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TRINGLIM 
Ercules Lanzego 

Um cilindro de latão aproximadamente com um 
metro de altura e trinta e cinco centímetros de diâme
tro. Na parte superior uma tampa sobre a qual havia 
uma espécie de roleta a ser acionada pelo próprio fre
grt~s que, parfl tanto, pagava cem réis por rodada. 

,\'o meio da tampa. um pino marcava o centro da 
roleta. Fi\·ada messe pino, por uma das pontas, uma 
rareta de harhatana. cuja outra extremidade apontava 
o mimero sorteado, após a rodada. 

l 'ma larga co"eia presa por ilhoses ao latão possi
hilitaJ·a o rmcedor transportar o cilindro em bando
leira. 

Tudo toscamente feito. mal pintado e acabado. 
.. t pollfa da barbatana indicadora do número sor

teado. quando a roleta era acionada, raspava em uma 
sàie de pregossoldados no redor da tampa, dando a 
fonna de uma cerca circular. 

Xo esparo entre os pregos, também mal pintados, 
os mimeros a serem sortesdos. E ai estava a malandra
gem do "banquieiro ·: Quase todos os espaços eram 
marcados com um número um, uns três ou quatro 
com um número dois, e, em toda a roleta apenas dois 
espaços eram marcados com um número três e um 
quatro, respectiramente. de modo que, dificultava o 
fregués conseguia ganhar mais do que um "tring/im" 
em cada rodada. 

Golpe baixo do "banqueiro" para enganar as 
crianças. 

Mas. com tudo isso, quando o ~·encedor do "trin
glim "anumciava o seu comércio, tocando uma espé
cie de matraca cujo som campainhado certamente 
originou o l'ocábulo onomatopéico "tringlim ", ·a 
~·riançada co"ia. cercava o vencedor e, éis instalado o 

Esse "tringlim .. era feito de farinha de trigo. Tinha 
a fonlla de um cone invertido e o seu gosto, cor e 

carimbando e deferindo 
os sonhos que se manifestam, 
insolentes . 

Vocês não vivem, caras, 
voeis esperam a vida passar 
por perto, 
para pegar uma carona, 
para tentar, 
antes que tarde, 
viver 

Marcello Rollemberg 
(Do livro CORAÇÃO GUERRILHEIRO) 

SAUDAÇÃO 

Voltam a abrir-se, após uns· poucos meses, 
As iíureas portas dtl imortalidade 
A Geraldo Bezerra de Menezes 
Em bela festa de fraternidade. 

Suas palavras sábias e corteses, 
Tão cheias de calor e de amizade, 
Repetir-se-ão por muitas outras vezes 
Abrilhantando uma sonelidade. 

Vem com glória conosco conviver 
Trazendo a este Cenáculo o saber 
Que no labor diário adquiriu 

À força cl~ uma fé inquebrantável 
Projetando de forma memorável 
Em todo o mundo o nome do Brasil . 

HOMENAGEM 

(inédito) 
Alberto Valle 

25 o 7 . 1984 

VERSUS TRANSCENDENTAL 

A Mareda Fiorillo Bogado 

Amiga 
ruJo creio no credo 
de tão transcendental teoria 
se tods tentassem tal trajeto 
que de habitantes a te"a tomaria? 
Ou só a mente seria capaz 
de negar o fruto 
e dar semente um dia ? 

C. HARRJSON 

(Do livro PASTOR APRENDIZ) 

DESLUMBRAMENTO 

A noite a cantar 
em deslumbramento, 
esplende o luar. 
Que festa no céu. 
Beleza em véU . . . 
A brisa perpassa, 
no rosto, com graça, 
me beija um momento 
levando as tristezas 
de meu pensamento . 
E à noite fragrante 
de luz ondulante 
tu dormes; eu velo . 
À lua nitente 
de quarto crescente 
anseios revelo . 
O meu coração 
velaqo, palpita . . . 
e a vinzç4D 
festiva, se agita, 
a tudo tocando: 
À varzea e ao monte, 
aos prados em flor, 
até ao horizonte. 
Deus se revelando 
em beleza e Amor. 

