas do Foro,
distribuindo panfletos das duas cha-
pas concorrentes e gritando slogans
da campanha. A eleição termina ama-
nhã. ., ., .

A chapa da situação, Unidade e
Ação, é encabeçada pelo advogado
Sirley Araújo Pena e defende princi-
palmente a ampliação do mercado de
trabalho, aposentadoria aos 30 anos

i
deVrvicP e defesa intransigente dás
prerrogativas e repressão ao exercício
ilegal da advocacia. A chapa de oposi-
cão, Renovação, encabeçada pelo ad-
¦vogado trabalhista Robero Camargo,
faz campanha pela jornada de traba-
lho salário mínimo profissional, esta-
bilidade da gestante, trabalho dos es-
tagiários e luta contra a morosidade
da"prestação da Justiça.

A chapa eleita ficará no sindicato
por um período de três anos. Para as
eleições, foram instaladas duas urnas
no Foro, uma no sindicato, uma na
Justiça do Trabalho e a quinta na
Justiça Federal.

Lancha pára trânsito na avenida
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16h30m.

Cauê Filho morre
distante da fama
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Foi enterrado ontem, às 14h, no
Cemitério do Caju, o radialista Tomás
Cauê Lopes, conhecido artisticamen-
te por Cauê Filho. Famoso na década
de 50 como ator de rádio-teatro dos
programas da Rádio Nacional, Cauê
morreu aos 73 anos, vítima de insufi-
ciência renal crônica. Há quatro anos
ele morava no Retiro dos Artistas e
estava cego. Seus trabalhos mais con-
sagrados foram o do Moleque Saci, no
rádio-teatro Jerônimo, o Herói do
Sertão e, anos mais tarde, nas teleno-
velas Cabocla e A Moca que Veio de
Longe, da TV-Globo. A última vonta-
de de Cauê Filho era voltar a enxer-
gar.

.MACEDO NETO
Foi sepultado ontem à tarde, no

Cemitério São João Batista, o ator
Macedo Neto, de 61 anos de idade e
um dos mais antigos contratados da
Rede Globo, onde participou de diver-

sas novelas e séries especiais. Macedo
Neto morreu durante a madrugada,
vítima de câncer. O ator estava afãs-
tado da emissora desde 1982. quando
lhe foi diagnosticado câncer no esto-
mago Suas últimas participações fo-
ram na novela Paraíso e no caso-
verdade Última Gota.

O ator fez parte também do elenco
de O Homem que Deve Morrer, uma
das primeiras novelas apresentadas
pela emissora. Macedo Neto atuou
ainda nas novelas Irmãos Coragem, O
Astro, Sinal de Alerta e Terras do
Sem Fim, além de trabalhar nas séries
comédia-especial (O Inspetor Geral),
caso-especial (O Matador; O Açou-
gueiro; O Crime de Zé Bigorna; Quin-
cas Berro d'Agua), carga pesada (A
Noite do Demo; Sem Querer), plantão
de Polícia (Ligação Direta) e amizade
colorida (Gatínhase Gatões).
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Nova América: enfim
o reinicio esperaaoii

A Companhia Nacional de Tecidos
Nova América reabre hoje, depois de
ter ficado com suas atividades sus-
pensas por mais de seis meses. A
solenidade de reabertura da empresa,
agora estatizada - os bancos oficiais
passaram a controlar mais de 55% do
seu capital - será às 9h, na fábrica de
Del Castilho, com a presença, entre
outros, de representantes da Seplan -
Secretaria de Planejamento da Presi-
déncia da República -, do BNDES -
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social -, que passa a ser
o acionista majoritário, e dos 3.500
empregados.

A Seplan mandou celebrar outra
missa em ação de graças e os traba

Ihadores, comandados por seu Lulu -
Antônio Alves, o empregado mais
antigo da Nova América - prometem
uma chopada. As atividades da em-
presa - que teve falência decretada
em outubro de 83 e fechou em 19 de
janeiro último - só devem reiniciar
efetivamente amanhã. A empresa te-
rá como presidente o advogado José
Paes Rangel.

A reabertura da Nova América foi
autorizada ontem pelo juiz Fabrício
Bandeira Filho, da 2« Vara de Falên-
cias e Concordatas, que, pelo proces-
suai de falência, se tornou a autorida-
de máxima para decidir sobre a quês-
tão. O juiz esteve reunido na manhã
de ontem com o assessor jurídico do

BNDES, Agostinho Pinto Cardoso, e
concordou com a proposta apresenta-
da pelo Banco e pela Seplan.

As dívidas da Nova América, da
ordem de CrS 129.077 milhões, foram
transformadas em ações e o capital
da empresa elevado de Cr$ 4 bilhões
para mais de CrS 134 bilhões. O
BNDES, credor de CrS 61.500 milhões,
entra com CrS 70 bilhões, dos quais
CrS 40 imediatos - CrS 17 para capital
de giro e o restante para integralizar
o capital da empresa. Os antigos prin-
cipais acionistas da empresa - que
controlavam 73% de seu capital -
passam agora para a condição de
minoritários, controlando menos de
10%.

Primeiro a oração, depois o carnaval
Primeiro foi celebrada missa pelo

cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro
dom Eugênio Sales. Depois, houve
um carnaval improvisado, ao som da
batucada de sete operários da fábrica.
Como todo bom brasileiro - tão reli-
gioso quanto folião -, cerca de três
mil pessoas (a maioria funcionários e
suas famílias) comemoraram ontem
de manhã a reabertura da Companhia
de Tecidos Nova América, em frente
ao portão principal da fábrica, em Del
Castilho. Hoje, às 9 horas, as autori-
dades federais promovem a cerimônia
oficial de reabertura.

É a volta ao trabalho para uma
maioria de operários que não conse-
guiu emprego durante esses quase
sete meses. Falida, a Nova América é
reaberta por determinação do Presi-
dente João Figueiredo, através de
acordo entre credores. Mas foi preciso
muita união e mobilização dos fun-
cionários. "Numa luta limpa, humil-
de, chegamos à vitória final", sinteti-
za o mais antigo funcionário da casa,
seu Lulu, que aos 67 anos de idade
também comemorou, junto com os
companheiros, ontem, seus 53 anos de
Nova América.

BOM SENSO
Dom Eugênio foi convidado pela

comissão de operários da fábrica para
celebrar missa pela reabertura. A ce-
rimônia durou meia hora e foi aeom-
panhada por cânticos religiosos, que
três mil pessoas entoaram comovidas.
Dom Eugênio disse que a reabertura
da fábrica, que - direta e indiretamen-
te - vai beneficiar cerca de 20 mil
pessoas, é motivo de alegria, "princi-

palmente por acontecer numa época
de desemprego". Para ele, "este è um
caso de bom senso, pois todos se
uniram e resolveram o problema em
benefício da própria coletividade"
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Seu Lulu,

Acabou a missa e os cânticos reli-
giosos se transformaram no parabéns
pra voefi (em homenagem a seu Lulu)
e em diferentes sambas, alguns com a
letra modificada para exaltar a rea-
bertura: "Chegou a hora//a hora da
cobra fumar//É a Nova América na
avenida..."; ou "Olé olá// é amanhã
que nós vamos trabalhar". Um fun-
cionário - que se identificou como
Adilson - também deu sua colabora-
ção: "Quando o trem parar na esta-
ção// eu descerei pela passarela// e
marcarei o meu cartão".

Iara Chaves Corrêa, 34 anos de
idade e sete de fábrica, foi uma das
centenas de pessoas que começaram
o dia de ontem rezando, para logo
depois se transformar em folia: "Mas
isso é a mesma coisa que aconteceu
na minha vida desde o fechamento da

à esquerda, saudado pelos milhares de colegas

fábrica. Eu rezava pedindo a Feaber-
tura e ria quando sabia de uma boa
notícia". Durante este tempo, Iara
(que é urdideira) se empregou como
doméstica. "Sou separada do marido.
Sou pai e mãe dos meus três filhos. E
vivo da Nova América".

Ontem, estiveram presentes a mis-
sa,entre outros, o deputado-cantor
Agnaldo Timóteo (que há cinco me-
ses chegou a pedir comida nas ruas
para os desempregados da Nova
América) e um pequeno acionista da
empresa, Carlos Villar, da Corretora
Duarte Rosa (5% das ações). Pela
direção, apenas um preposto do sindi-
co da massa falida, que não se quis
identificar. Segundo seu Lulu, os mo-
tores da fábrica estão prontos para
funcionar.

Viva seu Lulu, o líder do movimento
"Viva seu Lulu". Abraços, acenos e

o tradicional Parabéns pra você não
eram suficientes para festejar o teu
Lulu. Afinal, além de completar/an-
tem 53 anos de funcionário da Nova
América, o líder do movimento pela
reabertura da fábrica recebia também
as felicitações pela mobilização em

que manteve todos os companheiros e
pela promessa conseguida junto ao
Presidente João Figueiredo, garantin-
do a reabertura.

Antônio Alves, 67 anos, há muito
tempo virou seu Lulu ou tio Lulu

entre os colegas. Ele está aposentado
há 11 anos, mas assim mesmo conti-

nuou a trabalhar na inspetoria de
qualidade. Ontem, junto com a mu-
lher dona Neuza (cotn quem está
casado há 38 anos e tem cinco filhos),
cantou, rezou e sambou. Mas também
mostrou preocupação com questões
trabalhistas: "Acho que quando vol-
tarmos, teremos direito ao reajuste
que houve em abril passado. É lei".

Túlio exalta esforço do Governo federal
Ao comentar a reabertura da fábri-

ca Nova América, em Del Castilho,
marcada para hoje, o vereador Túlio
Simões, do PDS, realçou a atuação do
Governo federal, em relação ao pro-
blema, "náo medindo esforços para
suavizar, desde logo, o grave proble-
ma social decorrente do fechamento
do tradicional estabelecimento, deter-
minando o imediato pagamento do
Fundo de Garantia, fazendo o que
estava ao seu alcance."

Segundo Túlio Simões, foi graças a
presteza da ação governamental que
outras forças se juntaram para bus-
car solução satisfatória para a quês-
tão, que inquietou milhares de famí-
lias, não se devendo esquecer a ativa
participação das bancadas do PDS,
em todos os níveis, para que o Gover-
no federal desse o primeiro passo, do
que resultaram as medidas finais que
culminaram com a reabertura festiva
da Nova América, cujo fechamento

COMPANHIA NACIONAL DE TECIDOS NOVA AMERICA

Presidência da República
Secretaria de Planejamento

= 
„^ BANCO NACIONAL DE

BNDES DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Convidam os trabalhadores da Companhia Nacional de Te-
cidos NOVA AMÉRICA e seus familiares a comparecerem ao ato
oficial de reabertura das atividades do parque fabril, nesta quarta-
-feira, dia 15 de agosto, às 9 horas da manhã, com a celebração
de missa em Ação de Graças nas instalações dafábrica, na Ave-
nida Automóvel Clube, 122/330.

A reabertura da fábrica da NOVA AMERICA e a consequen-
te readmissão imediata de seus empregados vem de ser deter-
minada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
João Figueiredo, ao aprovar na data de 13 de agosto, em Brasi-
lia Exposição de Motivos que lhe foi submetida pelo Ministro
Delfim Netto, Chefe da Secretaria dcPlanejamento da Presiden-
ciada República. Tal reabertura também se tornou possível gra-
ças à serena orientação imprimida ao processo falimentar pelo
Meritíssimo Sr. Juiz de Direito da 2.a Vara de Falências da Co-
marca do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Fabrício Bagueira Bandeira
Filho, que ofereceu ao Executivo o necessário respaldo do Po-
der Judiciário. .,_,**

Com este ato, o Presidente João Figueiredo da cumprimento
à promessa formulada em Brasília ao comitê de trabalhadores
da NOVA AMÉRICA, estabelecendo as normas pelas quais tem
início efetivo o trabalho de recuperação da empresa e a remte-
qração de seus 3.500 trabalhadores nos empregos que haviam
perdido com a falência ocorrida em outubro de 1983.

mereceu especial atenção do próprio
Presidente João Figueiredo, que rece-
beu carinhosamente o querido sr. Lu-
lu, a quem prometeu providências
imediatas para a reabertura da fábri-
ca, o que realmente aconteceu.

Túlio Simões lembrou ainda a co-
movente paciência dos operários da
Nova América, os quais, durante dias,
formaram extensas filas para receber
doações da população cariocar

General nâo
deve temer
idéia nova

BRASÍLIA - O chefe do Estado-
Maior do Exército, general-
de-exército José Magalhães da Sil-
veira, afirmou ontem aos novos
generais-de-brigada que eles não
devem ter medo das idéias novas, e
sim "espírito aberto para recebe-
las, debatê-las, e estimulá-las".

Ao saudar os generais, que rece-
beram sua espada, em solenidade
presidida pelo ministro do Exerci-
to, general Walter Pires, o chefe do
EME reafirmou a responsabilidade
da força terrestre em face de sua
destinação constitucional, salien-
tando que "a guerra é a razão de
ser do Exército como força arma-
da"."Daí - frisou - ressaltam de
importância a instrução e o ades-
tramento, atividade-fim do Exér-
cito, tanto no que se refere a tropa
como aos quadros. Os tempos difi-
ceis que atravessamos, eivados de
entrechoques, de antagonismos, de
guerras não declaradas e conflitos
de interesse de toda ordem, im-
põem às Forças Armadas e, conse-
qüentemente, ao Exército, uma vi-
giláncia diuturna e atenta para
uma pronta resposta à guerra, tan-
to externa como revolucionária ou
insurreicional. Nada justificará,
perante a Pátria, o despreparo da
tropa e, em particular, dos quadros
no momento de seu emprego, nem

. mesmo as dificuldades impostas
pela difícil situação que o País
atravessa".

Pouco depois, em solenidade
realizada no Palácio do Planalto,
os novos generais foram apresen-
tados pelo general Walter Pires,
ministro do Exército, ao Presiden-
te Figueiredo.

Servidor da
Justiça pode

ir à greve
Os oito mil servidores da Justiça

decidem hoje, em assembléia geral, se
vão ou não a greve, como forma de
protesto por não ter sido aprovado,
até agora, o Código de Vencimentos
da categoria. Os servidores estão con-
vidados a comparecer às 10 horas, ao
Salão do I Tribunal do Júri, na Rua
Dom Manuel, 29, para examinar a
questão.

Em novembro de 83, a categoria
esteve parcialmente parada porque
não conseguiu a aprovação do proje-
to. Apesar dessa aprovação ter sido
prometida pelo Tribunal de Justiça,
em abril deste ano, o projeto não
pôde ser transformado em lei até
agora porque o governador Leonel
Brizola não o enviou à Assembléia.

OAB faz
desagravo

a advogada
A advogada Vera Góes Cordeiro de

Almeida, integrante da Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, será publicamente
desagravada hoje, às 15 horas, no
Auditório Levi Carneiro, no Palácio
da Justiça por ter sido destratada pelo
delegado da 13" DP, ao tentar apurar
o espancamento sofrido por um pre-
so.

A denúncia foi feita à Comissão de
Direitos Humanos da OAB/RJ a par-
tir de notícia publicada nos jornais
que relatava o espancamento de Adil-
son Lima de Souza, acusado de tenta-
tiva de furto no interior de um ôni-
bus. Vera Góes, ao procurar falar com
o delegado, foi por este ofendida e
teve barrada a entrada em sua sala.
Ao revelar sua condição de advogada,
ouviu do delegado o seguinte: "Advo-

gada nada, advogado eu também sou;
ela é uma 22 (retardada mental), e
vou autuá-la por invasão."

Baseada nesses fatos, a OAB/RJ
deliberou pelo desagravo público a
um membro da Comissão de Direitos
Humanos, "ofendido grosseiramente
por um policial que não podia desço-
nhecer os direitos e prerrogativas de
um advogado no exercício de sua
profissão."

Santa Teresa sem
água picha Cedae

Em plena campanha da Comlurb
contra as pichações que infestam a
cidade, moradores da Rua Cardeal
Dom Sebastião Leme, em Santa Tere-
sa, não encontraram outra alternati-
va, a náo ser pichar, para protestar
contra a falta d'água na rua, já que os
insistentes pedidos encaminhados à
Cedae para normalização do abaste-
cimento de nada adiantaram."Água, já!", "Água, direito de to-
dos", "Falta água há 15 dias, sobram
ratos na Cedae" - são algumas das
frases pintadas nas escadarias da Rua
Guilherme Marconi, que liga a Dom
Sebastião Leme à Praça Presidente
Aguirre Serda, na divisa entre Santa
Teresa e o Bairro de Fátima.

Na realidade, como esclarecem al*
guns moradores, a rua está sem água
há nove dias e não há 15, como diz
uma das pichações. Mesmo assim,
tempo suficiente para que o problema
já tivesse sido solucionado - acredi-

. tam todos. As explicações da Cedae
não convencem a maioria. Segundo a
companhia, a falta d'água em Santa
Teresa se originou de problemas sur-
gidos em uma comporta do Guandu,
na semana passada.

MAIS DIFÍCIL
Além disso, como o bairro de Santa

Teresa é de topografia elevada e o
abastecimento da Rua Cardeal Dom
Sebastião Leme é feito pelo sistema
de manobras, as dificuldades ali cos-
tumam ser bem maiores, esclarece a
Cedae. Segundo Odilon Vieira Pinto,
porteiro do prédio de número 265, a
Cedae há três dias vem prometendo
normalizar o abastecimento d'água
sem que nenhuma providência efetiva
tenha sido tomada. "Como é que pode
uma rua ficar sem água durante nove
dias seguidos?" - indaga, perplexo?

A julgar pelo depoimento diversifi-
cado dos moradores, nem toda a rua,
entretanto, está sofrendo com a mes-
ma intensidade. Enquanto Odilon e
outros garantem que não vêem água
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Pichação deu água na cabeça

há nove dias, alguns moradores, co-
mo Silvia Torres, residente no número
114, ap. 302, e Isabel Maria do Rosa-
rio, moradora do número 171, afir-
mam que nos edifícios onde moram a
água só faltou durante dois dias e que
ontem o abastecimento já tinha sido
normalizado, o que atribuem ao ta-
manho da cisterna dos prédios.

Aderita Costa Lima, moradora no
prédio de número 265, afirma, por sua
vez, que o problema é maior no lado
ímpar da rua, com o que concorda o
auxiliar de portaria do edifício José
Ramos, de número 180, Pedro Alves
Antunes, que explica: "O lado par é
mais favorecido, porque aqui a rede é
outra". Enquanto a água não vem, o
jeito é os moradores de cada edifício se
cotizarem para comprar diariamente
uma pipa d'água, vendida por particu-
lares a CrS 30 mil.

Vaticano ouve dia 7
frei Leonardo Bofff

CIDADE DO VATICANO - A nova
audiência do teólogo brasileiro Leo-
nardo Boff perante uma comissão da
Congregação da Doutrina da Fé rea-
brirá, no próximo dia 7, o caso deste
franciscano de 46 anos, apontado co-
mo um dos idealizadores da teologia
da libertação. A informação ainda
não tem confirmação oficial, pois os
principais responsáveis pela congre-
gação, que sucedeu o Santo Ofício -
que por sua vez substituiu a Inquisi-
ção -não estão no Vaticano.

A teologia da libertação, que conta
com inúmeros seguidores no clero do
Brasil, América Latina e também na
Ásia e na África, tende a incorporar à
doutrina católica análises revolucio-
nárias, algumas de cunho marxista,
para combater a miséria e a explora-
ção humanas. O padre Leonardo Boff,
que leciona teologia em Petrópolis, é
autor de vários livros que definem a
sua teoria, em especial "O Evangelho
do Cristo Cósmico" e "Jesus Cristo
Libertador".

O início do seu processo canônico,
que não deve terminar necessária-
mente com uma sentença, começou
em 1975. Segundo as normas do Direi-
to Canônico, naquela oportunidade
houve uma troca de cartas, para que
o padre Leonardo explicasse por es-
crito alguns aspectos das suas idéias.

No começo de 1980, quando o Vatica-
no proibiu o teólogo holandês Hans
Kung de ensinar - ele, além de outros
tabus, atacou a infalibilidade do Papa
-, boatos começaram a circular falan-
do de punições contra o teólogo brasi-
leiro. Mas ele próprio os desmentiu,
revelando que João Paulo II, que na
época se preparava para visitar o
Brasil, dissera-lhe que "não tinha ra-
zões para se inquietar". No entanto,
apesar dessa declaração, o caso Boff
jamais foi arquivado.

INTERROGATÓRIO
Segundo fontes brasileiras no Vati-

cano, o cardeal alemão Joseph Rat-
zinger, prefeito da Congregação da
Doutrina da Fé, presidirá o interroga-
tório do teólogo, sobre seu livro
"Igreja, Carisma e Poder", publicado
há vários anos e que aborda as rela-
ções entre a Igreja e o.poder tempo-
ral. Leonardo Boff, que goza do apoio
de boa parte do Episcopado brasileiro,
irá ao Vaticano na companhia do
Arcebispo de Fortaleza, dom Aloisio
Lorscheider, que - como. impõe a
tradição - não terá direito á palavra.
Há algumas semanas teólogos e bis-
pos da comissão doutrinária do epis-
copado brasileiro, reunidos em Belo
Horizonte, pediram que Boff fosse
ouvido no Brasil, mas não foram
atendidos.

D. Eugênio contra a libertação
O cardeal-arcebispo do Rio de

Janeiro, dom Eugênio Sales, dis-
se ontem que o processo canõni-
co aberto pela Congregação para
a Doutrina da Fé contra o padre
brasileiro Leonardo Boff é uma
atitude normal da Igreja na defe-
sa da pureza da fé. Padre Boff -

que vai depor dia 7 de setembro
no Vaticano - é criador da Teo-
logia da Libertação e autor do
livro "Igreja, Carisma e Poder",
suspeito de conter "erros teoló-
gicos".

Dom Eugênio já leu o livro e

afirmou ontem que discorda de
seu "fio condutor", apesar de
considerar que a narração apre-
senta boas idéias. "A Igreja vai
examinar se é verdadeira ou não
a doutrina e seja qual for a
solução, não tenho dúvidas de
que o padre Leonardo Boff aca-
tara a decisão da Igreja". Para
dom Eugênio o Vaticano está
apenas cumprindo sua obrigação
de zelar pela pureza da fé, "como

eu devo cumprir minha obriga-
ção, zelando pela pureza de mi-
nha diocese".

V.
r Santa Catarina
recebe recursos
BRASÍLIA - O Presidente Figueiredo encarregou o
Ministério do Planejamento de providenciar recursos
para atender os prejuízos causados pelas enchentes de
Santa Catarina, depois de uma audiência com o gover-
nador Espiridião Amin. O total dos recursos ainda nao
foi estabelecido, assim como não houve ainda uma
avaliação exata dos prejuízos, conforme o governador,
que se revelou satisfeito com o atendimento do Gover-
no federal. '

Os recursos liberados pelo Governo federal,
segundo o governador, serão utilizados para a draga-
gem dos rios e a conclusão da barragem de Ibirama,
além de obras e serviços de emergência na limpeza e
desobstrução de vias nas cidades mais atingidas pelas
enchentes. O governador de Santa Catarina terá tam-
bém da área federal equipamentos e máquinas indis-
pensáveis para os trabalhos de recuperação das cida-
des.

SOL ANIMA
PORTO ALEGRE - As previsões do 8" Distrito de
Meteorologia, que indicavam a ocorrência de chuvas
esparsas, ontem, no Rio Grande do Sul, não se confir-
maram Ao invés disso, fez sol em todo o Estado e as
águas do Rio Uruguai, que separa o território gaúcho
de Santa Catarina e da Argentina, continuaram bai-
xando. Assim, os problemas provocados pelas enchen-
tes estão igualmente decrescendo. O número de desa-
brigados, por exemplo, baixou para 10.575 ontem,
enquanto no dia anterior era de 13.522.

O quadro ontem era o seguinte: 2.814 pessoas esta-
vam sob os cuidados das Prefeituras e outras 7.661
continuavam abrigadas por parentes ou amigos, em 34
municípios do Rio Grande do Sul. As enchentes, que
começaram em maio. atingem agora duas áreas do
Estado: as margens do Rio Uruguai e a Zona Sul, onde
o canal de São Gonçalo continua com 2,30 metros
acima da média normal. O Rio Uruguai subiu rápida-
mente na semana passada, quando passou a receber
água de diversos rios de Santa Catarina, atingindo 46
municípios.
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QUJIDRO GERAL

FALAO POVO
BNH dá alternativa

para mutuários
Com referencia à carta da leitora Cléa

Rezende, publicada no jornal ULTIMA HO-
RA. edição de 3/8/84, informamos que o

presidente do BNH, Nelson da Matta, reco-
nhece que a situação do comprador da casa
própria está difícil, em função da atual
política salarial. Por esta razão, e com o
objetivo de atenuar o impacto dos reajustes
da casa própria sobre o orçamento dos
adquirentes, o BNH está-lhes oferecendo
três opções de reajuste:

- Escolha da variação do salário
mínimo como base de cálculo do reajuste.
Neste caso, os reajustes serão de 80% aa
variação do salário mínimo durante um
ano Por exemplo, se o reajuste da presta-
ção tiver ocorrido em julho de 1984, o
comprador pagará uma prestação corres-
pondente a 80% da variação do salário
mínimo até junho de 1985. No seu caso, a
opção pela variação do salário-minimo fará
sua prestação passar de CrS 293.905,90 para
Cr$ 715 778,43, correspondentes a 143,54%.

- Mudança do Sistema de Amortização
do financiamento, conservando os reajus-
tes com base na UPC. Assim, os contratos
pelo Sistema de Amortização Constante
(SAC) ou pelo Sistema de Amortização
Misto (SAM) podem mudar para a Tabela
Price (TP). Os contratos firmados pela Ta-
bela Price (TP) podem passar para q Siste-
ma Misto de Amortização com Prestações
Reais Crescentes (SIMC). Em ambos os
casos haverá redução significativa no va-
lor das prestações. Se o seu contrato é pelo
SAC a leitora pode optar pela Tabela Price
e sua prestação será até 126%, ou CrS
fiG-1 225 00. Se o contrato é pelo SAM, mu-
dar para a Tabela Price fará o reajuste
baixar para até 154%, ou CrS 746.518,00. E se
o contrato já foi feito pela Tabela Price, a
passagem para o SIMC ocasionará uma
prestação de até 149%, ou CrS 731.823,00.

3 - Escolha da variação do salário
mínimo como base du cálculo do reajuste,
combinada com a mudança do Sistema de
Amortização. Nesse caso, a opção de 80%
da variação do salário mínimo mais a mu-
dança do SAM para a TP implicará urna
prestação de até 113%, ou CrS 626.017,00. Se
passar do SAC para a TP, terá uma presta-
ção de até 90%, ou CrS 558.419,00. Da TP
para o SIMC, a prestação será de até 109%,
ou CrS 614.261,00. conjugada, em ambos OS
casos, com a opção de 80% da variação do
salário minimo. Portanto, a opção 3 dará a
leitora, qualquer que seja o scu sistema de
amortização, um reajuste de prestação in-
ferior ao seu reajuste salarial, que foi,
segundo explicou, de 130%.

Quaisquer outros esclarecimentos pode-
rão ser obtidos junto ao Serviço de Infor-
mação ao Público da Agência do BNH no
Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson,
104. Hildeberto I- Aleluia, chefe da Secreta-
ria de Comunicação Social, FU.

Anestesia é ponto
fraco nos hospitais
A maioria dos equipamentos uti-

lizados por médicos anestesiologis-
tas nas salas de cirurgia dos hospi-
tais públicos no Brasil (dos Esta-
dos, municípios e do Inamps) está
cada vez mais deteriorada, sem
condições razoáveis de esteriliza-
ção e, muitos deles, descartáveis,
têm de ser reutilizados inúmeras
vezes até a sua total destruição, o
que pode acontecer durante o uso,
afetando a saúde e a vida dos
pacientes. A denúncia foi feita pelo
professor universitário e médico
anestesiologista Newton Leme,du-
rante a realização da Jornada de
Anestesiologia do Rio de Janeiro,
no anfiteatro do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões. Newton Leme, que
também é o presidente da Socieda-
de de Anestesiologia do Estado do
Rio de Janeiro, revelou que a si-
tuação é quase desesperadora, na
maioria dos casos caótica. Disse
que não existe segurança para
quase todos os pacientes atendidos
em hospitais públicos no Brasil. E
que se realmente houvesse no País
uma fiscalização de verdade, quase
todos os hospitais públicos (dos
Estados, dos municípios e do
Inamps) teriam de ser interditados.

O deputado Willer Brilhante,
que obteve sete votos na eleição de
ontem, para indicação dos seis de-
legados e dois suplentes do PDT ao
Colégio Eleitoral, disse que "pela

primeira vez assistiu, desde que
assumiu o mandato, a uma reunião
de bancada onde o clima de cordia-
lidade prevaleceu o tempo todo.
Náo houve discussões acirradas,
ofensas pessoais e o resultado da
vota çáo, em alguns casos chegou a
surpreender, mas só pelo número
de votos obtidos pelos indicados.
Brilhante destacou a atuaçáo do
presidente da Casa, deputado Pau-
lo Ribeiro, que presidiu a eleição.
Negou interferência do governa-
dor Leonel Brizola que, segundo
afirmou, preferiu deixar tudo a
cargo da bancada - não apontou
um nome, sequer. Se esse clima
fosse mantido daqui para a frente,
com toda a certeza a bancada teria
muito mais aproveitamento parla-
mentar", concluiu o deputado de
Santa Cruz.

Moreira toma
posse na CerJ

Em solenidade das mais corfcor-
ridas, tomou posse na presidência
da Cerj - Cia.de Eletricidade do
Rio de Janeiro, o empresário Hugo
Moreira de Souza, convidado pes-
soalmente para ocupar o cargo
pelo governador Leonel Brizola.
Ao agradecer a presença de parla-
mentares, amigos, vereadores e
prefeitos do interior, Hugo Morei-
ra de Souza falou de sua meta
prioritária à frente daquela empre-
sa: intensificar e agilizar o progra-
ma de eletrificação rural em todo o
território fluminense. Na Assem-
bléia, a indicação do empresário
para a Cerj foi saudada por vários
parlamentares, através de seu ir-
mão, deputado Hélio Moreira. En-
tre os deputados presentes à sole-
nidade de posse do novo presiden-
te da Cerj estavam Sidney Navas,
Luci Martins, Luciano Monticelli,
José Miguel, todos do PDT; Eurico
Neves, do PTB; e Paulo Duque, do
PMDB.

A TAP-Air Portugal
tornou-se a maior compa-
nhia estrangeira a operar no
Brasil e a segunda entre to-
das as empresas aéreas que
operam no País, logo depois
da Varig - disse à agência
Notícias Portuguesas, em
Lisboa, um responsável da
empresa. Carlos Madeira, di-
retor da TAP-São Paulo, su-
blinhou que a companhia
tem todos os vôos esgotados
para Lisboa até setembro,
obrigando a vários vôos ex-
trás. De junho até o início de
agosto, a TAP já tinha efe-
tuado 15 vôos extras de São
Paulo para Portugal, um re-
corde difícil de ser igualado
por qualquer outra compa-
nhia.

CIBULARES

Descaso de transporte
Sou um dos milhares de usuários sofredo-

res da famigerada empresa de ônibus Via-
ção Nossa Senhora do Amparo Ltda, linha
Niterói-Maricá, que serve as localidades de
Rio do Ouro, Inoã, São José do Imbaçaí,
Itapeba e Maricá.

E um desrespeito como os responsáveis
por esta empresa tratam os seus usuários.
Já não me refiro aos dias úteis, uma triste-
za, imagine aos sábados e domingos, verda-
deiro caos. Diminuem o número de ônibus
trafegando, embora o normal já não seja
suficiente para atender os usuários. Não
cumprem a determinação" dn D.T.C.. que
por sua vez também não fiscaliza. Não sei
qual é a finalidade deste órgão. Para não
dizer que não serve para nada, serve para
homologar os aumentos das tarifas.

Caso queiram atestar a veracidade desta
reclamação é só escolher o dia e viajar.
Sérgio da Silva Mello, Sáo Gonçalo/FU.

Falsa arte de parede
As paredes dos edifícios da minha cidade,

do meu querido listado foram emporcalha-
das por um jovem, ou, nâo sei bem. por
alguns jovens, de maneira grotesca. O Esta-
do do Rio de Janeiro está, como todos vêem
diariamente, com a sua imagem deformada
por mãos ociosas. O problema, de tão pro-
funda seriedade, merece, sem dúvida, as
atenções do Estado, dos homens que o
dirigem. Esse pseudo-artista de paredes,
pelo que estamos vendo, é um incompto,
uma criatura desprovida de sensibilidade,
sem ter, isso é que é a verdade, a mais
rudimentar noção de beleza.

A mão ('• órgão essencial de cultura. O
grande Aristóteles dizia, com o seu alto
saber filosófico, que, depois do cérebro
humano, nenhum órgão é tão importante
como a nossa mão.

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho,
se vivo fosse, ficaria escandalizado com os
traços feitos por esse falso artista, que, em
nossos dias, não faz coisa alguma que o
credencie.

A arte impressionista deve estar aturdida
com tais mostrengos, confusa.

Seria preferível, então, que esse pobre
jovem fosse deslocado para certos jardins
públicos da cidade, com a finalidade de
tratar da grama, bem como de suas flores e
árvores. São Fiacre, padroeiro dos jardinei-
ros, ficaria, indubitavelmente, grato pela
colaboração tão nobre, meritória. Os este-
tas do belo estão, nesses dias de tanta
insensibilidade, atônitos com esse tipo ca-
penga de arte, se é, realmente, arte.

A inteligência ofuscada do jovem rabis-
cador de paredes merece as atenções dos
pedagogos, artistas de belas-artes, psicólo-
gos, médicos, sociólogos, antropólogos etc.

A história da arte é coisa muito impor-
tante, e devemos olhá-la com acendrado
carinho, em nome da cultura. Noel Fernan-
des Machado, FU.

Doações para LBA
Tomei conhecimento através desse jor-

nal, na edição de 9-8-84, de que pessoas
inescrupulosas estão angariando fundos
falsamente, em nome da Legião Brasileira
de Assistência. Junto aqui a minha denún-
cia. Também minha mãe foi procurada, por
telefone, por uma pessoa que se disse repre-
sentante da LBA e pediu doação para cre-
ches dessa instituição. É um absurdo, esta-
mos condenados a ser assaltados até pelo
telefone. Deve-se tomar medidas drásticas
no sentido de punir esses indivíduos deso-
nestos que estão lesando pessoas de boa fé
que acabam sendo roubadas. Telefonei à
LBA e obtive a confirmação de que se
tratava de falsa identidade. Fica aqui esta
denúncia para que outros fiquem alertas e
náo caiam nesse conto do vigário. Maria
Rita Pereira dos Santos, RJ

O Presidente João Figuei-
redo congratulou-se com o
empresário Antônio Carlos
de Almeida Braga pelo apoio
que vem dando ao esporte
amador brasileiro, principal-
mente ao vôlei. Em telegra-
ma enviado a Los Angeles,
no final da semana, o Presi-
dente afirmou que o empe-
nho persistente e desinteres-
sado de Antônio Carlos Bra-
ga foi fator fundamental pa-
ra a conquista da medalha de
prata, pela equipe de vôlei do
Brasil.

Favelas do Rio
terão congresso

A Federação das Associações
das Favelas do Estado do Rio de
Janeiro (Faferj) realizará de 31 de
agosto a 28 de outubro o 4'- Con-
gresso de Favelas do Estado do Rio
de Janeiro. A solenidade de abertu-
ra será na ABI e 0 encerramento
na Praça da Apoteose com um
show de vários artistas. Segundo
Etevaldo Justivo de Oliveira, fun-
dador da Faferj e atualmente seu
diretor de Divulgação, três temas
prioritários serão debatidos duran-
te o congresso: transformação da.s
favelas em bairros populares; titu-
Io de propriedade da terra, e, em
nível nacional, a luta pelo fim do
desemprego e do arrocho salarial.
O congresso leva o nome de Vicen-
te Mariano, ex-dirigente da entida-
de que morreu em abril de 1971 e
que sempre foi tido como grande
lider comunitário. Os debates se-
rão realizados em escolas e clubes
da cidade, Baixada Fluminense e
municípios do interior do Estado
do Rio.
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• Como ficou decidido em reu-
nião no dia 6, está convocada a
reunião do Diretório Regional
do PDS para o dia 27, às
10h30m, no prédio da Assem-
bléia Legislativa do Rio de Ja-
neiro (Sala da Comissão de
Constituição e Justiça).

f Projeto de lei, atendendo
sugestão da ministra da Edu-,
cação e Cultura, Esther de
Figueiredo Ferraz, foi man-
dado ontem ao Congresso
Nacional pelo Presidente
João Figueiredo, concedendo
pensão especial, mensal, no
valor de cinco salários
mínimos, a Marcelle Jaulent
dos Reis. O pseudônimo ar-
tístico de Marcelle é Beatrix
Reynal e a pensão se destina
"aos serviços prestados ao
País, nos campos da arte lite-
rária e ação social". A poeti-
sa nasceu no Uruguai e tor-

i nou-se brasileira por adoção.

