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JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Domingo, 5 de maio de 1974 Ano LXXX1V — N." T,

O JORNAL DO BRASIL
rir bojo circula com 122
páginas cm quatro ca.-
demos rie Classificados,
Noticiário, Caderno Espe-
ciai, Caderno B dc Do-
mingo c Suplemento Seara

$. A. JORNAL DO BRASIL, Av.

Brasil, 500 CZC-08) Tel. Rede

Interna: 264-4422 — End. Te-

legráfico: JORBRASIL — Telex

números 601, 674 e 678,

Sucursais: Sio Paulo — Av.

São luis, 170, lo|a 7. Tel.:
257-0811. Brasília — Setor

Comercial Sul — S.C.S, —

Quadra 1, Bloco 1. Ed. Cen-

trai, 6,° and., gr. 602-7 Tels.:

24-0150, 24-8333 e 24-5(163.

B. Horizonte — Av. Afon-

so Pena, 1 500, 7° and,

Tels.: 22-5769, 26-4034

t 26-4038. Niterói — Av.

Amaral Peixoto, 207, salas

705'713 — Ed. Alberto Sabin
Tels.: 722-1730, 722-2030

• 716-5509. Administração
Tel.r 722-2510. Porlo Ale-

sre — Av. Borges de Me-

deiros, 915, 4,° andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua

Chile, 22 s/ 1 602. Tele-

fone 3-3161. Recife — Rua

Sete de Selembro, 42, 8,°

andar, Telefone 22-5793.

Correspondentes: A\ .inau s,

Belém, São Luis, Teresina,

Fortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis,

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

ington, Nova Iorque, Paris,

Londres, Roma e Telaviv.

PREÇOS, VENDA AVULSA -

Ouanabara • Estado do Rio:

Dias úteis  Cr$ 1,20

Domingos  Cr$ 1,30

, São Paulo e Minas Gerais:

Dias úteis CrS

Domingos  Cr$

ES, SC, PR, RS, GO,

SE, BA, RN, MT, PB

Dias úleis .... CrS

Domingos  CrS

CE:

Dias úleis .... CrS

Domingos  CrJ
MA, AM, PA, AC, PI
lírios:
Dias úleis .... Cr$ 2,50
Domingos  Cr$ 3,00
ASSINATURAS - Via lerres-

tre em todo o território na-
cional:
Semestre  CrS 200,00

Trimestre  CrS 100,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacton?!:

Semestre  CrS 400,00

Trimestre  CrS 200,00
Domiciliar — Somente no Es-
tado da Guanabara:

Semestre  CrS 225,00

Trimestre  CrS 113,00
EXTERIOR (via aérea): Améri-
ca Central, América do Nor-
te, Portugal e Espnnha:

3 meses  USS 113.00
6 meses  U5S
América do Sul:

3 meses  USS

Radiofoto UPI

1,50 I
2,00 !

DF, Al, ;
c PE: !

1,50
2,50 |

2,00
¦2,50

• Terri- '

225.00

6 meses USS

50.00
100.00

ACHADOS E
PERDIDOS

CREDICARD — Extraviou.se
I03108IW21 de Rosaly Dias
fteja Guimarães.

PERDA DE DOCUMENTO - Al-
fredo Henrique Histtnreiter,
can. CRE4 15.775 D. 5a. R.

_ Tel.jyò-OMÇ^

PERDEU-SE um Livro Diário e
um livro Reqisiro dc Comprai
da firma AmarÜea Cnicados
Lida. - Pcüc-se à cuam énccn-' treu que e"ireque-os à Rua
Adoife Bcrqíimini, 28 - Enge-
nho de Denuu.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ARRUMADEIRA - precisa-se 20
ô 30 anes cem prática referén-
ci.s e carteira. Dormir e nac
fumar. Paga-se bem. Av. Vieira
Scuto 50- 4C2.

ARRUMADEIRA Pir,, -pequena
familie, exigem-se fof_"in êcãs.
Rua Dr. Abelardo de Barros, i
NÇ 6. Tijuca, 2342746.

ARRUMADEIRA - Preclso-se com j
p;a;ica í? referências; Tratar |
¦2a.-feira. Rua Souza Lima, 345 i

_- apto. 901.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM J
Alem de empregadas domusti- '
cas e babás oferece enle mei-
ras ti acompanhantes p.ifa pes-
scas idosas e enfermas — Tel. !
253-3688 e 256-9516.

A MOÇA - Trivial variado para I
todo serviço do caiai tem fi- |
lhos ord. 500,00. Peco referen

ya. Av. Copacabana, 583/806.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tem
para o mesmo dia domésticas
capacitadas rigorosamente sete-
cionadas, com referencias sóli-
das. Damos garantia real do
um ano. 256-9526 - 255 3688.

A COZINHEIRA - Precisa-se,
casa tratamento, trivial fino,
dormir emprego, refer. reccn-
tes, minimo 1 ano. — Av. Vis-
conde Albuquerque 581 Tel.: :
227-8219 - 247-523C.