DISSOLUÇÃO li 

Marina Rangel 

(Do livro GRÃO) 

Henrique Augusto Ozaudon 

A água pingava 
sobre os talheres na pia, 
fluía, perdia-se o ralo . 
A água pingava, pingava, 
os talheres reluziam prata, 

-"casino ", dallSo 1•a:ão à atividade lúdica da garotada. ) 

mesmos dtu "casauin as " a -
--------------------~-
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PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO 
Estrada Fróes, 700- Niterói- Estado do Rio de Janeiro 

Tel.: 711-6295 

CONSELHO DELIBERATIVO 
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA 

E EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO 

Convidamos os Senhores Conselheiros do Praia 
Clube São Francisco a se reunirem no dia 21 (VINTE 
E UM) de Agosto de 1984, às 20:00 horas em primei
ra convocação, e às 20:30 horas em segunda e última 
convocação, com qualquer número,· a fim de deli
berar sobre a seguinte ordem do dia: 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1 - exame e aprovação do orçamento para o exer

clcio de 1985; 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

1 - · aprovação de proposta de cobrança de taxa 
suplementar à de obra; apresentada pela Dire
toria Executiva; 

2 - exame e aprovação do projeto de reforma dos 
Estatutos do Clube; 

3 - assuntos de caráter geral. 

Niterói, 10 de Agosto de 1984. 
ARY LOUREIRO ACCIOLY . 

Presidente do Conselho Deliberativo 

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO 
Estrada Fróes, 700- Niterói- Estada do Rio de Janeiro 

Tel.: 711-6295 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

O Presidente do Praia Clube São Francisco, 
no uso de suas atribuições, na forma prevista no 
Estatuto, pelo presente Edital - NOTIFICA - a 
Sr~ associada titular da matrícula da relação abaixo, 

• para que liquide os seus débitos com a tesouraria 
do Clube, que funciona na Estrada Fróes, nC? 700, 
nesta cidade, de terça à sexta-feira de 09:00 às 22:00 
horas e sãbado e domingo de 09:00 às 14:00 horas, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, 
sob pena de assim não procedendo ficará sujeito 
ao cancelamento do respectivo titulo em· favor do 
Clube. 
Matricula: 

Antiga Nova 
1590 1636 

Niterói, 10 de Agosto de 1984. 
GILBERTO MARTINS VELLOSO 

Presidente 

,..----LOUCO POR CASAMENTOS----.. 

Anna de Vasconcellos 

Sou dtlquela pessoas malucas · que sempre gosta
ram de festas de casamento. Talvez venha de um fim
do ma.soquista ou do meu gosto pelo supérfluo. Sei lá. 
Vou a casamento mesmo de desconhecidos. Aliás, 
.são os que_ mais convidam. A variedade dtls conversas: 
Mnguém acaba assunto algum, não dá tempo. Contu-
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canus. ~stalm·am na boca ao troncar-s~. P~lo gosto 
não era um hiscoito digno d~ ser l~nbrado a não ser 
pdos saudosistás como eu. qu~ adicionam saudad~ 
w1 todas as guloseimas da infância. 

Não sei por qu~. mas s~mpr~ qu~ m~ l~mbro do 
"tringlim .. associo à l~mbrança a rol~ta da minha vida 
qu~. riciada tamb~m. só m~ aponta o número um, 
jamais 11 111 três ou um quatro . . .. 

PERMUTA 

A Alita, c 

~sposa amiga, paci~nt~ confpanh~ira, 
Por tudo d~ bom qtu viv~mos, n~su 

meio s~culo d~ mútua compreensão 
2 . 9 . 933 - 2 . 9 . 983 

Tanto t~mpo passou . . . ~inda m~ l~mbro 
De tlldo. à nossa volta, tão risonho, 
Ao remws r~alizar-s~ nosso sonho 
,Vaqu~la tarde al~~u d~ s~tmrbro. 

D~pois . .. toda uma ~· ida p~la fr~nt~: 

Do nosso lar a grata r~alidad~. 
Plena d~ pa: ~ d~ feliciuad~. 
Que guardamos, pra se1:1pr~. avaram~nt~ . 

}.,'ossos cab~los, brancos vão ficando; 
Seguimos. rodaria, acumulando. 
Cada J'U mais, calor no coração . 

E, co1no o coração não ~nv~lh~a. 
Trocamos, cada dia que amanhece, 
Teu amor pela minha adoração . 

JOSÉ CARLOS LAMEGO MACHADO 

RECADO N? 2 

J 'océs não rirem. caras, 
rocês não rir~m. 