Sabrá exercita
a futurologia

A decisão anunciada do PDT
aguardar uma definição sobre o
que será o futuro Governo, com a
eleição do candidato do PMDB,
Tancredo Neves, segundo a opi-
nião do deputado Nelson Sabrá, do
PDS, na verdade tem outro objeti-
vo. O parlamentar acha que o can-
didato dito da.s oposições não con-
segue convencer o governador
Leonel Brizola, "que no momento
luta com todas as armas que pos-
sui por mais espaço político". Sa-
brá disse que não tem dúvida de
que, "no prazo de 15 dias, Brizola
estará nas ruas, em franca campa-
nha de combate ao Colégio Eleito-
ral e à aliança PMDB-Frente Line-
ral do PDS". Para o representante
do PDS, "Brizola, dentro desse
contexto, acaba assumindo um pa-
pel assemelhado ao chaguismo. Ele
tenta negociar com votos, com a
não-participação no Colégio Elei-
toral, fechando espaço ao PT, em-
punhando a bandeira da.s diretas-
já, prestando um grande serviço ao
sistema", concluiu o parlamentar.

Itaguai pode
virar deserto

O deputado Willer Brilhante, do
PDT, voltou A carga contra as
empresas que exploram areais no
município de Itaguai, segundo ele,
transformando em verdadeiros de-
sertos uma área outrora grande
produtora de hortigranjeiros. O re-
presentante de Santa Cruz disse
que vai pedir a interferência direta
do governador Brizola. na busca
de uma solução para a questão.
Brilhante disse que, além da expio-
ração dos areais, "propostos dessas
empresas, que não são fiscalizadas,
vivem ameaçando as famílias dos
lavradores que ainda resistem em
suas terras. Vários casos de agres-
são já foram registrados na Dele-
gacia de Polícia
levado adiante"

r

«Vermelho, 33... lá vem ela"... foi apenas Isto que disse o

croupier do Cassino Navarro de Falces, no Norte da Espanha,

antes de fugir em disparada, pois uma vaca havia invadido o local,

quem sabe por confundir o verde das mesas de jogo com as

Sagens de sua infância. A vaca, que participava de uma festa

local fupiu e invadiu o cassino. Primeiro entrou na sala de

televisão de onde cerca de 60 pessoas, na maioria idosas, fugiram

correndo e depois passou ao salão de jogos. De toda a confusão

houve apenas um ferido leve a lamentar mas foi preciso a

intervenção da Polícia para dominar o animal.

O ex-deputado Celso
Brandt, presidente do Parti-
do da Mobilização Nacional
(PMN), foi convidado pelo
Conselho Regional de Eco-
nomia do Estado do Amazo-
nas para participar de um
simpósio para estudo da rea-
lidade econômica brasileira e
apresentação de propostas
de solução da crise nacional,
que se realizará dos dias 13 a
17 em Manaus. Na oportuni-
dade, Celso Brandt dará uma
sessão de autógrafos de seus
livros A Mobilização Nacio-
na e Quem Tem Medo da
Moratória?, além de cuidar
da estrutura do PMN naque-

, le Estado.

Duas de Reagan
«O presidente dos Estados Uni-
dos, Ronald Reagan, dedicará par-
te de suas férias atuando como o
pai da noiva, pois ontem se casou
sua filha, a atriz Patti Davis, com
Paul Grilley, seu professor de ioga,
de 25 anos de idade. O casal Rea-
gan conheceu os pais de Grilley
durante os preparativos que acon-
teceram anteontem à tarde.
Informou-se que Nancy Reagan
estava como "uma nervosa mãe da
noiva".

Patti Davis tem o nome de sol-
teira similar ao de sua mãe, e é
muito eloqüente em suas opiniões
contra a força nuclear e outros
temas favoritos da filosofia de sua
mãe, e freqüentemente expressou
seu desgosto pela política. Ela é a
filha mais nova de Reagan. Nasceu
em 1953. Outro filho do casal, Ron,
casou-se reservadamente no final
de 1980.

O casamento de ontem, aconte-
ceu ao entardecer, no terraço do
Lago dos Cisnes, do luxuoso Hotel
Bel Air, e foi estritamente reserva-
do, presenciado somente por 130
convidados, sem a presença de jor-
nalistas. A filha mais velha de
Reagan, Maureen, casou-se três
vezes, e seu filho mais velho, Mi-
chael, casou-se duas vezes. A mãe
de ambos é a atriz Jane Wyman,
primeira mulher do presidente dos
Estados Unidos.
©Algumas vezes, o presidente
americano Ronald Reagan tem
problemas para manter-se desper-
to durante reuniões de seu gabine-
te, revelou um funcionário do Go-
verno dos Estados Unidos.
"Parece-me que isso tem mais a
ver com o tema da reunião do que
com a hora do dia", afirmou Mi-
chael Deaver, alto colaborador de
Reagan, confirmando informações
que diziam que Reagan vez ou
outra cochilou em reuniões minis-
teriais.

Deaver fez o comentário duran-
te um programa noticioso da rede
de televisão NBC, apresentado por
Chris Wallace.

local mas nada foi

Marcelo ainda não
fala em eleições

O deputado federal Clemir Ra-
mos tentou, anteontem, obter o
apoio do prefeito Marcelo Alencar
para seu correligionário, vereador
Aloisio de Oliveira, que se apresen-
ta como candidato à sucessão de
Maurício Azedo, na presidência da
Câmara Municipal. Surpreendido,
Alencar descartou o pedido de Cie-
mir, informando que "ainda esta-
mos muito distante das eleições".
Num ambiente descontraído, o
prefeito, presidia a solenidade de
inauguração da Escola Leônidas
Sobrinho Porto, em Bangu, reduto
eleitoral de Clemir Ramos e Aloí-
sio de Oliveira. Aproveitando-se da
intimidade, Clemir sussurrou ao
ouvido de Marcelo Alencar: "A
bancada de nosso partido está tra-
halhando um documento de apoio
ao nosso companheiro Aloisio de
Oliveira, que disputará a presiden-
cia da Câmara". O descarte de
Alencar deixou Clemir corado, fa-
zendo crer aos que o ouviram,
discretamente, que o prefeito fugiu
à reivindicação do deputado, de-
vendo existir já um outro nome.

A Telerj inaugura hoje, às
15h, mais um orelhinha (tele-
fone público adaptado para
crianças), na Escola Dina-
mis, Rua Visconde de Ouro
Preto 51, Botafogo. Esse é o
44y orelhinha instalado pela
Telerj em escolas estaduais
e municipais do Estado do
Rio dfe 

"Janeiro. 
A ligação

inaugural será feita pelo alu-
no Igor Ferreira Visconti, da
3^ série, para o patrono da
Escola, Nilo Cotias.

O jornalista romeno Vladi-
mir Moraru, 38 anos, repórter
do jornal esportivo Sportful,
que cobriu a olimpíada de Los
Angeles, pediu asilo político aos
Estados Unidos. Fontes não
identificadas do Departamento
de Estado informaram ao jornal
San Diego Union que este é o
único caso conhecido de algum
estrangeiro que não desejou re-
tornar ao seu país depois da
olimpíada. O jornalista romeno
tem em Bucareste sua mulher e
uma filha de cinco meses.

Do caderno
de notas

Era da ordem natural das coisas que
o dr. Guilherme Romano fosse indica-
do, como foi, para aglutinar o PDS/RJ
em torno da candidatura Paulo Maluf.

À margem de quaisquer outras consi-
derações, o dr. Guilherme Romano tem
indiscutível talento para a missão. • A
Casa de Saúde Santa Lúcia volta aos
seus grandes dias. • Minha missão está

cumprida: o problema da Sesrio e do
Colégio Santos Anjos já está em todos
os jornais. • E, no Judiciário, entregue
às mãos ilustres e competentes do pro-
fessor Sobral Pinto. • D. Sara Kubits-
chek vai comparecer à inauguração do
Comitê JK. • O convite lhe foi feito,
como noticiei, no domingo, em Brasília.

Foi na casa do deputado Sérgio
Murilo. • Presentes os srs. Denizar
Arneiro, Leônidas Sampaio, Jorge Lei-
te, Gustavo de Farias, Sílvio Lessa,
Antônio Carlos, Carlos Alberto Rodri-

gues. E o ilustre vereador Gerson Ortiz
Samjiaio, líder do PMDB/RJ na Câmara
Municipal. • Hoje, às 15 horas, o
PMDB/RJ reúne, em sua sede regional,
as lideranças do Comitê Pró-Tancredo,
Zona Norte, coordenadas pelosr. Jorge
Moura. • Deverão estar presentes o

presidente Jorge Gama, o secretário-

geral Gilberto Rodriguez, o líder Cláu-
dio Moacir e o sr. Pedro Fernandes. •
Planos para a campanha de rua. t Por
via indireta, estou sabendo que o digno
deputado Herculano Carneiro é nosso
leitor atento. Agradeço, sinceramente.
• Por iniciativa do sr. MacDowell Leite
de Castro, o secretário-geral do PMDB
nacional, sr. Afonso Camargo, esteve
reunido em Brasília com o secretário-

geral do PMDB/RJ. • Assunto: necessi-
dade de que todos os contatos do
PMDB/RJ com a direção nacional e
com o candidato Tancredo Neves pas-
sem pelo canal oficial do partido, atra-
vés do presidente Jorge Gama. • Isto
não significa qualquer hostilidade aos
srs. Jorge Leite ou Rafael de Almeida
Magalhães. • É apenas uma questão de
eficiência e disciplinamento, em prol da
força do partido. • O sr. Jorge Leite, em
Brasília, procurou contato com o sr.
Paulo César Gomes.» Ambos, tentan-
do apertar os laços do PMDB/RJ. •
Sinto, em todas as alas do PMDB/RJ,
um sincero desejo de unificação. Muito
louvável.} • Ontem, na reunião*da ban-
cada do PMDB, ficou decidido que o sr.
Cláudio Moacir irá ao governador Leo-
nei Brizola. • Para reclamar das dificul-
dades de contato com o governador. •
E anote-se que o sr. Cláudio Moacir é
um dos privilegiados que têm telefone
vermelho em sua casa. • A secretária
Yara Vargas está disposta a mudar a
cúpula de sua Secretaria. • Não o fez,
ainda, por falta de nomes para a substi-
tuição. • Interessados, mexei-vos! •
Finalmente aprovada ontem, na Alerj, a
mensagem sobre. Assistência Judiciária.
Nela o governador cita os srs. Murilo
Asfora e Gilberto Rodriguez, que de
fato são os pais dessa criança. • A
Câmara Municipal vai viver grandes
dias, quando da votação do projeto de
lei n" 720/84. • A tônica dos que se
opõem ao projeto vai ser o risco de
aumento do desemprego na construção
civil, em momento obviamente inopor-
tuno. • O secretário Carlos Alberto de
Oliveira deveria ser ouvido no assunto.
• No fim de tudo, a bomba rebenta nas
costas dele. • Ontem, às 18h30m, o
cônsul-geral de Israel para o Leste,
Norte e Nordeste do Brasil, sr. Eliahu
Tabori, recebeu o título honorário de
Cidadão do Rio de Janeiro. Iniciativa -
louvável - do sr. Paulo Duque. • Pre-
sente-toda a liderança da comunidade
israelita do Rio.

As cartas de Alceu
Antônio Carlos Villaça

O Centro Alceu Amoroso
Lima para a Liberdade
está empenhado, neste

primeiro aniversário da morte
de mestre Alceu, em reunir as
muitas cartas que ele escreveu,
ao longo de sessenta anos de
intensa atividade intelectual.

Ainda outro dia, Carlos
Drummond de Andrade publi-
cou as cartas que recebeu dele,
entre fevereiro e outubro de
1929, cartas longas, importan-
tes, que revelam o caráter após-
tólico da personalidade do en-
tão jovem líder. Alceu não dei-
xava carta sem resposta. Era
um epistológrafo muito fiel. Po-
dia demorar um pouco, mas
respondia. E gostava de pôr em
ordem a sua vasta correspon-
dência na casa da Mosela, em
Petrópolis, onde outrora se re-
fugiava nos fins de semana.

OÃO Etine Filho tem
muitas cartas de Tristão
de Atafde e já as organi-

zou para publicação. Henrique
José Hargreaves, de Juiz de
Fora, não lhe fica atrás. Possui
uma centena de cartas do gran-

J

de Alceu. E já publicou algu-
mas. A viúva de Oscar Mendes
tem mais de setenta cartas, que
o crítico pernambucano radica-
do em Minas recebeu do seu
amigo carioca, sobretudo nos
dias de 1928. Cartas que são
consideradas importantíssimas,
no processo de conversão de
Alceu. Oscar Mendes teve um
papel relevante nesta crise.

OUTRO 

que recebeu mui-
ta carta de Tristão foi
João Camilo de Oliveira

Torres, o historiador. E que di-
zer de Edgar da Mata Machado,
discípulo antigo do infatigável
escritor? Orlando Vilela tam-
bém deve ter o seu maço de
cartas de Amoroso Lima. E,
passando para São Paulo, An-
dré Franco Montoro se corres-
pondeu muito com ele, nos
tempos da fundação da demo-
cracia cristã e dos encontros
memoráveis de Montevidéu e
Buenos Aires, 1947, 1949. A viú-
va de Carlos Pinto Alves deve
possuir cartas de Alceu no seu
arquivo. E onde andarão as car-

tas a Antônio Queirós Filho? E
a Alcântara Machado?

SABEMOS 

que Augusto
Meyer teve uma íntima
correspondência com Al-

ceu no fim da década de 20. As
cartas devem estar com a irmã
de Meyer em Porto Alegre. A
viúva de Augusto Frederico
Schmidt guardará por certo as
muitas cartas do crítico ao poe-
ta, no tempo em que o jovem
Schmidt era subgerente da mo-
desta serraria Coccozza, em
Nova Iguaçu, e fazia os seus
primeiros poemas. A viúva de
Murilo Mendes, em Lisboa,
conservará também numerosas
cartas de Alceu ao poeta de
Mundo Enigma. E dona Heloísa
Lins terá as cartas de Alceu
para Álvaro Lins, ainda no Re-
cife.

SIM.no 

Recife, Nilo Perei-
ra foi um corresponden-
te constante de nosso

Tristão de Atafde. E Luís Delga-
do. E José Rafael de Menezes.
Quanta gente, por este Brasil
afora, ao longo dos anos, rece-
beu e guardou como reJíquias

as cartas de tão grande mestre.
Dom Hélder Câmara ainda no
seu tempo de Fortaleza. Sobral
Pinto, aqui no Rio. E seria pre-
ciso consultar os arquivos de
Bernanos e de Maritain. E de
Mário de Andrade.

SAN 

Tiago Dantas, Gusta-
vo Capanema, Oliveira
Viana também se corres-

ponderam com Alceu. E Gilber-
to Amado, que dizia com muita
graça a respeito da letra difícil
do crítico - a gente só sabe que
recebeu carta dele, mas não se
consegue ler... E, acima de tu-
do, as cento e tantas cartas que
Alceu enviou a Jackson de Fi-
gueiredo, na década de 20, ain-
da inéditas. Publicaram-se em
livro as cartas de Jackson e
Alceu. A terceira edição deste
volume chamado Correspon-
dência apareceu em 1946, com
belo prefácio de Barreto Filho e
posfácio de Tristão. Agora, vão
publicar-se pela primeira vez as
cartas de Alceu ao seu grande
amigo e confidente Jackson de
Figueiredo, que morreu com 37
anos, em novembro de 1928.
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RECADO DE BRASÍLIA
Sílvio Leite

Figueiredo dá aula
sobre a democracia

Ao oferecer seu apoio público à candidatura
Paulo Malüf, o Presidente Figueiredo confirmou,
mais uma vez, ser um homem de palavra, um
homem verdadeiro. Aliás, em matéria de democrá-
cia, o Presidente da República tem dado verdadeiras
aulas. Com isso, sem agressões e, até, sem palavras, é
quem mais coloca à mostra as incongruências desses
falsos liberais.

Criticado por haver abandonado a coordenação
do processo sucessório, pressionado a virar a mesa,
impor as renúncias dos candidatos e indicar um
"nome consensual", o Presidente manteve-se impas-
sível na postura adotada. Na sua concepção - por
sinal, absolutamente correta - a indicação do candi-
dato oficial do PDS só seria democrática à proporção
que a convenção fosse absolutamente livre como,
aliás, o foi.

O Presidente não fez o jogo de Aureliano e seus
seguidores, hoje aparecendo perante a opinião publi-
ca romo "liberais", graças ao estrondoso 'marke-
ting' político, onde a televisão, publicitariamente
bem programada, tem confirmado toda a sua capaci-
dade de formar a cabeça da opinião pública. Em
razão disso, de conhecidos reacionários, muitos des-
ses falsos liberais "transformaram-se" em democrá-
tss

Âo "oferecerem" suas candidaturas, em troca de
uma renúncia coletiva dos candidatos, Aureliano e
Maciel estavam, apenas, armando uma jogada. Dis-
porem do mínimo necessário de 20 por cento para a
formalização de cada candidatura - nem os dois
juntos dispunham dos 194 convencionais necessários
- a renúncia era um lance extremamente inteligente.
Portanto, muito simpático à opinião pública. Tudo,
perfeitamente arquitetado.

Só que Figueiredo, logo cedo percebera a arti-
manha de Aureliano, enquanto Maluf não apenas a
antevira, como tivera a coragem suficiente de não
aceitá-la e denunciá-la. A Andreazza faltou visão e
ação. No sábado à noite, ao receber as lideranças do
PDS, que lhe foram comunicar o resultado da
convenção, Figueiredo lhes chamou à razão, ao
relembrar-lhes as coerências de suas posições, tudo
no mais bonito estilo democrático. E, assim, acabou
por lhes dar nova aula.

Tancredo prevê
fim do Colégio

"Para a honra de nossos filhos, é preciso
acabar de uma vez com o Colégio Eleito-
ral", garantiu ontem o governador Tancre-
do Neves, no seu discurso de despedida do
cargo, em Belo Horizonte.

"Estas seráo as últimas eleições indiretas
neste País", disse o candidato das oposições
à Presidência da República, prometendo
ainda a restauração da dignidade brasileira,
acabando com a corrupção, a fraude e o
peculato, 

"que se tornaram rotina na vida
brasileira". Tancredo Neves atacou os altos
funcionários do Governo, "que só vivem no
mundo fantástico e descuidado das mordo-
mias", e criticou os responsáveis pela área
financeira do País, "que negociam o inte-
resse do Brasil no exterior, com a negligên-
cia de responsáveis".

Minutos antes de deixar o Governo de
Minas, Tancredo Neves, anunciou que já
nos próximos dias definirá toda a estrutura
de sua campanha eleitoral. Disse que, de
Brasília, onde pretende se instalar a partir
de agora, organizará várias comissões de
trabalho e definirá também uma agenda de
comícios, conferências e palestras em uni-
versidades e sindicatos de todo o Pais.

- Onde encontrar um auditório que me
queira ouvir eu estarei presente, levando
minha mensagem - avisou.

Tancredo Neves reiterou que quer fazer
de sua campanha de candidato de eleições
indiretas "uma campanha como se diretas
fossem". Disse que sua campanha deve
proporcionar uma mobilização popular
maior que aquela das diretas, explicando

que "uma campanha personalista, per-
sonalizada, desperta muito interesse .
E que o povo compreenderá seu "ges-

to histórico" de desincompatibilizar-se
do Governo mineiro, antes da metade do
seu mandato. O candidato afirmou: "Esta foi
uma decisão pensada, como todas as mi-
nhas decisões, tomada na compreensão de
que significa uma contribuição que, em
consciência, me sinto no dever de dar ao
Brasil". "Mas saio também com grande
pesar", garantiu.

O secretário de Governo e Coordenação
Política, Carlos Cotta, revelou que, de sua
equipe de Governo, Tancredo levará pou-
cos auxüiares para Brasília, onde montará
escritório de campanha na Praça dos Artis-
tas: até agora estão confirmados apenas o
secretário particular, e também neto, Aécio
Neves da Cunha, e a secretária particular,
dona Antônia Gonçalves Araújo. Cotta dis-
se, porém, que Tancredo terá ainda um
assessor de imprensa, "ainda não definido".

No seu primeiro dia afastado do Governo
de Minas, Tancredo repete hoje um ritual
religioso. De helicóptero e acompanhado do
atual governador, Hélio Garcia, vai ã Serra
da Piedade, próximo de Belo Horizonte,
rezar numa capela onde está a imagem de
sua santa de devoção e também padroeira
de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Na
volta, descansa em casa, um apartamento
que fica localizado na Praça da Liberdade,
em frente ao Palácio do Governo, e que foi
adquirido antes de sua campanha como
candidato a governador.
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Paulo Maluf conwrsou com o ministro Rubem Ludwlg no Planalto

Forças Armadas ficam
de fora na sucessão

Aureliano luta por candidato

Governadores
valorizados

Os governadores que se
propuserem a ajudur a can-
didatura Maluf serão
apoiados pelo Palácio do
Planalto. A partir de agora,
não haverá mais meias pa-
lavras. De todos os 13 go-
vernadores, só não há espe-
rança quanto a Gonzaga
Mota, por haver radicaliza-
do muito suas posições. Até
Roberto Magalhães é consi-
derado "recuperável". Em
tudo isso, a começar pela
reunião da manhã de
segunda-feira e outras que
ocorrerão, ficou comprova-
do o interesse de Figueire-
doem valorizá-los. '¦' uo ¦•¦¦

Novo bloco
nfio vingará

Ao contrário da chamada
Frente Liberal, que o Pala-
cio do Planalto, inexplica-
velmente menosprezou, o
anunciado novo bloco inde-
pendente do PDS não deve-
rá vingar. Mais atento e por
não considerá-los desleais e
interesseiros como os "fal-
sos liberais", o Presidente
tentará dissuadi-los, atra-
vés do argumento. Por isso,
serão respeitados. E, mais
do que respeitados, presti-
giados por Figueiredo e
Maluf. Afora isso, mesmo
remanescentes de Andreaz-
za não parecem tão recai-
cados.

Todo mundo
enquadrado

Em menos de 24 horas,
após a convenção do PDS,
praticamente todo o Minis-
tério e principais órgãos
auxüiares ficaram devida-
mente enquadrados em tor-
no da candidatura Maluf.
Na realidade, a disposição
do Presidente Figueiredo
em "arregaçar as mangas",
contagiou u todos. E o pró-
prio espírito conciliador do
PDS contribuiu e contribui-
rá para muito mais. Feliz-
mente, eles estão usando a
cabeia, porque só com har-
monia poderá ser recupera-
do tçido esse tempo perdido.

Nfio haverá
demissões

O prório espírito conci-
liador do Presidente Figuei-
redo, onde também se colo-
ca o candidato Paulo Ma-
luf, tornou mais ameno o
ambiente no Palácio do
Planalto, imediatamente
irradiando-se à Esplanada
dos Ministérios. Antes
prometeu-se vingança, uma
verdadeira "caça às bru-
xas", mas tudo está arrefe-
cido, principalmente em
relação ao Ministério,
primeiro escalão, coordena-
ção política e lideranças no
Congresso. É claro que
ocorrerão demissões, mas

"As minhas forças são, evidentemente,
menores que as do Presidente da República,
mas. com a mesma intensidade que ele
entrar a favor da candidatura Maluf, eu
entrarei a favor da candidatura Tancredo
Neves", reagiu ontem o Vice-Presidente
Aureliano Chaves, ao comentar, em Belo
Horizonte, a disposição do Presidente Fl-
gueiredo de ajudar eleitoralmente o depu-
tado Paulo Maluf, na disputa pela Presiden-
cia, O Vice classificou essa disputa de "uma

guerra", mas avisou que não está preocupa-
do com o apoio do Planalto ao ex-
governador paulista.

Aureliano Chaves chegou a Belo Horl-
zonte, onde participou da festa de
desincompatibilízaçâo do governador Tan-
credo Neves, acompanhado dos outros dois
principais líderes da Frente Liberal, os se-
nadores Marco Maciel e José Sarney. Ainda
no aeroporto, onde 50 políticos - sendo 22
deputados - foram esperá-los, comparou o
apoio que tem Tancredo Neves ao que o
Planalto promete para o deputado Paulo
Maluf: "O importante - disse - é que
sabemos que temos a opinião pública do
nosso lado". Depois, a um grupo de umigos,
desabafou, referindo-se à sua participação
na campanha em defesa de Tancredo: "Se

querem briga, que então conheçam a minha
capacidade de luta".

SARNEY

O senador José Sarney (MA), candidato
da Frente Liberal à Vice-Presidência da
República na chapa Tancredo Neves, disse
que representaria "uma mudança de rumos
absolutamente imprevisível" o engajamen-
to do Presidente Figueiredo na campanha
do candidato do PDS, Paulo Maluf. Ele não
acredita que isso venha a ocorrer, até
porque "diminuiria, sem dúvida, o nível da
campanha pela Presidência".

Sarney acrescentou que, na sua opinião,
o atual Presidente da República "jamais vai
jogar a máquina do Estado na disputa
sucessória, jamais faria uma coisa dessa
natureza, porque isso seria diminuir aquela
presença que o Presidente Figueiredo dese-
jou ter, para não se meter na sucessão

presidencial", Ele disse acreditar também
que a ameaça de impugnaçáo do registro de
sua candidatura não passa de "uma intlmi-
dação que juridicamente não terá êxito".

O candidato â Vice-Presidência na chapa
das oposições anunciou ainda que, se for
eleito, cumprirá "o dever que está alicerça-
do no documento subscrito pela Frente
Liberal e pelo PMDB". Afirmou que sua
presença ao lado de Tancredo Neves numa
mesma chapa "dá ao Brasil um exemplo de
que é possível homens de diversas tendên-
cias se unirem em benefício do Pais e
daquelas aspirações de mudança aue o
povo representa", e garantiu que deseja
uma campanha de alto nível, "que repre-
sente o avanço dos nossos costumes demo-
cráticos",

DANTE: MOBILIZAÇÃO
O deputado pemedeblsta Dante de Olivei-

ra, autor da emenda das diretas, acredita
que a candidatura Tancredo Neves será
capaz de mobilizar a opinião pública do'
País e levar o povo as ruas, como ocorreu
durante a campanha pela aprovação de sua
emenda. Dante de Oliveira, aue assistiu
ontem em Belo Horizonte a festa de
desincompatibilízaçâo do governador Tan-
credo Neves, disse que o movimento cívico
pelas diretas "liberou energias democráti-
cas de mudanças que não poderiam se
acabar por causa da derrota de uma emen-
da".

Segundo ele, "a sociedade brasileira mais
uma vez ficará polarizada entre uma pro-
posta democrática, de mudanças, que possa
garantir tranqüilidade e paz para todas as
famílias do País e outra proposta, que
representa o continuísmo dessa política
econômica anti-social e antipopular perpe-
trada contra o povo de 1964 para cá".

TELEGRAMA

Impossibilitado de comparecer à soleni-
dade, "por motivo de força maior", o gover-
nador do Rio, Leonel Brizola, enviou ontem
telegramas ao governador Tancredo Neves
e ao vice-governador Hélio Garcia, parabe-
nizando os dois políticos mineiros.

só entre o.s irrecuperáveis.

Ordem do dia
A primeira viagem de Maluf com Figueiredo será nos

próximos dias 22 e 23, ao Rio • Mesmo fazendo parte da
comitiva presidencial, em todas horas de folga, Malul
manterá contatos com as lideranças políticas locais •
Nessas lideranças, incluir-se-ão oposicionistas e até os
desafetos • Maluf promete procurar a todos • A festa de
despedida de Tancredo como governador de Minas foi
apoteótica • Apesar de seus 74 anos, muita experiência e
inúmeras participações em importantes fatos históricos,
Tancredo mostrava-se emocionado • A idéia de Maluf, de
reduzir o mandato presidencial para quatro anos, propon-
do eleições diretas em 88 (como indicava a Emenda
Figueiredo) beneficiará mais a Tancredo • E que, se
eleito, quando viesse assumir a Presidência, Tancredo
estaria beirando o.s 75 anos, terminando o mandato
presidencial com mais de 80 anos.Ponto final

Absorvido totalmente pelo Palácio do Planalto,
como aliás vaticinara e anunciara, Maluf partirá
de agora em diante para a conquista da opinião

pública. As inúmeras viagens que fará aos Esta-
dos, palestras, e entrevistas, terão um objetivo

principal, o de mostrar ao País o seu elevado

gabarito moral e intelectual. Maluf quer ser quês-
tionado sobre todos os cargos públicos, alguma
suspeita sobre desonestidade, como seus inimigos
insinuam, mas não conseguem prová-lo. Enfim,
ele quer debater seu programa de Governo com
Tancredo, em inúmeras cadeias de televisão.
Aliás, se alguém indagar ao candidato do PDS, o

que mais deseja fazer até a eleição de 15 de

janeiro, seus assessores dizem não ter a menor
dúvida em garantir ser sua resposta uma só:
debates públicos e independentes pela televisão,

questionado por jornalistas e todas as lideranças
sindicais.

Espero a faixa de suas mãos
Num telex de 22 linhas, Tancredo Neves

comunicou ontem à tarde ao Presidente
João Figueiredo, formalmente, sua
desincompatibilização do Governo de Mi-
nas. Tancredo encerrou o comunicado com
um recado: "Desejo afirmar que constituirá'
honra muito grande para mim receber de
suas mãos, no dia 15 de março de 1985, a
faixa presidencial".

O texto do telex de Tancredo a Figueire-
do é o seguinte:"Comunico a Vossa Excelência que pas-
sei o Governo de Minas Gerais ao doutor
Hélio di; Carvalho Garcia, mineiro dos mais
ilustres e inicio hoje, em Belo Horizonte,
com apoio de toda Minas Gerais e de todos
os mineiros, a minha campanha para a
Presidência da República. Tendo eu recebi-
do de todos os rincões de Minas e do Brasil
apelo nesse sentido, não pude furtar-me a
aceitara missão.

Neste momento desejo agradecem apoio
recebido de Vossa Excelência ao trabalho
que desenvolvi no Governo de Minas. Em
todos os momentos, é importante salientar,
Vossa Excelência sempre respeitou e reco-
nheceu os direitos do Estado de Minas
Gerais.

A campanha que hoje inicio tem como
metas principais a democracia, a liberdade,
o desenvolvimento econômico e a justiça
social. Todo o País, aliás, reconhece que o
pleno exercício da democracia no seu con-
teúdo mais amplo foi sempre em todo o seu
Governo o grande objetivo de Vossa Exce-
lência, preocupação esta que constitui,
aliás, uma herança do seu digno pai, o
general Euclides de Figueiredo.

Reiterando guardar sempre as melhores
recordações de todos os encontros que
mantive com Vossa Excelência, desejo afir-
mar que constituirá honra muito grande
para mim receber de suas mãos, no dia 15
de março de 1985, a faixa presidencial".

REGISTRO
Em ato que durou pouco mais de cinco

minutos, o.s dirigentes do PMDB solicita-
ram ontem, formalmente, ad presidente do

'Congresso senador Moacyr Dalla, o regis-
tro das candidaturas de Tancredo Neves e
José Sarney a Presidente e Vice-Presidente
da República, nas eleições indiretas de 15 de
janeiro de 1985. Na véspera, na residência
oficial do senador Dalla, os dirigentes do
PDS fizeram o mesmo pedido para as candi-
daturas Paulo Maluf e Flávio Marcflio.

Maluf promete
o céu a seus

eleitores
BRASÍLIA - O deputado
Paulo Maluf prometeu on-
tem o céu a quem votar
nele no Colégio Eleitoral
que sagrará o próximo Pre-
sidente da República:

- Quem vai com Paulo
Maluf não vai para o suicí-
dio. Vai para o céu - afir-
mou, ao tomar conheci-
mento de que o líder do
Governo na Câmara dos
Deputados, Nelson Mar-
chezan, estava disposto a
renunciar ao cargo e deixar
o PDS, desobrigando-se de
votar em seu nome no Co-
légio Eleitoral, para não co-
meter suicídio político.

Maluf fez a declaração
ao deixar o Palácio do Pia-
nalto, onde passou quase
todo o dia de ontem, numa
longa vileglatura pelos ga-
binetes dos ministros Ru-
bem Ludwig, do Gabinete
Militar, Leitão de Abreu, do
Gabinete Civil, Octávio
Medeiros, do SNI, e Danilo
Venturini, de Assuntos
Fundiários, tratando de as-
suntos administrativos e
políticos, segundo declarou
na saída.

O candidato do PDS à
sucessão do Presidente Fi-
gueiredo disse que em 30
dias trará de volta para o
PDS os integrantes da
Frente Liberal, acreditando
que o movimento se trata
apenas de acordos de cúpu-
la, que não serão aceitos
pelas bases do partido.- Não tenho dúvidas de
que, se cheguei até aqui
sozinho, agora com a ajuda
e o comando do Presidente
João Figueiredo do PDS,
terei uma vitória tranqüila
no Colégio Eleitoral - afir-
mou o deputado.

Comitê protesta
O comitê de Imprensa do

Palácio do Planalto enviou
ontem ao ministro Leitão
de Abreu uma carta protes-
tando contra a atitude de
parlamentares que acom-
panharam o deputado Pau-
lo Maluf ao Palácio na se-
gunda-feira, que "invadi-
ram a sala de briefings com
a manifesta intenção de
cercear o direito de traba-
lho dos jornalistas". Cópias
dos protestos foram entre-
gues também ao ministro
Carlos Átila, porta-voz da
Presidência da República, e
ao Sindicato dos Jornalis-
tas Profissionais.

Poder Judiciário
Cumarta dr Barra (Ju Pirai - KJ
Cartório do 2 Oficio di- Justice
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O PDT do Rio escolheu ontem os nomes
dos seis deputados que representarão o
partido no Colégio Eleitoral, em 15 de
janeiro. São eles: José Gomes Talarico,
Alexandre Farah, Paulo Ribeiro, Eduardo
Chuahy, Paulo Quental e Carlos Fayal.
Para suplente, foram eleitos os deputados
Fernando Bandeira e o deputado suplente
Luciano Monticelli.

José Gomes Talarico - Assessor do ex-
Presidente João Goulart. Fundador da
UNE. Deputado federal em duas legislam-
ras: 50-54 e 50-58. Deputado estadual pela
antiga Guanabara, em 62. Fundador do
PTB e PDT. Participante da Assembléia
Geral da ONU em 63. Diretor da ABI.
Lfder do PDT na Assembléia e membro
dos Diretórios Nacional e Regional do
PDT. Cassado em 1964. Vota no Colégio
Eleitoral de acordo com a decisão do
Diretório Regional.

Alexandre Farah - Advogado, 36 anos,
eleito com 27 mil votos. Atuou como
advogado de Luís Carlos Prestes. Partici-
pou dos diretórios do MDB e PMDB. Vota
contra Maluf.

Fernando Bandeira - 38 anos, eleito
pela primeira vez, com apoio dos viçilan-
tes do Rio. Vota de acordo com o Direto-
rio Regional.

Paulo Quental - Economista, engenhei-
ro, 40 anos. Tem curso de mestrado em
Ciências Financeiras. Quer diretas, já.
Mas vota conforme orientação do partido.

Luciano Montícelli - Professor, 40 anos,
eleito pela primeira vez. Segue a orienta-
ção do PDT.

Eduardo Chuahy - Militar cassado em
11 de abril de 64. Integrante do Gabinete
Militar do ex-Presidente João Goulart.
Economista. Foi apoiado nas últimas elei-
ções pelo líder comunista Luís Carlos
Prestes. Segue orientação do Diretório
Regional.

Carlos Fayal - Dentista, 36 anos, banido
em 1970, em troca do embaixador alemão.
Exilado na Argélia, Chile e Suécia. Seu
voto será conforme orientação do partido.

Paulo Ribeiro - Ex-deputado estadual
pelo PTB. Eleito com 49.391 votos. Atual
presidente da Assembléia Legislativa. Se-
gue orientação do partido.

O ministro da Aeronáutica, brigadeiro Délio Jardim
de Mattos, defendeu ontem uma posição apartidária para
as Forças Armadas, no processo da sucessão presidencial,
e enfatizou que "o partido das instituições militares é o da
união, e união em torno da Constituição".

O brigadeiro recusou-se a fazer uma opção por
qualquer dos candidatos à Presidência da República. Ele
reconheceu que mantém bom relacionamento com ambos
os candidatos à sucessão. .

As Forças Armadas, principalmente a Aeronáutica,
se cingem à Constituição. Defendendo uma posição total-
mente apartidária. Com esforço, nós saímos disso. Nosso
comando-supremo é de um político (o Presidente da
República), ele saberá comandar ou coordenar a sucessão
-disse o brigadeiro.