A UNIÃO CRISTÃ - Atende j
hoje pedidos de domésticas c/ l
doe. ref. Rigorosa sehcão ei
taxa minima. Tel. 231 -0503,

AGENCIA MARY oferece babá
coz. arrum. cop. todas c/ doe
e ref. Cobramos menes para
empregar mais 242-2524,

AGENCIA FEDERAI Dirigida
p/ Técnicos Federa ii eterece
as melhores cozinhe,ns, arru-
madeiras, babás c/ doe. ref,•Tairamirlmt. le.. 252 1793. _

ARRUMADEIRA, p/ casal. R. Al-
zira Cor:e2, 5 408. Botafogo.
D, lucia. Tel. 26ó-3759._

AGENCIA STO. ANTÔNIO -
Of. coz. f. fogão babás «rr.
diarista; acomp. fa*. c,' ref.
G.ranlias. Tel. 265-9529.

ARRUMADEIRA - Copeira - C/
prática e boas referencias,
paga-se bem. R. Xavier da Sil-
veira 80/702.

AGENCIA STA. MONICÃ - Ofe-
rece para casa de alto trata-
mento, coiínheiras, babás e/
noções enferm. cop. a franc.
gvtas. c/doc, e ruf, Atendo Do-
mrngo. Tel. 223-6453,

BABA' PAGO"" 700,00 — Piu
cuidar de menino do um ano
peço referenda o cart. saú-
dc. Av. Copacabana, 583/806.

BABA' — Para 2 crianças no co-
téqio, ajudando na erru/n-ção.
Paga-se bem exige-se prática
e referências. 245-1262 e
226-3255._

BABA - P/2 crianças boa apa-
rência, pratica, refer., talar.
500,00. Tratar R. Aníbal de
Mendonça 222/101. Ipan.

BABA - Precisa-se cem refe-
rncia. Tratar Rua Prudente dc
Morais 1259/401, Ipanema.

CASAL quer empr. todo serv,
c/ref. doe. dorme ompr. trat.
2o.-f. 246-8010 ramal 275 - Di
Guerreiro.

COZINHEIRO  P r è c i i a ¦ s
Avrnida Rio Branco, n9 5.
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À véspera tio pleito. Ciscará tomou vinho com amigos

Franceses v
hoje novo

O esqiv rdista Fràníòis
Mitterrand e o republicano
independente Valery 'Gisç?'rd
D'Estaing s.ãg os Gandida;tos
favoritos nas eleições à Presi-
dência da França, cujonri-
meiro turno se realiza ¦ .boje.
Segundo todas as pssquh-as, a
definição só ocorrerá dia 19.
no segundo 1 amo.

O Instituto Fi'kncls de
Opinião Pública íIFOP- 

'*#e:

v? a vitória de Mitterrand nu
aribàs as fav?s das elei?5>Yi
enquanto alguns observado
i'3S já admitem que ele nodèvá
ganhar boje com maiarji ab-
soluta Í50'- dos votos mais
um), dispensando assim o se-
gundo turno.

De acordo com pesquisa
do TFOP. publicada ontem pe-
lo jornal direitista VAurore e

Tempos
cie Truman

Os vários aspectos da pevspnáll-
dade de Harry S. Truman, 33.° Pre-
sidente dos Estados Unidos, responsa-
v;l pelo lançameritò da bomba atómi-
ca sobre Hiroxima e Nagasaki e pela
cviaeão do Plano Marshall, estão toca-
lizados no livro do autor americano
Mérle Miller, Falando Francamente,
cujo primeiro resumo o Caderno Es-
pecial publica hoje.

Homem simples, descontraído, cri-
tico mordàz e político imune às setíü-
ções e corrupções do Poder, Truman
participou de decisões históricas e,.
com Stalin e Churchill, modificou a fá-
ce do mundo e da Europa no pós-guer-
ra. As outras sínteses do livro de Mil-
ler — mais quatro —- serão publicadas
de amanhã em diante no Caderno B.

Òio escolher
Presidente
pelo vespertino France-Soir,
fãvcrável ao Governo gaullis-L\. Mitterrand deverá receber
hoje 45', dos votos contra
30', de Giscard D'Estaing e
15', de Chaban-Delmas. No
ssguiido turno, segundo previ-••"o. Mitter-ancl derrotará Gis-
card D'.Estaing por 48 a 44',.

Os analistas políticos
franceses mais experimenta-
dos em ouestões eleitorais
acham que Mitterrand conse-,
guiria hoje a maioria absolu-
ta se contasse com o apoio dos
dois candidatos trotskistas
(Alain Krivine e Arlette La-
guillier) 

'e do concorrente
que defende o meio-ambien-
te, René Dumont. Os re-
sultados serão conhecidos
duas horas após o encerra-'
mento da votação. (Pág. 22)

'Zona

Franca

A peregrinação turística a Ma-
naus, não para ver a selva e o rio,
mas para a compra favorecida de ar-
tigos importados, está perdendo a.ra-
zào de ser: hoje, segundo a expressão
de um economista, o pais que mais
exporta para o Amazonas q São Paulo,
embora as prateleiras das lojas da
Zona Franca exibam à venda pilhas
de mercadorias americanas, japonesas
e alemãs.