Para todo aqu~le pessoal que 
se r~cusa a crer no amanhecer 

' . d -escondidos arras as mascaras 
de brinquedo 
qu~ s~ fonnaram sozinhas, 
em que rocês ~squecem 
da rida, 
em lapsos cotidianos, 
forçando a criança a 
ainda ~xistir, 

quando tudo o que ~la qu~r 
~crescer 

Vocês não riwem, caras, 
rocês fin.g~m que e.ústem 
~vedam qualqu~r chance 
d~ fun1ro obscuro 
~atentam somente para 
a ridinha burocrática, 
atrás de balcõ~s carr~gados d~ 

1~s~jos, 

/ 

1 \l , , 

Ao Dr. Geraldo M. Bez~rra d~ Menezes 

Eis qu~ ~ ~h~gado a nós nobre imortal 
Qu~ foros d~ grandeza a nós empr~sta, 
É nom~ da cultura nacional, 
Por isso o Sodalicio está ~m festa. 

Brilhant~ bcharel, g~stor legal, 
Um grande mestr~ aparedor d~ ar~sta, 

Jurista cujo nome~ maioral 
E tudo do dir~ito ~!e r~qu~sta. 

Portanto, parab~ns, s~ja b~nvindo, 
E pode entrar na casa até sorrindo 
Porqu~ a nossa casa ~ d~ bondad~. 

Não se arrec~ie, pois, Vossa Exulência 
Sab~ndo qu~ terá nossa anuência 
Para o caminho da itnortalidad~. 

(in~dito) 

F~mando E/viro Costa 
25 . 7. 1984 

HAIKAIS 

Lyad de Alm~ida 

v~las d~stroçadas, 

encalhado, o v~lho barco, 
- pássaro s~m asas . 

A poça d~ lama 
pútrida, refl~u a lua, 
sem mancha, sem mácula . . . 

No chão, minha sombra, 
tão nítida, tão humana ... 
Será minha mesmo? 

(Do livro HAIKAIS) 

DIZERES VII 

calar (~pensá-lo) na hora ~xata 
naquele instante, por ~xemplo 

(ou calar~s) 

ond~ des~jaríamos um pôr-do-sol às 1 a hs. 

ou aquel~ outro onde havendo o pôr-dó-sol 
o mom~nto não se apresenta como ~xato 

calar ( ~ exicu tá-lo) de tão completa forma 

que as pessoas nos apontem nas ruas: 
- eis um poema ~screvendo um hom~m 

ALHXANDR KELLNER 

(Do livro DIZERES) 

O tempo pingava 
sobr~ os homens na Terra, 
fluzã, perdia-se entre os homens . 
O tempo pingava, pingava, 
os hom~ns r~ssonavam tr~va, 

o tempo rduZia lua . 

Pinguva in~xorável o tempo 
sobre a noite, os homens, os talheres na pia . 

O tempo pingava sobre a água, 
com água p~rdia-se no ralo: 
água e tempo escorriam 
gastando Terra, homens, talheres na pia . 

(Do livro CONFISSÕES A BACO) 

BRAS fL I A 

Eu a vi, na primeira arremetida, 
fendida pf las máquinas, de assalto: 
vi a terra deserta revolvida 
pelo braço candango, que ora exalto . 

Eu vi nascer Brasz1ia - a prometida -
na prancheta e no pó, antes do asfalto, 
esmeralda lendária, enfim colhida 
para o engrandecimento do Planalto. 

Para J. K. 

Eu vi os que a fizeram, os que a saudarum . 
Os pessimistas vi; . . E não faltaram 
os detratores, c.om o seu verbo hostil. 

Ei-la agora, esplendente e cortejada, 
certeza do amanhã, messe, alvorada, 
Brasz1ia, coração do meu Brasil . 

Sem motivo 
Com motivo 

Sem inspiração 
Com inspiração 

Sem espaço 
Com espaço 

Com passos 
Cem passos 
Surdo a tudo 
Mudo a nada . 