Ao responder a uma pergunta, se a Aeronáutica
poderia ser envolvida pelo apoio que tem sido dado por
uma parcela do Governo ao candidato pedessista, o
brigadeiro; "Este é um problema que não nos diz respeito;
diz mais ao nosso comandante-supremo".

O ministro Délio reconheceu o apoio militar dado a
abertura política, mas destacou que a "parte política é do
comandante-supremo das Forças Armadas, não é nossa .
Ele ainda explicou porque tem evitado falar sobre assun-
tos políticos: ,Muito me perguntam porque eu não falo mais.
Porque não é mais necessário, já passou a época, e quando
falava de modo mais constante procurava dar uma mensa-
gem de otimismo, de fé naquilo que o Presidente prome-
teu, fazer deste País uma democracia. Nós (as Forças
Armadas) fomos um sustentáculo para isso, e, assim,
estamos voltando à democracia".

O compromisso prioritário das Forças Armadas, daqui,
para diante, segundo Délio Jardim de Mattos, "é o que
está traçado, defender a Constituição, defender a lei, a
ordem e as instituições, e é nesta direção que estamos,
com a preservação da união".

APOIO
O chefe do Serviço Nacional de Informações, general-

de-divisão Octávio Aguiar de Medeiros, considerou ontem
certo o apoio do Governo ao deputado Paulo Maluf como
candidato do PDS à disputa no Colégio Eleitoral.

Medeiros compareceu ao clube do Exército para ser o

paraninfo do general-de-brigada Ary Carracho, novo^vice-
chefe da Agência Central do SNI. Ficou menos de 20
minutos no coquetel e saiu antes do ministro do Exército,

general Walter Pires, depois de cumprimentar os novos
Henerais-de-brigada. , .

Ante a pergunta do repórter, se o Governo dará apoio
total ao deputado Paulo Maluf, o general Medeiros, muito
reticente, respondeu:

-É certo.

Walter Pires recebe Maluf
O ministro do Exército, general Walter Pires, recebeu

ontem em seu gabinete a visita do deputado Paulo Malul,
•que durou 38 minutos e foi qualificada como "de pura
cortesia" por assessores do gabinete do ministro.

Maluf chegou ao Quartel-General do Exército às
14h30m, entrando no prédio pela porta frontal, mas saiu
pelos fundos do QG, enganando todos os jornalistas que
o aguardavam ã porta do elevador principal.

O ministro não permitiu que o encontro com Malul
fosse documentado pela impresa em seu gabinete. Sua
segurança tomou tantas precauções, que até mesmo
quatro elementos da equipe de segurança do deputado se
mantiveram sentados a pouca distância dos jornalistas e
só tomaram conhecimento de que a audiência terminara
depois que o automóvel de Maluf passou em frente ao QG
em grande velocidade.

Maluf já solicitou audiência aos ministros da Aeronáuti-
ca brigadeiro Délio Jardim de Mattos; da Marinha,
almirante Alfredo Karam; e do Estado-Maior das Forças
Armadas, brigadeiro Waldir de Vasconcelos.

I.UDWIG
O ministro-chefe do Gabinete Militar, general Rubem

Ludwig. recebeu em audiência ontem, as 10h3()m, no
Palácio do Planalto, o depuiado Paulo Maluf. ,

Do gabinete do ministro Ludwig, o deputado Malul loi
ao do ministro Danilo Venturini (para Assuntos Fundia-
rios e secretário geral do Conselho de Segurança Nacio-
nal), também no Palácio do Planalto, dentro da série de
visitas que está fazendo aos ministros

Estes s&o oi pontos de Início da
caMcle revelado» pela LANE

INFORMES GERAIS
• Uma cabeleira sadia possui em
média 120.000 cabelos, que crês-
cem numa camada de 1/8 de
polegada do couro cabeludo. Nor-
malmente esses cabelos crescem
aproximadamente 3/8 de polego-
dn por mês. Mais rápido no verão
do que no Inverno; mais rápido de
dia do que de noite. O cabelo é
composto de uma substância quf-
mlca chamada queratina, tam-
bém encontrada nas unhas.

SOBRE O CORTE DE CADELO

Pesquisas desenvolvidas pela
LANE comprovaram que o corte
freqüente dos cabelos estimula
seu desenvolvimento, por isso so-
mos de opinião que você deve
freqüentar com mais assiduidade
seu cabeleireiro,

O PAPEL DA
HEREDITARIEDADE

Do ponto de vista científico,
ainda nâo se sabe até onde vai a
influência genética sobre a calvf-
cie, e o fato de que seu pai ou avô
tenham ficado calvos nao é razão
para vocC pensar que o mesmo
lhe acontecerá.

AS CAUSAS REAIS
DA CAL VICIE

Em nosso longa experlôncia so-
bre o assunto, podemos afirmar
que de um modo geral duos são as
causas básicas da calvície,
1 - A SEBORR ÇlA, 2 - E A MÁ

CIRCULAÇÃO SANGUfNEA
NO ALTO DO COURO CABE-
LUDO.

A seborríla è a Inflamação
das glândulas sebáceas.

A má circulação sangüínea.
que provoca a chamada DES-
NUTRIÇÃO CAPILAR, é re-
sultante do endurecimento de
músculos do alto do couro
cabeludo, que, diminuindo
progressivamente a irrigação
sangüínea, resulta no atrofia-
mento das papilas (raízes) até
a extinção dos cabelos. Po-
rém, essas causas aqui men-
clonadaa podem ser removi-
dai mediante um tratamento
adequado.

ORIENTAÇÃO
ESPECIALIZADA

No Brasil r-xiste há 22 anos um
INSTITUTO ESPECIALIZADO
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Diagrama de um cabeto em crês-
cimento

em cuidar dos cobelos. que usa os
mesmos métodos científicos de
comprovada eficiência e que são
praticados em diversos países. In-
cluindo os EE. UU. e Japão.

Se você se ressente de qualquer
problema capilar, procure-nos
Imediatamente e nós o orlentare-
mos com toda o segurança. Esta
primeira entrevista é Inteiramen-
te gratuita c sem qualquer com-
promlsso.

Atendemos de 2' - 6' feira de 10
- 19:00 h e aos sábados de 9 -
14:00 h. Obs. Aos sábados só aten-
demos em Copacabana.

EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL

CENTRO: Pça. XV de Novembro, 38-A - sala 76 - V andar - Tel.: 232-4574
COPACABANA: Av. N.S. de Copacabana, 807 - sala 701 - Tel.: 255-6243
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6 ULTIMA HORA

Aibano: atual modelo
desacredita produção

ECONOMIA
Ecologia

A Companhia Vale do Rio
Doce e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico (CNPQ), através
de sua unidade subordinada, o
Museu Paraense Emílio Goeldl,
sediado em Belém do Para, as-
sinaram ontem, em Brasília,
protocolo de intenções, a fim
de estabelecer convênio, pelo
qual será elaborado o "Projeto

Consciência Ecológica da
Amazônia", a cargo do Museu.

Alumínio
Será inaugurada amanhã a

fábrica do consórcio Alumar.
localizada em Sáo Luís do Ma-
ranháo. empreendimento con-
junto da Alcoa Alumínio (60%,
e Billilon Metais, empresa sub-
sidiária da Shell ('10%). Resul-
lante do maior investimento ja
efetuado pela iniciativa priva-
da no Pafs-US$ 1.5 bilhão-a
nova fábrica, além de possibih-
tar a criação de um pólo indus-
trial no Norte-Nordeste, irá co-
laborar na geração de divisas
para a balança comercial, em
função da venda, no exterior,
de parte da produção de alumi-
na e alumínio.

PORTO ALEGRE - "A atual política
econômico-financeira não resiste a uma

demorada e patriótica reflexão. Antes de

ser insensata, é injusta Ela devasta edesa-
credita o capital produtivo - que cria a

riqueza, salário, tributo e conforto - e

privilegia a especulado - que nao faz

investimentos idôneos, mas agiotas sinto-
tros" O trecho é de um pronunciamento
feito ontem na sede da Federação das

Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Fiergs), pelo presidenteida Con-

federação Nacional da Industria (CNI), Al-

bano Franco. Ele acrescentou: 
"Ao tempo

em que, dócil e submissa aos credores
serve aos banqueiros multinacionais, tal

política ignora os dramas e sofrimentos das

populações dos países devedores, traumati-
zadas pela impiedade das taxas de juros,

exploradas pela deterioração, no mercado
internacional, dos preços dos produtos de

exportação".

Aibano Franco fez a palestra na reunião-
almoço semanal comemorativa ao 47» ani-
versário da Fiergs. Em entrevista que dana
depois do pronunciamento, ele afirmou que
náo acredita numa mudança na política
econômica antes do final do Governo Fi-

gueiredo, até porque o próprio Congresso
Nacional e o Governo estão ocupados com
o processo sucessório. Não quis fazer previ-
soes quanto ao crescimento da inflação ate
o final do ano, mas disse estar "muito

preocupado" com o problema. E, mais uma
vez defendeu o fim da vigência do Decreto-
Lei 2.065, que regulamenta a política sala-
rial. /
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FMI quer reativação da economia
^ .-.--_.-• nhã ele acompanhou a missão do FMI à

sede do Banco do Brasil, para uma reunião
com o diretor da Carteira de Comércio
Exterior (Cacex), Carlos Viacava

Indagado se, para a reativação da deman-
da interna, o Brasil e o FMI acertariam uma
nova política salarial, diante do malogro do

Decreto-Lei 2.065, o diretor do FMI disse:
"Temos uma lei, não posso falar. Mesmo
como observador, temos que ser discretos .

Mas uma alta fonte confirmou que é possí-
vel um acerto que permita livre negociação
sobre parte dos salários a partir de janeiro
próximo.

Em Brasília; o diretor do Fundo Monetá
rio Internacional (FMI) e representante do

Brasil naquele órgão, Alexandre Kafka, as-

segurou ontem que o FMI quer a reativação
da demanda interna no Brasil, pois o pro-
grama ministrado ao País tem "o objetivo
de reativar a demanda em bases sustenta-
^¦¦A 

demanda já começou, graças a Deus:

começou nas exportações e dai necessária-

Se s" reflete na demanda interna", co-

Sentou Kafka, depois de um longo e res r-

vado almoço com o ministro Emane Gal-

Voas. no Ministério da Fazenda. Pela ma
as no Ministério aa razenu<_. ¦<-¦¦¦ ».- i'— _

BNH: prestação cairá
em todas as faixas

Lenha
Numa promoção do Instituto

Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF) começa hoje.
em Salvador, prolongando-se
at. o dia 17. o Seminário sobre
Lenha e Carvão Vegetal. O en-
foque principal é a questão cia
substituição de óleo combustí-
vel por energéticos renováveis.

Incentivos
Desde sua criação, cm l_7_,

até julho deste ano. a Comis-
são para Concessão de Benefí-
cios Fiscais a Programas Espe-
ciais de Exportação (Befiex) já
assinou 264 contratos no valor
global de USS 76,8 bilhões em
compromissos de exportação
de longo prazo com empresas
pertencentes a diversos seg-
mentos da indústria nacional,
que corresponderam a um sal-
do comercial em divisas da or-
dem de US$ 45 bilhões.

Desperdício
A Comunidade Econômica

Européia (CEE) destrói pelo
i menos 1% da sua produção

anual de frutas e legumes, sem
levar em conta que importa
quatro milhões de toneladas de
frutas e um milhão de lonela-
das de legumes no mesmo pe-
ríodo. A destruição faz parte de
uma política que forca a retira-
da do mercado de -1 a 7% de
uma produção anual calculada
em 20 milhões de toneladas de
frutas e 28 milhões de legumes.
e cujo objetivo é manter está-
vel o nível dos preços

BRASÍLIA- O secretário-geral do Ministé-
rio do Planejamento, José Flávio Pécora,

afirmou, ontem, que o Governo estuda, a

nível técnico, a viabilidade da proposta do

BNH no sentido de uma redução das pres-
taçõês da casa própria, mediante um pro-
cesso de subsídio temporário com pelo
menos um ano de duração, indicando que
nos próximos dias será tomada uma deci-

Segundo Pécora, uma questão que está

sendo examinada a fundo diz respeito às

fontes de obtenção dos recursos para sunsi-

diar os mutuários e que não integrou a

proposta apresentada ao ministro do Plane-

lamento, Delfim Netto, pelo presidente do

BNH Nelson da Matta. Pécora afastou, em

princípio, a idéia de utilização dos recursos

[lo Finsocial para financiar os subsídios,

afirmando que, em primeiro lugar, teriam

de ser conseguidos recursos para atender

aos setores que perderiam o Finsocial, e, em

segundo lugar, o volume de subsídios seria

bastante superior ás disponibilidades do

Fundo

Ele explicou que a idéia inicial é dar uma

abrangência global ao subsídio, que alcan-

caria todas as faixas de empréstimos, e nao

apenas os mutuários de baixa renda Esse

problema, contudo, ainda nao está definido

e poderá ser objeto de um exame mais

acurado por parte do Governo.

Por trás da idéia do subsídios está outra^
mais permanente, que o presidente do BNH
vem tentando aprovar no Governo: a apli-
cação do princípio da equivalência salarial
nos reajustes de todos os contratos da casa

própria Por esse sistema, o reajuste aten-
deria a um percentual do aumento salarial
obtido pelo mutuário, e poderia ocorrer a
cada semestre, para coincidir com o aumen-
to dos salários.

No caso do subsídio - caracterizado co-

mo temporário - entende o secretário-geral
da Seplan que ele será concedido a fundo

perdido, ou seja, o mutuário nao deverá

pagá-lo nem posteriormente, quando, pre-
sumivelmente, a correção monetária decli-
nar e seu salário real se elevar.

Construção tem alternativa para imóveis
_, OR. U UVau ¦»¦ gra- 

CB1C. Luis Roberto Andra-

sileira da Indústria da de Ponte. Ficou acordado

cSução - CBIC, ofere- que, em contrapartida pela

cendo aos construtores
uma alternativa para evitar

que os agentes financeiros
façam pressões sobre seus
créditos.

Salários

O presidente do BNH.
Nelson da Matta, em dis-
curso na sessão de encerra-
mento do 41" Encontro Na-
cional da Indústria da
Construção, em Aracaju,
anunciou ontem que o
BNH dilatou 0 prazo para
pagamento dos contratos
vencidos, de 30 de setembro
deste ano para 1 de abril
de 1985. Nelson da Matta
atendeu a uma reivindica-
Cão das entidades represen-
tativas da construção, sob

O presidente do BNH res-
saltou que a decisão exigiu
exaustivas negociações
com as lideranças do setor
de construção, encabeça-
das pelo presidente da

O Governo argentino autori-
zou um aumento de 18% nos
salários dos trabalhadores, eu-
jo percentual foi aceito pela
Central Operária Peronista, se-
gundo se informou oficialmen
te. O porta-voz oficial do Mi-
nistério do Trabalho confirmou
que o salário mínimo a ser
pago aos trabalhadores em
agosto será de 10..00 pesos ar-
gentinos (cerca de CrS314 mil).

Prorrogação
O ministro da Economia ar-

gentina. Bernardo (irinspun,
negou ontem que a Argentina
tenha solicitado prorrogação
do vencimento de um empresti-
mo ile USS 125 milhões, cujo
prazo final encerra-se hoje.
com OS bancos credores, reite-
rando que em Washington rea-
lizou apenas "um acordo bási-
co" com o FMI sobre um plano
de estabilização econômica".

Concordata
O juiz Willian Silvestrini, da

lJ Vara Cível da comarca de
Contagem, em Minas (ierais.
deferiu o pedido de concordata
de Frigeral Lida., que desde
1973 vem operando na fabrica-
Cão e comércio de material de
refrigeração. Seu passivo é de
CrS 75 milhões, inferior a seu
ativo de CrS 138,1 milhões, o
que lhe dá condições ile aten-
der às exigências da lei da fa-
lência e concordatas.

Vendas caem
As vendas a varejo dos Esta-

dos Unidos caíram 0,9%, em
julho passado, a primeira re-
versão desde marco, informou
ontem o Governo do presidente
Ronald Reagan.

As vendas valeram USS 107,8
bilhões, em julho. USS 975 mi-
Ihões a meno- do que em ju-
nho

Siderurgia
O prefeito de Bauru (SP)

Ideval Paccola, assinou onteir
decreto que declara de interes
se social, para fins de desapro
priação, a Siderúrgica de Len
Cóis Paulista - Sidelpa. Mergu
lhada numa crise de mais di
quatro anos. a empresa tevi
seu prédio e terrenos leiloado:

BOLSA
A Bolsa do Rio operou on-

tem em alta de 1,9%. O IBV de
fechamento, também, apresen-
tou alta de 1.3%. com 196.05
pontos. ¦¦ . -. hiForam negociados 3.5 bi-
Ihões de ações, no valor de CrS
22 78 bilhões. As maiores altas.
Fertisul pa (12,41%). Telerj on
(12,33%). Corroa Ribeiro pp
(12,00%). Banespa pp (9.38%) e
Cemig pp (7.84%). As baixas
Banco Nacional on (6,98%). Pe-
trobrás on (3.49%) e Docas de
Santos op (2.75%)

Camilo anuncia
fim do confisco

BRASÍLIA - A quota de contribuição (confisco cam-

bial) incidente sobre as exportações de café sera

substituída por um imposto de exportação, que, a

exemplo da quota, terá alíquotas variáveis, dependendo
das cotações internacionais do produto, informou,
ontem, o ministro da Indústria e do Comércio. Camilo

Penna, durante exposição na Comissão de Agricultura
do Senado.

A extinção da quota é uma exigência do Fundo

Monetário Internacional que, admite, porém, em seu

lugar, um imposto de exportação.

Gelli comemora fundação
l
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dilatação do prazo de paga
mento dos contratos anti-

gos, os construtores pro-
moverão o escoamento dos
estoques imobiliários ao ni-
vel máximo de 5 0
UPCs/m . o mesmo teto

que já vinha sendo dado ao
sistema para a comerciali-
zação de imóveis novos,

porém com mais de 180 dias
de habite-se.

Renegociação
sem garantir

novos recordes
BRASÍLIA - _ necessário
que o Brasil faça uma rene-
gociação de sua dívida ex-
terna sem garantir a obten-
c,ão de consideráveis supe-
rávits na balança comer-
ciai, que são "altamente in-
flacionários", segundo opi-
nião do ministro da Indús-
iria e do Comércio, Camilo
Penna.

Em seu entendimento, os
superávits comerciais do
Brasil são inflacionários
porque exigem grandes
emissões de moeda, criam
demanda interna de deter-
minados bens necessários à
fabricação de produtos ex-

portáveis, sem criar oferta
interna, e, no outro lado,
alimentam a inflação, com
uma política destinada a
valorizar os preços dos pro-
dutos nacionais. Camilo
Penna ressaltou que o Go-
verno já vem renegociando
a dívida externa brasileira,
mas é imprescindível que.
nas negociações futuras, se
consiga melhores condi-
ções.

INTERNACIONAL _
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URSS reage
MOSCOU - A União Soviética
reagiu energicamente ontem
contra a piada do presidente
Ronald Reagan, denunciando
sua "atitude irresponsável" e
divulgando na televisão uma
gravação das palavras do chefe
da Casa Branca, onde este
anunciava - fazendo uma brin-
cadeira - o iminente bombar-
deio à URSS. Numa primeira
reação, a agência Tass, disse
que as palavras do presidente
norte-americano provam que o
"pacifismo foi e continua sen-
do um disfarce, e que a essên-
cia da política de Washington é
a orientação para a guerra".

Desmentido
BUENOS AIRES - Porta-voz
autorizado da presidência ar-
gentina desmentiu ontem uma
versão, segundo a qual Buenos
Aires teria decidido "romper

relações diplomáticas com a
África do Sul".

A informação, que teve sua
origem em Genebra, citava co-
mo fonte Norma Dupont, re-
presentante permanente argen-
tina perante o Comitê Para a
Eliminação da Discriminação
Racial. A funcionária recordou
que seu país condenou a políti-
ca do apartheid, mostrou-se
partidária da autodetermina-
Cão da Namíbia e negou vistos
a esportistas sul-africanos.

Proposta final
BUENOS AIRES - Fontes da
Imprensa de Buenos Aires as-
seguram que o Papa João Pau-
lo II entregará entre sábado e a
próxima terça-feira a sua "pro-

posta final" à Argentina e ao
Chile em torno do centenário
litígio pelo Canal de Beagle.

Argentina e Chile reivindi-
cam para si a soberania sobre
várias ilhotas e vastos espaços
marítimos no Extremo Sul do
continente desde o século pas-
sado. Um laudo arbitrai da Rai-
nha Elizabeth, de 1977, deu os
territórios ao Chile, mas a Ar-
gentina rejeitou o laudo e ini-
ciou negociações bilaterais que
fracassaram e colocaram os
dois países à beira da guerra
em dezembro de 1978, que só
pôde ser evitada graças à inter-
venção da Santa Sé.

Refugiado
SÃO DOMINGOS - O segundo
dirigente da organização na-
cionalista basca (ETA) militar,
Eugênio Etxveste Anzguren,
refugiado na República Domi-
nicana desde o dia 9 deste mês,
"leva vida normal e conta com
a proteção especial dos servi-
cos de segurança", segundo o
jornal Ultima Hora de São Do-
mingos, frizando que o refugia-
do não é "um preso" e tem
total liberdade de trânsito den-
tro do país e mesmo "se quiser
viajar para o exterior". Essas
fontes disseram ao jornal que o
Governo dominicano deve pro-
teger o refugiado que obteve
este privilégio, depois de ter
sido expulso da França.

Sendero agora
mata crianças

I - i ¦/**"""-UVií\%j\ '^Hm ^____-____H_ ________

Prisioneiros suspeitos dos massacres

OEA ajudará a
combater crise

LA PAZ - A crise provocada na América Latina pela
dívida externa "não pode ser reduzida a um problema
contábil, quando o que está em jogo é o próprio destino

de nossas sociedades", afirmou o secretário geral da

Organização dos Estados Americanos (OEA), o brasi-

leiro João Baena, que anteontem chegou a La Paz, na

primeira excursão que realiza, desde que assumiu seu

Cdr8Sobre 
o problema da dívida externa da América

Latina, estimada em USS 350 bilhões, Baena declarou

que "com o apoio político necessário dos Governos da

OEA este organismo poderia cooperar de maneira útil

e eficaz no exame de opções para enfrentar a crise e

contribuir para reverter o intolerável caminho para o

empobrecimento latino-americano eantilhano .

Baena destacou que quando foi eleito por unanimi-

dade para desempenhar o cargo concretizou-se nao

tanto em um nome, como num propósito comum de

revitalizar a OEA, redefinir suas iniciativas e revalon-

zar seu singular patrimônio jurídico" Wrir-
Sobre os conflitos armados e políticos na América

Central Baena disse que 
"hoje, mais do que nunca,

nossos povos esperam renovada adesão aos valores

permanentes que nos guiam".
Acentuou que eles eram "igualdade jurídica dos

Estados, solução pacífica das controvérsias, autodeter-

minação e não intervenção nos assuntos internos e

externos de nossos países".
Baena mencionou que nas conversações que man-

terá em La Paz figuram o tráfico de cocaína, a divida

externa e a medite, raneidade boliviana. _,

Brasil fala grosso
contra Estados Unidos
^"^^™ . .. „ . _„,.a„. i,.tir,r,.:,mpriranas. lideradas pelo

AYACUCHO (Peru) - A
Polícia e o ministro do Inte-
rior peruano, Lufe Perco-
vich, atribuíram a "elemen-

tos vinculados ao Sendero
Luminoso" o massacre
ocorrido quarta-feira pas-
sada na cidadezinha de
Sanchabamba, 120 quilo-
metros ao sul de Ayacucho,
quando foram mortos a ti-
ros 26 camponeses, entre os

quais a família do prefeito
local e 15 crianças de 10 a
12 anos, alguns dos quais
degolados. Este é o primei-
ro massacre de crianças no-
ticiado desde que os sende-
ristas iniciaram suas opera-
ções no Centro do Peru.

Ao mesmo tempo, fontes

policiais em Ayacucho dis-
seram que quase paralela-
mente ao massacre de San-
chabamba - confirmado
apenas ontem - uma patru-
lha do Exército enfrentou
guerrilheiros na localidade
de San Pedro de Huaylas,
250 quilômetros ao sul de
Ayacucho, deixando um
saldo de 25 senderistas
mortos.

Em Lima, o Governo pe-
ruano prorrogou ontem por
mais 60 dias o estado de
emergência no país e a sus-

pensão das garantias indi-
viduais em 13 províncias
andinas, depois que o nú-
mero de mortea causadas
pela violência guerrilheira
subiu nos últimos meses a
130 pessoas. O estado de
emergência abrange a sus-
pensão das garantias cons-
titucionais que se referem à
liberdade e segurança pes-
soais, a inviolabilidade de
domicílio, a liberdade de
reunião e a de trânsito den-
tro do território nacional. A
medida está em vigor desde
1982 em seis províncias do
departamento de Ayacu-
cho, cinco de Huancavelica
e duas de Apurimaco.

•

O armário bem bolado da linha 84

A Gelli está comemorando este mês seu 87" aniversá-

rio de fundação e para marcar o acontecimento vai

inaugurar na Barra, numa área de l.3p0m= dentro do

(asa Shopping, sua nova filial no Rio. Trata-se de

empreendimento altamente planejado, voltado para o lar

e oferecendo todas as opções de compra para seus

clientes A Gelli foi a primeira indústria de móveis

registrada no Brasil e lançou a primeira cadeira de abrir e

fechar invenção de seu fundador, o italiano Fellipo Gelli.

Uma de suas criações foi uma "cômo_a secretária man-

chetada" oferecida ao então Presidente Epitácio Pessoa.

Responsável pelo lançamento da linha bem bolada de

móveis modulados, na década de 60. a Gelli continua

desenvolvendo novos estilos.

Automação
dá bons

resultados
SÃO PAULO - A automá-
ção bancária em termos de
rentabilidade e produtivi-
dade está mostrando bons
resultados. Essa é a opinião
do dirigente da Secretaria
Especial de Informática
(SEI), coronel Edson Dytz,
que participou da reunião
plenária da diretoria da As-
sociação Comercial de São
Paulo.

Dytz acrescentou que es-
tá analisando se a automá-
ção bancária está reaimen-
te trazendo compensações
do lado social, náo provo-
cando um grande número
de desemprego.

Quanto ao projeto de lei
de informática, o titular da
SEI informou que está sen-
do examinado pelo Con-
gresso e explicou que, se-
gundo o regulamento da
Casa. quatro dias após a
leitura, será empossada a
comissão mista que irá exa-
minar e começar o processo
de discussão.

Suprimentos
MOSCOU - A União Soviéti-
ca lançou ontem ao espaço a
cápsula náo tripulada
Progress-23 com suprimentos
para os três cosmonautas que
se aproximam do recorde de
permanência no espaço de 211
dias a bordo da estação orbital
Salyut-7, que é a casa dos cos-
monautas Leonid Kizim, Vladi-
mir Solovyov e Oleg Alkov
desde 9 de fevereiro. Espaçona-
ves de suprimento e dois vôos
da cápsula Soyuz tripulados vi-
sitaram a atual equipe durante
sua permanência de seis meses,
inclusive recentemente três
cosmonautas que cumpriram
missão de 12 dias. Nessa mis-
são, um dos cosmonautas visi-
tantes, Svetlana Savitskaya, se
tornou a primeira mulher a ca-
minhar no espaço. Ela passou
quase quatro horas no lado de
fora da estação testando um
sofisticado novo instrumento
para cortar e soldar.

Renúncia
CIDADE DO VATICANO - O
Papa João Paulo 11 aceitou a
renúncia do bispo guatemalte-
co dom Juan Gerardi. 61 anos,
que se viu obrigado a abando-
nar a sua diocese após uma
série de ameaças de morte re-
cebidas em razão das suas po-
sicões em favor dos índios. O
bispo, que eslava numa das
regiões mais pobres do país,
apoiava publicamente os direi-
tos dos índios e, ameaçado pela
extrema direita, vivia a maior
parte do tempo fora de sua
diocese.

MÉXICO - A marca da contenda Norte-Sul

esteve impressa até a última hora das

discussões da II Conferência Internacional
Sobre População, após nove dias de nego-

cia ções. Ontem mesmo quando a comissão

nrincipal da conferência já se dispunha^ a

.eixar pronto o texto final das recomenda-

eões a controvérsia entre ricos e pobres -

ou menos ricos - estourou uma vez mais e

ameaçou prolongar novamente os debates.

Um projeto de emenda norte-americano,
aparentemente anódino e relativo aos fatos

positivos atingidos em matéria populacio-
nal desde a histórica 1 Conferência (Buca-
rest 1974) foi o estopim. A iniciativa dos

Estados Unidos propôs a inclusão no docu-

mento final da conferência da afirmação

que a renda per capita aumentou em todo o

inundo nos últimos dez anos. Nao foi preci-
so mais para provocar um áspero debate,

que durou uma hora e meia, a partir do

momento em que o Sul cerrou fileiras e as

Stroessner: 30
anos no poder

ísin%_-T5M_^Aár5^
ner está sendo festejado hoje em Assunção com austen-

dade e sobriedade" por diversas manifestações populares c

^Stroessner 
é um dos chefes de Estado com mais anos

de permanência ininterrupta no exercício do 
poder 

-desde

15 
"de 

agosto de 1954 -, depois do líder albanês Enver

Hoxha e do chefe do Estado norte-coreano Kim II Sung.

O eeneral Stroessner, 72 anos, que instaurou no Para-

guai o que os seus partidários chamam de "uma democra-

cia sem comunismo", foi reeleito nos últimos 30 anos

cinco vezes em pleitos nos quais obteve esmagadora

maioria. A legitimidade destas eleições sempre foi contes-

tada pela oposição no exílio, que classifica de Wlacen-
tes" os adversários que se apresentam contra Stroessner

O governo Strossner entretanto é criticado no plano de

liberdade de Imprensa. Há cinco meses, o principal jornal
de Assunção, o ABC Color, foi proibido de circular por
divulgar notícias "mentirosas e alarmistas desfavoráveis

ao Governo. Pouco antes do fechamento, o ABC Color

denunciou a corrupção dos funcionários do Governo e o

contrabando.

nações latino-americanas, lideradas pelo
Brasil com o apoio da Argentina, Cuba e

Uruguai, responderam que tal aumento é -

infelizmente - um mito baseado em dados

igualmente irreais.
A declaração do México indica que os

países participantes da conferência se com-

promete.am a respeitar a soberania nacio-

nal para lutar contra todas as formas de

discriminação racial/incluindo o apartheid,
e prom d ver o desenvolvimento social e

econômico, os direitos humanos e a liberda-
de individual.

Recomendou-se também que os países
que consideram que sua taxa de crescimen-
to demográfico seja um obstáculo a seus

planos de desenvolvimento devem optar

por urgentes medidas de controle da popu-
lação "A oportuna adoção de medidas

poderia evitar que se acentuem problemas
como superpopulação, desemprego escas-

sez de alimentos e deterioração do meio

ambiente", acrescentou o documento.

{^Aniversário 
^

da rendição
do Japão

TÓQUIO - O aniversário
da rendição do Japão no
dia 15 de agosto de 1945,
para pôr fim à II Guerra
Mundial no Pacífico, é
uma data marcada no
Japão por peregrinações
aos túmulos das famílias
ou aos santuários públi-
cos - e algumas vezes
por debates amargos.

O Japão assinou os
termos de rendição dita-
dos pelos norte-
americanos a bordo da
belonave Missouri no
dia 15 de agosto de 1945.
O dia da vitória sobre o
Japão é comemorado no
dia 14 de agosto nos Es-
tados Unidos, porque os
dois países estão em la-
dos opostos da linha in-
ternacional das datas. ./

Bombas
BARCELONA (Espanha) -
Duas bombas explodiram on-
tem em estabelecimentos de
vendas de automóveis Renault,
em Barcelona e Madri, enquan-
to a Polícia espanhola conse-
guiu encontrar e desativar a
tempo um outro artefato ex-
plosivo numa agência do Ban-
co Nacional de Paris, em Ma-
dri, nos últimos atentados
coitra interesses franceses na
Espanha.

Suécia é o mais novo
paraíso dos gays

^ FÇTOCOLMO -

Ameaça
MOSCOU - As forças áereas
soviéticas "reforçam sua pre-
paração para o combate" dian-
te da "ameaça de guerra impe-
rialista". afirmou ontem o ma-
rechal Grigori Skorikov, chefe
do Estado-Maior Geral das
Forças Aéreas da URSS. O mi-
litar denunciou a "ameaça de
guerra representada pelos Es-
tados Unidos". Em sua mensa-
gem, motivada pelo Dia das
Forças Armadas Soviéticas, a
ser comemorado no próximo
dia 19. o marechal Skorikov
salientou que. 

"frente a esta
ameaça crescente, as forças aé-
reas soviéticas prosseguem
com zelo sua preparação para
o combate e seu treinamento
tático e operacional".

Guerrilheiros
matam mais de
350 soviéticos

NOVA DELHI-Os guerri-
lheiros muçulmanos afe-
gãos atacaram comboios
soviéticos ao sul de Cabul,
durante nova ofensiva de
infantaria das tropas go-
vernamentais do presidente
Babrak Karmal, matando
mais de 350 soldados rus-
sos, disseram ontem diplo-
matas ocidentais. As bai-
xas, que se seguiram à
morte de mais de 200 sol-
dados soviéticos e afegãos
no final de julho, tiveram
lugar enquanto os russos
lançavam nova ofensiva ao
sul de Cabul, nas provín-
cias de Logar e Paktia, dis-
seram os diplomatas, que
pediram para não ser
identificados. O aumento
sem precedentes dos com-
bates em terra está deixan-
do efeitos negativos em ter-
mos de soldados.

Matou marido,
assou e comeu

um bocado
SAN JOSÉ (EUA)-Aeu
sada de assassinar seu
marido, assar seu corpo

para fazê-lo desaparecer
numa churrasqueira ins-
talada no jardim de sua
casa e de ter provado
alguns pedaços, Dianne
Fellman, 36 anos, de
Santa Clara, Califórnia,
será provavelmente con-
denada a prisão perpé-
tua.

Dianne matou seu
marido, Elroy Fellman,
39 anos, em janeiro de
1983, com vários dispa-
ros. A seguir, cortou o
corpo em pedaços com
uma serra, enterrou a
cabeça perto de casa e
decidiu assar os restos
na churrasqueira fami-
liar. O promotor disse

que a mulher chegou a

provar um bocado.

ESTOCOLMO - De acordo
com um relatório governa-
mental publicado ontem, a
Suécia deverá conceder asi-
lo político a todos os gays
do mundo inteiro que, com-

provadamente, sofrerem
perseguições em seus pai-
ses de origem.

O relatório, patrocinado
pelo Governo sueco, entitu-
lado sobre o Status dos Ho-
mossexuais na Sociedade"
afirma que a Suécia deverá
acolher todos os homosse-
xuais perseguidos conce-
dendo-lhes o status de exi-
lados políticos.

A proposta também rei-
vindica uma emenda junto
a Constituição sueca ba-
nindo os artigos que discri-
minam socialmente os ho-
mossexuais. O relatório a
ser apresentado ao Gover-
no nesta quinta-feira opõe-
se, entretanto, ao casamen-
to legal entre pessoas do
mesmo sexo, mas acrescen-
ta que a co-habita ção entre
homossexuais deverá ser
aceita
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PMs acusados de execução
O que até ontem era apenas

mais uma ocorrência banal envol-
vendo bandido e policiais, com a
morte de Wallace Monteiro da
Silva ao reagir à prisão e disparar
sua arma na direção de PMs, que
revidaram e terminaram
matando-o, pode transformar-se,
a partir de hoje, em mais um caso
de execução sumária promovida
por policiais militares. A denúncia
foi feita à 34« DP, em Bangu, e
ontem passou às mãos do Ministé-
rio Público, que determinou rigo-
rosa investigação.

Segundo o sargento José Valdo-
miro e soldados Carlos Alberto de
Medeiros e José Alfredo de Souza,
Wallace foi morto no terreno de
uma casa em Vila Kennedy, após
intensa perseguição e tiroteio.
Mas há testemunhas de que o
rapaz foi preso em Bangu, no
Conjunto Residencial Dom Jayme
Câmara, e levado para o local de
sua morte no Patamo 52/0095, do
14« BPM. Wallace tinha duas pas-
sagens pela 34? DP, por assalto, e
no momento da prisão estava ar-
mado com uma pistola Beretta
ralibre 22

BANGl) OU VILA KENNEDY
Na tarde do último dia 9, os PMs

José Valdomiro, Carlos Alberto
Medeiros e José Alfredo de Souza
se apresentaram à 34* DP, em
Bangu, para dar ciência da morte
de um bandido, após troca de
tiros, ocorrida em Vila Kennedy.
Segundo os policiais, eles faziam a
ronda normal pelo Conjunto Ha-
bitacional Sargento Miguel Filho
quando avistaram três homens em
atitude suspeita. Ao vê-los, os ho-
mens correram, sendo persegui-
dos pelos PMs. Dois deles pularam
o muro de um terreno, desacatan-
do a ordem de prisão, enquanto o
terceiro, com uma pistola na mão,
fazia disparos na direção dos poli-
ciais. Este último homem era Wal-
lace, que tombou morto no quin-
tal da casa 34, na Rua 11, segundo
a versão inicial.