Limitado a consumir uma quota
de apenas 100 dólares iCr$ 055,00), o
turista se frustra diante da varieda-
de de aparelhos sofisticados, muitos
dos quais já produzidos na própria
Zona Franca por filiais de fábricas
do Sul do -país, dando início assim a
um surto de industrialização que
pretende transformar Manaus na Ca-
pifai Életrôríítea da América Latina
dentro dc seis anos. (Página 32)

Portugal condena ações que
volta a normalidadeameacem

Diante da impaciência dos
portugueses, que exigem cumpri-
mento de suas reivindicações
"imediatamente", a Junta de Sal-
vação Nacional emitiu um comu-
nicado condenando as "m i n i-
revoluções, que podem afetar o
progresso e o desenvolvimento
econômico, assim como atrasar a
realização dos objetivos a que se
propôs o povo através de suas
Forças Armadas".

O General Antônio de Spíno-
la reafirmou que é essencial a
normalização do trabalho "em

Simonsen diz
que inf lação
vem decaindo

O Ministro da Fazenda, Sr. Mário
Henrique Simonsen, disse que a in-
fiação foi ainda elevada em abril, mas
já no final do mês mostrou sinais de
abrandamento, ficando sob contro-
le. Em maio, segundo o Ministro, as
altas de preços deverão ser muito re-
duzidas "pois não há nada de sério a
corrigir".

Disse que a.s novas taxas de ju-
ros loram adotadas após consulta aos
maiores banqueiros do pais e que elas
refletem o consenso do mercado. O
Governo agirá com energia para ia-
zer com que estas sejam cumpridas.
O presidente do Banco Central, Sr.
Paulo Lira, negou que se pretenda rc--
tringir o crédito para financiamento
da aquisição de automóveis (Pág. 351

clima de liberdade responsável"
e um porta-voz da Junta anun-
ciou que Portugal manterá a
guerra em suas Províncias africa-
nas até se encontrar "uma solu-
ção política para o conflito" atra-
vés de um debate nacional.

A advertência foi feita depois
que representantes do Movimento
do Partido Proletário, de tendên-
cia maoísta-trotskista, pretende-
ram seqüestrar 12 soldados que
embarcavam para o Ultramar.
Dois deles já se apresentaram às
Forças Armadas e espera-se o
comparecimento dos outros 10.

Geisel assina
Itaipu dia 17
com Stroessner

Os Presidentes Ernesto Geisel e
Alfredo Stroessner assinarão na ma-
nhã do dia 17 os termos de posse da
diretoria da entidade binacional que
construirá a hidrelétrica de Itaipu. A
cerimonia será realizada 17 quilôme-
tros acima de Foz do Iguaçu, no lo-
cal onde ficará a barragem, cuja obra
deverá durar oito anos.

Durante as duas etapas da viagem
do General Geisel poderão também
ser negociados instrumentos pelos
quais o Brasil criará um sistema dc
colaboração oficial e industrial com o
Paraguai, a ser utilizado inicialmente
para abastecer a demanda provocada
pela construção da represa, que custa-
rá cerca de CrS IU bilhões. iPág. 3i

Em Bruxelas, o Mercado Co-
mum divulgou um comunicado
sobre as conversações com o líder
Mário Soares, afirmando que"um Portugal democrático tem
seu lugar certo na Europa que es-
tá sendo construída." (Pág. 18)

O Caderno Especial pu-
blica um dossiê sobre a rc-
conquista da liberdade de
expressão cm Portugal, supri-
mida em 1II23, e um artigo dò
Embaixador Sctle Câmara
sobre o fim do colonialismo.

Congresso até
quinta 1
lei da fusão

A mensagem que o Presidente
Geisel enviará até quinta-feira ao
Congresso estabelece que as eleições
para a Câmara do.s Deputados c A.s-
sembléias da Guanabara e Estado do
Rio serão realizadas normalmente,
em colégios eleitorais separados. A
partir da fusão, os eleitos passarão a
integrar a Constituinte do novo Es-
tado.

A fusão se efetivará a 15 de mar-
ço, ao término do.s mandatos dos
atuais Governadores, sendo então cm-
pos.sado o Governador provisório, cuja
nomeação ocorrerá em outubro. O
plano do Governo, que também prevê
fusões e redivisões territoriais para o
future, garante a eleição para duas
cadeiras do Senado — uma pela Gua-
nabara. outra pelo Estado do Rio.
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O Bairro tio .Lagamar, em Fortaleza, foi am dós que mais sofreram com as inundações^

Maré ameaça ————. — ________
agravar cj
no Maranhão

A pressão do oceano na boca
dos rios do Maranhão, cujas cos-
tas experimentarão hoje a maior
maré do ano, agravará ainda mais
a já difícil situação das zonas ri-
beirinhas dos rios lVIearim, Itaoi-
curu. Grajaú c Parnaiba. A popu-
lação de Arari, cidade totalmente
inundada, foi exortada em áòelo
dramático do Secretário de Saú-
dc a deixar suas casas depressa.

Em São Luís, por causa de
defeito em duas bóias do porto
de Itaqui que impede os pctrolei-
ros de fazerem atracação sem ris-
eo, chega ao cume a crise de ga-
soíina. O combustível que chega
c muito pouco e está vindo do Pa-
rá, por terra. Uma partida de 10
mil litros chega à Capital mara-
nhense a Cr? 2 mil. (Página 34)

Pcio sem
valor

Os novos
mestres

O peso e a qualidade do pão pos-
to à venda na maioria das padarias
do Rio não correspondem aos indica-
dos nas tabelas e ás normas da Su-
nab, como mostra um levantamento
realizado pelo JB. Lesado indireta-
mente no preço, o carioca perde a.s-
sim, também, em valor protéico, num
produto com mais mandioca que trigo.