Jacy Pacheco 
(Do livro ITINERÁRIO) 

VAZIO 

Sidney Lobo Vianna 

(Do livro RECORTES) 

mesma coisa. "Coisa " não ~ bem o termo. É Qose, 
mesmo. Roberta Qose, prá lá e prá cá. A mãe da 
noiva preocupadissima. Descobrira no quarto do fi
lho mais novo uma foto da Qose na parede. "Vai ver 
que não sabe que ~ trave.sti .. " disse alguém "É 
mas tem "macho " que sabe ~ continua olhando . . . " 
arrisca um gozador. Não faltou um maliciosa: "E o 
noivo também tá nessa?': 

Como não aguento mais esse tipo de "papo", mu
do para outra roda. Comprimento a todos. Tomo dis
cretamente minha coca-cola (sou tão louco por coca
choca como por casamento - aliás são inseparáveis). 
Falam de gripe. O chefe de alguém está gripado. "Sa
be o nome 'dessa gripe danada ? Roberta Qose. Parece 
que é, mas não é . . . Recomeça o mesmo "papear" 
viciado da outra roda. Vou saindo de. manso . Come
ço a me descontrair com o uisqy_e estrangeiro, ajudan
do a descapitalização do pais. Bebo às escondidas pa
ra ninguém perceber . . . 

Descubro um p~queno grupo de intelectuais, afas
tado dos demais (como é de praxe entre os "saber") . 
Comprimento um conhecido e tento escutar sobre o 
que falam. Escutar é uma das minhas melhores distra
ções. Tomei-me quase um intelectual de tánto fre
quentar recepções. Posso falar de qualquer assunto, 
fingindo entendimento. O tema é ameno. "Soube da 
fuga dos presos "? 

"É, todo mundo soube, com um mês de antece
dência. Menos a policia ". E acrescentou: "Prefiro os 
bandidos soltos na rua, tem mais chance deles morre
rem . . . A tropelados ". 

"Tens razão. Na prisão ganham litros d~ leite, en
quanto nossas crianças morrem de fome. Assist~m 
cinema e T V, enquanto trabalhamos duro para ganhar 
a vida . Têm até Comissão de Solidariedade para levar 
nas celas suas mulheres e prostitutas. E com apôio da 
Igreja. É a tal de "humanização " de nossas prisões .. . " 

"E os "gays" como fazem?" 
"Ah, as Roberta Gose sobram por lá, nem preci

sam procurar fora. .. " 
E volta o assunto. A Gose. Em qualquer lugar que 

passo, é igual. Um ou outro já fala da Teima - mas 
não se espantem, é outro travesti Bons tempos em 
que em casamentos se conversava sobre mulheres e 
política. 

Sigo adiante. ·Continuo a passar as bandejas de C{l

napés. Pois é, esqueci de dizer que sou garçom. O 
que nunca me impediu de gostar. de casamentos. Is
so até a chegada da Roberta Qose ... 

r 

oco ~~::J:.t;.R~:Mll:o 
MASSA5-CARNES..FRANGO À PASSARINHA 
CHOPINHOS_:- APERITIVOS E DRINK'S. 

R.Alexandre Moura, 3- t.eL 718-4668- S.Domin,'os. 
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. Vigilância :o'' tira ''com a co DI unidade 
Funcionando a nível precá

rio desde sua criação no úl-· 
timo dia seis quando foi cria
da, a Delegacia de Vigilância, 
implantada no lugar da Polin
ter, deverá estar totalmente 
equipada até o final deste mês, 
segundo previsão de seu titu
lar, Heitor dos Santos Rosa, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ex-asse~or do Secretário Esta
dual de Polícia Civil, Arnal-

ANDREAZZA SE ATRASOU, MAS A BRIGA É DURA 

Apesar de toda parafernália que cerca a campanha do Ministro 
do Interior, Mário Andreazza, os correligionários do candidato da 
preferência do Presidente Figueiredo foram muito mal nos cálculos. 
Quando sair o resultado hoje da convenção do PDS, o Partido do Go
verno deverá ser representado mesmo no Colégio Eleitoral pelo De
putado Paulo Maluf, a esperança que só é vista pelas malufetes 
alugadas que estão de prontidão desde ontem no Centro de Con~en
ções de Brasília e a esta hora bastante roucas. 

Andreazza chegou atrasado. Pode ser até que o coronel vença, 
mas o quadro é favorável a Maluf. A adesão dos ministros do Gover
no Figueiredo à candidatura Andreazza veio tarde demais. Nesta 
oportunidade, não só os correligionários, mas o próprio Governo, 
que jogou tudo no Ministro do Interior, faclhou. Mesmo que An
dreazza chegue na frente, a diferença deverá ser por alguns poucos 
votos. Mas como polrtica - e principalmente' quando parte de um 
Partido onde os interesses são maiores que a ideologia - também é 
uma caixinha de surpresa, pode acontecer de tudo na abertura da 
urna. 