A proprietária da casa, Mana
Valentim, foi apresentada à dele-
gacia como informante, enquanto
o morador da Rua 12, casa 74,
Breno Souza Lopes, servia de tes-
temunha dos PMs. Ambos conta-
ram a história dos três homens
perseguidos, dos tiros e, finalmen-
te, da morte de Wallace, por resis-
tência à prisão. Entretanto, horas
mais tarde a versão sofria uma
violenta mudança: Sidney Gon-
çalves de Brito, de 25 anos, procu-
rava o delegado Elson Campeio,
titular da 34iJ DP, afirmando que
seu amigo morto em Vila Ken-
nedy tinha sido preso em Bangu, à
500 metros daquela , delegacia,
após perseguição da qual o pró-
prio Sidney conseguira escapar.

INVADIU APARTAMENTO
Em seu depoimento ao delega-

do, Sidney contou que passava na
Rua Emílio Ribas, em companhia
de Wallace, seu amigo há 15 anos,
quando avistou o Patamo 52/0095,
do 14" BPM. "Como sempre somos
abordados, devido ao passado
pouco recomendável e sermos
considerados vadios (não pos-
suíam carteira assinada), resolve-
mos correr" - disse Sidney. Os
dois entraram no bloco 56 daquela

1U.
rua, no Conjunto Habitacional
Dom Jayme Câmara, e se separa-
ram: Sidney subiu as escadas e .
invadiu o apartamento 401, de •

propriedade do dentista José Pa-
ter, e Wallace tentou esconder-se
no pátio interno do edifício, sendo
encontrado pelos policiais.

O dentista José Pater confirmou
a história: "Estava passando na
televisão o jornal Hoje, quando
esse rapaz - disse, apontando para
Sidney - invadiu a minha casa.
Estávamos na sala eu, minha mu-
lher, Maria Coelho Pater, e meu
cunhado Adelson Macedo da Sil-
va, além de meu neto, de cinco
anos. Ele pediu licença, sentou-se
no sofá e pegou um jornal para
ler. Ficamos aturdidos com aquilo
e perdemos a capacidade de qual-
quer iniciativa. Não tivemos rea-
ção. Ele disse que não precisava-
mos nos assustar, pois estava de-
sarmádo, e aquela situação durou
uns cinco minutos, até que voltei
a mim e pedi que ele saísse de
minha casa, sendo atendido pron-
tamente" - narrou a testemunha,
salientando ter tomado conheci-
mento da prisão de Wallace ins-
tantes mais tarde, "pois a maioria
dos moradores viu e comentou o
fato" - frisou o dentista.

Todavia, somente duas outras
pessoas se decidiram a testemu-
nhar sobre o caso: o operador de
máquinas Sérgio Justino da Silva,
do 201, e uma mulher de nome
Wilma, que ontem não foi encon-
trada à tarde. Sérgio sustentou a
versão de Sidney*. "Estava em ca-
sa quando ouvi correria e gritaria
no prédio. Corri à janela da área
interna, pois o barulho vinha dos
fundos, e ainda vi o rapaz moreno
(Wallace) ser levado pelos PMs,
que o abraçavam com força" -
relatou a testemunha. A mulher
de Wallace, Valdmeri Rocha de
Oliveira, que mora nas proximida-
des, também presenciou a prisão,
mas não intercedeu porque seu
companheiro fez um sinal com a
mão, mandando-a parar.

PROCUROU PROMOTOR
No final daquela tarde, Sidney

foi ao Fórum de Bangu e procurou
o promotor Aldegy do Nascimen-
to, que o aconselhou a ir à
delegacia para apresentar queixa
e voltar na terça-feira (ontem),
para formular denúncia oficial ao
Ministério Público. Sidney, que foi
preso duas vezes por assalto mas
afirma estar trabalhando como
feirante há oito meses, passou o
resto da noite do dia 9 e madruga-
da do dia 10 na delegacia, por
precaução, temendo ser morto pe-
los PMs.

Ontem, ele compareceu ao Fo-
rum e prestou declarações ao pro-
motor, que já acionou a Secretaria
de Polícia Civil para pedir garantia
de vida para o denunciante e as
testemunhas, e determinou aber-
tura de inquérito administrativo
interno no 14" BPM e inquérito
criminal na 34a DP, a fim de apu-
rar os fatos. PM e delegacia tèm, a
partir de agora, 30 dias para sindi-
car e devolver as peças do promo-
tor Aldegy, que, em seguida, ofe-
recerá denúncia ao Ministério Pú-
blico contra os policiais.

VARGAS JÚNIOR
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Cenas comuns
na sua cidade

- Sei que aqui em Bangu esse
tipo de coisa acontece raramente
e que o pessoal do 14* BPM
tem procurado fazer um serviço
limpo, mas não posso deixar de
denunciar a morte de Wallace, de
forma fria e bárbara - disse Sid-
ney ao promotor, após revelar
seu 

'temor 
em também ser assassi-

nado. "Seria um mentiroso e um
cretino se dissesse que você nao
está correndo perigo de vida" -
retrucou o promotor.

- Ninguém pode dizer que eu
não seja, aqui no Fórum, o melhor
amigo dos policiais. Sempre os
recebo e procuro resolver seus
problemas, pois sei que, muitas

¦vezes, a luta deles contra os ban-
didos é desigual, e que a cada

O promotor Aldegy Nascimento ouviu Sidney e instaurou inquérito

passo estão morrendo em brigas
assim. Dou uma assistência a eles
quase fraterna, mas quando eles
pulam o muro, têm de saber que
estão sozinhos. Se isso acontece,
sinto-me rigorosamente à vontade
para brigar e denunciá-los, pois
me sinto bem brigando um bom
combate - afirmou o promotor
Aldegy do Nascimento.

O promotor fez questão de tecer
elogios aos soldados lotados no
14« BPM, mas não deixou de dizer
que, embora não se possa genera-
lizar, "é bem verdade que existem

.maus policiais", acrescentando
que 

"se eles resolvem ser bandi-
dos, podem ser piores do que os
.bandidos conhecidos". Ao final,
ficou a promessa de uma rigorosa
apuração.

Wallace, morto a tln
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LA PAZ - A possibilidade de a Organi-
zação dos Estados Americanos assumir
a liderança do combate ao trafico e
consumo de drogas surgiu das conver-
sações que o secretáno-geral da OEA, o
brasileiro João Clemente Baena Soares,
manteve com as autoridades bohvia-

'Fontes 
ligadas aos encontros disse-

ram que a OEA pode vir a assumir o
compromisso de ação conjunta de to-
dos os países membros contra o.s trati-
cantes e consumidores de entorpecen-
tes. _______

O financiamento das operações anti-
droga seria feito por meio da criação de
um fundo comum com a substancial
contribuição dos Estados Unidos, tam-
bém membro da OEA e o país mais
afetado pelos entorpecentes, acrescen-
taram as fontes.

Baena Soares chegou ontem a La
Paz, segunda escala da viagem que faz
a três países andinos desde que assumiu
a secretaria-geral da OEA. Ele assistiu
no Equador à posse do presidente
Leon Febres Cordero e viajará amanha
ao Peru.

Depois de suas conversações de on-
tem com o chanceler Gustavo Fernan-
dez Baena Soares reuniu-se com o
ministro boliviano do Planejamen-
to Ernesto Aranibar, sendo a seguir
homenageado pelo presidente Hernan
Siles Zuazo com um almoço reservado.

A base de um futuro acordo para o
combate ao tráfico de drogas seria a
declaração assinada em Quito na sema-
na passada propondo que os organis-
mos internacionais enquadrem o co-
mércio ilícito de drogas na categoria de
"crime contra a humanidade".

ALÉM 

da rua ser estreita, o
motorista dirigia pelo cen-
tro, não dando passagem a

ninguém. Ele parou no sinal ver-
melho, acendeu um cigarro e logo
o cara de trás buzinou, dando
quatro guinchos estridentes. O ci-
dadão olhou o sinal ainda verme-
Iho, viu o nervosinho pelo retrovi-
sor, balançou a cabeça, e nova
buzinada. Estava verde. Acelerou
para arrancar, mas o motor es-
tancou.

O outro atrás dele, sem tentar
outro recurso, apertou novamente
a buzina: troam, troam, troam... O
cidadão virou a chave de ignição,
mas nada conseguiu. Desligou,
saiu do carro, abriu o capo e ficou
olhando o motor, os fios, a bate-
ria, a bobina, o carburador e as
velas. Diabo, pensou, no seu pouco
entender de mecânica, tudo pare-
cia estar nos seus devidos lugares.
E o cara lá atrás: troam, troam,
troam, troam!

A buzina do homem nervoso
tinha um som tremendamente es-
tridente, barulhento e enervante.
O dono do carro enguiçado olhou
pra ele, sacudiu os ombros como a
pedir paciência e voltou sua aten-
ção novamente para o motor.
Apertou os fios, colocou a mão nas
velas, tirou a tampa do radiador,
voltou para seu lugar e tentou
novamente: ranço, ranço, ranço,
ranço e nada. A continuar assim,
sua bateria ia acabar arriando. E
o cara lá atrás: troam, troam,
troam, troam...

O rapaz saiu do carro, camt-
nhou em direção ao nervoso e
falou calmo:

- Meu amigo, estou enguiçado e
tentando fazer aquela joça andar.
Vamos fazer o seguinte: o senhor
vai consertar meu carro e eu fico
aqui buzinando no seu, tá bem?

Desempregada
teve a casa
incendiada

Não bastasse estar desempregada,
passando necessidade com os três
filhos, Alice Maria da Conceição Ca-
bral perdeu o lar, ontem, e o pouco
que tinha de roupas e móveis. Um
incêndio no depósito da empresa Me-
canopack, que conserta orelhões da
Telerj, na Rua Canindé, 32, no Rocha,
destruiu também a casa de Alice.

Ela e as filhas -Jucilene, Jucileidee
Raquel - foram acolhidas por uma
família de crentes, da Igreja Batista
do Rocha, a qual também freqüen-
tam. "Graças a Deus escapamos com
vida", disse Alice chorando. Segundo
ela o prejuízo foi total na casa 889,
fundos, da Rua Dr. Garnier, que fica-
va junto ao muro do depósito incen-
diado.

REVOLTA
O incêndio começou por volta da

meia-noite. "Quando escutei o baru-
Iho do fogo, só tive tempo de sair
correndo com minhas filhas", contou
Alice Foram mobilizados para o local
50 homens do Corpo de Bombeiros de
Vila Isabel e do Méier e oito viaturas,
incluindo uma escada Magirus.

O foco levou pânico a várias fami-
lias moradoras na Rua Conselheiro
Mayrink, 340, 336 e 336-A, e na Rua
Dr Garnier, 889. 907, 899 e 901. que
abandonaram correndo o local. E que
o depósito dava fundos para todas
essas construções.

Susto maior levaram os moradores
do prédio 889. Durante o incêndio,
uma explosão derrubou o muro da-
uuela residência. Evanir Iara da Silva
Coelho a dona da casa, disse que
pegou os dois filhos e foi para a rua.

VOCÊ NÃO VIA NADA PARECIDO
HÁ PELO MENOS 2.085 ANOS.
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HOJE
Dirigentes dos telefóni-

cos vão reunir-se, em Brasi-
lia com o presidente da Te-
lebrás, general Alencastro e
Silva, para negociar a repo-
sição salarial imediata de
26%, reivindicada pelos tra-
balhadores daquela organi-
zação
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Malharia acaba com
nudismo na revista

As operárias da Guys and Doll* (Rua Tap.rapé,
nn/i«58 - lacaré) não precisarão mais se despir para

e em revistadas pelos sepurancas da empresa, garante
João Jeremias César, presidente dfo Sindicato dos Alfaiates
e Costureiras do Rio Nova Iguaçu e Caxias. O dirigente se

reuS com o gerente da malharia, Júlio César França, na

Delegacia Regional do Trabalho, ficando acertado que a

vistoria quando necessária, será mais branda
jèíemias César afirmou que o representante da em-

nresa confirmou, na presença de um assessor da DR I, ser

v dadeira \TSASto do sindicato de Wfâgfffâ
eram obrigadas a descer as calças até os joelhos para
serem revistadas. Júlio César França, entretanto, nega

queTenha feito qualquer confirmação sobre a denuncia,

segundo ele, falsa: ^ 
rea,jd ó

tinham que levantar a blusa e abrir o fecho das calças.

Vale'ressalta que este tipo de vistoria só era feito quando
o detector instalado na porta da fábrica (semelhante ao

existente nos aeroportos) tinha acionado seu alarme à

oa sagem de qualquer empregada. Em razão dos últimos

Edimentos, voltaremos ao antigo sistema de revista

'^DuTa^ea 
reunião, o gerente da empresa chegou a

nrooor que a costureira Eliza Costa da Silva voltasse a

trabalhai na empresa, apesar de ter sido a própria firma

aue a demiti" Por iusta causa' porque e a f 
reCUS, 

?
passar pela revista, alegando estar no período menstrual.
Eliza considerou não existir mais clima para sua volta e o

representante da empresa prometeu sustar a justa causa,

assegurando-lhe todos os direitos trabalhistas.
Agora, João Jeremias César quer que a DRT fiscalize

a Costurato Confecções Modas Ltda. (Rua Bela, 607/611),
que só paga 60% dos direitos às empregadas demitidas e
não deixa que as operárias marquem cartão de ponto.

Metalúrgicos protestam
O Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e Itaboraí e

nove outras entidades daquela região convocam os traba-

Ihadores e demais segmentos da W»^»^
para uma passeata hoje, a partir das 17hJ0m. contro
desemprego e o custo de vida. A man.festaçao começa á

na Rodoviária, seguindo pelas principais ruas da cidade

até o ponto de embarque das barcas, onde haverá um

C°mOntem 
Abdias José dos Santos, presidente do Sindi-

cato reuniu-se na DRT com representantes da Compa-
nhia Comércio e Navegação, que encerraram o processo
jurídico de suspensão de três diretores da entidade,
empregados no Estaleiro Mauá.

A desistência do processo, por parte da empresa, foi
decidida em recente acordo, que estabeleceu o prossegui-
mento da.s negociações visando a volta dos dirigentes ao
trabalho no prazo de 90 dias, e assegurou o emprego de
iodos os trabalhadores do estaleiro até 31 de outubro,
segundo explicou Abdias José dos Santos.

Plebiscito decide acordo

Foi como uma fista. A única parte
coberta da capelinha na rua principal,
ainda em construção, não bastou pa-
ra abrigar as quase 500 pessoas da
Fazenda Engenho Novo, em Retiro de
Guaratiba - Campo Grande, e muita
gente ficou do lado de fora. Detrás de
uma mesinha tosca, a única mobília
ali o prefeito Marcelo Alencar anun-
ciou oficialmente que a área de 2
milhões 700 mil metros quadrados -

disputada há um ano por posseiros e
uma loteadora -havia sido considera-
da de utilidade pública para fins de
desapropriação, por decreto do gover-
nador Leonel Brizola.' O incentivo ao trabalhador do cam-
po foi a tônica do encontro, que
durou duas horas. O decreto - benefi-
ciando 96 famílias de pequenos agn-
cultores, algumas há 70 anos na fa-
zenda - veio coroar a luta dos possei-
ros da Engenho Novo, depois de um
ano de intensa mobilização desde
passeatas até peregrinação por Secre-
tarias de Estado. A Laser Realizações
Imobiliárias -que quer lotear a áreae
promete recorrer à Justiça - só conse-
euiu registrar a compra das terras no
ano passado. O Estado ainda não sabe
o valor da indenização que pagará à
empresa, mas promete lisura nos cál-
culos.

Prêmio Esso
de 84 acima
de 5 milhões

As inscrições para o Prêmio Esso de
Jornalismo/1984 serão encerradas no
próximo dia 30 de setembro, comas
premiações alcançando o valor global
de Cr$ 5.250.000,00, cabendo ao pré-
mio principal a importância de Cr$
1.500.000,00.

Aos prêmios de categoria - Repor-
tagem, Fotografia, Informação Cien-
tífica ou Tecnológica, Econômica e
Informação Esportiva - serão desti-
nados Cr$ 500.000,00 para cada, en-
quanto os regionais - Norte, Nordes-
te Centro-Oeste, Sudeste e Sul estão
na faixa de CrS 250.000,00.

Ao atingir quase três décadas de
existência, o Prêmio Esso de Jornais-
mo registra a passagem pelas Comis-
soes de Julgamento de cerca de 6.300
trabalhos, desde 1955.

Além da elevação dos valores dos
prêmios, em relação a 1983, o Regula-
mento do Prêmio Esso de Jornalismo
de 1984 mantém o princípio de que
nenhuma das premiações poderá dei

Compareceram ao encontro os se
cretários de Estado da Justiça e Inte-
rior Vivaldo Barbosa, e do Planeja-
mento, Fernando Lopes. O secretário
executivo da Comissão de Assuntos
Fundiários da Secretaria de Justiça,
Edgar Ribeiro - recentemente amea-
çado de morte em seu gabinete por
um dos sócios da Laser, Eli Macha-
do -, também esteve na fazenda. O
advogado dos moradores, Lourenço
Gomes Rodrigues, sugeriu que o Es-
tado transforme a área em uma fa-
zenda-modelo, "uma espécie de agro-
vila, com distribuição de sementes e
incentivo para compra de máquinas.

CONFLITOS
As visitas podem ter-se incomoda-

do, mas os moradores enfiaram os pés
na lama com satisfação para ir à
solenidade ontem às 8 horas. Há 15
dias não chovia e o céu escuro ao
amanhecer foi recebido com alegria:
"A chuva veio completar a festa.
Parece milagre!", exultava dona
Constantina Fernandes, 59 anos, 12
filhos, ali desde mocinha. Emociona-
da, ela encheu uma bacia com legu-
mes de sua lavoura para presentear
as autoridades. "Houve época em que
a gente não conseguia dormir, de
tanta preocupação", confidenciou.

SOS Brlzola. Se essa máquina pa-
rar, a fome vai chegar. O aviso pinta-
do num trator lembrava o clima de
tensão vivido pela comunidade, que
agora sonha com os títulos de pro-
priedade da terra. "A Laser nos ofere-
cia apenas 10 mil metros de terra sem
escritura, apenas com acordos ver-
bais. Mesmo que um dos seus sócios
seja herdeiro do antigo arrendatário,
a maioria dos agricultores não paga
arrendamento há mais de 30 anos ,
esclareceu o presidente da Associação
de Moradores do Retiro de Guaratiba,
José Medeiros, 51 anos, nascido na
Engenho Novo.

Os conflitos por causa da terra
dizimaram a produção - houve uma
queda de 80%, provocada pela baixa
de investimentos -, mas mesmo as-
sim os hortigranjeiros da fazenda
continuam abastecendo as Ceasas do
Rio e São Paulo, além das feiras livres
cariocas. Ontem mesmo despachou-se
um caminhão com 400 caixas de chu-
chu, o legume da época. Berinjela,
abobrinha, aipim, batata -doce, jiló e
banana também fazem parte da pro-
ducão do Retiro de Guaratiba, que foi
arrendado na época da Segunda
Guerra Mundial, visando à explora-
ção de carvão para combustível.

Poeta volta à rua
se prefeito deixar

Funcionários do Banco do Brasil yao decidir hoje se
aceitam o acordo proposto pelo estabelecimento, retroati-
vo a setembro do ano passado, através do plebiscito que
o Sindicato dos Bancários vai realizar em todas as

agências, envolvendo cerca de 10 mil empregados. Dos 129
sindicatos da categoria no País, o do MunicMcido R.O o
único que ainda não foi autorizado pelos trabalhadores a
assinar o acordo que. conforme condicionamento eslabe-
lecido pelo banco, só será cumprido se aceito em âmbito
"aC 

Pelo acordo, o Banco do Brasil manterá o quadro de
carreira e o plano de salários, concedendo ainda um
aumento geral de 3% e elevando de 28% para 34% o abono
de dedicação integral, além de outras melhorias.

Em plebiscito realizado ano passado, os bancários do
BB do Rio rejeitaram por pequena diferença de votar o
acordo que acabou sendo aceito nas demais regiões No
dia 26 de julho passado, a entidade carioca realizou
assembléia com 665 participantes que, também por uma
reduzida margem, decidiu contra a realização de nova
consulta nos locais de trabalho. A decisão desagradou à
maioria dos bancários, acarretando o envio ao sindicato
de um documento com mais de 5.500 assinaturas, exigindo
o novo plebiscito.

NEGOCIAÇÕES
Só a partir do próximo dia 20 vai começar efetivamen-

te as negoc ações entre bancários e banqueiros relativas

ao novo acordo coletivo de trabalho da categoria, 
a partir

de setembro A categoria reivindica INPC integral para
íodas as faixas salariais, 42% de reposição e lucratividade,

pisos de CrS 350 mil e CrS 465 mil e outros direitos.

Enfermagem assegura 71%
Dez mil profissionais de enfermagem, técnicos, du-

chistas e massagistas dos Hospitais das Ordens Terceiras,
irmandades Religiosas e da Santa Casa de M.ser.córd a
têm a partir de hoje, direito ao reajuste automático de ate
71%' para quem recebe de um a três salários mínimos,
informa a diretoria do sindicato da categoria.

Os dirigentes estão em contato com os empregadores
para marcar a primeira audiência de conciliação, quando
esperam acertar as bases do acordo que estabelecerá
outras vantagens para os empregados.

luracv Martins, presidente do sindicato, disse quc
seus companheiros reivindicam garantia de emprego por
60 dias para gestantes, depois da licença maternidade e de
90 dias para quem retornar ao emprego, depois de afasta-
do por doença ou acidente de trabalho, qüinqüênio de 5%
sobre o salário e jornada de 12x36h. além do INPC
integral para todas as faixas.

Aeroviário discute os 40%
Dirigentes dos aeroviários vão reunir-se hoje, às 15h,

com os empresários, na Avenida 13 de Maio, 41 - 7» andar,
para discutir a reposição imediata de 40%, anuncia Paulo
Roberto Laffargue Alarcon, diretor do sindicato nacional
da categoria. Ele está mantendo contatos com as delega-
cias sindicais dos demais Estados e acredita no compareci-
mento maciço dos trabalhadores na assembléia marcada
para sexta-feira, às 18h, na sede do sindicato, quando será
examinada a resposta patronal.

Na assembléia anterior, os aeroviários decidiram dar
prazo de uma semana para que as empresas respondam ao
pedido e adiaram a deliberação sobre a greve do setor para
sexta-feira. .

Hoje de manhã, o dirigente estará visitando a base da
Votec. em Macaé, para verificar se procedem as denúncias
sobre insegurança no trabalho

xar de ser atribuída, de forma a tor-
nar o concurso ainda mais abrangen-
te e aberto a todos os profissionais da
Imprensa brasileira. ,

Destinado a estimular o aperfeiçoa-
mento do trabalho jornalístico e exal-
tar o que de melhor foi publicado pela
imprensa, o Prêmio Esso de Jornais-
mo tem passado por várias modifica-
ções de forma, desde a sua criação, há
29 anos.

As mudanças, entretanto, jamais
influíram na substância fundamental
da premiação, nem nos critérios bási-
cos que orientaram sua constituição.

Os trabalhos concorrentes devem
ser enviados para a Coordenação do
Prêmio Esso de Jornalismo, na Tra-
vessa Euricles de Matos, 24 - Laran-
ieiras - CEP 22.240 - Rio de Janeiro -

Tel.: 205-8097 - 205-8245 e 205-6346.
Poderão concorrer os trabalhos publi-
cados no período de 1 de setembro de
1983 a 31 de agosto de 1984. A inseri-
ção será feita mediante a remessa de
cinco recortes ou reproduções do tra-
balho, com o nome do veículo que
publicou.
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Gilson Abreu Marinho, o poeta das
ruas continua sua luta em busca de
um 

'espaço 
na cidade onde possa

anunciar promoções culturais - sua
fonte de sobrevivência. Para isso já
elaborou um documento com o aspec-
to gráfico dos poemas que escrevia
nos tapumes e que entregará pessoal-
mente ao prefeito Marcelo Alencar.
"Só voltarei às ruas depois que rece-
ber uma resposta definitiva do prefei-
to autorizando a continuação do meu
trabalho pela cultura", disse Gflson._

Preocupado com tanta perseguição
e enfrentando dificuldades financei-
ras Gilson está longe do que as auto-
ridades chamam de pichador. Primei-
ro porque trabalha de dia e nao à
noite, como os vândalos. Segundo é

Gilson quer voltar a oscrever nos muros

que seus anúncios além de bem elabo-
rados,são feitos com material lavável,
ao contrário dos pichadores, que
usam spray de esmalte sintético.

"O meu trabalho não danifica o
patrimônio público e qualquer autori-
dade de outro Estado que me permita
realizá-lo pode entrar em contato co-
migo Preciso sobreviver", falou o
poeta das ruas, cujos poemas, segun-
do Carlos Drummond de Andrade,
davam alegria ao povo. Como lem-
branca, desenhou com giz um picolé
derretendo numa das paredes da re-
dação de UH. Feito isso, Gilson saiu
para continuar sua luta, que só aca-
bará quando ele conseguir o espaço
que todo artista merece.
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"movimento 
nos sindicatos-

., _-„-c cnlárinq a nartir de 1
Ferroviários

O Sindicato dos Ferrovia-
rios da Zona da Central do
Brasil convoca os delega-
dos seccionais para uma
reunião hoje, às 18h, na
sede da entidade (Rua San-
tana, 77, sobreloja A), para
discussão dos problemas
que vêm surgindo nos di-
versos setores de trabalho.

Cabeleireiros
Os empregados em insti-

tutos de beleza e salões de
cabeleireiros do Rio estão
se mobilizando para o lan-
çamento da campanha por

novos salários, a partir de 1
de outubro. Moizés de Cas-
tro Sobrinho, dirigente da
categoria, informou que a
principal reivindicação será
a aplicação do INPC inte-
gral.

Radialistas
O Sindicato dos Radialis-

tas convoca a categoria pa-
ra a assembléia-geral, hoje
às 19h30m. em sua sede
(Rua Leandro Martins, 10-
\1> andar). Na pauta, a de-
finição das reivindicações a
serem discutidas com o.s
patrões, objetivando os no-
vos salários em outubro.

EXTRÀI/1
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Loi 58: Município
perde na Justiça

A V Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro rejeitou por unanimidade - três votos a
zero - a apelação n» 04-30.869, negando provimento ao
recurso interposto pelo Município contra a decisão de 1-

instância que reconheceu a um grupo de professores 1,

amparadas pela Lei n' 58, de 1978, o «enquadramento
Por tempo Se serviço. A Administração municipal nao

poderá recorrer contra a decisão, devendo retificar o
enquadramento das professoras e pagar as diferenças de
vencimento com juros e correção monetária.

Conforme noticiamos, em 18 de junho ultimo, o juiz
da 8* Vara de Fazenda Pública, Décio Xavier Gama, deu

ganho de causa a um grupo de professoras amparadas
Dela Lei n« 58/78 (transformadas mediante concurso) que
recorreram à Justiça para pedir o reenquadramento por
tempo de serviço. A sentença, referente ao processo n
421/83, foi a seguinte:"Julgo procedente o pedido para determinar que o réu
considere o tempo de serviço de cada uma das autoras no
cargo transformado de professor primário, para fins de
efetivamente dar a elas o nível e referências compatíveis
do cargo de professor de ensino médio, no qual foram
investidas, com base na Lei 58/78. Condeno 

o réu nas
custas do processo e em honorários de advogado de 20%
do valor da causa". ...'.-___

A Administração recorreu da sentença, mas foi derro-
tada em julgamento realizado ontem, às 13h. A ação,

patrocinada por Moacyr Solon, foi iniciada por Eliane
Riffald Almeida Ribeiro e tem inúmeras htisconsortes.

A decisão, embora se limite a esse grupo, deverá abrir
caminho para a solução administrativa da questão, que as

professoras vêm reivindicando inutilmente, há anos. O
movimento da categoria intensificou-se este ano, quando
uma comissão foi recebida pelo prefeito Marcelo Alencar,
que determinou ao secretário de Administração, Luiz

Carlos de Souza Moreira, a elaboração de um anteprojeto
de lei para proceder ao reposicionamento Contudo, o
secretário submeteu o caso à apreciação da Procuradoria-
Geral do Estado, provocando um impasse que poderia ter
sido evitado se o prefeito dispusesse de informações mais
completas a respeito do assunto. De qualquer forma, a
Prefeitura ainda pode utilizar a via administrativa para
evitar o mal maior, que seria o ingresso dos restantes „.üb9

professores amparados pela Lei 58 na Justiça.

Caixa única em debate
A questão da caixa única será debatida pelo secreta-

rio de Fazenda, César Maia, com as lideranças do funcio-

nalismo no próximo dia 20, às 17h, no Club. Municipal
Considerado pela classe como o principal responsável pelo
esvaziamento do Iperj e Iaserj para o qual 350 mi

servidores estaduais e municipais des contam 9* Je seus

vencimentos e proventos, o secretário terá de explicar

por que o atual Governo mantém o confisco salarial
iniciado pelo almirante Faria Lima, na época da 

Justo.
Ao convidar os dirigentes de entidades de classe para

partic°pa?do debate, o presidente do Club Municipal, Raul

Looès íembra que os presidentes das duas autarquias

prometeram regularizar o seu funcionamento este ano.

Diz Raul Lopes:
"Tanto na mesa-redonda realizada no dia 27 de abril

de 1983 no Club Municipal, como na audiência concedida
às lideranças da classe dos funcionários do Estado e do
Município do Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 1983, o
presidente do Iperj sustentou o pleno atendimento por
parte da instituição, no exercício de 1984, de todos os
serviços prestados aos servidores, como os empréstimos
em dinheiro e imobiliário. Contudo, a crise calamitosa do

Jperj continua, fato constantemente divulgado na impren-

Acontecimento igual ocorreu com o Iaserj no debate
realizado no dia 20 de maio de 1983, também no Club
Municipal. Não foi noYmalizado o atendimento do Iaserj
em 1984 como prometido. Na reunião do Conselho Delibe-
rativo do Club Municipal do dia 30 de julho ultimo, o

conselheiro e grande benemérito Abelardo de Menezes
Britto Sanches, médico prestigiado no Iaserj, narrou a
fase crítica daquele Instituto, destacando o fato de que o
doente da clínica cardiológica tem marcada consulta só
num prazo de dois meses. Acrescentou que na história do
Iaseri nunca o mesmo esteve como agora.

Os dirigentes do Iperj e do Iaserj têm afirmado nos
debates e nas audiências concedidas que tudo isso aconte-
ce devido à chamada caixa única para onde sao canaliza-
dos os descontos efetivados nas folhas de pagamento dos
servidores nos percentuais de 7% e 2%, respectivamente, e
aqueles Institutos não dispõem livremente das quantias
que lhes são devidas. .

O secretário de Estado de Fazenda, sr. César Maia, é a
autoridade competente para dizer sobre a caixa única,
esclarecer com referência às medidas que foram ou serão
tomadas objetivando solucionar os problemas do Iperj e
do Iaserj. Por tudo isso, convidamos S. Exs. para debater o
assunto com as lideranças e os servidores. O debate será
realizado no dia 20 deste mês, segunda-feira, às 17h no
auditório do Club Municipal. .

Em razão do que, convidamos o companheiro para
participar desse encontro, sugerindo que essa presidência
arregimente e convoque os associados da entidade a
comparecerem também."

EM TEMPO
A União Nacional dos Servidores Públicos Civis

(Unsp) convida os aposentados e servidores em geral

paraa missa por um mês de falecimento da pro *' Lubélia

Cleo Conforto hoje, às 8h, na igreja de Santa Rita de

Cássia no Largo de Santa Rita. Não poderemos compare-

cer à cerimônia, mas unimos o nosso sentimento ao da

famSia *Tos companheiros da nobre líder dos aposenta-

doi aue conduziu com êxito a luta pela paridade.
PAGAMENTOS - A Caixa Econômica Federal paga

ao peísSS da Ci" Docas do Rio de Janeiro - aluguel e

K pensionistas. • O Banerj credita os vencimentos da

Datamec, CEG; Iperj (pensões) - grupo 09, Telerj -

adiantamento salarial.

Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

A confiança é
feita no tempo.

I m149 anos de existência, o Mongeral fez
mais do que amparar e proteger milhares de

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

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

no tempo.

AV. RIO BRANCO, 133 LOJA H

ri-t-*- - ._i_r___B__i 
^^^^^^ 'Jff_*-________7__________^

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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Rio de Janeiro, quarta-feira, 15 de agosto de 1984

Gil Moniz Vianna

Resoluções
da Comissão
de Corridas

a) _ Proibir, por indocilidade, as
inscrições de Freycinet e Arusha.por
15 dias, a partir desta publicação e
somente as permitir, vencido o prazo,
mediante parecer favorável do star-
teb) 

- Advertir, por indocilidade dos
seus pensionistas, os treinadores de
Dorothy Round, Doblez, Idear, Aspo-
ne Amicco, Blatinada e Mayfair e,
oorbalda.odePuiggros; .V 

C) - Advertir, conforme resolução
da Comissão de Corridas em 30-06-84
(atraso para montaria), os treinado-
res José Santos P (Omplat.no) Mi-

guel Hevia (Events), Gilson P. Costa

(Mont Clair) e Severino França (Can-

d) - Anotar na folha de assenta-
mentos do profissional Geraldo T.
Damasceno elogio por sua atuação
eficiente durante o Grande Prêmio
Bre)S1- 

Multar, por infração da alínea
d,doartigo31doCódigode Corridas
(não apresentar a blusa com que de-
via montar o jóquei do seu pensionis-
ta) os treinadores Almiro Paim I™

(Anacreonte) e Faustino Costas (Club
de Paris) em CrS 15 mil;

f) - Multar, por infração da alínea
b do artigo 51 do Código de Corridas
(nerda do chicote), os jóqueis Car os
A Martins (Old Smugler) e Carlos
Valsas (Destro) em Cr$ 2 mil;

s) - Multar, por infração do artigo
158 do Código de Corridas (desvio de
linha), os jóqueis Dulcino Gu.gnon.
(Arenista) e Jorge Pinto (Gotta) em
Cr$2mil; „ . , ...

h) - Multar, por infração do artigo
160 do Código de Corridas (nao co-
municar ocorrência no respectivo U-
vro), os jóqueis Dulcino Gu.gnon.
(Events) e Jorge Pinto (Az dei Rey)
em Cr$ 2 mil;

i) - Multar, por infração do artigo
170 do Código de Corridas (excesso
de peso na repesagem), os treinadores
Sebastião M. Almeida (Berrante) e
Cosme Morgado Nf o (TravolU). os

jóqueis Carlos A. Martins (Old Smu-
Bler) e Rogério Silva (Corsabad) e o
aprendiz Marcos Ferreira (Agra) em
CrS 2 mil.

Chez Sola e
Sotheby-s

vêm do Vale
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Babillard promete
desforrar-se no GP
%¦ W«^ ¦ W¦ *„ 

tivesse contido a investida de Vistoi
. J_.,..i„,^-r,HasematiaéO uvesse *-*->»* ;nurta nA principal atração da semanai é o

GP Duque de Caxias, a ser corrido
nos dois quilômetros da grama, com a

dotação de CrS 2,75 milhões. É uma

provapara a ala feminina que atua no

£S Carioca, aberta para éguas de

quatro anos e mais idade, dai apre
sentar um campo numeroso pois 11

Sedoras foram inscritas, das qu.»
uma desertará por força do Código ae

C0Opoanto alto da carreira é o novo
encontro de Babillard com Vistoria.
Todos sabem que as duas dominaram
o GP Osaf, realizado há quinze dias,

na mesma distância, e a vitória sorriu
embora por diferença pequena, para
vTstoria que atropelou forte na reta,
surpreendendo a irlandesa poucos
metros antes do espelho. Neste dia,
Tentanto, Babillard foi corrida 

çom
excesso de confiança por seu piloto
que deixou clara a impressão de ter
subestimado as adversárias, ao assu-
mir a vanguarda muito cedo, contudo
Tem antes8 minar um pouco as ener-
Pias da defensora da Fazenda Monde-
f em face da pequena resistência
oferecida por Fortina, que vinha pon-
teando a prova desde o início. Tavez
corrida com mais calma, Babillard

tivesse contido a investida de Vistoria
e assim, permanecesse invicta nas

pistas cariocas, onde estreou comum
triunfo autoritário. Agora, está pron-

a para desforrar-se da adversária
mesmo porque já é conhecido o valor
dk defensora do Haras Santa Ana do
RiO Grande o que, antes, era igno. ado

pela campanha modesta que vinha
cumprindo nas pistas.