Por trás desse expediente quase
generalizado das panificadoras, revê-
Ia-se a fraca produção brasileira de
trigo, em relação ao consumo inter-
no, o que o Governo procura supe-
rar com programas agrícolas visando
à auto-suficiência. A.s pesquisas já
criaram uni pão com sucedâneos mais
abundantes no pais. (Página 201

Os baixos salários e a necessida-
de de correr de um emprego.para ou-
tro estáo acabando com uma figura
que sempre foi o orgulho do magisté-
rio: a do professor dedicado, expe-
riente e tranqüilo. No seu lugar está
surgindo outra, a do professor que vive
inventando fórmulas para aumentar
seus rendimentos, geralmente insufi-
cientes.

Da escola primária à universidade
os problemas sáo equivalentes e as es-
peranças da classe estáo no Estatuto
do Magistério, que há quase três anos
oircula por intrincados canais compe-
tentes e ainda está muito distante da
realidade, ou na reclassificação que
daria a um professor dé universidade
um mínimo de CrS 3 000,00. (Pág. 30)

COZINHEIRA p/ luvar p,isi,u
limpezas. Casal s/filho. Tralar
ômanhã. Rua Agostinho Mene-
7os, 244. Tijuca.

COZINHEIRA 
'~>'rõcJr,..7<r,'~'aí-

tamente competente, para cozi-
nhar para uma pssspa só.
Exígc-ie asseio, boas refercncitis
e desejo dc aprôndor cezinha
internac'ona'i. f.-vcr mj>c*f en-
trevista c/ Dna, Ana, 2a,.feira
p/ lel. 267-0999.

CÓZINNIÍRÁ Procura-se coni
pxporíência, paga-se bem. Rim
Prurfenie de Mor ais 985/ 303.

COZINHEIRA TRIVIAL VARIADO
- Pago 600 p.n,i todo serviço
de casal, poço referências, Av.
Ccpacabana, 583/806.

COZINHEIRA-^ - ¦ 
.Precisa-se c7

prii tlcn e referôncias paga-se
bem. Av, Atlântica, 3170 ap-
70.

CASAL de fino trato precisa
cozinheira muito competente
que saiba ler e dê referências
idade 40 a 50 anos. Doime ne
«mpraao. Ordenado CrS 500,00
trator Run das laranjeir.il 144
ap. 903. lel. 2256719.

COZINHEIRA De trivial fino
e variado precisa-se cem práti-
ca, limpa c sosieqccs. Cuida
de rcupa. Tenho máquina e
põssndeira" p/ roí pn qríndèi.
Ordenado Crí 350,00. Rus J;a.
quim Nabuco_205/70l.

C07.INHEIRA procisa-s« trivial
variado. Dorme no empr:qo.
P;ga-se bem. Referências. Rua
Barão da Torre 578 casa.

DOMESTICA - Precisa-se com
referências e que durma no
emprerio. Rua Barão de Mapa-
cjlptí nV -127 - Casa 22. Tiiuca.

EMPREGADA Preciso p/
todo serviço reis. I ano. Does.
familia de 3 pessoas, R. Fran-
ciscjSá 91/601._Copa;__

EMPREGADA -~ Lavar pas^ír.
cozinhar. Atender 2 crianças.
Gaslão Bahiana, 31/90I — Co-
pa. Paga-se bem.

EMPREGADA p/ lodõT serviço dê
casal s/filhos, l ti vi ai varado,
que saiba ler, durma ne em-
prego, tenha referência e
documentos Idade: 30 — 45 anos.
Ordr-nailo: CrS «100,00. Tele-
fone: 2379330 (Copacabana).

EMPREGADA - 450,00. Fam.
peq. folgas cozinha? trivial
fino, Referências carteira. Go's
Monteiro, 

"8 
bloco A opt. 1502.

Botafogo,
EMP.IÉGADÀ" 16 

'1 
20 anes

p:ra todo serviço de casa! me-
nos lavar e passar. Dorme no
emprogo. Rua Francisco Sá, 35/
501 - Copacabana.

EMPREGADA para casal com 2
filhos na escola, que durma
no emprego. CrS 300,00 t/ cai-
teira. Rua Isidro t\fi Ftguslrt*
do n? 43 ap. 306 ¦ Maracanã,

MOÇA governante senhora pre- '
cisa escreva máquina more em-
prego. Rua Caning 21. T.
227-0565.

MOCINHA -' Di 15 l ÍB anos
p.i ¦¦< ajudar a cuidar de 1
criança, Comparecer c/o res-
ponsável, somente hoje. R. Pa-
checo Leilo. 320-703. Em fren-
l»_» TV Globo.

PRECISA-SE cozinheira (forno e
fogão} e arrumar, essa. Cr$
250,00. Tem máquina, P/ .-inbat
pede-so doe. e ref. Intendente
Magalhães 387, campinho.

PRECISA-SE - Empregada para
uma senhora só. R. Senador
Vergueiro, 219 bloco A ap.
1006. Flamengo.