Sr Maluf vencer, como está sendo esperado, o PDS deverá 
rachar de vez. O deputado paulista, no entanto, assegura que vai 
unir o Partido com sua vitória. Se os votos em branco e.os ausen
tes hoje na convenção do PDS forem em número superior ,a 65, 
a candidatura Maluf (em caso de vitórias) estará seriamente amea
çada. O número comprovará a dissidência pedessista, no momento 
em que Maluf pretende aliciar os componentes da Frente Liberal. 
Quem n ao votar em Maluf deverá engrossar a corrente do PDS 
que apóia o Governador Tancredo Neves e aí a oposição poderá 
ascender ao poder. Isto em caso dos dissidentes derem uma demons
tração de força, após a abertura da urna. Caso contrário é bem pro
vável que a "esperança" das "malufetes" alugadas receba a faixa 
presidencial no dia 15 de março de 85. 

O DEDO NA CARA DE WALDENIR 

Poucos desejariam ser o Prefeito 
Waldenir Bragança na manhã da úl
tima quinta-feira, quando da vis1ta 
do Governador Leonel Brizola ao 

EVOLUÇÃO RELATIVA 

O esporte Olfmpico brasileiro es
tá dando mostras nestas Olimpía
das - que termina amanhã, que 
evoluiu bastante . em quatro anos. 

do Campana, quP pretende re
quisitar às DPs o envio de re
gistros sobre crimes principal
mente roubos e furtos. 

"Com a extinção d.a Polin
ter vai haver um aumento de 
efetivo de cerca de 1 00 por 
cento justamente para facili
tar o trábalho repre~ivo, daí 
o nome: Delegacia de Vigilân
cia e Captura. Atual mente tra
balho com 60 homens deven
do receber mais 19 e conto 
com 1 O viaturas - seis em 
bom estado e quatro razoá
veis. Vamos receber mais sete 
novas dentro de cerca de 
15 dias", garante o delegado. 

AREA 

Por não ter recebido ainda 
os relatórios das delegacias 

apontando os pontos de maior 
ocorrência policial, o delegado 
de Vigilância não pode ainda 

apontar os· pontos considerados 
mais perigosos de Niterói, . 
mas adianta que dará grande 
atenção para as proximidades 
da Estação das Barcas e Centro. 

Esta delegacia tem jurisdição 
até Maricá incluindo São Gon
'çalo e Neves, pontos onde a 
criminal idade . é considerada 
maior que em Niterói. 

"Fiz um levantamento em 
cima das estatísticas de crimi
nalidade e o índice não me pa
rece assustador. É bem menor 
que o do Rio. Em nosso tra- . 
balho aqui estamos contando 
muito com a comunidade que 
pode colaborar denunciando 
anonimamente criminosos atra
vés do telefone 722-2841" 

I 

comenta Heitor Rosa. 
A Delegacia de Vigilância e 

Captura vai exercer ação re
pre~iva nas ruas através de 
policiamento a pé volt~do 

principalmente contra os- {;fi.,. 
mes de ·patrimônio (roubos e 
furtos), combate e repressão 
ao porte de arma e aos tóxi
cos. Seu trabalho é totalmen
te independente das outras de
legacias. 

"Vamos colocar policiais 
nas ruas agindo de maneira 
discreta e principalmente à 
noite revistando suspeitos. Não 
vamos colocar · ooliciamento 

nos ônibus constantemente por 
total falta de condições, mas 
exerceremos trabalho de fisca
lização levando os policiais 
de · volta às ruas e pedindo 
documentos. Mesmo que as 
pessoas não estejam portando 
documentos, o policial sabe 
distinguir um trabalhador de
sempregado de um vadio . 
O melhor documento do tra
balhador é a mão", explica 
Heitor. Este tipo de ação mar
ca a volta do chamado "tira" 
que é aquele policial que 
consegue distinguir um margi
nal no meio de um grupo de 
pessoas. 

O delegado de Vigilância 
comenta que interrogará pes
soalmente cada suspeito que 
for encaminhado à sua dele
gacia: "Cada caso será avalia
do por mim separadamente. 
Após o interrogatório, consul
tarei o SARO - Serviço de 
Arquivo de Pessoas Condena
das - e o Instituto Felix Pa
checo. Constando algo na ficha 
do suspeito ele será enviado 
à delegacia da área onde resi
de sendo as providências toma
das pelos delegados de cada 
área". 