As outras inscritas sao Bel e Etoile,
companheira de Babillard, V.chyso.s-
se Oh Dear, Extra Misty e Fast Raft,

que participaram do Osaf e chegaram
abastadas das vencedoras. Comple-
um o campo do Grande Prêmio Regi-
ne Veiga, Selima do Sul e Bucol.c,
todas com poucas credenciais para
que sejam temidas. Todavia, Buçohc
e Babillard estão com o mesmo piloto,
G F Almeida, jóquei titular da Fazen-
da Mondesir. Como ambas se encon-
tram no Vale das Estrelas, em Pedro
do Rio, ninguém pode afirmar o que
irá acontecer, mas tudo indica que
Babillard seja a colhida para defen
der o stud, uma vez que é uma corrt
dora que â mostrou qualidades com
as vitórias registradas na Gáveae em

Cidade Jardim, ao passo que Bucolic
não passa de uma. promessa.

j^pçm)? Ar, vôlei e futebol

Torcida encara manhã
bem fria e faz festa
¦w^a**" ¦ ¦ mm «*¦-»-" oifmnirnQ 

foi sou Bebeto afirmou ainda q
.cmoanrevisãodequeche- 

"Participa,"dos Jogo.;£***« ^formação do time brasil

MQSâEQ
• O bolo milionário da última
segunda-feira, que apresentou um
total elevado, deixou muita gente
frustrada e outras arrependidas,
exatamente as que investiram muito
dinheiro para alcançar os sete pon-
tos O rateio de pouco mais de Cr» ra
mil foi decepcionante e podemos
garantir que houve talões acima dos
CrS 500 mil, do contrário o-movi-
mento não teria alcançado a casa
dos CrS 91 milhões. Vingaram as
forças e não houve nenhuma assom-
bração para melhorar as coisas. De
BH Elliot a One For AH, a pule
maior foi a do último, que era unia
das forças da competição, isto de-

pois de vingar três chaves como
Harbela, Oderiga da Gubbio e Kibo-
ko Mas, apesar da frustração do
carreirista, o concurso serviu para
mostrar que, quando o turfe carioca

| apresenta uma atração, o movimen-
tó de apostas cresce assustadoia-

mente como o da corrida de
segunda-feira, que esteve bem perto
dos CrS 300 milhões. Os dirigente da
entidades devem atentar para este
fato a fim de que possam melhorar
a receita do clube e, conseqüente-
mente, oferecer prêmios mais condi-
zentes com a realidade do turfe
carioca.
• Todo mundo está satisfeito com a
aDreeoação antecipada do movi-
mento da dupla-exata. Agora, todos
Sabem de antemão quanto va. pagar
sua aposta, o que levou muitos anos
nara acontecer, quase colocando em
descrédito uma modalidade de jogo
que, talvez, seja a melhor no mo-
mento na Gávea. Todavia, os moni-
tores deveriam apresentar números
maiores, pois muitos sentem dificul-
dades em ler os números apregoa-
dos. Resta a inauguração do circuito
interno de TV para que a Gávea
fique melhor aparelhada.

Nem mesmo a previsão de que che-
eariam às cinco e meia da manha
impediu que um grupo pequeno mas
ruidoso de torcedores fizesse plantão
de madrugada no Aeroporto Interna-
cional do Rio, para receber os jogado-
res das seleções olímpicas de vôlei e
futebol.

Mesmo o atraso em duas horas no

vôo não esfriou o entusiasmo da tor-
cida na manhã fna de ontem, e a

única decepção foi porque do vôlei só
de embarcam no Galeão Badá e os

gaúchos Renan e Marcus Vinfcius.
fazendo conexão para seu Estado,
além dè parte da comissão técnica,
imari. 

PBernardinho, Fernandao e

Rdficaram nos EUA e a •maioria foi
direto para São Paulo.

Eles foram aclamados por cerca de
200 pessoas, quase todas da torcida do
Banco Econômico que levaram fiu-
xas, cartazes, bandeiras e instrumen-
tos fazendo muito barulho no aero-
porto O técnico Bebeto de Freitas,

que parecia cansado, procurou logo o
abraço dos filhos Bárbara e Ricardo
oue tiveram permissão para entrar na
Alfândega e esperar a bagagem junto
com o pai. Na saída, Bebeto falou das

Olimpíadas e de sua possível saída da
Seleção.

Borba queria
Paulo Santos

"Participar dos Jogos Olímpicos foi
uma experiência maravilhosa, princi-
palmente com o grupo de jogadores
aue nós reunimos, mas ainda preciso
pensar sobre o meu futuro", afirmou
o treinador, que admitiu ter recebido
uma proposta para se transferir para
o vôlei da Arábia.

"O convite veio antes da Olimpíada
e eu não quis tratar do assunto na-
quele momento. Agora, vou pensar
no que pode ser melhor para mim ,
explicou. Depois de oito meses segui-
dos dedicados à preparação da Sele-
çáo Bebeto quer um tempo para des-
cansar e conviver mais com sua faml-
lia Para "esfriar a cabeça", ele vai
com a mulher, Solange, e os filhos
passar uns dias numa casa de praia
em Rio das Ostras. Na volta decidirá
se continuará ou não com a Seleção.

Sobre a final contra os Estados
Unidos, em que o Brasil foi derrotado
por 3 sets a 0, Bebeto falou pouco.
Coberto por uma chuva de pétalas de
rosas brancas e vermelhas, numa sur-
presa preparada pelos torcedores, o
treinador limitou-se a elogiar a atua-
ção do time norte-americano que,
segundo ele, não deixou os brasileiros
desenvolverem seu jogo: 

"Eles joga-
ram muito bem, deu tudo certo e nós
não conseguimos nos impor', anali-

sou Bebeto afirmou ainda que gostou
da formação do time brasileiro, com
Montanaro em lugar de Renan. que se
contundiu dias antes da Olimpíada e

JOMeUsmoUassim, 
para Bebeto, sempre

que foi escalado, Renan atuou bem. O
treinador falou também de Badalho-
ca que viajou com um problema no

joelho e foi ainda menos usado que
Renan. "Eu estava guardando o Badá,

porque sabia que ele não tinha condi-
cões de jogar uma partida inteira,
afirmou. Badá, entretanto, desembar-
cou dizendo que tinha condições de
ioear e que treinou normalmente com
os companheiros, sendo poupado ape-
nas na primeira semana da perma-
nôncia em Los Angeles.

"Acho que não entrei porque o
Bebeto queria manter o time que
estava jogando", arriscou o jogador,
afirmando que não houve qualquer
problema entre ele e a Comissão Téc-
nica durante os Jogos "Já es oii pen-
sando na Copa do Mundo , sorriu
Badá referindo-se à competição mar-
cada para o ano que vem, no Japão, u
cortador lamentou a partida final
contra os Estados Unidos - "foi muito
azar" - e admitiu que poderá operar o

joelho em janeiro, para raspar uma
calcificação criada na rótula.

illiub nua »»jyv* • 

Richer só fala no relatório
¦"" íí-mr, nnl> fni deslÍEado

Batinga = fem., cast., Tropical Sun 11

e Oriflamme = Criação do Haras
Henrique Waihrich e propriedade do
Stud"Se Paula = Tr.: O.J.M. D,as
Rlanfleet = masc, cast., Fleet Son e
Dama Blanche = Criação do Haras
Minas Gerais e propriedade de Rio.r-
dò Barbosa =Tr.:H.L. Oliveira *
Chez Sola = fem., cast., Free Hand e
SvMia -- Criação p propriedade cia
Fazenda Mondesir = Tf.: G.F. Santos
Hartito = masc, cast., Adams Pet e
Lamüca = Criação do Haras Ita.assu
e propriedade do Stud Violon = ir..

^íáÍd= masc, cast., Caldarello e
Or anda = Criação do Haras Bonne
Chance e propriedade do Stud Kenku
= Tr.: G. Feijó , , , ,
Seuuro = masc, cast., -Hakland e
Crown Case = Criação do Haras
Guayçara e propriedade do Stud Se-

Euro = Tr.: G.F. Santos
Inow Luna = fem., cast., Snow Pup-

pet e Boena Luna = Criação de Paulo
Garcia Silveira e propriedade de Ma-
ria Helena Pastor da Silveira = lr..

Sotheby's = fem., tord., Hang Ten e
Maisons Laffitte = Criação e proprie-
dade de Eduardo Pessoa Naufal -

Tr : G.F. Santos .
llndereround = masc, cast., Crying
To Rune Bella Moza *= Criação do
Haras Santa Ana do Rio Grande e

propriedade do Stud Popinha = Tr..

Van BaíiU= fem., tord., Riboson e
Nebressa = Criação do Haras Palm.-
tal e propriedade do Haras das Estrc-
las = Tr.: OF. Bastos _
Calculista = masc. alazão, Head ia-
blee Fv - Criação do Haras Fazenda
Rio Bravo e propriedade do Stud
Lazer = Tr.: F. Abreu
Captai.* Bravo -masc. cast R.
Bravo II e Esfera Errante = Criação
ío Haras Inshalla e propriedade do

Stud Zapará - Tr.: LC. Reis
Franseineide = fem.. cast. Tibeno e
Gedicht = Criação e propriedade do
Haras Mont Blanc = Tr.-.F.R.Cm/

Programa de sábado
___*? •> t adv Parnell, C. A. Man

1*. Páreo - As 14 horas - 1.000 metros
Cr$ 57^,00-.Areia -JJMOupJa j5âí2_JS!i

l-l Hasta la Vista, J. Ricardo ...1 55
2 Brasiluz, M. Monteiro ' 

"*'

2-3 Pretensa, R. Vieira - ?n
4 Biba Babi, G. F. Almeida ...5 •*

3-5 Frente Fria, R. Silva « ***>
6 Hij, A. Ferreira « jj°•1-7 Sotiziana, E. Barbosa .•¦** j»
8 Tia Zora, .1. Aurélio ¦¦¦* 33

2* Páreo - As 14h3Õm - 2.000 metros
Crim000^=Gxama ^B

1-1 Ace King, J. Ricardo -4 58
2-2 Jack Fitz, J. Pinto > f
3-3 Beid, P. Cardoso *> •"

4 Cobiçoso, L. Esteves ' a»
4-5 Quarel, G. F. Almeida ... * »'

(i El Gobernante, A. Machado F* .2 5b

3» Páreo - As 15 horas - 2.200 metros
Cr$ 1.200.000,00 - Areia - Handicap de
Inverno  -**

1-1 Don Dirceu, G. F. Almeida 2 5»
2-2 Quido. J. Pinto • ;''.
3-3 Voador. J. M. Silva ' »**
•1-1 Espalhafato, J. Malta *¦ »*¦

41 Páreo - Às 15h30m - 1.300 metros

Cr$ 700.000,00 - Grama -V Dupla Exata -

Início do Concurso de7Pontos_ Kb
1-1 Batavo, C. A. Martins •> •>'

2 Rico Ricardo. A. Ferreira 1 *''

2-3 First Bov. J. Aurélio ' •''

4 Opus, J. Ricardo ' 
•

3-5 Barrabal, G. Guimarães b »'

li Gavião da Vila, J.B.Fonseca 3 57
•1-7 Heptano, G. F. Almeida » a'

8 Tenho Dito, J. Pinto

5, Páreo - As 16 horas - 1-400 metros
CrS 900.000,00 -Grama _!*•£

" 
l-l Bandelette, C. A. Martins 1 56

2-2 Hipértese, M. Ferreira j •''

3-3 Areia Branca. J.M. Silva 5 j6
4 JáVoleti.R. Vieira '' •*

4-5 Franseineide, J. Aurélio ; *'*

tí Sotheby's, G. F. Almeida ' ¦'"

6** Páreo - Às 16h30m - 1.000 metros
Cr$ 575.000,00 -Areia 5*

1-1 Jia, J.Ricardo... .... :' r^

2-2 Snow Luna. R. Antônio * *

3 Lady Parnell, C. A. Martins .7 58

3-4 Booty, U.Meireles.. ¦¦¦'•»
5 Haglura, C. A. Maia i »

4-6 Saint Girl, R. Macedo .4 S»

7 Nebrina.C. F. Almeida __:J__b_Í?
7, Páreo -TslY horas - 1*500 metros
rrS575;0OO,O0-Grama-3'Dupja ExataK**

1-1 Yapeju Velho, Ê. Barbosa 7 57
2 Queguay, M. Andrade , •>»

2-3 Olmos, J. B. Fonseca ¦* 3'
4 Devna, J. F. Reis \f

3-5 Strongly,J.M.Silva •» f
Volo, P. Cardoso . ¦» ao
Doblez, C. A. Martins !!

4-8 Jeca Luglio, J.Ricardo »
9 Extorsivo, .1. Pinto • as

Id Honorato, C. Valgas _ __J!.*??
8*. Páreo - Às 17h30m - 1.200 metros

1-1 Velado, R. Antônio .
2 Faden, A. P. Souza -f •»

2-3 ivoryTower, CA. Martins 5 oJ

4 wory Axe.l. Lanes ... * *

3-5 Snow Jumbo, J. Aurélio •> j»
6 Jules Couri. A. Ferreira » •>

4-7 Kicker, G. F. Almeida •'»
8 Goldstone, .1. Ricardo « .*•¦¦

9. Páreo - Às 18 horas - 1.300 metros

CrS 450.000,00 - Areia - Variante >>b

7-1 Dom Comand, J. B. Fonseca 8 57

2 Cantarin. E. Freire u ''

2-3 Sinótico, J. M. Silva 2 *

4 Old Cliap, A. Ferreira •' 3'

3-5 Dabster, G. F. Almeida 1 3»

6 Anubã, R. Vieira ' ?
4-7 Make Luck. J. Ricardo •'»

8 Garbo da Ronda. P. Cardoso B 58
,) Favero City, J. F. Reis *' a»

W Páreo - Às 18h30itl - 1.300 melros
CrS 700.000,00 - Areia - Variante - í

Dupla Exata }_~ 
1-1 Doubs, C. Lavor •' °'

2 GabaCs, J. Pinto » ;I
2-3 Snow Mirage, J.B.Fonseca •>*

4 Voluntarioso, E. Barbosa 1» a*

3-5 Braza Leste. J. Malta ' 3'

Grito Raro, A. Ferreira •' *><

Leibrv, G. Guimarães " •"
.1-8 Tomico, A. Machado f ¦»

9 Gran Nilo. J.F. Reis •' 3'

10 Mis au Point, R. Vieira ¦ M

PORTO ALEGRE - O presidente do

Internacional, Roberto Borba, que re-
cebeu os jogadores de seu clube du-
rante a°chegSada da Seleção Brasileira
Olímpica, na manha de ontem no
Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, afirmou que o trabalho de
Jair Picerni foi dos melhores, mas
achou que o treinador cometeu um
srave erro: não escalar Paulo Santos
como ponta-direita. O dirigente justi-
fÍC!;paulo 

Santos é um ponta-direita
nato e da melhor qualidade técnica
Inexplicavelmente, ficou no banco de
Sas e só foi lançado no segundo
tempo da partida contra o Canadá.
Bou enfrar para cavar o gol de

empate, numa Jogada pela direita. Ele
1 tinha que ser o titular da posição.

Como foi esquecido, fez muita falta.
Se Paulo Santos disputasse, pelo me-
nos o iogo decisivo contra a França,
o panorama, talvez fosse outro, com

Brasil trazendo a medalha de ouro
Mão auero com isso, criticar Jair

Picem. Considerei seu trabalho como
dòs melhores. Não foi à toa que o

Corintians o contratou.
INEGOCIÁVEIS

Dunea e Ademir, dois dos melhores
jogadores da Seleção Brasileira, nos
Jogos Olímpicos de Los Angeles, cau-
saram a melhor impressão possível a

Jar Picerni. Tanto que o treinador os
indicou para o Corintians. Mas Ro-
berto Borba afirmou que nao anre
mão dos dois jogadores, que no mo-
mento são considerados inegociáveis
Roberto Borba disse, também que
seu grande objetivo era contratar o

meio-campo Gilmar, mas que perdeu
Ts esperanças, em virtudeda negativa
do presidente do Flamengo, George
Helal. Entretanto, acha que a posição
está bem servida com Rubem Paz,
outro jogador de grande nível técni*
co.

Depois de despachar muitos cam-
nhos com malas e caixas, tudo no
nome do Comitê Olímpico Brasilei-
ro o diretor-técnico da entidade,
André Richer, saiu da Alfândega do
Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro Richer demorou tanto tem-
po cuidando da bagagem que, quan-
do o segundo vôo que trazia mais
atletas brasileiros de Los Angeles
chegou, ele ainda estava ocupado
com as malas. .

Ele não quis falar muito sobre a
atuação da equipe em Los Angeles,
afirmando que tudo será dito no
relatório técnico que deverá deixar

pronto em 15 dias para exame do
Conselho Diretor do COB.

"Dentro do possível, fomos bem",
limitou-se a afirmar o dirigente cer-
cado pelos repórteres. Nesse relato-
rio Richer vai falar do comporta
mento de Robson Caetano, do atle-

tismo, que foi desligado da delega-
ção por não ter dormido na Vila
Olímpica na véspera da disputa da
final do revezamento 4 x 100.

"Cada um sabe o que faz e o CUB
vai decidir se o atleta será punido.
Eu apenas relato fatos e ele foi
desligado porque chegou atrasado
para a prova e não tinha mais nada
a disputar pelo Brasil", comentou o
dirigente. Ele desmentiu também
que tenha proibido a saída de Joa-
ouim Cruz do quarto em que estava
o fundista José João da Silva, gripar
do e disse que a decisão foi do
departamento médico. Richer nao
quis falar também sobre as críticas
do presidente do COB, Silvio Padi-
lha a Ricardo Prado, que se recusou
a nadar as provas de consolação da
natação e disse não saber se Pradl-
nho poderá ser acusado de indisci-
plina.

|IU UC ,W"3V,.

Policial confessa
aue colocou bomba
/¦ _ .,-.-, r,„ t~c n„-,ndo Wade contou a Gate

LOS 
"ANGELES 

- O policial de Los
Aneeles saudado antes como herói
Sf ter desarmado uma bomba-
Relógio instalada dentro de um ônibus
oue transportava a delegação olimpi-
2a turca depois de ter sido preso,
ontem acabou confessando que fo,

mesmo ele quem havia instalado o

explosivo no veículo.
Daryl Gates, chefe da Polícia local.

informou que o oficial mmy Wade
40 anos, admitiu ter instalado a bom

ba quando se preparava para ser sub-

metido a um teste junto ao detector
dl mentiras. Wade declarou que ee

mesmo "produziu a bomba há quatro
dias dentro de sua perua ,
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2, será o único
jogo sábado
pelo teste 714
da Loteria
Esportiva. Ao
lado, os
palpites da
equipe de
esportes UH
para o
concurso da
Caixa Econó-
mica Federal.

Ouando Wade contou a Gates

que ele descobrira e desarmara a
bomba Gates correu ao aeroporto
convocando a Imprensa e declarando
com entusiasmo que o veterano pol-
ciai Wade, com nove anos de servi

ços prestados, deveria ser y.sto 
como

um herói pelo seu bravo feito. Num
certo momento, Gates exclamou aos
repórteres: "Isto é o que se chama
coragem".

Ontem Gates teve de desmentir tu-
do numa nova convocação da Im

prensa, logo após o FBI ter levantado
as suspeitas sobre o "ato heróico
agora devidamente confessado pelo
falso herói

ASSEMBLÉIA GERAL

BANDA DA SÁ FERREIRA

CONVOCAÇÃO: Ficam -^OTfíS^JoM

^'^^^^^ff^^V^ convocação ou
de agosto de 1984. as iV.w nu o , 

5(J com qualquer
as 20:30 horas em segunda e ultima c0™*;8 . 

n^ç J 2„

^i£%£^%^ -dLria *exlraordi-
nariamente, sobre:

,*, Ordinariamente - Aprovação de Contas do período de

2,;)^aoS
30) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 198-1
Presidenle

Corrida de domingo
19 Páreo - Às 14 horas - 1.300 metros

CrS 700 mil - Grama - Ia üupla Exata -

Tenente Coronel João Muniz Barreto K|*

M Joker, J. Ricardo ^ 57

2-2 Boreal. J.M. Silva ' a'

3 Jet Plaine. A. Ferreira n o'

3-4 Dumping. W. Gonçalves l »'

5 Ensemble. J. Pinto l *'
•Mi Faisão, M. Ferreira 4 ã'

7 non Silvestre, G.F. Almeida _5_5/

2*. Páreo - Ás 14h30m - 1-500 metros

CrS 700 mil - Areia - Brigadeiro Antônio de

Sampaio "

" Belle Étoile, J. Queiroz
" Regine, J. Ricardo

2-2 Vistoria, J.M. Silva
" Vichysoisse. A. Oliveira
" Veiga. J.C. Castillo

3-3 Oh Dear, J. Aurélio
4 Extra Misty. A. Machado F"

4-5 Selima do Sul. J. Malta
6 Fast Raft, W. Gonçalves

59 Páreo - Às 16 horas - 1-300 metros

CrS 1 milhão - Areia - Prova Especia[ Kg
1 60

58
58

7 58
58
58
58

10 61
8 61
1 (il

1-1 Baby Son, J. Ricardo
2-2 Oceanie. J. Aurélio 3 «

57
6 57

57
57

3 57
55

1-1 Kultur, G.F. Almeida
2-2 Khedive, J. Ricardo
3-3 Und So Weitter, J.M. Silva

4 Pretty Liz, R. Vieira
4-5 Batinga. G. Guimarães

6 Itapemirim, JJ^"^

39 páreo - Às 15 horas - 1.600 metros
CrS 900 mil - Grama - Marechal Luiz.
Osório üí

VA Poland, C. Lavor 5 56
¦' Prampolini. G.F. Almeida 7 ftb

2-2 Atlantic City, J.M. Silva 3 56
3-3 Gay Kid. J. Ricardo ¦» **

4 Seguro, J. Pinto * *>
4-5 United Desert, R. Vieira í ^

6 Catucho.J. Pedro F». L3-6

4» Páreo - À« 15h30m - 2.000 metros
Cr$ 2.750 mil - Grama - 2» Dupla E*-«U -

Início do Concurso de 7 Pontos - Grande
££!rin Duoue de Ca»'» <Grupo IO Kg

1-1 Babillard. G.F. Almeida * %>
** Bucolic, G.F. Almeida " 3D

6 55
5 56
4 53
2 52

3 Guarunella. M. Ferreira
3-t Vanju, J.M. Silva

" Via Capri, P. Cardoso
4-5 Hive. R. Antônio

" Van Fabel, MJVlonteiro ' *"

69 Páreo - Às 16h30m - 1*400 metros

CrS 575 mil - Grania - Marechal Cândido

Marlano da Silva Rondon ÜM
iTTla^RTvielía" 2 57

2-2 Snow Gyvenchi, P. Cardoso 1 58

3 Ézio. G.F. Almeida ? »

3-1 Tio Nagib. J. Pinto •' j»
5 Serpens, R. Costa ^ «

4-5 Hive. R. Antônio l «

7 Tsijso^MJBilya ___üí

7» Páreo - Às 17 horas - 1.000 metros

CrS 575 mil - Areia - 3» Dupla Exata -

Tenente Coronel João Carlos Vllagran

3-5 Kederaldo, CA. Maia
•* Passira. CA. Martins

4-6 Zé Gaúcho. W. Gonçalves
7 Puitã.J.R. Silva

89 Páreo - Às 17h30m - 1.
CrS 700 mil - Areia - Variante
Mascarenhas de Moraes

1-1 Knebel, J. Aurélio
2-2 Ogive.C Lavor

3 Gussy, .1. Pinto
3-4 Juliard, J. Ricardo

5 Minha Lúcia. G. Guimarac
4_« Harbela. J.B. Fonseca

7 Dona Jaine, H. Cunha F"

99 páreo - Às 18 horas
CrS 700jnjl - Areia

1-1 Drakulino, G.F. Almeida
2-2 Ojuape, W. Nunes

3 Tulum, J.F. Reis
3-4 Fórcis, J. Ricardo

5 Bom Bom, C. Lavor
¦Mi Centurião, R. Antônio

" Obelisk. G. Guimarães

Cabrita

l-l Mibemol. J.M. Silva
2 Duc Lorraine, G. Guimarães

2-3 Handicapeur, V. Padilha
4 Orixalá, G.F. Almeida

58
6 58

57
8 57

10« Páreo - As 18h30m - 1

CrS 575 mil-Areia-Variante
1-1 Tio Paulo, J. Pinto

2 Zé Caturrita, J.Ricardo
2-3 Écano.T.B. Pereira

4 Old Marsh. J. Escobar
3-5 Docimeu. E. Barbosa

*¦ Dacricio. PC. Pereira
6 Ankole, J.M. Silva

4-7 Egberto, M. Ferreira
Gary Boy, G. Guimarães
Vincizarzo, W. Gonçalves

I

||| =="= I

\ % I lJ^¦>',^ A presença carioca nos gran-
^nama^001^ des temas nacionais. O gover-

1.000 metros +00^ nador de MinaS/ Hélio Garcia,

7^ Dina Sfat, a deputada Lúcia

5 57 Arruda (PT) e Pedro Bial sao
3 57 a|gUns dos convidados de m-
7 57 rQ Teixeira e Luciana Villas
4 5' r,

. 1 57 Boas.
2 57 ;

300 metros**%. Nesta quinta I
5 sé 11 e meia da noite ^Mfr '

<E üülJI
• *-



Fluminense
goleado pelo
Colônia: 4x1
UD1NE - O Fluminense decepcionou
o público e a Imprensa italianos, on-
tem na final do Mundialito di Tnve-
neto O time foi implacavelmente go-
leado pelo Colônia, por 4 x 1. As
grandes figuras da partida foram o

goleiro Schumacher e o atacante Lit-
tbarki, ambos da Seleção Alemã.

Na verdade, esperava-se muito
mais do campeão brasileiro, pnncipa -

mente devido os dois primeiros resul*
tados - a vitória sobre o Ascoli, por L
x 0 e sobre o Milan, na estréia do
Mundialito, por 1 x 0. O time, ontem,
no entanto esteve irreconhecível e
mereceu a derrota. Com isso, os joga-
dores deixaram de ganhar um prêmio
de CrS 1 milhão.

O Colônia abriu o marcador aos

quatro minutos por intermédio de
Bein e aumentou, aos 15, com Littbar-
ki No tempo final, a equipe alemã
continuou compacta e veloz. Natura -

mente aumentou o marcador aos JU,
novamente com Littbarki, e aos 33,
dessa vez com Hengels. O Fluminense
conseguiu seu gol de honra, aos 40
minutos, através de Branco.

O Fluminense terá no seu retorno a
Taça Guanabara um grave problema.
Onlem a diretoria do Campo Grande
comunicou que não aceitará a trans-
ferência do jogo do dia 25, para o dia
29 Amanhã; o time enfrenta o Spa . O
último amistoso será dia 21, em Los
Angeles.

Edu pode
dar chance

a Acácio
LISBOA - Acácio pode voltar ao gol
do Vasco amanhã, contra o Benfica.
Edu pensa em colocá-lo ao menos um
tempo, temeroso de ficar sem Roberto
Costa para o Estadual. O titular está
para ficar sem contrato e, embora a
renovação esteja bem encaminhada,
Edu prefere se prevenir. Hoje, como
ontem, o time treina no Vale do
Jamour, quando Edu define o gol e a
ponta, onde joga Marquinho se com-
provarsua recuperação.

Na lateral fica Edevaldo, que não
sente mais dor alguma na perna. Com
isso o time está quase escalado para
pisar amanhã o campo do Estádio da
Luz' Roberto Costa ou Acácio; Ede-
valdo, Nenê, Ivan e Aírton; Pires,
Mário e Geovani; Mauricinho, Rober-
to e Marquinho ou Rómulo. Edu foi
desaconselhado pelos dirigentes a es-
calar Daniel Gonzalez, que assim
cumpre um jogo de suspensão auto-
mática pela expulsão contra o Roma.

Uma atração a mais na partida é o
ponta-esquerda do Benfica, um ex-
jogador do Vasco: Vando. Na partida
do dia 23, definida contra o Belenen-
ses, quem joga entre os portugueses é
Dudu, emprestado pelo clube carioca.
Ainda é incerto o jogo deste domingo.
A princípio será contra o Braga, mas
o presidente Antônio Calçada já acer-
tou com o Sporting a realização de
um amistoso à mesma hora, se o
Braga desistir.

Telê ataca
companheiros
de profissão

BELO HORIZONTE - O técnico da
Seleção Brasileira que disputou a Co-
pa do Mundo de 82, Telé Santana,
criticou a proposta dos treinadores
em matar o futebol do Brasil; "Eles

mandam baixar o pau, matar a joga-
da de qualquer maneira, ao invés de
incentivarem á técnica e ao aperfei-
çoamento da arte de jogar bola".

Magoado com o caminho trilhado
pelos novos treinadores, Tele Santana
procura alertar para o perigo do anti-
futebol: "A violência está afastando o
torcedor do estádio e matando o nos-
so futebol. Desta forma, a falência vai
ser inevitável". E ele lembra:

- Na minha passagem pelo Grêmio,
passei a cronometrar o tempo de jogo
no campeonato gaúcho. No final, reu-
nia a imprensa e dizia: "hoje jogamos
sei 23 minutos no primeiro tempo e 21
minutos no segundo". Dificilmente
passávamos disso. A média era de 50
minutos, por partida disputada. Vinte
minutos eram perdidos com paralisa-
ções.

MUDAR REGRA
Diante dos fatos, Telé acha que se

deveria mudar as regras do futebol e
torná-las parecidas com as do basque-
te, que a cada parada da bola tam-
bém é parado o cronômetro: "Com
isso acabaríamos com a catimba, com
o antijogo. Outra medida a ser copia-
da é a eliminação ao atingir um deter-
minado número de faltas. Seria subs-
tituído por outro, o que não impedi-
ria, entretanto, de ser expulso aquele
que cometesse uma falta violenta,
desclassificante".

Jogadores
do Santos

condenados
Mário Ernesto Ferreira, juiz da 18''

Vara Criminal, condenou os jogado-
res Silas e Serginho a três meses de
prisão pela agressão a fotógrafos na
final da Copa Brasil de 83. quando o
Flamengo foi campeão derrotando o
Santos por 3 x 0. Como são primários
no Rio, vão-se beneficiar de dois anos
de sursis, cumprindo a pena em "li-
herdade vigiada".

Atendendo ao pedido do promotor
Neje Hamaty, o juiz absolveu Paulo
Lsidoro. A ÁRFOC - Associação de
Repórteres Fotográficos e Cinemato-
gráficos - vai recorrer desta decisão,
pois considera estranho que a absol-
vição seja pedida pelo próprio promo-
tor. Na verdade, alegam, foi Paulo
Lsidoro quem começou tudo, mas o
juiz, apesar das 38 fotografias e do
vídeo-teipe anexados ao processo,
que comprovam a versão, preferiu
absolvé-lo porque sua agressão não
deixou marcas nos fotógrafos.

Giulite foge dos clubes
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Jair Pereira mostra como quer que os jogadores do Botafogo chutem

Botafogo joga no ataque
É com um time bastante ofensivo,

com dois pontas especialistas e jo-
gando bem abertos, que Jair Pereira
garante levar o Botafogo à disputa
do título estadual. O treinador, ao
comandar ontem, pela manhã, no
Estádio Mane Garrincha, em Maré-
chal Hermes, o primeiro treino da
equipe, disse que o elenco do clube é
muito bom eque com autoconfiança
e muita vontade estará entre os
finalistas do campeonato.

- Tenho estrela, bagagem e dispo-
sição para o trabalho. Vim certo de
que posso levar o time do Botafogo
a lutar pelo título. Só pedi aos joga-
dores, no meu primeiro contato, que
trabalhem, respeitem o próximo e
entrem em campo com vontade de
ganhar, deixando de lado o disse-
me-disse.

.lair fez questão de apelar àqueles
que aparecem no clube para lançar
boatos e atrapalhar que procurem
ajudar: "Se não tiverem essa inten-
ção é melhor que fiquem bem lon-
ge"*

No primeiro encontro com o gru-
po, o treinador garantiu não ter
detectado sinais de existência das
chamadas "panelinhas", que mui-
tos afirmam ser o maior empecilho
para todos os técnicos que passam
pelo clube. Ao contrário, ele revelou
ter constatado um ótimo ambiente
entre os jogadores.

NÀO MUDA
Para enfrentar o Campo Grande

domingo, a tarde, no Estádio ítalo
Del Cima, .lair deverá manter a
formação dos últimos jogos. Ele es-
pera apenas observar melhoro time
nos coletivos de hoje, pela manhã, e
sexta-feira. Para as próximas parti-
das, no entanto, avaliará o rendi-
mento de Ademir na quarta-zaga e
na cabeça-de-área visando dissipar
dúvidas que tem para a definição do
meio-campo, setor onde Alemão,
Ademir, Ata ide, Ondino e Berg dis-
putam trfís vagas.

O time para o primeiro coletivo a
ser dirigido por Jair Pereira deverá
ser este": Paulo Sérgio; Josimar, Os-
valdo, Paulo Guilherme e Vágner;
Alemão, Ataíde e Berg; Robertinho,
Baltazar e Helinho. Helinho foi pou-
pado ontem do puxado treino téeni-
co, que durou quase quatro horas,
por ter sentido uma contusão no
joelho esquerdo. Mas o próprio jo-
gador adiantou que treina hoje em
Marechal Hermes.

O técnico e o preparador físico da
Seleção Brasileira, Edu e Antônio
Mello, telefonaram ontem de Portu-
gal, onde se encontram com o Vas-
co, para cumprimentar e desejar
sucesso ao novo treinador do Bota-
fogo.
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Luisinho desertou para
não bater continência

- Fui desertor do Exército para não fazer continência.
Como é que agora vou ser obrigado a bater continência
para o Humberto. Dessa forma, o diretor de futebol do
Botafogo, Luisinho Drummond, deu a verdadeira dimen-
são ontem, do abismo que o separava do ex-treinador do
clube garantindo ainda que não existia clima para
insistir na permanência de Humberto Redes à frente do
elenco O dirigente lembrou que os desentendimentos
atingiram o ponto mais alto em Paris, quando três
jogadores ameaçaram não entrar em campo e ele teve de

prometer que demitiria o técnico no retorno ao Brasil. _
Para Drummond, Humberto e o seu auxiliar Lula sao

pessoas inteligentes, mas muito pretensiosas e sem
humildade para trabalharem num clube como o Botafo-

- Eu não contesto a capacidade dos dois, mas questio-
no algumas das suas atitudes. Sem humildade, eu os
desafio a conseguirem emprego em qualquer grande
clube brasileiro. Se não mudarem, eles voltarão simples-
mente para o lugar de onde vieram.

Luisinho disse ainda que Humberto teve sérios atritos
com vários jogadores e que eles só o cumprimentaram
na despedida por educação e respeito profissional. Na
sua opinião, o treinador se esqueceu de que nao passa de
um principiante na carreira.

- Eu não admitiria picardia nem de um Zagalo ou
Menotti, como vou aceitar do Humberto. Nao vou
construir castelo para qualquer um morar.

no time de Jair

Jair, ex-lnter, é o
12 reforço em vista

O ponta-de-lança Jair, que jogou no Internacional, de
Porto Alegre, e foi campeão mundial interelubes pelo
Penaroi será o primeiro reforço com que o novo treina-
dor do Botafogo, Jair Pereira, contará para a campanha
do segundo turno do Campeonato Estadual. Os contatos
já vêm sendo feitos com o jogador, que tem passe livre e
treina atualmente no clube gaúcho.para manter a forma.
O diretor de futebol, Luisinho Drummond, pretende
acertar ainda esta semana o aluguel do seu passe ate o
fim do ano. ¦.•„„„„

Jair que recentemente esteve treinando no Vasco,

ganhou na Justiça o passe do clube uruguaio depois de
ficar longo tempo sem jogar por causa de uma briga com
companheiros de equipe. Ele não pôde permanecer no
Penaroi por causa de uma briga com Fernando Morena
por não concordar em dividir o valor da venda de um
carro Tovota, prêmio pelo título mundial, com o ex-
centroavante da Seleção do Uruguai. Os outros jogado-
res tomaram partido em defesa de Morena, a estrela do

Apesar de Luisinho Drummond não confirmar, o
Botafogo poderá trazer de São Paulo mais dois reforços
em troca do meio-campo Alemão: o zagueiro Leis e
ponta-direita Toquinho, ambos da Portuguesa de Des-
portos. O dirigente admitiu ontem que o time ainda
apresenta alguns setores carentes. Nesse caso está a
lateral esquerda, pois o desempenho do atual titular, o
ex-junior Vágner, não vem agradando.