PRECISO EMPREGADA todo ser^
viço. Iratar hoje. R. Teodoro
da SilvO53/607. _

PRECISA-SE cozinheira prálica
trivial fino e variado. Exigem-
se referências documentos. Que
durma emprego. Idade 25 a
40 anos -- Salário CrS JC0.C0

- Tralar seound.vfeira 7:00 ás
12:00 - General Ribeiro da
Cosla, 41 ap. 701 — Ume.

PRECISA-SE dn uma empregada
para fazer o serviço de 1 ca<
sal com 1 criança dc 1 anos.
E' nocessátio que seja limpa c
fina, saiba cozinhar i gosto
do criança. Exígo-sc referen-
cias. Tratar somente domingo
à Rua Campos Sales, 19 apto.
1002^

PRECISA-SE de empregada com
rcfcrtncin e que durma. R.
Pr:.^ Valadares n9 36. _

PRECISA-SÊ - Empregada para
todo serviço c sat. Almirante
Tamandaré, 32/501. Flamengo.

PRECISO DE BABA' - Com «X-
per ência e referências. Pago
CrS 300,00. Rua José Higino,
277_ipto. 203. 258:31801__

PRECISA-SE de cozinhoira par»
trivial fino, lavar roupa na ma-
quina. Ordenado 450,0X1. Co-
paira arrumadeira, E x i g e-1 o
prática referências e documen-
los. O.-cijncdo 350,00. A v .
A.-ianVca, 17B2 - 606. 

PRECTSA-SE ii urp.v KabS com
referências, pura criança d* *
anoi.. Tralar 2a,-léir,i, Rua Pru-
dento de Moraes, 494 »pl» J02.

4
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Tempo; bom. Temperalu-

ta: ailávol. Vlsibllldadli

modi.-r.ida, a oca«lonal-

manta reduzida. Máxima;

29.1 (Bangu). Minima:. 16.4

(Realengo). Det. na pio- 2'

$. A. JORNAl OO BRASIl, Av.

Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rode

Interna: 264-4422 - End. le-

legráflco: JORBRASIt - Telex

números 601, 674 e 678.

Sucursais: Sao Paulo — Av,

. São luis, 170, loia 7. Tel.:

257-OBU. Brasília — Setor

Comercial Sul — S.C.S.. —

Quadra I, Bloco 1. Ed. Cen-

trai, 6.° and., gr. 602-7 Tels.:

24-0150, 24-8333 e 24-5863.

B. Horizonte — Av. Afon-

so Pena, I 500, 7." and.

Tels.: 22-5769, 26-4034

• 26-4038. Niterói - Av.

Amaral Peixoto, 207, salas

705/713 - Ed. Alborlo Sabin
Tels.: 722-1730, 722-2030

a 718-5509. Administração
Tel.: 722-2510. Porto Ale-

gre — Av. Borges de Me-

deiros, 915, 4.° andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua

Chile, 22 s/ 1 602. Tele-

fone 3-3161. Recife - Rua

Sete de Setembro, 42, 8.°

andar, Telefone 22-5793.

Correspondentes: Manaus,

Belém, Sâo luis, Teresina,

Fortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaiu, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis,

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

ington, Nova Iorque, Paris,

Londres, Roma e Telaviv.

PREÇOS, VENDA AVUISA -

Guanabara • Estado do Rio:

Dias úteis  CrS 1,20

Domingos  Cr$ 1,80

São Paulo • Minas Gerais:

Dias úteis  CrS 1,50

Domingos  Cr$ 2,00

ES, SC, PR, RS, GO, DF, Al,

SE, BA, RN, MT, PB • PE:

Dias úleis Cr$ 1,50

Domingos  Cr$ 2,50

CE:

Dias úleis CrS 2,00
Domingos  Cr$ 2,50
MA, AM, PA, AC, PI t Terri-
tortos:
Dias úleis CrS 2,50
Domingos  CrS 3,00

ASSINATURAS - Via lerres-

tre em lodo o território na-

cional:
Semestre  CrS 200,00
Trimestre  CrS 100,00
Postal — Via aérea cm todo
• território nacional:
Semestre  CrS 400,00
Trimestre  CrS 200,00
Domiciliar — Somente no Es-
tado da Guanabara:
Semestre  CrS 225,00

Trimestre  CrS 113,00

EXTERIOR (via aérea): Améri-
ca Central, América do Nor*
le, Portugal • Espanha:

3 meses  USS 113.00
6 meses  US$ 225.00
América do Sul:

3 meses  USS 50.00
6 meses  USS 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS

CREDICARD - Extraviou-se
10310819021 de Rosély Dias
Ro:a Guimarães.

PERDA DE DOCUMENTO - Al-
fredo Henrique Hòsiemeitc,
cart. CREA 15.775 - D. 5a. R.
Tel. 246-0629.

PERDEU-SE um Livro Diário t
um livro Reçtiitro de Compras
da firma Amarilea Calcados
l;da. — Pede-se a quem encon-
trou que entregue-os à Rua
Adolfo Berqamini, 28 — fcnge-
nho de Dentro.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ARRUMADEIRA - Precisa-se 20
a 30 anos cem prática referén-
cies e carteira. Dormir c nâo
fumar. Paga-se bem. Av. Vieira
Souto 50 402.

ARRUMADEIRA ¦ Para pequena
familia, exigem-se refernécas.
Rua Dr. Abelardo de Barros,
N9 6. Tijuca. 234-2746.