Além da Polinter, foi extin-
ta ta_mbém a Operação Apo
lo, criada para exercer poli
ciamento 

1 PBBIDI 
o 

Fatos 
A 

ECONOMICOS 
OPEN 

No pedodo de 1~ a 
30 de julho, as apli
cações no overnight ti
veram uma rentabilida
de de 11,78 por cen
to brutos ao mês, cor
respondendo a t0,4 por 

cento líquidos ao mês, 
depois de descontados 
os 8 por cento do 
Imposto de Renda na 

fonte. Esse rendimento, 
portanto, foi ligeira
mente inferior ao das 
cadernetas de poupança 
que renderam a cor
reção monetária de 
10,3 por cento no mês 

de julho, mais os juros 
de 0,5 por cento, per
fazendo uma rentabili

dade de 10,85 por cen

to. 

TITULOS 

Os trtulos privados 
com taxa pós-fixada 
(CDB - Certificado de 
Depósito Bancário) es
tão pagando correção 

monetária mais n por 

cento de juros a_o ano, 
para 90 dias, e 19 por 
cento de juros ao ano 
para aplicações por 180 

dias. Os títulso pré
fixados (Letras de Câm
bio) continuam sendo 
negociados pela tabela 

de 250 por cento •ao 
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tima quinta-feira, quando da vis1ta 
do Governador Leonel Brizola ao 
Centro de -Sàúde Santa Rosa para o 
lançamento da campanha "Todos 
aos Postos", da Secretaria Estadual 
de Saúde. Com o dedo em riste, uma 
mulher passou a agredir verbalmen
te o prefeito de Niterói e a cobrar· 
lhe promessas feitas durante a cam
panha eleitoral de 1982. 

E tudo aconteceu durante o in
tervalo dos discursos, de frente para 
uma platéia e com Waldenir tendo ao 
lado o Governador Leonel Brizola 
e o Arcebispo de Niterói, Dom José 
Gonçalves da Costa. O prefeito tam
bém perdeu a linha e começou a 
retrucar as acusações da mulher, 
que não se intimidou e continuou a 
acusar o prefeito. Uma cena que 
deve ter deixado Waldenir com muita 
dor de cabeça e principalmente com 
vontade de ir embora. Lã estavam 
representantes de quase todas as as· 
sociações de morado;·es de Niterói, 
e o incidente deve fazer agora com 
que Waldenir se informe bem antes 
de comparecer a uma ~o-erimônia. 

!: o· preço da péssima administração 
municipal, que agora passa por um mo· 
menta de expectativa com as recen· 
tes mudanças no secretariado. 

das - que termina 
evoluiu bas~nta em 
O voleibol, como já era esperado, 
chegou fácil à final, principalmente 
com o boicote do bloco socialista 
e o futebol está no sangue. Todas 
as gratas surpresas no atletismo, ju· 
dô, natação e iatismo, não corres
pondem no entanto à estrutura de 
apoio ao esporte olímpico no Brasil. 
Continuamos 100 anos atrasados. 
Quais seriam os resultados brasi· 
leiros em Los Angeles se Ricardo Pra· 
do e Joaquim Cruz ficassem trei· 
nando no Brasil e não partissem pa· 
ra uma preparação nos EUA? E se 
Torben Grael e Alex Adler não tives· 
sem dinheiro para comprar bons 
barcos e estabilidade para treinar? 
Em que estágio estariam os esforça· 
dos atletas do vôlei se a Bradesco, 
Atlântica, Pirelli e Supergasbrãs não 
fundassem seus clubes e contratas· . 
sem os jogadores garantindo-lhes em
prego durante e depois da carreira? 
A emoção de ver um atleta brasileiro 
subir ao pódio, encobre todos esses 
questionamentos, mas eles não de· 
vem ser _esquecidos no retorno da de· 
legação, se possível com mais duas 
medalhas de ouro. 

POLITICA.NDO 
• O pais deverá reviver 
esta noite, momentos 
semelhantes à Copa do 
Mundo de 1982. 

votação o mais rápido 
posslvel a emenda Teo
doro Mendes, que prevê 
diretas, jã. Pressões do 
Palácio do Planalto. 