A ausência de Giulite Coutinho
frustrou a discussão que 19 repre-
sentantes de 21 dos maiores clu-
bes brasileiros pretendiam ter
com a CBF para expor seus pon-
tos de vista e, quem sabe, ouvir
alguma coisa de novo sobre o
futuro campeonato brasileiro.
Com isso reforça-se a Assembléia
Geral das federações filiadas à
entidade, marcada para o dia 22,
na qual os clubes grandes tenta-
rão se fazer representar de algu-
ma forma.

O presidente Giulite Coutinho,

que chegou à CBF às 14 horas,
abandonou furtivamente a sala de
reuniões no segundo andar às
14h50m, exatamente dez minutos
antes do horário da reunião que
havia marcado. Em seguida, pela
mesma porta, entravam os din-

gentes, que surpreenderam-se
quando o diretor de futebol Dflson
Guedes lhes anunciou que Giulite
não compareceria.

Com isso o primeiro assunto a
se discutir foi a própria atitude de
Giulite Coutinho, assunto que do-
minou um encontro que prometia
grandes e acaloradas discussões.
Dflson Guedes, que por ser oriun-
do de clube foi tratado com bene-
volência, podia no máximo ouvir
seu relato, sem o poder de falar
em nome da entidade. Diante do

quadro, em pouco tempo Emanuel
Viveiros de Castro, presidente do
Botafogo, pedia licença e se retira-
va dessa "reunião de nada".

PELO MALOTE

Do Rio se representaram tam-
bém o Flamengo, com George He-
lal; o Vasco, com José_Maquiera; e
o Fluminense, com Ângelo Cha-
ves. Mas os grandes queixosos
foram os clubes do Nordeste e de
outros Estados. Se o presidente
não aceitava a discussão, argu-
mentaram com Dflson Guedes,
poderiam ter entregue seu docu-
mento pelo malote dos correios
ou, no máximo, através de um só
representante, evitando tantas
despesas com passagens. Quando
os clubes explicaram que não ti-
nham intenção de impor seus pon-
tos de vista, mas sim de discutir
para depois formar uma base so-
bre suas próximas ações, Guedes
rebateu: "A proposta da CBF não
foi uma imposição, mas uma idéia.
Continuamos abertos ao diálogo".

Um dos primeiros a falar, Geor-

ge Melai argumentou com a tese

que' os 26 clubes que postulam
forrnar a primeira divisão nacional
representam 90% da massa de tor-
cedores e se constituem o poder
legítimo do futebol brasileiro.
Muito tempo depois é que surgiu a

primeira proposta do encontro,
feita pelo santista Ramiro Valen-
te: formar uma comissão dos clu-
bes para a Assembléia Geral. No
dia dessa reunião, a CBF aceitou
encaminhar às federações um pe-
dido para que aceitem esta repre-
sentação.

Conseguindo o reconhecimento
da comissão, os grandes clubes
vão apresentar as propostas conti-
das no documento que deixaram
ontem com Dflson Guedes: cria-
ção de um Conselho Arbitrai de
clubes na CBF; aumentar a parti-
cipação desses na Loteria Esporti-
va em 2% (é de 5,2%); acabar com
o voto unitário, que dá o mesmo
poder a qualquer clube do País;
realização da Copa Brasil no se-
gundo semestre, com os 26 pri-
meiros clubes no ranking forman-
do a primeira divisão; criação de
novas divisões, com acesso e des-
censo de quatro clubes em cada
uma.

Gilmar já reforça o Flamengo
¦* ouvoRun*» 
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Gilmar, ao lado de Helal, foi incorporado ao elenco

O Flamengo ganhou mais um refor-
ço a partir de ontem: Gilmar, vice»
artilheiro do torneio de futebol dos
Jogos Olímpicos de Los Angeles, com
quatro gols. Gilmar chegou ontem
pela manhã ao Rio, com a medalha de
prata conquistada pela Seleção Brasi-
leira na Olimpíada e à tarde
apresentou-se a Zagalo, integrando-
se de imediato ao elenco profissional.
Mas só começará a treinar na próxi-
ma segunda-feira, pois foi liberado
para visitar seus familiares, em Ma-
naus.

Zagalo, que pretende aproveitar
Gilmar na posição de ponta-de-lança,
explicou o motivo pelo qual decidiu
mantê-lo entre os profissionais:

- Se ele voltasse para o time de
juniores iria ficar totalmente desmo-
tivado. Gilmar é um garoto que mos-
trou muito talento durante os jogos
das Olimpíadas e pelo que pude obser-
var através da televisão, ele tem um
toque de bola muito sutil, visão de
jogo e presença constante na área.
Além disso, posiciona-se muito bem e
adquiriu mais experiência internacio-
nal. Por tudo isso, tenho certeza de
que será muito útil ao/Flamengo ain-
da este ano.

JÁ MUDOU
A única restrição que Zagalo fazia

ao futebol de Gilmar era o fato de ele
só saber jogar com a bola nos pés.
Mas o próprio Zagalo sentiu que ele
já mudou:

- O Gilmar teve participação efeti-
va e importante na seleção, atuando
em vários setores, combatendo e vol-
tando até para marcar. Além de ser o

goleador do time. Antes da viagem
para Los Angeles, quando fui apre-
sentado a ele, fiz questão de lembrar
que iria observá-lo através da televi-
são. E senti que ele se conscientizou e
mudou até a maneira de jogar.

E Gilmar está realmente consciente
em relação a sua nova condição no
Flamengo.

- No início deste ano senti que
dificilmente teria oportunidade de jo-
gar no time de cima e por isso optei
em continuar nos juniores. Agora
apareceu a grande chance, mas nao
pretendo apressar as coisas e vou
esperar que aconteça normalmente,
como foi até agora. O elenco do
Flamengo é de ótima qualidade e sei
que terei de lutar muito para vencer.

Cóm apenas 20 anos de idade, a
grande preocupação de Gilmar agora
é trazer seus pais - "seu" limar e
"dona" Maria Augusta - de Manaus
para o Rio. E para isso ele contará
com o apoio do presidente George
Helal, pois pretende alugar um apar-
tamento maior do que o atual, onde
mora com um primo, na Rua Miguel
Lemos em Copacabana.

Mas Gilmar continuará como ama-
dor e só deve assinar o primeiro
contrato como profissional no final
do ano. Há quatro anos na Gávea,
Gilmar disse que a oportunidade de
disputar os Jogos Olímpicos foi ótima
para a sua carreira:

- Sinto que mudei até meu estilo de
jogo. Foi uma excelente experiência
atuar ao lado dos jogadores do Inter-
nacional, que é um time que marca
em cima, chega junto e exige muita
aplicação de todos.

Fillol ainda
é o problema

Apesar de ter melhorado da contu-
são no joelho esquerdo, que o impe-
diu de atuar no jogo com o Volta
Redonda, Fillol ainda não tem a sua
escalação garantida para a partida do
próximo domingo, com o Americano,
no Maracanã. O goleiro continua em
tratamento intensivo (fisioterapia) e
repouso, mas só deve ser liberado
para voltar aos treinos a partir de
amanhã.

Ontem, o médico Giuseppe Taranto
voltou a examinar o joelho de Fillol e
depois disse que estava confiante e
otimista quanto à recuperação do go-
leiro argentino.

- A inflamação já cedeu muito, mas
o local ainda está um pouco dolorido.
Porém com o repouso e o tratamento
ele deve ser liberado para atuar no
domingo, disse o médico do Flamen-
go.

Fillol, no entanto, ainda não tem
certeza desta recuperação. Ele esteve
na Gávea ontem à tarde e, após o
tratamento, fez exercícios especiais e
controlados, na sala de musculação.^

Na próxima sexta-feira a Comissão
de Obras, presidida pelo vice-
presidente Eduardo Motta, dará o seu
parecer sobre a construção da nova
sede, na Gávea, para ser encaminha-
da ao Conselho Deliberativo, que no
dia 27 próximo decidirá se aprova ou
não a construção da mesma. Dos 12
membros da comissão, cinco já deram
parecer favorável.
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São muitos os que afirmam que ele só faz

sucesso entre a colônia latina
dos Estados Unidos. Ele diz

que não e que é possuidor de dois
discos de ouro ganhos no

Brasil. Verdade ou não, o fato é que se

trata de um dos mais discutidos
cantores brasileiros. Agora, ele quer o

que considera ser seu espaço:
a veiculação de suas músicas nas

rádios FM de todo o País.
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No Brasil, ele
quer ser tocado

nas FM
Repórter: Neiva Rodrigues
Fotógrafo: Olavo Rufino
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N 0 disco eu não
tenho um metro
de altura. Tenho
o tamanho de to-

^_ dos os cantores
do mundo. Minha voz é
reconhecida como cantor
de discos e esta eu consi-
dero uma vitória pessoal
minha. Como cantor, te-
nho a característica de ter
um metro de altura, e é
tudo. Eu nunca trafiquei
com minha estatura. Hoje
ela é até um privilégio. O
único cantor do mundo
com um metro de altura

| sou eu.
As palavras são de Nél-

son Ned, recordista de
vendas nos países de fala
espanhola, 12 discos de
ouro (10 fora do Brasil),
ídolo no México e que
conseguiu a proeza de le-
var 25 mil pessoas ao Ma-
dison Square Garden, em
Nova Iorque. Criticado
por suas posições políticas
(diz-se do centro, embora
muitas pessoas o conside-
rem de direita), religioso e
supersticioso, Nelson Ned
nunca deixa de dar três
pancadinhas na madeira e
fazer o sinal da cruz antes
de entrar no palco. Provi-
dências que certamente

wm M

M ¦AM

n

,-9*Í

m

"A religião e um
sistema político

e social,
iinua forma de
manipular a fé£"
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"Tua igreja
é o teu quarto
e o teu altar é

tua consciência.
A hora do

travesseiro é a
hora da verdade
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não o ajudaram na venda
de seu penúltimo LP no
Brasil, feito pela sua anti-
ga gravadora, a CBS.

Nelson atribui a peque-
na vendagem do LP a seu
pouco tempo de perma-
nência no Brasil. Sem gra-
var há dois anos, ele inicia
uma nova fase de sua car-
reira, pela Emi-Capitol.
Pretende investir a sério
no Brasil, reivindicando
uma fatia do mercado, re-
conhecidamente invadido
pela música americana.
Lamenta que as emissoras
de FM continuem igno-
rando a música brasileira
e em particular seus dis-
cos. O que não impediu
que seu último LP, o P1"'-
meiro na Emi-Capitol,
chamado Caprichoso, já
tenha vendido 400 mil có-
pias e esteja em primeiro
lugar há seis semanas nas
paradas de sucesso do Rio
e de São Paulo.

ROMÂNTICO

Dizendo-se satisfeito
por estar em uma grava-
dora - Emi-Capitol - tão
poderosa quanto a CBS,
onde além disto é o único
cantor romântico do elen-
co, Nelson Ned afirma não

ser verdade que não seja
um sucesso no Brasil.
Tanto que conseguiu aqui
dois discos de ouro. Co-
meçou sua carreira pela
Copacabana, uma grava-
dora de menor porte e
com alcance apenas brasi-
leiro. Na CBS, competia
com outros grandes can-
tores românticos. E, na
Emi-Capitol, pode viajar à
vontade, com a certeza de
que terá total apoio.

Diz que só no Brasil é
ignorado pela FM: em No-
va Iorque e Miami, seus
discos tocam em FM com
regularidade. Seu público
lá é calculado em 40 mi-
lhões de pessoas (23 mi-
lhões de latino-
americanos oficialmente
registrados, mais os que
entraram ilegalmente).
Tudo começou em 1970,
quando foi representar o
Brasil no Festival da Can-
ção Latina, em Nova lor-
que, ganhando o primeiro
lugar entre representantes
de 60 países. Imediata-
mente contratado pela
United Artists, começou a
série de viagens e excur-
soes pelo exterior, que ti-
veram como resultado
cerca de 15 LPs, em inglês
e espanhol.

A carreira mesmo co-
meçou aos 16 anos, quan-
do, deixando a fazenda
onde nasceu, em Ubá (mi-
nas Gerais), foi cantar em
boates de São Paulo. Sem
problemas de repertório:
desde os boleros de Lucho
Gatica ao jazz de Tony
Bennet. Ampliando seu
público, conseguiu chegar
ao Carnegie Hall e hoje
tem em sua casa uma pa-
rede coberta de discos de
ouro. Mas considera seus
maiores troféus "o aplau-
so do público e meus fi-
lhos Verônica (10 anos),
Mona Lisa (11) e Júnior
(12 anos). Juntamente
com a segunda mulher, a
paulista Maria Aparecida.

RADICAL

Diz não gostar de radi-
calismos, "sejam de direi-
ta ou de esquerda", mas
define-se como "fanática-
mente anticomunista". O
que não o impede de re-
clamar por, aos 37 anos,
nunca ter votado para
presidente: 

"arrancaram
da minha mão o título de
eleitor, no momento em
que eu ia estreá-lo". Diz-
se a favor das diretas, já, e
justifica o anticomunismo
com o fato de ser um cris-

tão, embora sem um posi-
cionamento religioso defi-
nido.

- A religião é um siste-
ma político e social, uma
forma de manipular a fé.
Sou anticomunista porque
sou um homem cristão,
creio em Deus e em Jesus
Cristo. Não creio no mar-
xismo-leninismo cristão.
Também não sou contra o
socialismo, mas sim con-
tra o comunismo. Sou
contra Fidel Castro e con-
tra Pinochet. Sou um ho-
mem de centro, o povo no
poder-diz, com ênfase.

Para ele, religião é o
exercício de direitos espi-
rituais com Deus: "a tua
igreja é o teu quarto e o
teu altar é a tua consciên-
cia. A hora do travesseiro
é a hora da verdade". Fi-
lho de fazendeiro, de mãe
costureira e também pia-
nista, Nelson Ned veio de
uma família de seis ir-
mãos, todos músicos. No
exterior, as crianças são
uma parte importante de
seu público, e a venda de
seus discos no México e
em Miami só perde para
Michael Jackson e o con-
junto Prisma, aqui desço-
nhecido. Não tem medo
dos modismos e acha que

a musica, romântica sobre-
vive a todos, atualizando-
se.

Não culpa ninguém por
fazer mais sucesso no ex-
terior do que no Brasil.
"Lógico, lá eu tenho 25
países para atuar, do Ca-
nada ao continente sul-
americano". Faz questão
de uma denúncia:

- Aqui no Brasil, as
emissoras de FM têm as
portas fechadas para mim.
Não se diga que não to-
cam música romântica.
Elas tocam Roberto Car-
los, Fábio Júnior, Júlio
Iglesias, não podem dizer
que não tocam Nelson
Ned. O que elas fazem é
um crime. Trabalham com
70% de discos que entram
no Brasil clandestinamen-
te, lançamentos que nem
chegaram às lojas de dis-
cos. Obedecem à lei tocan-
do música brasileira, mas
entre as quatro e as cinco
horas da madrugada. Sou
brasileiro, não tenho resi-
déncia dupla, tenho título
de eleitor, e reivindico,
exijo que me toquem. A
discriminação é contra
Nelson Ned? Também te-
nho direitos. Mas é claro
que isto não vai modificar
nada.
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Almir Mendes

Emissões nocivas:
um esclarecimento

A'respeito da notícia que
publicamos na semana
passada, versando sobre

a caducidade da comissão en-
carregada das chamadas
"Emissões Indesejáveis" por
parte da Federação Intemacio-
nal de Filatelia, hoje temos em
mãos alguns dados cujo teor
vem tornar sem efeito o que foi
divulgado pela Imprensa espe-
cializada.

Acreditamos tratar-se de um
julgamento precoce por parte
de Ruben Reis Kley, nosso re-
presentante junto ã Comissão
Temática da FIP, uma vez que
a notícia foi ventilada pelo ene,.
Ladislav Dvoracek, presidente
da FIP, no transcurso de um
jantar por ocasião da Lubrapex
84, em Lisboa. As palavras pio-
feridas por Dvoracek, natural-
mente, refletiam seu pensa-
mento particular sobre a.s cha-
madas emissões nocivas.

Acabamos de tomar conheci-
mento da indicação do espa-
nhol Angel Sánchez Arévalo
para encarregado da Comissão
das Emissões Indesejáveis, co-
mo membro da direção da FIP.
Essa indicação foi efetivada no
último Congresso daquela enti-
dade, recentemente realizado
em Madri.

Estes trabalhos estavam - po-
demos dizer - sepultados após
o Congresso FIP-1975, em Ma-
dri, e após esse congresso nun-
ca mais foi ventilado este a.s-
sunto.

Com as declarações do presi-
dente Dvoracek, pareceu-nos
que realmente estivesse encer-
rado. Mas pelo que vemos, este
tão intrigante assunto estava
sim em estado latente e, agora,
vem novamente ã baila.

Parece-nos, salvo melhor juí-
/.o, que antes de ter sido dada
publicidade a este assunto, de-
veria ter sido consultado o pre-
sidente da Comissão Temática
da FIP, Giancarlo Morolli, a
quem caberia da*ira última pala-
vra sobre esse tema.

Sendo assim, o caso das emis-
soes nocivas volta à estaca
zero, apesar de haver, dentro
da própria HP. elementos que
condenam sua existência. É o
caso do seu presidente, Ladis-
lav Dvoracek.
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Grécia - série comemora-
tiva do centenário das pri-
meiras linhas ferroviárias
de longas distâncias
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Comendador Ventura

E a Gasconha
em Copacabana

Aitutaki (Cook Islands) -
XXlll Jogos Olímpicos, em Los
A ngeles

Correspondência: Caixa Postal, 1641
20.001 Rio de Janeiro

"| Negar competência e expe-
riéncia e, porque não dizer,

uma boa dose de talento a Do-
minique Raymond e Jean-
Baptiste Dubet, a dupla de pa-
trons e chefs-du-cuisine do Le
Gascogne (Xavier da Silveira,
112, Copacabana) e do Le
Champs Élysées (Presidente
Antônio Carlos, .58, Esplanada
do Castelo, no último andar da
Maison de France), realmente
não se pode. Seria como tentar
tapar o sol com a peneira. Eles
têm a tradição da boa mesa e
formaram-se como aprendiz e
mestre em seu ofício, dentro
das tradições centenárias. Jean-
Baptiste era dono de um conhe-
cido restaurante em Bayonnem
antes de o vender e vir para o
Rio. Dominique, após anos co-
mo chef assistente no Méridien
do Cairo, e de uma passagem
pela Bélgica, veio para traba-
lhar com Lenótre no Le Pré
Catelan (Rio Palace Hotel) e
Bocuse no Le Saint Honoré
(Méridien Copacabana). Domi-
nique Raymond aprendeu a co-
zinha da Gasconha nas mesas
de sua infância e tendo a avó
como conselheira, orientadora
e mestre constante. Diz Domi-
nique: "O almoço começava ao
meio-dia e terminava ao sol se
pôr. Tudo, menos o pão e o sal,
era produzido na fazenda de
minha avó - quando a vindima
era boa, a festa acontecia todos
os domingos. Éramos 30 à me-
sa".

O "Pato, coelho, caça, mo-
^ lhos, comida de raízes no

campo, produto de um povo
habilidoso e econômico, que sa-
be tirar o máximo proveito do
que tem e fazer disto seu prin-
cipal traço cultural, a comida
desta região inteira entre o
Languedoc (a Provença), os Pi-
rineus e o Garonne é conhecida
como uma das mais caracterís-
ticas da França", especifica Do-
minique. E acrescenta: "A cozi-
nha regional se caracteriza pe-
los produtos típicos da terra.
Por exemplo, na Gasconha, os
cogumelos ou cêpes. A cozinha
clássica é ao mesmo tempo
mais urbana, mais geral e me-
nos flexível: um filé Rossini é o
mesmo de 1840, enquanto um
pato à Gasconha muda de açor-
do com as estações e o.s produ-
tos da terra".

O Pois assim é, para a satisfa-
" ção de gourmets e gour-

mands, que Dominique Ray-
mond & Jean-Baptiste Dubet
estão promovendo, desde o dia
9 e até o dia 18 (sábado próxi-
mo), no Restaurante Le Gascog-
ne, um festival de Inverno de
Comida da Gasconha. Um in-

verno que, no último fim de
semana, deu mais para a caní-
cuia do que para a temperatura
amena. O que não invalida, de
jeito nenhum, a iniciativa (sob
todos os aspectos simpáticos e
gastronomicamente válida),
pois em qualquer estação do
ano as ofertas culinárias de Do-
minique & Jean-Baptiste são
atraentes e, em alguns casos
específicos (confit de canards,
la terrine de canard aux cêpes,
filet de badejo aux cêpes, ma-
gret de canard), irresistíveis.

a O Festival do Le Gascogne
^ está sendo cobrado a preço

fixo - Cr$ 18.500 (com direito a
entrada, prato principal e so-
bremesa) ou à la Carte. No
capítulo das entradas, o menu
apresenta: la terrine de canard
aux cêpes, Passiette de janbon
cru, le tourrin ã 1'ail, la salade
de foies de volaille au mais et
lardon. Prato principal: Ie thon
comme à Saint-Jean de Luz,
filet de badejo aux cêpes, dar-
me de badejo grillé bearnaise,
confit de canard, magret de
canard, Ie cassoulet complet,
confit de poro aux choux, lapin
Grand-Mère, Ie filet en cheu-
reuil, la poulard farcie au pôt.
Sobremesa: feuilleté aux pom-
mes chauds froid, crêpes Gas-
cogne, Tarte de la Mamie. Brin-
de: café aux pruneaux à l'eau-
de-vie.

CNo brunch dos Dias dos
Pais, domingo último, no

Restaurante Mirador, do Rio-
Sheraton Hotel, houve uma de-
gustação dos vinhos Almadén -
dois tipos brancos, e dois tintos
(Cabernet e Merlot). Os vinhos
continuarão a ser degustados,
como cortesia, até o fim deste
mês de agosto, na churrascaria
do hotel (das 12 às 14 horas) e
no Mirador (das 19 às 22 horas).
Uma boa. • Para quem gosta
de um cozido bem servido, um
dos melhores da cidade é o dos
domingos, no Petronius, o res-
taurante do 2<J andar do Caesar
Park Hotel, de Ipanema (Av.
Vieira Souto). No estilo buffet.
Com uma variedade de sobre-
mesa (frutas, doces e pâtisse-
rie). E na base do preço fixo:
Cr$ 16.500, per capita. • Nas
lanchonetes (e restaurante) da
Rodoviária Novo Rio, os preços
continuam subindo, subindo,
subindo. Com insistência de co-
tação do dólar (e aumento de
preço de combustível). E o nos-
so Delfim, depois de tantos pas-
seios pelos Estados Unidos e
pela Europa, ainda vai votar,
sorridente, na Convenção do
PDS. Mais do que uma má co-
mida, são coisas indigestas.

SAO í_
Os destaques de Petrúcio Melo
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sempre bem -

vindo a
São Paula

Leda Zepelim: a própria
agência Vídeo Scorts
afirma que ela não é

mais Chacrete

Barros de Alencar, um senhor comunicador, vem fazendo
d maior sucesso com seu programa, aos sábados, pela Rede Record.

. 'm 
programa com muita pimenta malagueta. Vale a pena vê-lo.
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AS ISPICIZES
Mila Mantelly vai gravar
o júri do Programa Bar-
ros de Alencar. O suces-
so está garantido.

••
Na revista Extra, a capa
é dona Maria Maluf, mãe
do ex-governador Paulo
Maluf. Interessante é a
chamada que diz: "Foi
aqui que Maluf começou
a mamar..." Dona Maria
aparece com decote vis-
toso.

••
Galeria Portal, uma das
mais tradicionais de São

Paulo, abrindo suas por-
tas: tem exposição de
Osvaldo Goeldi, com
fluidos positivos.

• O*

Mara Prado, a eterna ín-
dia Poty, e que atua com
Bolinha, vai mais uma
vez, sábado que vem, dar
festa em sua casa na Bri-
gadeiro Luís Antônio.
Motivo: ela festeja idade
nova. E vai receber ho-
menagens mil.

Atenção: a própria
agência Vídeo Scorts,
que oferece Leda Zepe-
lim por 1.50 lágrimas para
momentos amorosos es-
clarece: "A Leda não é
mais chacrete". Fica es-
clarecido, para não pai-
rar dúvidas no ar.

• ••

Manuel Fernandes Hier-
ro, gerente-geral do Bra-
silton, oferecendo feijoa-
da a alguns amigos mais
ligados ao turismo.

Jesus Rocha
ENCAREMOS A REALIDADE:

0 BRASILEIRO SEMPRE
TEVE MAIS

ESPÍRITO DE REPOUSO
DO QUE

ESPÍRITO DE LUTA...

j o WPo mês \T)E quê?ÍELEDEÍXf.0 (Vr J
( v/aí se pepvWJ //Vj^ENS^/o-y If

•K

A essa altura da
dívida, o Brasil não \
tem nada a haver..* \

ATUALMENTE, 0 PDS
É 0 MENOR PARTIDO

MAJORITÁRIO DO
OCIDENTE...

0 sonho que nunca
se realiza

tem uma vantagem:
não acaba

(pelo menos enquanto é sonho).

i

ASTE-RISCOS

AO CONTRARIO DO QUE
A MAIORIA PENSA,
A MAIORIA PENSA

! AO CONTRÁRIO..*

JORNALIA
¦ O Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) cuspiu fogo
- de raiva e nojo - quando a emenda Dante de Oliveira
caiu no Congresso. Na ocasião, recebi o jornalzinho 

"O
Sapucaia", de minha terra Rio Preto (perto de Diaman-
tina). Acontece que - imperdoavelmente - o guardei no
meu estúdio que eu costumo chamar "Triângulo das
Bermudas" - onde tudo se perde (inclusive o escriba
aqui). Ontem, quando já nem procurava, encontrei. E
faço questão de transcrever parte do editorial intitula-
do "Magalhães e Guabiroba" (que são os deputados
que "cobrem" a região). O artigo é assinado pelo
diretor do jornal, Fernando Rocha:"Foram os deputados mais votados em Rio Preto.
Juntos, obtiveram mais de 150 mil votos no Estado.
Entretanto, Jairo Magalhães e Vicente Guabiroba não
tiveram a sensibilidade de corresponder à aspiração
dos seus milhares de eleitores. No dia 25 de abril (data
da Emenda Dante de Oliveira, que poderia acabar com
15 anos de ditadura e 5 de semiditadura) eles simples-
mente sumiram de Brasília ou se esconderam em
algum gabinete: Jairo Magalhães e Vicente Guabiroba
parecem duas pessoas sem vaidade. Se tivessem um
mínimo desta virtude (no caso é virtude) eles - e
outros omissos - não estariam fazendo o lado ridículo
da História, pela qual serão julgados".

. L

_

f



/

Rio de Janeiro, quarta-feira, 15 de agosto de 1984

aNO
Ih»diva

• Para se correspon-
der com o psicanalis-
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".

MAS6ARGNHAS
¦ • '^W^W

*

Gostaria de abraçar
e beijar minha mãe

Não me emociono
mais! Eu estou açor-
dando, trabalhando,
mas não estou mais vi-
vendo nada disso. É co-
mo se uma carcaça esti-
vesse cumprindo todo
esse ritual. Tenho 23
anos e acho que é mui-
to cedo para estar nesse
estado. Procuro comba-
ter essa apatia profun-
da, mas sem esperar
caio novamente nesse
poço sem fundo, sem

fim. Outro dia foi dia
das mães. Me sinto cul-
pada por não ter dado
sequer um telefonema,
mas minha mãe sempre
disse que tudo isso não
passava de exploração
comercial. O fato é que
tenho vergonha de me
emocionar perante mi-
nha mãe. Fico sem gra-
ça, com uma estranha
sensação de estar sendo
idiota e sensível de-
mais. Me sinto ridícula.

O diabo é que eu gosta-
ria de abraçá-la e beija-
Ia sem receios, senti-la
perto de mim, me sentir
sua filha. Mas não dá,
não há espaço para is-
so, e seria terrivelmen-
te constrangedor um
momento como este.
Estou me sentindo cul-
pada por estar falando
assim da minha mãe.
Você pode achar engra-
çado, mas tenho medo
de ser castigada por is-
so.

VOCÊ 

pode não se emocionar
mais. Mas.creia.eu me emocio-
no por você e não tenho dúvi-

das que quantos nos lerem.se emocio-
narão também.

O amor é um sentimento estranho.
Ele é tão bonito, tão forte, tão apaixo-
nado. O problema é que é de sua
própria natureza a ânsia e o apelo da
reciprocidade. Nada fere mais fundo
nossa emoção do que amarmos sem
nos sentir amados. A necessidade da
correspondência é absoluta nas nos-
sas vidas. Não sermos correspondidos
no nosso amor leva a várias reações
dramáticas. Primeira, a mais profunda
das tristezas. Abre-se um rombo no
nosso peito tão profundo que não há
palavras capazes de descrevê-lo. Ne-
nhuma frase, por mais inspirada e
preciosa que seja, dá sequer para es-
boçar a imensidão cósmica do nosso
pranto. Nossa alma chora um choro
capaz de inundar de tristeza a face
inteira de todos os planetas. Paralela-
mente a essa tristeza cósmica, a esse
pranto amazônico, a esse dilúvio de
desalento, começa a estremecer nosso
coração uma sensação sísmica de per-
plexidade ou injustiça. Ou não enten-
demos a não-correspondência ao nos-
so amor, ou começamos a nos sentir
vítimas da mais cruel das injustiças.
Esse terremoto rapidamente pode se
transformar num terremoto de indig-
nação. As lavas do ódio, os vulcões da
mágoa entram numa resoluta erup-
ção. Não bastasse isso, nosso senti-
mento é tomado por uma saudade
imensa. Saudade imensa daquilo que
um dia foi. Ou, pelo menos, um dia
poderia ter sido. Entramos num esta-
do de oração. Elevamos nossa alma
para as regiões mais sublimes do nos-
so sentimento e oramos, suplicamos,
damos a mais intensa de nossa devo-
ção. Depois de fazermos promessas,
até pelo jornal pelo menino Jesus de
Praga, acendermos algum tipo de vela
para todos os nossos santos, não se
pode nem mais dizer que continuamos
a orar. Não, tornamo-nos a própria
oração. E nada acontece. Nosso amor
prossegue, sem ser correspondido. Há
uma geleira de indiferença, de incom-
preensão por parte daquele que ama-
mos.

Agora, desaparece o dilúvio das tns-
tezas, a saudade infinita, a mágoa
imensa e entra no seu lugar o mais
seco dos desertos. Nossa alma se res-
seca, perde a seiva da vida e caímos na
prostração mais árida, áspera e seca
que se pode ter notícia. Deserto sem
oásis, cheio de ossadas de camelos
mortos. Nem o dromedário consegue
resistir a tamanhaseca. Prosseguimos
vivos por fora, mas mortos por dentro.

Essa é a fase aguda do abandono, da
rejeição, da margarida, do malme-
quer, sem as pétalasdobem-me-quer.,
Na terradanossa emoção, não crês-
cem mais flores, mais frutos. Nem
mesmo as ervas daninhas da vingança
e do ressentimento.

Oscilando por esse nada, nossa emo-
ção é novamente sacudida pelas tris-
tezas, saudades e rancores.

Mas o tempo passa e a correspon-
dència, o amor tão desejado, a respos-
ta emocionada não vêm. Nossa alma
prossegue à míngua de reciprocidade.

A ebulição vai então virando cros-
ta. Vamos virando um vulcão extin-
to, uma caldeira fria. Nossas lavas se
tornam pedras. Nossas lágrimas se-
cam. Nossa aridez nem mais nos inco-
moda como antes. Viramos habitantes
do deserto, beduínos desolados da
emoção.

E o tempo passa mais ainda e o que
era agudo começa ase tornar crônico,
o que era dramático vai perdendo
inclusive a única coisa que o manti-

nha ainda ligado a alguma coisa que
fosse vida.

Várias coisas podem então aconte-
cer. Ou desinvestimos nosso amor
daquele amor falido e aos poucos
vamos entrando em estado de ressur-
reição, reinvestindo nosso amor em
novos amores, ou perseveramos nos
investimentos falidos, naquela estra-
nha esperança que acomete os deses-
perados.

Um adulto que teve bons relaciona-
mentosnasua vida,que sentiu o gosto
doce-do mel da correspondência e da
ambrosia da reciprocidade, tende para
o desinvestimento daquilo que não
deu e para o reinvestimento daquilo
que pode ser que dê.

Entretanto, um adulto que nunca
saboreou doçura, corre o grave risco
de permanecer fixado numa trágica
esperança.

Agora, imagine uma criança. Ela
não sabe nada disso. Não sabe que um
amor pode fracassar e que nem por
isso outros amores fracassarão. Ela
nasceu ali, do ventre de uma mulher e
é com ela que terá de se realizar ou se
frustrar. Não bastasse a criança não
possuir a idéia que um amor fracassa-
do não significa necessariamente o
fracasso do amor, ela está longe de
possuir os recursos mínimos necessá-
rios para sair de uma relação e entrar
numa outra. Ela não possui essa possi-
bilidade. Ao contrário do adulto, ela
não possui o direito de divórcio. Não é
a lei dos homens que não a possibilita.
É a própria lei da natureza.

Daí a insistência da psicanálise na
importância da mãe. Afinal, todos nas-
cemos dela e com ela vivemos a nossa
primeira paixão. Sejamos homens ou
mulheres, ricos ou pobres, pretos ou
brancos, ela é nossa primeiríssima na-
morada.
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Juiz de Fora

Uma foto para ser guardada. Tudo foi feito no
exato momento em que o Sidney Régis dizia para a
Claude do Amaral Peixoto: "Não adianta insistir.
Não mesmo. Eu só viajo pela Varig e só freqüento o
Hippopotamus." Coisas da vida

Detalhes

E a desgraça é que nem nós a
escolhemos.e ela a nós. Não é por
culpa nossa, nem dela. A vida é assim.

E se nossa emoção não conseguir
emocioná-la? E se sua emoção não
conseguir nos emocionar? Estão da-
das as condições para o mais trágico
dos desencontros.

Foi isso que aconteceu com você.
Não é que você seja boa e sua mãe,
má. Não é que sua mãe seja boa e
você, má. Não se trata disso. Trata-se
de um trágico desencontro.

O que fazer depois de tanto tempo,
quando a crosta já secou, mas nem
por isso se deixa de escutar os mur-
múrios de toda uma turbulência inte-
rior?

Vou lhe ser sincero. Quando as
coisas alcançam tão profundas dimen-
sões, émuitodifícil resolvê-las sem o
auxílio de uma terceira pessoa. Uma
pessoa neutra, não no sentido da indi-
ferença, mas neutra no sentido de não
estar aprisionada nas malhas desse
trágico desencontro.

Recomendo-lhe por isso procurar
uma psicoterapia. Por que não, você e
sua mãe, deixar sangrar todas as feri-
das que mutuamente vocês, sem que-
rer.se infligiram?

Uma terapia, chamada terapia fami-
liar, lhe conviria.

Onde consegui-la? Nas instituições
que através desta coluna de tempo em
tempo publico.

Ainda há, portanto, esperança. Não
adie. Busque o auxílio que você neces-
site. No fundo, tanto você quanto sua
mãe desejam esse encontro que a
química daí emoções de cada uma
não permitiu que houvesse.

Eduardo Mascarenhas

Aconteceu ontem o aniversário da Lilibeth Mon-
teiro de Carvalho Floris. Aldo Floris chamou os pais
de sua amada e alguns membros da família para um
movimentado jantar. Deixo o meu abraço para
Lilibeth, ela é uma das pessoas mais inteligentes e
charmosas que eu conheço. Não descobri o que o seu
bem-amado Aldo lhe deu de presente. Eu pergunto
ao bom Deus: com um marido igual ao Aldo é
preciso ganhar outro presente? Um beijão, Lilibeth.

Claudine de Castro feliz com o sucesso da exposi-
ção de suas jóias. Ela vendeu algumas. Mas está
fazendo o possível para manter o nome dos compra-
dores' em tempo de segredo. As pessoas não andam
querendo fazer publicidade da maneira que estão
aplicando o seu dinheiro. Certo. Claudine segue na
noite de amanhã para São Paulo, onde fica até o final
da próxima semana. Vai para as comemorações do
aniversário da senhora Alice Carta. Uma grande
comitiva sai do Rio para o mesmo acontecimento.

Regina Chonchol anda meio adoentada. Teve um
pequeno problema no pé e o médico deu uma
recomendação: "Repouso. Só e nada mais". Ela está
tentando obedecer.

Hildegard Angel segue na noite de amanhã para
Paris. Vai ao encontro do marido João Resende.

Terezinha Pittigliani é outra que também está
arrumando as malas; segue para uma longa têmpora-
da em Nova Iorque. Volta por Paris. Tudo em tempo
de descanso. Ela trabalhou muito na preparação do
casamento do filho Beto.

Mara e Gilberto Amaral convidando os amigos
para a grande festa black-tie que oferecem no
próximo sábado, em Brasília. Dia em que também
comemoram as suas bodas de prata. Farei o possível
para aparecer.