ARRUMADEIRA - Precisa-se corn
prática e referências. Tratar
2a.-feira. Rua Souza Limo, 345
- apto. 901.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
Além d* empregadas domésli-
cas e babás oferece enfermei-*
ras e acompanhantes para pes-
se as idosas e enfermas — Tel.
255-3688 o 256-9526.

A MOÇA — Trivial variado para
todo serviço de casal sem fi-
lhos ord. 500,00. Prio relerên-
cia, Av. Copacabana, 583/806.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tara
piifji o mesmo dia domésticas
capacitadas rigorosamente sele*
cionadas, com referencias sóü-
das. Damos garantia real de
um ano. 256-9526 - 255-3688.

A COZINHEIRA - Precisa-se,
casa tratamento, trivial fino,
dormir emprego, refer. recen*
tes, minimo 1 ano. — Av. Vis-
conde Albuquerque 5B1 Tel.:
227-8219 - 247-5230.

A UNIÃO CRISTÃ - Atenda
hoje pedidos de domésticas c/
doe. ref. Rigorosa soleção •
taxa minima. Tel. 231-0503. _

AGENCIA MARY oferece babá
coz. arrum. cop. todas c/ doe.
o ref. Cobramos menos para
empregar mais 242-2524.

AGENCIA FEDERAI - Dirigida
p/ Técnicos Federais oferece
as melhores cozinheiras, arru-
madeiras, babás c/ doe. ref.
Taxaminim.-,. Tofi 252-1798.

ARRUMADEIRA, p/ casal. R. Ai-
zira Cortez, 5/408- Bolafogo.
D. Lúcia. Tel. 266-3759.

AGENCIA STO. ANTÔNIO -
Of. coz. f. fogão babás arr.
diaristas acomp. fax. c/ ref.
Giranlias. Tel. 265-9529.

ARRUMADEIRA - Copeira - C/
prática e boas referências,
paga-se bem. R. Xavier da Sil-
veira 80/702.

AGENCIA STA. MÒNICA - ÓtV-
rece para casa de alto trata-
mento, cozinheiras, babás ti
noções enferm. cop. a franc,
gvtas. c/doc. i ref. Atendo Do-
mingo. Tal. 223-6453.

BABA' PAGO 700,00 - Para
cuidar de menino de um ano
peço referência e cart. saú-
de. Av. Copacabana, 563/806.

BABA' — Para 2 crianças no co-
légio, ajudando na arruniíção.
Paga-se bem exige-se prática
¦e referências. 245-1262 c
226-3255.

BABA - P/2 crianças boa apa-
reneta, pratica, refer., talar.
500,00. TraUr R. Aníbal da
Mendonça 222/101. Ipan,

BABA — Precisa-se com refe*
meia. Tratar Rua Prudente de
Mora[s 1259/dOl. Ipanema.

CASAL quer empr. todo serv.
c/ref. doe. dorme empr. trat.
2a.f. 246-8010 ramal 275 • Dr.
Guerreiro.
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O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com 122
páginas em quatro ca-
demos de Classi[ficados,
Noticiário; Caderno Espe-
ciai, Caderno B Domin-
go e Suplemento Sears
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À véspera do pleito, Giscard tomou vinho com amigos

Franceses vão escolher
Presidentehoje novo

O esquerdista François
Mitterrand e o republicano
independente Valéry Giscard
D'Estaing são os candidatos
favoritos nas eleições à Presi-
dência da França, cujo pri-
meiro turno se realiza hoje.
Segundo todas as pesquisas, a
definição só ocorrerá dia 19,
no segundo turno.

O Instituto Francês de
Opinião Pública (IFOP) pre-
vê a vitória de Mitterrand em
ambas as fases das eleições,
enquanto alguns observado-
res já admitem que ele poderá
ganhar hoje com maioria ab-
soluta (50% dos votos mais
um), dispensando assim o se-
gundo turno.

De acordo com pesquisa
do IFOP, publicada ontem pe-
lo jornal direitista L'Aurore e

Tempos
de Truman

Os vários aspectos da persoriall-
dado de Harry' S. Truman, 33.° Pre-
sidente dos Estados Unidos, responsa-
vel pelo lançamento da bomba atòmi-
ca sobre Hiroxima e Nagasaki e pela
criação do Plano Marshall, estão foc;-*.-
lizados no livro do autor americano
Merle Miüer, Falando Francamente,
cujo primeiro resumo o Caderno Es-
¦pecial publica hoje.

• Homem simples, descontraído, cri-
tico mordaz e político imune às sedu-
ções e corrupções do Poder, Truman
participou dc . decisões históricas e,
com Stalin c ChurclVill, modificou a fa-
ce do mundo e da Europa no pós-guer-
ra. As outras sínteses do livro de Mil-
ler — mais quatro — serão publicadas
dc amanhã em diante no Caderno B.

pelo • vespertino France-Soir,
favorável ao Governo gaullis-
ta, Mitterrand deverá receber
hoje 45% dos votos contra
30% de Giscard D'Estaing e
15%, de Chaban-Delmas. No
segundo turno, segundo previ-
são, Mitterrand derrotará Gis-
card D'Estaing por 48 a 44%.