27 (Dia do Ancião) 
de setembro na Câmara 
Municipal de Niterói, 
com encerramento no 
Canto do Rio Foot
Ball Clube, ser reunird 
na segunda-feira 13, no 
MOPI-RJ, na Avenida 
Ernani do Amaral Pei
xoto, 116 · 3'? ·andar, 
às 15 horas, quando 
serã ressaitado o trans
curso do aniversário da 
Ora Hayméa Moura, de
dicada dirigente do Mo· 
vi mento Pró-Idosos no 
Estado do Rio de Janei· 
ro, com sede em Nita.: 
rói. · 

• Estan)o abertas até o 
próximo dia 25 ·as ins· 
crições para o primeiro 
Encontro Estadual de 
Medicina . e Segurança 
do Trabalho, que será 
realizado no t~Uditório 

do DER nos dias 13, 14 
e 15 do mês que vem. 

• Ainda sobre olimpla
da: os vereadores de Ni
terói deveriam começar 
uma mobilização para 
impedir que o Rio 
condecore primeiro o 
iatista Torben Grael, 
morador em São Fran
cisco. Detentor de uma 
medalha de prata em 
Los Angeles, Grael foi 
chamado primeiro pela 
Câmara do Rio no,s úl
timos Jogos Panameri· 
canos, quando também 
foi vitorioso~ 

• Se Maluf derrotar 
Andreazza hoje, pode· 
rio surgir as primeiras 
pressões, logo após a 
convenção do PDS, pa
ra que seja colocada em 

• Flávio Maluf, filho 
do Deputado Paulo Ma
luf, de prontidão no 
Centro de Convenções 
de Brasília. Mesmo as· 
sim, garante que por 
enquanto não pensa em 
trabalhar no posslvel 
Governo Maluf. 

• Quanto à fam rtia de 
Andreazza, apenas sua 
mulher fez uma leve 
intervenção antas da 
convenção, mesmo as· 
sim quando interpelada 
por repórteres. 
• - A Comissão Orgãni
zadora do I Congresso 
Fluminense da Terceira 
Idade que será realizado 
nas datas de 25, 26 e 

.. -
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E SAIBA HOJE O 
QUE OS JORNAIS 

NOTICIARÃO AMANHÃ 

A Secretaria da .Receita Federal 
está dando um incentivo ao homem 
moderno que não pode viver sem a 
informação jornalística e um estí
mulo ao desenvolvimento da im
prensa pelo art. 11 do decreto 
2065 e você ou sua empresa, po
dem abater integralmente do im
posto de renda, o que dispender na 
aqursição de jornais. O desconto é 
feito na cédula "C" desde que não 
ultrapasse Cr$ 300 mil ou 1 por 
cento do seu rendimento bruto. 
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PARTICIPE DO PRÉ-LANÇAMENTO 
DA NOVA FASE DO MAIS ATUALIZADO 

DIÁRIO DE NITERÓI "A TRIBUNA"- Vespertina 
chegará à sua casa antes de vo· 
cê chegar do trabalho, com as 
noticias que os jornais pÚblica
rão no dia seguinte. E mais: 
com as notícias de Niterói. 

ASSINATURAS 

Anual .. . 
Semestral . 
Trimestral 

. Cr$ 1 00.000,00 
Cr$ 55.000,00 
... 30.000,00 

Pedidos das 14 às 19 hs pelo telefone 
719-1886. 

de 250 por cento • ao 

..J ,....,..,..., t 

OURO 

O mercado de ouro 

tem se caracterizado 

por reações bruscas, in

fluenciado por fatores 

financeiros, mas a ten

dência continua sendo 

a de baixa, tanto para 

o mercado internacio

nal como para o na

cional. Apesar desse 

· quadro, o mercado f(. 

sico para entrega ime

data (spot) da Bolsa 

de Mercadorias de São 

Paulo tem aumentado 

o volume de negócios, 

e o mercado futuro 

tem mantido uma mé

dia diária de 1.200 

negócios. 

BOI 

Na semana encerrada 

em 27 de julho, o mer

cado fCsico de boi gor

do no Brasil Central 

se caracterizou por uma 

oferta maior, devido à 

entrada de uma frente 

fria, agravando conside· 

ravelmente o prejuízo 

causado pela seca, que 

jã vem afetando as pas· 

tagens. As cotações dos 

frigoríficos estão va

riando de acordo com• 

. a região. Para bois ven

didos dentro do Estado 
de São Pau!o, a cotação 

é de Cr$ 35.000,00 a 

arroba, com prazo de 

30 dias. Para bois de 

regiões mais longín

quas, de Estados como 

Minas Gerais, Goiás, 

Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, as cota· 

ções estão entre Cr$ 

32 e Cr$ 34 mil a ar

roba. 