É hoje o dia em que a Rose Benedetti vai mostrar a
nova coleção de bijuterias na loja de Ipanema. Boa.

Gaston Le Nostro é o restaurante mais simpático
da cidade. É repleto de comidas simples e deliciosas.
As saladas são qualquer coisa de enlouquecer. Quem
estava na tarde de ontem: Eduardo Quentel, que eu
considero um dos 10 homens mais bonitos do Rio
de Janeiro, papeando com o Eduardo Schnoor. Em
outra mesa: Sidney Pereira, Eduardo Kaiser e o
Gastão Corrêa e Castro, dono do local.

Ia esquecendo de contar: o Lenotre anda furioso
com o Gaston Le Nostro. Já mandou um advogado
avisar: "É melhor mudar o nome da empresa. Qual-
quer descuido..." vai à luta. Gastão.

O Hélio Paulo Ferraz é quem vai produzir o novo
filme do Luiz Fernando Goulart. Posso apenas infor-
mar que se trata de um musical.

Próximo dia 23 acontece a inauguração da exposi-
ção das esculturas de Hélio Rodrigues. Vejam o que
o Hélio diz no convite: "A escultura traz p/ as
minhas mãos o movimento e a sensualidade das
imagens e coloca perto de mim as emoções que vivo
e sempre procuro registrar. Sinto como um casa-
mento onde duas formas diferentes se unem numa
só, talvez por isso desenvolvi a escultura do encaixe;
do unir na harmonia de uma mesma solução".

•••••••••••**

HOJE 

vou contar algumas coisas
engraçadas que andaram aconte-
cendo com a turma que foi para

a inauguração da Danceteria Factory,
em Juiz de Fora. Vejamos:

1 
Eliana Moura levou no ônibus algu-
mas garrafas de uísque. Quando foi

procurar constatou que duas delas ha-
viam sumido. O que fazer? Todos os
que estavam no ônibus passaram a ser
suspeitos. A Marilena Cury ficou dizen-
do em alto e bom tom: "Eu sei onde as
garrafas estão. Mas eu não digo. Hoje
eu sinto que alguma coisa chata vai me
acontecer."

2 
Hora da festa. O Agildo Ribeiro
entrou com imensos óculos escuros

e ficou fazendo charme em um canto.
Seus olhos foram parar em cima de
uma loura monumental. Ele tratou logo
de partir para o ataque: beijos, beijões e
muitos apertos. O Sydney Pereira, que
estava passando, puxou o Agildo para
um canto e avisou: "Larga a falsa loura.
É o melhor travesti da cidade. Chama-
se Baby." O Agildo ficou sem graça,
mas não perdeu a pose: "Nem todo o
mundo é perfeito."

3 
A Marilena Cury teve um ataque de
frescura. O Agildo Ribeiro disse

poucas e boas. Falou coisas chatas
demais. Marilena avisou: "Eu vou vol-
tar para o Rio. Não fico aqui nem mais
um minuto. Nunca mais quero saber de
olhar para a sua cara, Agildo." Ela foi
para a rua, chamou um táxi: "Quanto o
senhor me cobra para levar de volta
para a minha casa? Eu moro no Rio de
Janeiro!" O preço foi tratado. Marilena
contou vinte notas de cinco mil e
entrou aos prantos no carro. Ela só
fazia dizer baixinho: "Nunca mais eu
falo com o Agildo!" Coisas da vida.

4Luiza 
Brunet com o Gugu, Hum-

berto e Madeleine Saade vinham
entrando na danceteria. Um cavalheiro
gordo começou a beliscar a Luiza. Ela
protestou. Ele disse uma coisa pesada
para o Gugu. O homem era imenso.
Gugu não pensou duas vezes. Deu um
murro na cara do cavalheiro que berra-
va sem parar: "Eu vou me vingar." Foi
muito chato. Depois o comentário cor-
reu: "O gordo é filho do tabelião de Juiz
de Fora."

50 
Antônio Ferraz estava papeando

com amigos quando apareceu um
jovem de pileque que se atracou em
seu pescoço e começou a cantarolar:

"Ninguém me ama, ninguém me
quer..." Ferraz levou um susto e berrou:
"Sai pra lá. Vai pra longe antes que eu
me enfureça."

60 
mais agitado de todo o grupo:

Aloisio Queiroz, que estava todo de
amarelo. Foi apelidado de Periquito
sem Dono.

7 
No almoço que os Stambowsky
ofereceram na piscina do Hotel

Ritz, a grande piada e deboche ficou
com aquele casal... Da senhora roliça
com o namorado que tem idade de ser
seu.... Sol forte. Todos na piscina. O
casal apareceu preparado para o mais
forte inverno. Ele na base da suéter e
ela usando saia'funil de couro. Ela
aproveitou e mostrou todos os brilhan-
tes que tinha direito. Alguém comen-
tou: "É tudo zircon." A mesma senhora
fez uma verdadeira feira em Juiz de
Fora: comprou lingüiça, queijo-
de-minas e mil outras coisas... Quando
o ônibus voltou, ela ainda parou na
estrada e comprou mais coisas no Ale-
mão. Confesso que morro de pena des-
sa senhora. Ela, que já foi querida por
todos, hoje em dia é motivo de debo-
che. E o fim.

80 
Jack Bell encontrou-se com uma

jovem, ele começou logo com aque-
le seu papo antigo todo o tempo: "Fi-
nalmente encontrei a mulher da minha
vida. Você! Quero sair, te conhecer
melhor. Por que razão não viajamos
para Angra dos Reis na próxima sema-
na?" Ela respondeu: "Porque não tenho
a menor vontade." Eu posso?

9 
Tempo de alegria geral. As garrafas
de uísque que haviam sumido apa-

receram. Ninguém tinha levado. Elas
simplesmente haviam escorregado para
um banco escondido. Todos ficaram
alegres e felizes.

< fl Balanço final: uma viagem engra-
*"çada e muita alegria na Dancete-
ria Factory. Os Stambowsky e o Luiz
Celso de parabéns.

UDeus 
do céu! Como é que eu ia

esquecendo: o Ricardo Bruno, que
nas horas de folga é decorador, desfilou
com a Katia Vita, ambos usando o
mesmo modelo de roupa, preferiram
ficar em um bar afastado onde os
motoristas de caminhão param para
uma cerveja rápida e assistem a um
show de travesti. Local estranho, não?

Vou parar por aqui.
Acho melhor.
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Eduardo Tapajós, Harry e Lúcia Stone, Maria Raquel de Carvalho e Mana
Clara Tapajós. Lúcia e Harry Stone terão convidados logo mais para coquettlno
Rio Palace, em homenagem ao produtor Peter Douglas, filho do ator Kirk

Douglas, que chegou ao Brasil para fazer algumas filmagens no Kio
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Chico Recarey
apresenta:

joroe Sobrai
A voz de Buenos Aires

^NOITES DE
TANGOS

Com o Conjunto
Sextango e os Bailarinos
Gladls e Daniel.

5 De 3." a domingo, às 22,30 h.
% r.I, Domingo a quinta: Crt 10000.00 ;

\
para

dançar com
a orquestra £ £

Av. Mam da Sá, 17 2: 252-4428'252-0966'242-7066 9
Os artistas mais lamosos n a

do mundo voam 3 ti"¦ v H
«5

• João Pinheiro Neto,
Leda Maria D'Avila Pi-
nheiro, Manoel e Maria
de Lourdes Mederiso
convidando para o casa-
mento de seus filhos Lu-
ciana e Mauro Henrique,
às dezoito horas do pró-
ximo dia seis de setem-
bro, na Capela da Reito-
ria da Universidade do
Rio de Janeiro.
•*•*•••••••••

Zilda Novis passando uma temporada na casa de
Petrópolis da Myriam Atalla. Ainda bem que elas
fizeram as pazes e entraram numa ótima.

O Ademar Guerra pensando em passar uma
temporada em Curitiba onde vai dirigir uma peça
com uma multidão em cena: carro, elefantes e mil
outras atrações. A peça é alemã. Espetáculo para o
Guairão. Mas também tem um convite para uma

. viagem pela França e Alemanha. Ele esta em tempo
de indecisão. Não sabe que caminho deve tomar.

Ilka Bambirra muito contente, o seu filho Beto,
que está tomando conta dos negócios da família em
Governador Valadares, passando uma temporada
por aqui. Ele é um rapaz excelente. Ouvi dizer que
ele está pretendendo se casar até o final do ano.
Será?

O Carlos Machado, o grande Machado do show
brasileiro, caminhando tranqüilo por Copacabana.
Não quer mais saber de falar em vida noturna

Lúcifer Barreto muito irritada. Até a data de hoje
seu maridão Barretão ainda não lhe descolou um
trabalho no próximo festival de cinema que. vai
acontecer no final do ano. Ela já avisou ao mando:
"Eu quero. Se vira. Me arranja. Ouviu?!"
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Av. Bartolomeu Milre, 123

Chico Recarey apresenta:

PERI RIBEIRCJ
Show de domingo a quinta-Jeira, às

. 23h Antese depoisda«j5resenta-
.S ção. dance ao som dos cogjuntos

de Eli Arcoverde e Jean Zanone &
Raquel

Reservas: 239-0198

Mengo
Meu telefone tocou.

Era o Renato Pacote:
"Quer me matar, Loy? Já
não chegam os mil abor-
recimentos do dia e você
ainda me chama de vas-
caíno? Assim não é pos-
sível. Sou Flamengo
doente. A história da
bandeira é verdade. Só
que eu não toquei fogo.
Foi uma piada. Sou Fia-
mengo, ouviu!? Quanto à
história das atrizes que
ficam na minha sala,
também é verdade. Mas
só me espera quem não
marca hora. Marcou ho-
ra eu atendo imediata-
mente. Você sabe que eu
tenho muitos assuntos
para tratar. As pessoas
vão chegando e eu estou
ocupado. O troço das
atrizes eu não liguei. Me
chateei de ser chamado
de vascaíno. Foi demais
para o meu coração!
Anota bem, Loy: Mengo,
mengo, Fia-
meeeeeeeeeeengo!"

Tudo bem, Pacote.
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SALA DE ESPERA
Henrique Ramos

HORÓSCOPO Rosângela Alvarenga

CRUZADA
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LAÍS
Parabéns pra você!

Aries
regente:
Marte
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Dia pouco favorável
para as questões afe-
tivas. Seu humor es-
tá mais para o frio e
racional, coração hi-
bernando. Em com-
pensação, possibili-
dade de grandes rea-
lizações no campo
profissional. A chan-
ce que você aguarda-
va pode finalmente
aparecer.

Esta é a Laís Vissoto Garohet,
que hoje completa 11 anos e estu-
da na 5a série da Associação Moder-
na de Ensino (AME), Ilha do Gover-
nador. Seus pais Flávio e Virgínia
desejam toda felicidade do mundo
pra você. 

HORIZONTAIS
A - Técnico de cinema e tevê. B - Intrometer; envolver/ Grande

pedaço de qualquer coisa. C - Pedro (?): personagem humorístico da

TV /Partirei D - Viagem longa, sem destino certo./ América Latina. E
- Símbolo químico do Rádio./ Parte superior e dianteira de um casaco

voltada para fora./ Ministério da Educação e Cultura. F -Consoantes

de Nilo./ Suportar./ Época. G - Sem umidade./ Coleção de carta

geográficas. H - Diz-se da lente de óculos cujas partes superior e
inferior têm distancias focais diferentes./ Nome de mulher I - Prei
negação./ Governar; comandar./ Ou, em inglês. K - Bangu A ético
Clube L - Querida por predileção./ Naquele lugar. M - Fluido sutil que
encheria, segundo os antigos, os espaços situados além da atmosfera
terrestre. N - Representa a terceira pessoa gramatical./ (?) 1 ischer,
atriz.
VERTICAIS

CLÁUDIA
Parabéns pra você!

1 - Ciência que estuda os mecanismos de comunicação e de

controle nas máquinas e nos seres vivos. 2 - Contrário a moral./
Doçura 3 - Símbolo químico do Níquel./ As duas primeiras letras do

alfabeto./ Espécie de roupão branco e de fazenda leve, usado por certos

profissionais. 4 - Período de educação. 5 - Iniciais de Gal Costa./
Confirmar; autenticar um ato ou compromisso. 6 - Via publica./
Discrição; recato que impede que se diga ou se faça algo que ofenda a

decência a honestidade, a modéstia. 7 - Grito de dor./ Qualidade de

feroz 8 - Francês (abrev.)./ Nota musical./ A Prata. 9- Pessoa atingida

de paralisia 
"o 

- Serviço Nacional de Informações. 11 - Pequena peça
íe Seira que gira enftorno de um prego ou um paraluso e serve par
trancar portas. 12 - Em alta velocidade (carro). 13 - Cumprimento*.
Unir por casamento. ___.
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TOURO

regenle:
Vênus

8
21/W

a 20/05

Impotência momen-
tânea para a ação. É
mais aconselhável
esperar melhores
oportunidades para
agir, principalmente
se você está queren-
do começar alguma
coisa. O dia não está
favorável para come-
ços. Aproveite para
ir amadurecendo
suas idéias.

LEÃO

regente
Sol

Si
22/07

a 22/08

Mente calma e equi-
librada, passou uma
fase um tanto agita-
da e você poderá re-
tomar tranqüilamen-
te o ritmo da sua
vida. Ao seu redor,
existem pessoas mui-
to sábias e generosas
que estão lhe aju-
dando muito e você
pode nem estar per-
cebendo. Favorável
para viagens.

SAGITÁRIO
regente
Júpiter

/

22/11
a 21/12

Júpiter hoje recebe
um aspecto inquie-
tante da Lua, o que
poderá trazer insta-
bilidade para o setor
financeiro. Hoje vo-
cê precisará de um
controle maior para
sua tendência à ex-
travagãncia. O di-
nheiro poderá esca-
pulir rapidamente
das suas mãos.

VIRGEM

regente:
Mercúriom

23/08
a22/OÍ

GÊMEOS

regente:
Mercúri.

21/05
a20/Oti

Vênus está conjunta
com Mercúrio, favo-
recendo romances,
noivados e casamen-
tos. Tendência a en-
carar os romances de
uma perspectiva
construtiva e muito
alegre. Há possibili-
dade de encontrar
alguém com quem
tenha uma afinidade
muito especial.

Tendência a abando-
nar um pouco seus
deveres e obrigações
e deixar tudo o que
for chato para fazer
depois. Cuidado para
não cair no exagero
e resolver que algu-
mas das coisas cha-
tas você não vai fa-
zer nunca mais, co-
mo, por exemplo,
abandonar o empre-
go de repente.

CAPRICÓRNIO
regente:
Saturno

tf

22/12
a 20/01

Vida social e conju-
gal favorecidas, ca-
pacidade de estabe-
lecer equilíbrio e
concórdia entre as
pessoas. Você estará
mais sensato e com o
pensamento cons-
trutivo e equilibrado.
Isso se refletirá nas
suas ações. Sensação
geral de bem-estar.

LIBRA

regente:
Vênus

m(\,

23/0.1
a 22/10

Esta fofura que vocês estão ven-
do é a CLÁUDIA VILELA E SIL-
|VA, que é torcedora (sofredora) do
América F.C. e estuda no Instituto
iCultural Imperador, na Praia de
]Mauá. Seus pais corujões, Oseas e
Jordenir, estão muito felizes come-
morando hoje o sétimo aniversário
da Claudinha.

CÂNCER

regente:
Lua

®
21/lXi

a 21/07

Subtração LUIZ CLÁUDIO
Parabéns pra você!

Desfavorável para os
estudos, já que há
uma tendência à dis-
persão. Você está
muito inteligente,
mas distraído. Procu-
re agir com a coope-
ração de outras pes-
soas. Assim, ficará
mais fácil. Não deixe
acumular tarefas,
pois você acabaria fi-
cando tonto.

Fase muito produti-
va e criativa, mas en-
contrará algumas di-
ficuldades para pôr
suas idéias em práti-
ca. Não faz mal. Isso
servirá para amadu-
recê-las. Não aban-
done seus ideais por
encontrar algumas
portas fechadas, e
nem ligue para as pa-
lavras dos pessimis-
tas.

AQUÁRIO

regente:
Urano

**>

Hoje você está mais
escorpiào calmo, responsável e

concentrado e o dia
poderá correr calma-
mente. Os amigos es-
tarão danuo a maior
força para os seus
planos. Ambiente de
trabalho agradável,
bom relacionamento
com colegas, exceto
se estes forem muito
jovens.

21/01
a 13/02

Tendência geral ro-
mântica, a imagina-
ção está muito libe-
rada, assim como a
intuição. Você está
querendo carinho e
aconchego, portanto
seja carinhoso com a
pessoa amada e
coloque-se disponí-
vel às demonstra-
ções de afeto dela.
Hoje, evite lugares
cheios e tumulto.

regenle:
Plutão

1%
23/10

a 21/11

PEIXES

regenle:
Netuno

H
20/02

a 20/03

Podem surgir dificul-
dades e empecilhos
de onde você menos
espera, mas haverá
bastante energia po-
sitiva e otimismo à
sua disposição para
que você, com tato e
diplomacia, contorne
os obstáculos. Evite
discussões inúteis e
brigas por causa de
bobagens.
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Este é o LUIZ
CLÁUDIO DOS
SANTOS DE SAN-
TANA, que hoje
completa 6 anos, e
que mora na Rua
Gilda, 382, Nova
Iguaçu. Papais: Cló-
vis e Janete; mani-
nhos: Anete, Claude-
te e Luiz César. Seu
time: Flamengo.

Fste <¦ um clii.Rra.na esq*..emãticn da posição Uns planetas
,,!,., <) com relação aos siunos Ao lado voce encon ra a

I, , dn ímbolos .* uma explicação sucinta das caracte Is*

[ra"associadas a cada planeta Para fazer voce mesmo o seu

h , s ,.pn procure pr.meiro qual <¦ o planeta regente do seu

s, 
'„„ 

A mt". identifique a posição de|e no mapa Veiaemque
„i.. ,,. ..nrnntra noraue vorf uml./*m estará recebendo

S adelTno VeT le esU ligado a algum outro

n * , elas linhas do centro do mapa Se estiver, voce estará

?èreb ndPoinnú?ncia desse planeta F.sta influínc ¦s^J"»»"
se a linha for cheia, e negativa se for trace ada Por fim.

verifique t» hâ algum planeta ou seu prtpno Mgno. trazendo

[iimbím a sua influCncia

OS PLANETAS
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Responda às perguntas com palavras de 7 letras,

eliminando 2 letras forme a segunda palavra de .> letras; as

2 que sobrarem escreva no canto à direita. Quando tiver

terminado, poderá constatai- que as palavras de 2 loiras, se

lidas verticalmente, formarão o nome de uma famosa
música de Jobim e Vinícius

-Aparecer, mostrar-se /Planta medicinal, bacarija.
- Ralé/Natural de Córsega (fem.).

:í - Devorada, destruída/Lavrada,
¦1 - Aquele que ouve,' Equivalente a duas dezenas
5 -Sonolência/Lei.
(i -Que tem a cor opala/l.iso. sem ondulações.

- Concerto musical à noite/Levantada, erguida
- Ponto de bifurcação/Cabo entrançado de muitos fios.

i) - Ave granívora, de cor cinzenta e bico longo/Antiga
embarcação oriental.
10 - Subordinado. feudatário/Matéria em fusão, despejada
por vulcão (pi.).
11 - Tumor maligno do tecido conjuntivo/Perfume agra-
dá vel.
12 - Proposição/Falecida.

LAÉRCIO
Parabéns pra você!
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È MUITO
FÁCIL

Os quatro cubos
são iguais ao que
está aberto, em des-
taque. Descubra
qual é a soma dos 3
lados de cada cubo
que estão escondi-
dos.

W

O ¦ini +: Auto-expressão, no-
hre/a. hele/a. sorte, alegria.
-: Orgulho, vaidade, ostentação,
opressão, tirania.

LUA + : Receptividade, imagi*
nação, vida doméstica, lernura,
cnntatn com o publico.
-: Instabilidade de humor, flu-
tuação, passividade, negativida*
de.
MERCÚRIO +: Inteligência.
palavras, comunicação, cscrl*
los. pequenas viagens.
-: Nervosismo, inquietação, in*
constância, indecisão, mentira.
fofoca.
Vf NI IS + : Amor, ar.e. pra/er,
harmonia, sorte, satisfação.
-: Preguiça, irresponsabilidade,
fuça da solidão, comodismo.

VlAR II + : Energia, ação, ro-
ragem. competitividade, desejos
fortes, paixão
r Intolerância agressividade
brigas, discussões, violência,
obstáculos.

JÚPITER + : Bem-estar, har-
monla com as pessoas, sorte,
bom humor, facilidade, aludas
-: Excessos, exag.*ros, cofrup*
cão e auto-lndulgêncla.

*

NETl'NO
fe, amor

SATURNO +: )lnteriorÍ7ação,
meditação, trabalho, disciplina,
ambição, submissão ao destino,
a dura realidade
-: Restrição, depressão, escure-
cimento de idéias.

+ : Espiritualidade,
<» próximo, cnm-

preeensão. bondade, despren
.timento de coisas materiais
-: Confusão, dissolução, caos.
medo, desespero. Insegurança.
As coisas escapam do controle.
I endencia a se drogar e a fugir.

URANO +: Inovação, revolu*
tão. mudança drástica, pensa
mento original, gosto pelo que í*
novo e diferenie. inspiração.
-: Arrogância, revolta, anar*
quia, não-respeilo ás regras, es*
centriridadr. ansiedade.

PI.UTÂD +: Sexualidade,
transformações inferiores, frie.
t:\ de raciocínio, intensidade,
penetração em mundos ohscu-
ros, conhecimento profundo da
alma dos seres.
-: Obsessões, violência, morle.
fim, definilivamenle. sem ape-
!açâo. Sadismo, sensação de fai-
Ia de ludo. Ou nada.

Este é o LAÉRCIO
RODRIGUES DA
SILVA JÚNIOR, que
hoje comemora 1
aninho, e que mora
na Rua G, n" 1, casa
2, Conjunto Miéci
mo da Silva, Santa
Cruz. Papais: Laér
cio e Marilene; ir
mãos: Márcio e Mar-
ceio; padrinhos:
Francisco e Cláudia;
Avós corujas: Ma-
noel e Orquídea.

ELAINE PAZELLI
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TÂNIA
Parabéns pra você!
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O desenho é de TÂNIA
APARECIDA FONSE
CA, que hoje completa
10 anos, e que mora na
Rua Floriano Peixoto,
373-B, Petrópolis. Papais:
Edilton e Ana; mana:
Cíntia Paula; prima; Ka-
tiúscia; amigas: Isabela,
Emília e Kate.
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O Festa. Realiza-se hoje, a
partir das 22h, na gafieira
Elite (Rua Frei Caneca, 4,
Centro), a tradicional festa
de Nossa Senhora da Gló-
ria, com procissão interna e.
todos vestidos de branco ou
azul. Tudo acaba às 3 da1
manhã.

B Música.
Em prosse-
guimento à
festa dos 136
anos da Es--
cola de Mú-

sica da Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro realiza-se hoje, às
17h30m, a apresentação dos
conjuntos da própria Esco-.
Ia, no Salão Leopoldo Mi-
guez (Rua do Passeio, 98,
Centro).
¦ Seminário. O Ultraviole-
ta e suas Múltiplas Aplica-
ções é o tema do seminário
que a Sociedade dos Enge-
nheiros e Arquitetos do Es-
tado do Rio de Janeiro rea-
liza, às 18h, na Rua do Rus-
sei, 1, Glória. Falarão, além'
do presidente da entidade,'
engenheiro Afonso Canedo,
os professores Fausto Pe-
reira Guimarães, José Mar-
tiniano de Azevedo Neto,*
Fuad Nassim Melem e
Constantino Arruda Pes-
soa. Após os trabalhos, será
servido um coquetel.
• Começa hoje no Centro
Interescolar Municipal Pa-
dre Leonel Franca o Encon-
tro de Educação Artística
do 21" DEC, organizado pe-
los Distritos de Educação e
Cultura. Hoje, às 13h, fala-
rá o professor Afonso Car-
los Marques dos Santos so-
bre Cirandas, Escolas de
Samba, Folclore e Cultura
Popular. Amanhã, às 8h,
haverá a apresentação da
Experiência de Educação
Municipal na Escola Muni-
cipal Nova Holanda, a car-
go da professora Marília
Pinto de Almeida, e Música
do .11 à 4*' Série, com a
professora Maria do Cario
Gióia. Estes encontros se
realizam, também, na Esco-
Ia Municipal Estados Uni-
dos e no Centro Interesco-
lar MuniQipal Orozimbo
Nonato.
• Termina na Universidade
do Estado do Rio de Janei-
ro (Pavilhão Reitor João
Lyra Filho, no auditório do
11* andar), o Seminário de
Educação para Adultos.
Hoje serão debatidos os se-
guintes temas: A Socializa-
ção do Aluno Adulto, A
Sexualidade Humana e o
Ensino de Adultos e Uma
Metodologia do Ensino de
Adulto. Horário: das 19 às
22h.

Palestra. A professora
Margarida Gouvéa fala ho-
je, às 19h, na Socii - Pes-
quisadores Associados em
Ciências Sociais - sobre
Foucault. Endereço: Rua
da Lapa, 180, salas 504/505.
Entrada franca.

Dança. O Grupo Olorum
Baba Min apresenta, de ho-
je a domingo, no Teatro do
Liceu (Rua Frederico Silva,
86, Praça Onze), o espeta-
culo Procissão. Horários:
de hoje a sábado, às 21h.
Domingo, às 17 e 20h. In-
gressos a Cr$ 3 mil.
• A Rede Manchete de Te-
levisão (Rua do Russel, 804,
Glória), continua realizan-
do a escolha dos membros
de seu corpo de baile. Só
podem participar bailarinos
profissionais, munidos de
seu currículo e duas fotos -
de rosto e de bale. Informa-
ções pelo telefone 285-0033
(ramal 439).

Cinema. Termina hoje no
Teatro Delfin (Rua Humai-
tá, 275), o Ciclo de Cinema
Soviético, com exibição, às
15, 17 e 19h, do filme Outu-
bro, de Serguei Eisenstein.

Debate. Dando continui-
dade ao ciclo de debates
que o grupo Pulo do Gato
promove paralelamente à
apresentação da peça Tela-
ranas, de Eduardo Pav-
lovskv, hoje, após o espeta-
culo fala hoje o teatrólogo
João das Neves.

Livro. Será lançado hoje,
às 19h, na Rua Camerino,
sobrado, o livro A Evange-
lizacão do Negro, do padre
João Manoel Mira. o padre
Joca.

Exposição. Prosseguem
hoje as seguintes exposi-
ções:

Coletiva de Gravuras na
Sala de Exposições Cândi-
do Portinari. na Rua São
Francisco Xavier. 524, Ma-
racanã.

Pinturas e Objetos, de
Athos Bulcão, na Galeria
Saramenha (Rua Marquês
de São Vicente, 52/165).
Aberta até o dia 28 de agos-
to.***-*. Pintura, de Milton Couti-
nho, na Galeria de Arte
Maria Rispoli (Avenida
Atlântica, 4.240/238, Copa-
cabana). Aberta até o dia
25 de aeosto.

CINEMA
Lançamentos
A BALADA DE NARAYAMA - (Narayma
Bushi-Ko) - Fábula - drama rural japonesa.
Tudo se desenrola numa aldeia niponica
onde os costumes ainda são medievais. Pai-
ma de Ouro do Festival de Cannes de 1983.
Realização de Shohei Inamura. Com Sumiko
Sakamoto c Ken Ogala. Veneza (Av. Pas-
teur) e Barra II (Av. das Américas) - 14h30m
- 16h50m - 19hl0m e 21h30m. Comodoro
(Rua Haddock Lobo) - I6h - 18h20m i»
20h40m. (18 anos)

O ELEVADOR SEM DESTINO (The Lilt) -
Um thriller de mistério, suspense e terror
realizado pelo holandês Dick Maass. Um
elevador assassino. Com Huub Stapel e Wil-
leke van Ammlrooy. Copacabana (Av. N.S.»'
de Copacabanu) - 14hl0m - 16h - 17h50m -
19h40m e 21 h30m. Palácio I (Rua do Passeio)
- 13h30m - 15h20m - 17hl0m - 19h e
20h50m. São Luiz II (Rua U" Catete) -
I5h30m-I7h20m-I9hl0me21li. (Manos)

PROMISCUIDADE, OS PIVETES DE KATIA
Ramos (Rua Leopoldina Rego)- 15h - 17h

-19he21h. (18 anos).

MEU PAI. ETERNO AMIGO - Lido II (Praia
do Flamengo) - 15h - 17hl0m - 19h20m e
21h30m. (Manos).

OS EMBALOS DE SÁBADO A NOITE -
Brlstol ((Av. Ministro Edgard Romero)- 15h

I7h - 19h e 21h. Bruni Copacabana (Rua
Barata Ribeiro) - Mh - 16h - 18h - 20h e 22h.

N7 NUNCA MAIS OUTRA VEZ - Bruni
Méier (Av. Amaro Cavalcante) - Mh -
16h30m-19he21h30m.

A GUERRA DOS DÁLMATAS - Art Sio
Conrado II (Estrada da Gávea) - 15h -
16h30mel8h.

YENTL - Art São Conrado II (Estrada da
Gávea)- 19h35m e 22h. (14 anos)

EMANUEIXE E SEUS VlCIOS e O SECRE-
DO DO TESOURO PERDIDO - íris (Rua da
Carioca) - lOh - Mh - 18h e 22h. (18 anos)

OS TRAPALHÕES E O M AGICO DE ORÚZ -
Lido I (Praia do Flamengo) 14h50m - 16h30m
e 18hl0m. (livre)

PARAHYBA MULHER MACHO - Lido I
(Praia do Flamengo) - 19h50m e 21h30m. (16
anos)

- Jóia (Av. N.S. de
16h50m- 19hl0mi»

CLUBE DO SEXO - De Rubem Rey. Com
Zélia Martins, Wilza Carla e Jussara Calmon.
Pathé (Praça Floriano) - I2h - 13h30m - 151i
16h30m - 18h - 19h30m e 21 h. Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro) - 15h - 16h30m - 18h
-19h30me21h. (18 anos).

A FÊMEA DA PRAIA - Orty (Rua Álvaro
Alvim) - I0h30m - 12h - 13h30m - 15h -
lGh30m - ISh - 19h30m c» 21h. Sábado e
domingo a partir das 13h30m. (18 anos)

ENSAIO OE ORQUESTRA - Um filme dife-
rente de Federico Felini. Diz o cineasta: "Não

quis fazer um filme político, mas expressar o
sentimento de mau-estar, de medo, do as-
sombro que nos assola. É um espelho do caos
no qual nos debatemos sem saber como sair".
Leblon II (Av. Ataulfo de Paiva) - Mh -
15h30m - 171) - I8h30m - 20h e 21h30m. (M
anos).

Continuações
BEAT STREET - NA ONDA DO BREAK -
Direção de Stan Lathan. Produção c música
de Harry Belafonte. E muita gente nova (e
desconhecida no Brasil) no elenco. Palácio II
(Rua do Passeio) - 13h30m - 15h30m -
17h30m - 19h30m e 21h30m. Botafogo (Rua
Voluntários da Pátria)- Carioca (Rua Conde
de Bonfim)-15h-17h-l9he21h. (livre).

PAIXÕES VIOLENTAS - (Against Ali Odds)
Um filme de Taylor Hackford (produção e

direção). Com Rachel Ward. Jeff Bridges,
James Woods, Richard Widmark e Jane
Greer. Bruni Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá) - 14h40m - 17h - 19h20m e 21h40m.
Bruni Tijuca (Rua Conde de Bonfim) - Mh -
16h30m - 19h c 2lh30m. (10 anos)

BACANAIS SEM FIM - Vitória (Rua Sena-
dor Dantas) - .3h30m - 15hl0m - 16h50m -
18h30m e 20hl0m. Scala (Praia de Botafogo)

I4h50m - 16h30m - 18hl0m - I9h50m e
21h30m. Astor (Av, Ministro Edgard Rome-
ro) - I6h - I7h40m - 19h20m e 21h e Tlluca
Palace II (Rua Conde de Bonfim) - I4h20m -
16h - 17 h40m - 19h20m e 21 h. (! 8 anos)

INDIANA JONES E O TEMPLO DA PERDI-
ÇÀO - (Indiana Jones and the Temple of
Doom) - Seqüência das incríveis aventuras
do herói que empolgou os espectadores em
Os Caçadores da Arca Perdida (Rlders of the
Los Arkl). Um filme de Steven Spielberg.
Com Harrison Ford e Kate Capshaw. Tlluca
(Rua Conde de Bonfim) - 14h30m - 16h40m -
18h50m e 21 h. Metro Boa Vista (Rua do
Passeio) - Condor Copacabana (Av. N.SrJ de
Copacabana) - Largo do Machado I (Largo
do Machado)- 13hí0m - 15h40m - 17h50m -
20h e 22hl0m. Madureira II (Rua Dagmar da
Fonseca)-I»lh30m-I6h»l0m-I8h.r)0me 2lh.
(14 anos).

BETE BALANÇO - Realização (roteiro e
direção) de Lael Rodrigues. Com Débora
Bloch, Lauro Corona, Diogo Vilela e Maria
Zilda. Odeon (Praça Mahaima Gandhi) -
13h30m - 15h-16h30m - I8h-19h30m e 21 h.

IRoxy (Av. N.Sr* de Copacabana) - São Luiz 1
(Rua do Catete) - Barra lll (Av. das Améri-
•cas) - América (Rua Conde de Bonfim) e
¦Olaria (Rua Uranos) - Ml) - 15h30m - 17h -
18h3üm - 2(lh e 21h30m. Imperator (Rua Dias
da Cruz) - Madureira I (Rua Dagmar da
IFonseca) - líih - 16h30m - I8h - 19h30m e'2lh. (14 anos).

SPLASH - (Uma Sereia em Minha Vida) -
Roteiro de Lowell Ganz e Bruce Jay Fried-
man. Direção de Ron Howard. Com Daryl
Hannah e Tom Hanks. Baronesa (Rua Cândi-
do Benício) - 15h - 17h - 19h e 21h. Rio Sul
(Rua Marquês de São Vicenle) - Mh - 16h -
18li-20he22h. (10 anos)

ZELIG - Um filme-montagem de Woody
Allen. No elenco Woody Allen e Mia Farrow.
Leblon I (Av. Ataulfo de Paiva) e Opera I
(Praia de Botafogo) - Barra I (Av. das Améri-
cas) - 15h30m - I7h - 18h3üm - 20h e
21 h30m. (livre)

LA NAVE VA - O mais recente Federico
Felini. Studio Gaumont Copacabana. (Rua
Raul Pompéia) - I4h30m - 17h - 19h30m e
22h. (Manos).

KANNY E ALEXANDRE - (Fanny and Ale-
xandre) Um filme de lngmar Bergman. Com
os atores-mirins Pernilla Allin e Berlir Guve
e mais Ewa Froillng. Gunn Wallagren, Jean
Malsio, Kulle, Erland Josephson e Jarl Kulle,
Studio Gaumont Catete (Rua do Catete) -
16h30me20h. (16 anos).

MEMÓRIAS DO CÁRCERE - Adaptação das
admiráveis narrativas do escritor Gracilianu
Ramos. Roteiro e direção de Nelson Pereira
dos Snlos. Com Carlos Vereza, Glória Pires.
Jofre Soares, Ligia üiniz. Jorge Coutinho e
Procópio Mariano. Art-Copacabana (Av. N.
S. de Copacabana) Art-Tlluca (Rua Conde de
Bonfim) Art-Méler (Rua Silva Rabelo)
I4h30m - 17h45 e 21 h. Art-Madureira (Shop-
ping Center de Madureira) - Mh - I7hlí)m e
20h30m. (16 anos).

ELISA, VIDA MINHA
Copacabana) - 14h30m
21h30m. (Manos).

PORKY'S - Opera II (Praia de Botafogo) -
MhlO - 16hl0m - 16h - 17h50m - 19h40m e
21h30m. (18 anos)

EXCALIBUR - Coral (Praia de Botafogo) -
16h30m- 19h e21h30m. (18 anos)

AS AVENTURAS DE PETER PAN
Luiz II (Rua do Catete) ãs 14h. (livre)

São

Baixada
PAZ (Caxias) - BETE BALANÇO
- 13h30m I6h30m e 19h30m.,

- (14 anos)

CENTER I (N. Iguaçu) - BEAT STREET -
NA ONDA DO BREAK (livre) - 15h - 171) -
19he21h.

Niterói
NITERÓI - SEXO MODERNO - (18 anos) -
14l)20m - 161) - 17h40m- I9h20m e 211).
CINEARTE UFF - NO LIMITE DA REALI-
DADE- (14 anos)- 151) - I7h - 191) e 211).

CENTRAL - O ELEVADOR SEM DESTINO
- (14 anos) - Mhlüm - I6h - 17h5l)m -
19h40me2Ih30m.