Os analistas políticos
franceses mais experimenta-
dos em questões eleitorais
acham que Mitterrand conse-
guir ia hoje a maioria absolu-
ta se contasse com o apoio dos
dois candidatos trotskistas
(Alain Krivine e Arlette La-
guillier) e do concorrente
que defende o meio-ambieri-
te, René Dumont. Os re-
sultados serão conhecidos
duas horas após o encerra-
mento da votação. (Pág. 22)

Zona
Franca

A peregrinação turística a Ma-
naus, não para ver a selva e o rio,
mas para a compra favorecida de ar-
tigos importados, está perdendo a ra-
zão de ser: hoje, segundo a expressão
de um economista, o pais que mais
exporta para o Amazonas é São Paulo,
embora as prateleiras das lojas da
Zona Franca exibam à venda pilhas
de mercadorias americanas, japonesas

•e alemãs.
Limitado a consumir uma quota

de apenas 100 dólares (Cr$ 655,00), o
turista se frustra diante da varieda-
de de aparelhos sofisticados, muitos
dos quais já produzidos na própria
Zona Franca por filiais de fábricas
do Sul do pais, dando início assim a
um surto de industrialização que
pretende transformar Manaus na Ca-
pitai Eletrõnfca da América Latina
dentro de seis anos. (Página 32)

Portugal condena ações que
ameacem volta à normalidade

Diante da impaciência dos
portugueses, que exigem cumpri-
mento . de suas reivindicações
"imediatamente", a Junta de Sal-
vação Nacional emitiu um comu-
nicado condenando as "mini-
revoluções, que podem afetar o
progresso e o desenvolvimento
econômico, assim como atrasar a
realização dos objetivos a que se
propôs o povo através de suas
Forças Armadas".

O General Antônio de Spino-
la reafirmou que é essencial a
normalização do trabalho "em

Simonsen diz
que inflação
vem decaindo

O Ministro da Fazenda. Sr. Mário
Henrique Simonsen, disse que a infla-
ção foi ainda mais elevada em abril,
mas já no final do mês mostrou sinais
de abrandamento, ficando sob con-
trole. Em maio, segundo o Ministro,
as altas de preços deverão ser muito
reduzidas "pois não há nada de sério
a corrigir."

Disse que as novas taxas dc juros
foram adotadas após consulta aos
maiores banqueiros do país e que elas
refletem o consenso do mercado. O
Governo agirá com energia para fa-
zer com que estas sejam cumpridas.
As novas taxas, que entrarão em vi-
gor amanhã, foram oficialmente fixa-
das em resolução baixada ontem ã
noite pelo Banco Central. tPág. 35)

clima de liberdade responsável"
e um porta-voz da Junta anun-
ciou que Portugal manterá' a
guerra em suas Províncias africa-
nas até se encontrar "uma solu-
ção política para o conflito" atra-
vés de um debate nacional.

A advertência foi feita depois
que representantes do Movimento
do Partido Proletário, de tendên-
cia maoísta-trotskista, pretende-
ram seqüestrar 12 soldados que
embarcavam para o Ultramar.
Dois deles já se apresentaram às
Forças Armadas e espera-se o
comparecimento dos outros 10.

Geisel assina
Itaipu dia 17
com Stroessner

Os Presidentes Ernesto Geisel e
Alfredo Stroessner assinarão na ma-
nhã do dia 17 os termos de posse da
diretoria da entidade binacional que
construirá a hidrelétrica de Itaipu. A
cerimônia será realizada 17 quilôme-
tros acima de Foz do Iguaçu, no lo-
cal onde ficará a barragem, cuja obra
deverá durar oito anos.

Durante as duas etapas da viagem
do General Geisel poderão também
ser negociados instrumentos pelos
quais o Brasil criará um sistema de
colaboração oficial e industrial com o
Paraguai, a ser utilizado inicialmente
para abastecer a demanda provocada
pela construção da represa, que custa-
rá cerca de Cr$ 19 bilhões. (Pág. 3)

Em Bruxelas, o Mercado Co-
muni divulgou um comunicado
sobre as conversações com o líder
Mário Soares, afirmando que"um Portugal democrático tem
seu lugar certo na Europa que es-
tá sendo construída." (Pág. 18)

O Caderno Especial pu-
blica ura dossiê sobre a rc-
conquista da liberdade dc
expressão em Portugal, supri-
mida cm 1923, c um artigo do
Embaixador Sctte Câmara
sobre o fim do colonialismo.

Congresso até
quinta recebe
lei da fusão

A mensagem que o Presidente
Geisel enviará até quinta-feira ao
Congresso estabelece que as eleições
para a Câmara do.s Deputados e As-
sembléias da Guanabara e Estado do
Rio serão realizadas normalmente,
em colégios eleitorais separados. A
partir da fusão, os eleitos passarão a
integrar a Constituinte do novo Es-
tado.

A fusão se efetivará a 15 dc mar-
ço, ao término dos mandatos dos
atuais Governadores, sendo então em-
possado o Governador provisório, cuja
nomeação ocorrerá em outubro. O
plano do Governo, que também prevê
fusões e redivisões territoriais para o
futuro, garante a eleição para duas
cadeiras do Senado — uma pela Gua-
nabara, outra pelo Estado do Rio.