Petrópolis
PETRÓPOLIS - O ELEVADOR SEM DESTI-
NO- (14 anos)- I5h30m- 17h20m- I9hl0m
e21h.

I). PEDRO - TARA DE COLEGIAIS - (IX
anos)- I5h-16h30m- I8h-19h30m e2lh.
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A RO
Estréia
AUTO DASSETE LUAS DE BARRO-Texto
e direção de Vital Santos. Apresentação do
grupo Feira de Tealro Popular. Teatro Glau-
ce Rocha. Av. Rio Branco, 179. Tel.: 224-2356
Horário: de 3" a 6« feira, ãs 211). Sábado: 20h e
221). Domingo: 181) e 21h. Ingressos: CrS 3000.
Até dia 2.

Reapresentações
SHOGUN
Machado)
anos).

Largo do Machado II (Largo do
- I5h20m - IShlOm e 21h. (14

TARA DE COLEGIAIS - Rex (Rua Álvaro
Alvim) - 12h - 14h55m - I7h50m e 19h2()m
Sábado e domingo a partida.» i:ih30m. (18
anos)

INFIELMENTE TUA - Ricamar (Av N. S. de
Copacabana) - Mh - 15h50m - 17h4üm -
19h30me21h20m. (16 anos).

SAHARA - Coper Tijuca (Rua Conde de
Bonfim) - Palácio (Campo Grande) - I5h -
17h-19he21h. (10 anos)

MONTENEGRO - PORCOS E PÉROLAS -
Coper Botafogo (Rua Voluntários da Pátria)
-I5h-17h-19he21h.

SOU OU NAO SOU
e 22h30m

Drlve-ln (Lagoa) - 20h

AS DUAS FACES DA FELICIDADE - Cine-
ma I (Rua Prado Júnior) e Palaundu (Rua
Senador Vergueiro) - 14h50m - I6h30m -
18hl0m - I9h50m e 21h30m. (16 anos).

Zona Sul
BREJHNEV JANTA SEU ALFAIATE - Co-
média de Joáo Bethencourt. Direção de José
Renato. Com Cláudio Corrêa e Castro, Dirce
Mlgliaccio, Felipe Wagner, Rogério Cardoso
e Arthur Costa Filho. Tealro da Praia. Rua
Francisco Sá. 88. Tels.: 287-7794 e 267-7749.
Horário: 4" a 6» feira, às 21hl5m. Sábado: 20h
e22h:<0m. Domingo: 18h e 21 hl5m. Vesperal:
5a feira, ás I7h. Ingressos: CrS 6000 e CrS
4000. 6» feira e sábado: CrS 7000. Vesperal CrS
4000

0 BEIJO NO ASFALTO - De Nelson Rodri-
gues Direção de Buza Ferraz. Com St&nio
Garcia. Ivan Cândido, José de Abreu e Gilda
Guilhon. Teatro Gláucio Gil. Praça Cardeal
Arcoverde. Tel.: 237-7003. Horário: de 4' a 6"
feira, às 21h30m. Sábado: 20h e 22h e domin
go: l!)h e 21h Ingressos: CrS 7.000 e CrS 4.000.
Sábado: CrS 7.000.

IRRESISTÍVEL AVENTURA - Textos de
Amor de Dom Pcrlimollm com llelise em Seu
Jardim de Frederico Garcia Lorca, O Oráculo
de Arthur Azevedo. A Dama da Varanda de
Tennessee Williams e O Urso de Tchekhov.
Tradução de Marcos Ribas de Faria. Direção
de Domingos de Oliveira. Com Dina Sfal,
losé Mayer, Thelma Reston e Hélio Ary.
Teatro Caciida Becker. Rua do Catete. Hora-
rio: 5" feira: 17h e 21h. 6' feira: 21h. Sábado
20h e 22h30m. Domingo: 18h e 21h.

I.ORENZACCIO - De Alfredo de Mussel
Tradução e direção de Paulo Reis.Com Betty
Gofman, Ernesto Piccolo e Use Rodrigues.
Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel, 440.
Tel: 275-66115. Horário: 3' feira a domingo às
21h30m. Ingressos: 3a a 5" feira: CrS 4.000. 6'
feira a domingo: CrS 6.000.

HORÁRIO NOBRE De Franz Xaver Kroetz.
Com Vilma Dulcetti. Tealro da Aliança Fran-
cesa de Botafogo. Rua Muniz Barreto, 730.
Horário: 6* feira: 2lh c sessão h meia-noite.
Sábado: 201) e 22h30m. Domingo: I8h e 21h.
I ngressos: CrS 5.000 e CrS 3.500.

APESAR DE TUDO - De Fernando Berto
Direção de Tomil Gonçalves. Com Millon
Gonçalves, Regina Vianna. Wanda Stefânla,
Clemente Vizcaíno e Valéria Belpv. Teatro
Delfin. Rua Humaitá. 275. Tei.: 266-4396
Horário: 5' e 6* feira, as 21h. Sábado: 20h e
22h. Domingo: 18h30m e 2lh Ingressos:5J.6'
feira e domingo: CrS 7.000 e CrS 5.000. Sába-
do: CrS 7.000.

FELIZ ANO VELHO- De Alcides Nogueira
Baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva.
Direção de Paulo Betti Com Adilson Barros.
Chrístiane Rando e Denise Del Vecchio.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais.
824. Tel.: 247-9794. Horário: 4" a 6" feira, is
21 h Sábado: 20h e 22h30m e domingo: 18h e
21h. Ingressos: CrS 7.000 e CrS 5.000. fi5 feira e
sábado: CrS 7.000.

O INOCENTE - De Sérgio Jockyman. Dire-
çáo de Antônio Gigoneto. Cnm Luiz Carlos
Arutin, Camilo Beviláqua e Rubens Rollo
Teatro Planetário da Gávea Rua Padre I.eo-
nei França. 240. Tel.: 274-0096. Horário: de 4'
a 6** feira: 21h.*t0m. Sábado: 20h e 22h30m.
Domingo: I8h30m e 21h30m. Ingressos: CrS
4.000

FREUD - NO DISTANTE PAlS DA ALMA -
De Henry Denker. Direção e traduçào de
Flávio Rangel. Com Edwin Luizi. Anclê Pe-
rez, Adriano Reis e Wanda Lacerda Teatro
Clara Nunes. Rua Marquês de São Vicente.
52 Tel.: 274-9696. Horário: de 3» a 6' feira às
21h. Sábado: 20h e 22h30m. Domingo: 18h e
21h. 5' feira às I7h Ingressos. CrS 5.000 e CrS
3.000. 6* feira e sábado: CrJ 5.000

ESCOLA DE MULHERES - De Moliêre
Tradução, adaptação e direção de Domingos
de Oliveira. Com Jorge Dória, Guilherme
Karan. Cássia Foureaux e Daniele Eça Tea-
tro Copacabana. Av. N' Sr* de Copacabana.
291. Tel.: 257-0881. Horário: 4' a 6' feira:
2!hl5m. Sábado: 20h e 22h30m Domingo:
18h e 21 h. Vesperal; 5' feira: 17h. Ingressos:
CrS 6.000 e CrS 4.000. Sábado: CrS 7.000.

TIO VÂNIA - Direção dc Sérgio Britto. Com
Armando Bogus. Rodrigo Santiago, Christia-
ne Torloni. Denise Weinberg, José de Freitas,
Lícia Magna, Norma Geraldy e Nildo Paren-
te Teatro dos Quatro. Rua Marquês de Sào
Vicente, 52. Tel.: 274-9895. Horário: de 4' a 6*
feira às 21h30m. Sábado: 20h e 22l)30m
Domingd: 18h e 21h. Ingressos: 4J, 5' feira e
domingo: CrS 8.000 e CrS 6.000. 6' feira: CrS
7.000 e sábado: CrS 8.000. ,

LÉO E B1A - Direção de texto de Oswaldo
Montenegro. Com Oswaldo Montenegro, Isa-
bela Garcia, Mongol, José Alexandre. Mada-
lena Salles e Deto Montenegro. Teatro Van-
nucei. Rua Marquês de São Vicente, 52. Tel.:
239-8595. Horário: de 4» feira a domingo, às
19h30m. Ingressos: 4' e 5" feira: CrS 5.000. 6'
feira edomingo: CrS 6.000. Sábado: CrS 8.000.

EXTREMOS - De William M astrosimone.
Direção de A mir H addad Tradução e adapta-
ção de Carlos Eduardo Dolabella. Com Pepi-
ta Rodrigues, Carlos Eduardo Dolabella, Eli-
zabeth Hartman e Beth Goulart. Teatro da
Lagoa Av. Borges de Medeiros. Horário: de
3» a 6* feira às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h.
Domingo: 18h e 21h. Ingressos: CrS 6.000 e
CrS 4.000. Sábado: CrS 7.000.

TELERANAS - De Eduardo Pavlovsky. Tra-
duçáo de Maria da Glória Ribeiro da Silva.
Direção de Axel Ripoll Hamer. Com Beti
Rabetti, Expedito ParTcira, José Humberto e
Luis Carlos Nino. Teatro Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63. Horário: de 4Í feira a
sábado, às 21h30m. Domingo: 201). Ingressos:
CrS 6.000 e CrS 4.1X10. Sábado: CrS 6.000

BRINCANDO EM CIMA DAQUILO - De
Dario Fo e Franca Rame. Direção de Roberto
Vignati. Tradução de Roberto Vignati e Mi-
chele Picoli. Monólogos com Marília Pera.
Teatro Senac. Rua Pompeu Loureiro, 45. Tel.:
256-2641. Horário: de 4» a 6»* feira, às 21h.
Sábado: 20h e 22h. Domingo: I8h e 21h.
Ingressos: 4J e 5" feira: CrS 5.000. 6a feira e
sábado: CrS 10.000. Domingo: CrS 8.000.

Centro
SEDA PURA E ALFINETADAS - De Leilah
Assunção e Clodovil Hernandez. Direção de
Odavlas Petti. Com Clodovil Hernandez,
Lady Francisco, Hílton Have, Jalusa Barce-
los, Bruno Barroso, Susie Hahn e Marcelo
Altomar. Teatro Ginástico. Avenida Graça
Aranha, 187. Tel.: 220-8394. Horário: de 4»
feira a sábado 2lh30m. Domingo: 191). 5'
feira as 17l)30m. Ingressos: CrS 7.000 e CrS
5.000. 6a feira e sábado. CrS 7.000. 5a feira
(sessão das 17h30m0 CrS 5.000.

A DIVINA SARAH - De John Murrell. Tra-
duçâo e direção de João Bethencourt. Com
Tônia Carrero e Cecil Thiré. Tealro Maison
de France. Av. Presidente Antônio Carlos.
Horário: 4a feira, às 201). 5a feira 17h e 20h. 6"
feira 21h. Sábado: 20h e 221). Domingo: 18h e
20h. Ingressos: CrS 8.000 e CrS 5.000. fi" feira e
sábado: CrS 8.000.

A VENERA VEL MADAME GONEAU - De
João Bethencourt. Direção de Paulo Afonso
de Lima. Com Débora Duarte, Otávio Augus-
lo, José Augusto Branco, Narjara Turetta.
Teatro Mesbla. Rua do Passeio. Horário: 4",
5a, 8' e domingo: 21h. Sábado: 201) e 22h30m.
Vesperal: 5a feira: I7h e domingo: 18b. In-
gressos: 4^ feira e domingo: Cr$ 5.000 e Cr$
4.000, fi" feira e sábado: CrS 6.000. Vesperal de
5a feira: CrS 4.000.

Teatro/Revista
MIMOSAS JA - Direção de Brigitte Blair.
Com Camlle, Alex Mattos, KlriakieFuJIca de
Holiday - Tealro Brigitte Blair - Rua Miguel
Lemos, 51 - Tel.: 521-2955 - Horário: de 4'
feira a domingo às 21h30m Domingo vespe-
ral: lSh.iOm. Ingressos: CrS 4.000.

APOTEOSE GAY- Revista musical de Geor-
gia Bengston. Direção de Carlos Wilson.
Com Geórgia Bengston. Marlene Casanova,
Samantha, Desirée, Elaine e Cristina Scher.
Os bailarinos Luiz Carlos Machado e Alexan-
dre Mendonça. Teatro Alaska. Av. N.S. de
Copacabana. 1.241. Tel.: 247-9842. Horário: 3"
a 6a feira: 2lh30m. Sábado: 22h e domingo:
191) e 21h30m. Ingressos: CrS 5.000. Sábado
CrS 6.000.
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PASSANDO BATOM - Apresenlação de Jane
Di Castro. Texto e direção de Ney I.alórraca.
Participação da Orquestra ITAngelo. Cassino
Rio - Rua Alcino Guanabara, 5. Cinelándia.
Tel.: 262-3311. Horário: 3a a 5a feira, às 23h. 6a
feira e sábado à meia-noite, Ingressos: 3a a 5a
feira: CrS 2.500. «a feira e sábado: Cri 3.000

GOLDEN RIO - Apresentação de Cirande
Othelo, Watusi e grande elenco Scala Rio,
Avenida Afrânio de Melo Franco, 296. Le-
blon. Telefone: 239-444H. Horário de domin-
go a quinta, às 23 horas, couvert a Cr$ 25 mil.
Sexta, sábado e véspera de feriado, à meia-
noite, couvert a Cr$ 30 mil. No mezanino,
diariamente, Cr$ 20 mil.

UM GORDOIDAO NO PAlS DA INFLAÇÃO
- Texto de Jó Soares e Armando Costa.
Apresentação do humorista Jó Soares. Tea*
tro Casa Grande - Av. Afrânio de Melo
franco, 290. Tels.: 239-4046 e 259-6948. Hora
rio: 4J a fi'' feira às 21h30m. Sábado 2üh e 22h.
Domingo:21 h. Ingressos: CrSH.OOO.

A DANÇA DOS SIGNOS - Apresentação de
Oswaldo Montenegro. Participação de Mon
gol, José Alexandre e Madalena Sales. Teatro-
Vannucci. Rua Marquês de Sào Vicenle, 52.
Tel.: 239*8595. Horário: de 4'' feira a domingo,
às 21h30m. Ingressos: 4a e 5a feira: CrS 5.000.
(iJ feira e domingo Cr$ 6.000. Sábado. CrS
8.000.

DESUNO DE AVENTUREIRO - Apresenta-
ção de Ney Matogrosso. Circo Cósmico. Av.
Presidente Vargas - Cidade Nova. Tel.: 273-
0890. Horário: 4* feira a sábado, às 21 h.
Domingo. I8h. Ingressos CrS 4.000 e CrS
10.000

ASA BRANCA - Apresentação do argentino
Jorge Sobral. Av. Mem de Sá, 17. Tel.: 252-
0960. Horário: de 31 feira a domingo, às 23h.
Ingressos: CrS 10.000. 6a feira e sábado. CrS
15.000.

GOSTOSO MESMO Ê MULHER - Apresen-
tação de Solange Mascarenhas, Alice Dantas.
Clrjvis Gierkens e Selma Costa. Participação
de Cole. Cine-Show Madureira. Av. Ministro
Edgard Romero. Tcl.: 359-8266. Horário: de4a
feira a domingo, às 211). Ingressos: CrS 5.000

SÉRIE INSTRUMENTAL - Apresenlação do
grupo Oficina Instrumental Uakti. Sala Sid-
ney Miller/Funarte. Rua Araújo Porto Ale-
gré. 80. Horário: de 3' feira a sábado, às 21 h.
Ingressos: CrS 2.000. Até dia 18.

A HORA DA ESTRELA - Apresentação de
Maria Bethânia Canecão Av Venceslau
Brás. Horário: 4* e 5' feira: 21h30m. 6' feira e
sábado 22h30m Domingo: 20h. Ingressos:
12.000. CrS 10.000 e CrS 8 000

O CANTO DO Tlf. - Apresentação de Dona
Ivone Lara e o Conjunto Exporta Samba.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais.
824. Tel.: 247-9794. Horáno. 2a e 3' feira, às
21h30m

DA COR DO BRASIL - Apresentação de
Alcione. Teatro João Caetano. Praça Tira-
dentes. Horário: de 2' a 6' feira, às 19h.
Ingressos: CrS 1.500

CLARA SANDRONL BANDA E CORO -
Apresentação da cantora. Sala Funarte Sid-
nev Miller. Rua Araújo Porto Alegre, 80.
Horário de 3* feira a sábado às 18h30m
Ingressos: CrS 2.000 Alé dia 25

20 TV EDUCATIVA

09:00 - Ginástica Infantil
09:30 - Qualificação Profissional
09:45 - Patati-Patatá - Programa Infantil
10:00-Jornal do Porquê - Telejornallsmo

Infanto-luvenil
10:15-Daniel Azulay - Programa Educati-

vo Infantil
10:40-As Aventuras do Tio Maneco - O

Homem de Pedra
11:05 - Plim-Plim e a Janela da Fantasia
11:30 - Aprenda Inglês com Música
12:00 - Telecurso 1» Grau - História
12:15 - Telecurso 2* Grau- Geografia
12:30 - TVE Notícias

. 13:00 - Música do Mundo - Música de Bali
13:30 - Os Mais Belos Desenhos
14:00 - Patati-Patatá - Programa Infantil
14:15 - Dicas - Noções de Economia Do-

mestiça
14:30 - Corpo Humano I - As Artérias
15:00 - Aprenda Inglês com Música
15:30- Ginástica Infantil
16:00 - Sítio do Picapau Amarelo

16:30 - Qualificação Profissional
16:45-Jornal do Porquê - Telejornallsmo

Infanto-juvenil
17:00 -Daniel Azulay - Programa Educati-

vo Infantil
17:25 - Plim-Plim e a Janela da Fantasia
17:50-As Aventuras do Tio Maneco - O

Homem de Pedra
18:15 - Dicas - Noções de Economia Do-

mestiça
18:30 - Atenção Professor -O 2> Grau em

, Foco
19:00 - Qualificação Profissional
19:15 - Telecurso 25 Grau-Geografia
19:30 - Telecurso 1« Grau -História
19:45 - Esporte Hoje
20:00- Isto é Hollywood
21:00-Museus - Congonhas do Campo e

Mariana
22:00- 1984-Notícias
23:00 - Chão de Estrelas - Olivia Byington
00:00 - Conversa de Fim de Noite

4© REDE GLOBO

06:30 - Telecurso 2» Grau
06:45 - Telecurso I» Grau
.07:00 - Bom Dia Brasil
07:30 - Bom Dia Rio
08:00 -Sítio do Picapau Amarelo - O Pé de

Feijão Mágico
08:30 - Balão Mágico
12:30 - Globo Esporte
12:45 - RJ TV
13:00 - Hoje
13:30-Vale a Pena ver de Novo - Água

Viva
14:45 - Filme

'
16:45-Sítio do Picapau Amarelo - O Vis-

conde de Sabugosa
17:20 - Caso Verdade - Separação Litigiosa
17:50 - Amor com Amor se Paga
18:45 - Vereda Tropical
19:45 - RJ TV
19:55 - Jornal Nacional
20:25 - Partido Alto
21:20 - Chico Anysio Show
22:15-Shogun
23:00 - Jornal da Globo
23:20 • RJ TV
23:30 - Os Gols da Rodada
23:45 - Filme

A fj\. REDE MANCHETE

.12:05 - Programação Educativa
12:30-Circo Alegre
14:30 - Manchete Shopping Show
16:30 - Clube da Criança
18:30 - FM TV - Programa Feminino
19:15 - Manchete Panorama
19:40 - Manchete Esportiva

20:10 - Jornal da Manchete
21:30 - Conexão Internacional
22:15 - Manchete Esportiva - Olimpíadas 84

- (festa de encerramento)
00:15 - Jornal da Manchete - 2*» Edição
00:45 - Frente a Frente

<•> REDE BANDEIRANTES

07:15 - Qualificação Profissional
07:30 - TV Criança - Infantil
10:00 - Ela - Programa Feminino
11:55 - Hoa Vontade - Religioso
12:00- Esporte Total
12:15 - Amor -Musical
13:00 - TV Criança - Infantil
18:00-Olimpíadas 84 - (festa de encerra-

mento)

19:00 - Momento do Esporte
19:15-Jornal do Rio
19:30 - Jornal Bandeirantes
20:00 - Brasil Urgente
21:15 - Essas Mulheres Maravilhosas
23:15-Jornal da Noite
23:25 - Dinheiro - Indicadores Econômicos
23:30 - Filme

J/ kWfjriGn*"
REDE RECORD

09:00
09:30
10:00
10:30
1 1 :()()
11:15
11:30
12:0(1
13:30
13:45
14:00
15:00
16:00

Igreja da Graça
Tele-Escola
Aventura aos 4 ventos

O Mundo é Pequeno
Cozinhando com Arte

Bola Cheia
Em Tempo de Milost
Record em Notícias

À Moda da Casa
Axé
Programa Já
Daniel Boone
Joe, o Fugitivo

16:30 - Férias no Acampamento
17:00 - O Regresso de Ultraman
17:30- Ultraman
18:00- Vibração
18:30-Vídeo Break
19:00 - Vídeo Clip
20:00 - Os Pioneiros
20:57 - informe Econômico
21:00-Bang-Bang à Italiana - O Retorno

deClint
23:00 - Encontro Marcado
00:05 - Além da Imaginação

© TV STUDIOS

07:0(1-Ginástica
07:30 - O Vira-Latas
08:00 - Clube do Bozo
08:05 - Pernalonga
08:25 - A Pantera Cor-de-Rosa
08:45 - O Cachorrinho Droopy'09:00 - A Turma do Tom & Jerry
09:20 - Toro e Pancho
09:30 - Cobrinha Azul
09:40 - Inspetor
09:50 - A Turma do Pica-Pau
10:00 -Pernalonga
10:20 -Papa-Léguas
10:25 - Popeve
10:55 ¦ Clube do Mickev
12:00-Sessão do Meio-Dia
12:30 - O Pica-Pau

13:00-Clube do Mickey
13:25 - A Pantera Cor-de-Rosa
13:35 - Mr. Magoo
14:10 • O Inspetor'14:25 - Clube do Bozo
14:30 - Amor Cigano
15:30- Razão de Vivei
16:00- Anjo Maldito
16:30-Show da Tarde
18:15 - Chispita

,19:00 - Meus Filhos, Minha Vidi
19:45-Chispita
20:30 - Meus Filhos, Minha Vida
21:20 - Super Máquina
23:30 - Noticentro
0():.'i() - As Prisioneiras

TV Globo
14:45 - O MENINO E O DELFIM -

(Fiipper) - EUA, 1963, direção de James
Clark. Com Luke Halpln, Chuck Connors,
Kathleen Magulre, Fiipper e Connies Scott.

Um garoto (Halpin) salva a vida de um
golfinho ferido e O animal se torna seu
amigo e fiel companheiro de aventuras.

23:45 - RELÍQUIA MACABRA - (The
Maltese Falcon) - EUA IMI, direção de
John Huston. Com Humphrey Bogart,
Mary Astor, Peter Lorre, Sydney Greens-
treet, Gladys George, Barton MacLanc,
Ward Bond, Elisha Cook Jr. e Lee Patrick.

Após o assassinato de seu sócio, o dele
tive Sam Spade (Bogart) é contratado por
um misteriosa mulher (Astor) para investi-
gar o desaparecimento de sua irmã. envol-
vida no roubo de jóia preciosa.

TV Bandeirantes
23-30 - NA VORAGEM DE UMA PAI-

XAO - (The Unguarded Moment) - EUA,
1958, direção de Harry Keller. Com Esther
Williams, George Nador. John Saxon, Ed-
ward Andrews, Les Tremayne, Jack Al-
bertson, Dani Craync, John Wilder, Ed-
ward G. Platt, Eleanor Audley e Robert B.
Williams.

A professora de música Lois Conway.
depois de receber numerosos bilhetes anõ-
nimos indiscretos, surpreende um de seus
alunos, Leonard Bennett. uma noile em

sua casa. Ele escapa e Lois não consegue
convencer o diretor da escola que o autor
de tais mensagens é o herói do time de
futebol de alunos. O caso passa a ser
investigado por um detetive, Harry Gra-
ham, amigo da professora, que, ao mesmo
tempo, busca um assaltante assassino.

m
Esther Williams

Na Voragem de uma
A programação é de responsabilidade das emissoras de TV

está em
Paixão
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Em Tempo ganha
novo patrocinador

Roberto Milost tem no-
vo patrocínio para o pro-
grama Em Tempo, da Re-
cord, que bancará tam-
bém parte da produção. A
partir de setembro, o pro-
grama será reformulado e
o cenógrafo Thimoteo
Krainovich entrega hoje
os desenhos dos novos ce-
nários. Outra aquisição
para o time de apresenta-
dores foi a da Jane Lopes
Sampaio, que, às quartas-
feiras, falará sobre as pe-
dras preciosas brasileiras.

Kelly grava
Gente do Rio

Nesta sexta-feira, nos
estúdios da Magnus VT,
João Roberto Kelly grava-
rá seu programa Gente do
Rio, em ritmo de coquetel
com muitos convidados
de várias áreas do meio
artístico. O programa será
transmitido também na
Record de São Paulo, on-
de Kelly está fazendo o
Clube do Piano.
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Rubens tlt' Falco

Mesmo gravando a série Viver a
Vida, de Manoel Carlos para a Manchete,
Rubens de Falco já acertou sua contrata-
ção com a Globo, que o quer para um dçs
principais personagens da nova novela
das 20h, a ser escrita por Gilberto Braga e
dirigida por Dênis Carvalho. Rubens fará
par romântico com Glória Menezes.

Xuxa fala de Patríciu e Luciano na Record

Xuxa fala, no Já, do
Clube da Criança

A direção da Manchete autorizou Xuxa a participar
do Já, de José Antônio, para uma entrevista. Nela ela
falará até do Clube da Criança, uma vez que na Record
se pode falar de qualquer emissora. Para o Clube do mes

dezembro, Xuxa já está gravando em ritmo de muito
convidados. Entre eles destacam-se Jorge 

Ben, Sáe

Guarabira, Adelaidy di Nissa e os conjuntos Barão
Vermelho, Roupa Nova e Absyntho.

Globo renova com
Yoná Magalhães

Mesmo antes de termi-
narem as gravações de
Amor com Amor se Paga,
Yoná Magalhães foi cha-
mada pela direção geral
da Globo para renovar seu
contrato, em bases milio-
nárias, até o final de 85.
Ela ainda não tem o próxi-
mo trabalho definido, o
que prova que sua volta se
deu com força total.

Especial de
Betty vai

ao ar dia 27
Está marcada para

o dia 27 a exibição*
do especial de Betty
Faria, dirigido por
Augusto César Van-
nucci. No programa
estão vários amigos
de Betty que tiveram
influência em sua
carreira. Entre eles,
Norma Bengell,
Carlos Leite, Ney
Latorraca, Aríete
Salles, Fúlvio Stefa-
nini e Francisco Mi-
ani.
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Norma é uma das convidadas de Betty

Chão de
Estrelas vai

sair do ar
A direção da TV

Educativa já está pre-
parando sua progra-
mação de 85 e o pro-
grama Chão de Estre-
las, que muita força
tem dado à Música Po-
pular Brasileira, sairá
do ar terminando o seu
ciclo de apresentações
em dezembro. O Chão
que irá hoje ao ar enfo-
cará a vida de Olívia
Byington e terá a par-
ticipação de Turíbio
Santos e Luizinho Eça.
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Olívia e Luizinho estão no Chão de hoje
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Gladys Sipriano
FOFOCA

O Guilherme Pereira anda dando berros e pulos de
felicidade com a linha de produtos de beleza que
criou para lançar com as roupitas que levam seu
nome. Na passarela, muitas estrelas estarão mos-
trando tudo. • Domingo, Leina teretetê Krespi, toda
de verde, tal qual um periquito, tomava seu chope
com Mirthes Paranhos, que estava pendurada em
imensos brincos de coral, e Arlindo Rodrigues, todo
serelepe com o seriado Marquesa de Santos. • Dedé
Santana mudou-se para Ilha da Gigóia com toda a
família. Sua casa tem piscina e tudo o mais. Coitado,
0 trapalhão não sabe que aquela llta anda sendo
assaltada a toda a hora e os ladrões levam os roubos
em barquinhos. Cruzes. • Clodovil saracoteou tanto
nos bastidores da Manchete que acabou ganhando
hospedagem da emissora no anexo do Copacabana
Palace. Ué! O Clô náo andou anunciando pra todo o
mundo que tinha alugado uma baita casa com
piscina, sauna e campo de tênis em São Conrado? Eu
hein! Falar todos sabem. Mas na hora de mostrar os
babados é que são elas. Quá, quá, quá e quá. • Lady
Francisco, a cada dia que passa fica mais jovem e
linda. Quero saber este segredo com urgência pois
também quero cuidar da minha carcaça. Hum!
Babados, babadinhos e babadões. • Lúcia Alves anda
toda eufórica com as cartas que recebe dos fãs,
mesmo sem estar no ar. Elazinha, no momento, está
em Araras terminando sua casa de campo. Um luxo
de atriz! • Tereza Sodré tomou tanto banho de sol
neste úítimo final de semana que está tostadíssima
feito um camarão seco. Cruzes! • 0 elenco e técnica
do seriado Marquesa de Santos estará hoje à noite
no Brasileiríssimo, para confraternização. Todos es-
tão satisfeitos com o trabalho realizado.
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Lúcia Alves

-^ ILBERTO Martinho ficou tonto de
felicidade ao ver suas duas rebentas

JTAndréa e Patrícia classificarem-se nos
primeiros lugares em mais uma eliminatória do
concurso Menina do Rio, na discoteca Circus.
Clóvis Schinaider, todo frenético, faz a seleção
geral. Agora, o Martinho torce para que uma
das duas gatinhas ganhe o concurso. Eta lelê!
Um baita churrasco já está prometido, caso a
vitória aconteça.
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ODO risonho tal qual Sílvio Santos dos
bons tempos de ibope alto da TV
Studios, o cantor Nahim chegou ao

Teatro Fênix para gravar o Cassino do
Chacrinha. O mocinho esperava receber muitos
abraços e, quando viu que nada pintava, num
repente frenético subiu na cadeira da
maquiladora Pepéia para gritar bem alto que
estava fazendo aniversário. Eu, hein! Elezinho
queria que os globetes adivinhassem?
*¦*-*-*-* 

•••••••••••••••••••••<

trapalhão Zacarias revolucionou a
poderosa TV Globo com um liquido

„ denominado embrião do pinto, que,
segundo elezinho, faz voltar os encantos
perdidos com o tempo. Imaginem vocês,
amadérrimos leitores, que o milagroso liquido
anda até pela mesa dos poderosos, isto sem
falar no Mauro, chefe das costureiras, que se
entope do danadinho e ainda obriga o
maquilador Cly usá-lo. Quá, quá, qua e qua.
Que tal coisita não seja mais uma trapalhada do
Zacarias. Sera? Não sei de nadinha e nem quero
saber. Não preciso destes babados Anacleto,
meu lerdo mordomo, traga correndo meus sais
da Tailândia. Cruzes!

Eles & eu

CidMoreira
Cid Moreira é realmente um cara muito calmo,

muito quieto, muito na dele. Conheci-o através de
seu irmão Célio - outro locutor excelente - o famoso
Sombrinha dos tempos dourados da TV Excelsior.
Depois em uma sauna comum que freqüentávamos,
fiquei conhecendo melhor o Cid. Seu grande hobby:
o tênis O outro é falar muito pouco fora das suas
atividades. Taí um cara que soube valorizar sua
profissão. Qualquer jingle ou spot custa muito caro
na voz de Cid Moreira. E ele se dá ao luxo de recusar
produtos que não sejam compatíveis com sua posi-
ção Cid Moreira exala credibilidade. Esta é sem
dúvida sua grande arma. O resto vocês ouvem. O que
me deixou espantado foi saber que o Cid é avo de um

garotão com quase 10 anos. E curte-o paca. E o
Alexandre. Taí um vovô enxutão. "Jogo tênis e
malho uma ginástica. Depois de certa idade a luta
contra a barriguinha tem que ser intensa. Hoje em
dia não preciso fazer regime. O negócio é contro-
lar " Cid Moreira, aliás, é controlado em tudo.
Parece inclusive com seu colega Sérgio Chapelin.
Não gosta de badalações, vive para a família e ê ta
dos pais (outro dia lí numa entrevista) a quem visita
com regularidade. Como ninguém é perfeito - a

piada é do Miele - ele é paulista de Taubaté Va.
muito lá. Torcerá o Cid Moreira pelo Taubaté? Lá ele
torce mesmo é pelos pais e pela irmã Jacyara que ja
ensaia textos numa emissora local. E, naturalmente,
o neto Devidamente citado. O primeiro casamento
não deu certo. Foi quando o Cid deu um tempo.
Perdi contato com ele e fiquei sabendo, posterior-
mente, que o homem casara novamente com a
Conceição e é muito feliz. Quem não conhece o Cid
Moreira poderá pensar que ele é um cara metido a
coisa e tal. Porém, não é nada disso. Ele é profunda-
mente introvertido. Tímido jamais poderia ser. Ati-
nal, encarar aquele jornal é pra galo. E a sua margem
de pequenos deslizes, errinhos à-toa, e mínima.
Cid é muito seguro. Discute com relação a ser
introvertido. "Eu guardo minhas emoções para pro-
ietá-las na minha profissão. Um locutor não pode ser
frio Ele tem que sintonizar a emoção no ponto
certo". De fato, Cid tem sintonia própria. Sua voz
não tem aquele tom de manchete, entendem? Até
porque o tom da sua voz é mais grave. Bom mesmo
neste aspecto era o Heron Domingues, aliás o mestre
direto ou indireto desta excelente safra de bons
locutores que o Brasil possui. Entre eles eu coloco -

opinião pessoal - o Cid Moreira. Dos melhores. Para
ele, pior que fofoca só mesmo resfriado...

RB uigente
Chico Buarque entra nos
estúdios, dia 20, com sete

inéditas e já encontrou produtor^
Homero Ferreira. Chico quer um
grande músico no atual elenco.

Embora esta coluna te-
nha dado com exclusivida-
de a participação de Lionel
Ritchie no encerramento
dos Jogos Olímpicos, a nota
cita apenas o sobrenome do
cantor, o que fez crer a
muita gente ser o nosso
Ritchie o autor da façanha.
Salvou-me o AH Night
Long. • Esta semana, Nél-
son Gonçalves deverá gra-
var com Fafií de Belém e
Nübia Lafavete. Como na
oração, ele estí "entre as
mulheres". • Mazola che-
gou com a fita do Alceu
Valença mixada. Lá, ele
gravou um excelente vídeo
clip. De bicicleta, malan-
dro? • Aviso aos navegan-
tes: Agnaldo Timóteo ainda
não renovou contrato com
a Odeon/EMI.» Sea Poly-
Gram absorver a WEA,
mestre e aluno estarão jun-
tos. André Midani poderá
ocupar o cargo de Van
Djck • Ministro de Cultu-

ra da Espanha, Xavier Sil-
vera, acertou turnée de Wa-
gner Thiso em sua pátria.
Um trio para a escala Uni-
versitária. • Um LP sério e
sólido: ouçam Marlos No-
bre em Desafio. • O disco
de Suely Costa (Abel Silva
nas fachadas) tem dois re-
forços excelentes: Antônio
Adolfo e o incrível Hélio
Delmiro. • Brasileiríssimo
pretende o concurso de Na-
na Cavmmi. Nana recém
chegou, já tem nego cha-
mando. • Embora Mana
Bethãnia tenha proibido
fornecer convites para a di-
reção da PolyGram, Rober-
to Menescal esteve presen-
te à estréia. Como minha
senhora, se ele esteve no
camarim? Olha, eu acho
que não. • Falando em Be-
thânia, conforme noticiei
faz meses, está muito liga-
da musicalmente a Toni-
nho Horta. Seu diretor mu-
sical.

Bares & bastidores
Nonato Buzar não é da seleção de vôlei, porém,

é o rei das sacadas. Já o vi acertar várias Jornadas
Ontem estivemos almoçando untos. Ele dando uma
de telhado, cheio de gatinhas. Eu fique, até meio

cabreiro. Nonato confirma que no dia 26 estará
fízendo seu show no Park^s. Depois, a conversa fo.

rotandô numa boa. As gatinhas se soltando de leve,

udo Ceando nos conformes. Eu al. so assistindo.
F"cou decidido entre eles que aconteceria uma

o ogramação muito especial. Faltava um acompa-
Ete para uma das gatinhas 

"Não **£. » «g

oarceirinho, mas eu já não tenho pneu para tanta

estrada." Que tal fulano?, perguntou NonaU.Então
aprendi irTais uma com a gatinha 

"Aquele 
çara

(citou o nome)? Aquele, nao. Aquele e arroi Eu

acho que não entendi. Você disse arroz, minha

filha' "Você não sabe o que é arroz? Gente, arroz,
sinceramente não... "Arroz é o cara que so serve

para acompanhar..." Falou.