O Bairro do Lagamar, em Fortaleza, foi um dos que mais sofreram com, as inundações

Maré ameaça  —
agravar cheia
no Maranhão

A pressão do oceano na boca
dos rios do Maranhão, cujas cos-
tas experimentarão hoje a maior
maré do ano, agravará ainda mais
a já dificil situação das zonas ri-
beirinhas dos rios Mearim, Itapi-
curu, Grajaú e Parnaíba. A popu-
lação dc Arari, cidade totalmente
inundada, foi exortada em apelo
dramático do Secretário de Saú-
de a deixar suas casas depressa.

Em São Luís, por causa de
defeito em duas bóias do porto
dc Itaqui que impede os pctrolei-
ros de fazerem atracação sem ris-
co, chega ao cume a crise de ga-
solina. O combustível que chega
é muito pouco e está vindo do Pa-
rá, por terra. Uma partida de 10
mil litros chega à Capital mara-
nhense a Cr$ 2 mil. (Página 34)

Pão sem
valor

Os novos
mestres

O peso e a qualidade do pão pos-
to à venda na maioria das padarias
do Rio não correspondem aos indica-
dos nas tabelas e às normas da Su-
nab, como mostra ura levantamento
realizado pelo JB. Lesado indireta-
mente no preço, o carioca perde as-
sim, também, em valor protéico, num

produto com mais mandioca que trigo.
Por trás desse expediente quase*

generalizado das panificadoras, revê-
Ia-se a fraca produção brasileira de
trigo, em relação ao consumo inter-
no, o que o Governo procura supe-
rar com programas agrícolas visando
à auto-suficiência. As pesquisas já
criaram um pão com sucedâneos mais
abundantes no país. (Página 26)

Os baixos salários e a necçssida-
de de correr de um emprego para ou-
tro estão acabando com uma figura
que sempre foi o orgulho do magisté-
rio: a do professor dedicado, expe-
riente e tranqüilo. No seu lugar está
surgindo outra, a do professor que vive
inventando fórmulas para aumentar
seus rendimentos, geralmente insufi-
cientes.

Da escola primária à universidade
os problemas sáo equivalentes e as es-
peranças da classe estão no Estatuto
do Magistério, que há quase três anos
circula por intrincados canais compe-
tentes e ainda está muito distante da
realidade, ou na reclassificação que
daria a um professor cie universidade
um minimo de Cr$ 3 900,00. (Pág. 30)

COZINHEIRA p/ lavar passar
limpezas. Casal s/filho. Tratar
amanhã. Rua Agostinho Mens-
zes, 244 Tijuca. _ 

COZINHEIRA ~ Pr'ocur»-se;< «I-
tamente competente, para cozi-
nhar para uma pessoa só-
Exige-se asseio, boas referências
e desejo de aprender c: zinha
internacional, fever marcar on-
trevista c/. Dna, Ana, 2a..feir/i

_p/_lol, 267-0799,
COZINHEIRA - 

"Procurã-secom

experiência, paga-se bem, Rua
Prudente dc Morrais 985/ 303.

COZINHEIRA TRIVIAL VARIADO
— Pago 600 para todo serviço
de casal, peço referências. Av.
Ccpacabana._S83/806^_

CÕZÍNHEIRÀ - ' 
Precisa-s"e"'c/

prática e referências paga-se
bom. Av. Atlântica, 3170 ap.

jo. ;
CASAL de fino (rato precisa

cozinheira muito competente
que saiba ler o dê referências
idade 40 a 50 anos. Dorme no
emprego. Ordenado CrS 500,00
tratar Rua das loranioiras 144
»p. 902. Tel. 225-6719.

COZINHEIRA - De trivial liho
e variado preclsõ-se com práti*
ca, limpa e sossegada. Cuida
do rcupa. Tenho máquina e
p*s cadeira p/ roupa qr findes.
Ordenado Cr$ 350,00. Rua Joa.

^íJ^?—u^S-?~/7—
COZINHEIRA precisa-se trivial

variado. Dorn**2 no emprego.
Paga-se bem. Referências. Rua
Ü^Ho da Varre 578 casa;

DOMESTICA — Precisa-se com
referenciai e gue durma no
emprego, Rua liarão de Mapa-
gipe n? 427 -- Casl 22. Tiiuca.

EMPREGADA - Preciso p/
todo serviço reis. 1 ano. Does.
lamilia de 3 pessoas. R. Fran-
cisco Sa"91/601. Cop«._

EMPREGADA - Lavar pass.ir,
cozinhar. Atender 2 crianças.
Gastáo Baliiana, 31/901 - Co-
pa. Parjii-sií bem.

EMPREGADA p/ lodo serviço do
casal s/fühos, trivial variado,
quo taíba ler, clumiri no em-
prego, tonlia referenda •
documentos Idade: 30-45 anos.
Ordenado: CrS 400,00. Tole-
Cone: 237-9320 (Copacabana).

EMPREGADA - 450,00. Fam.
peq, folgas cozinhar trivial
fino. Referências carteira. Go.s
Monteiro, 8 bloco A opi. 1502.
Bolafogo.  ____

EMPREGADA - 16 a 20 anos
pira todo serviço de casal me-
nos lavar c passar. Dorme no
emprego. Rua Francisco Sá, 35/
501 — Copacabana.

EMPREGADA para casal com 1
filhos na oscoU, quo durma
no emprego. CrS 300,00 c/ car-
teira. Rua Isidro de Mgucire-
do n9 43 ap. 206 - Maracanã.

MOÇA governante senhora pre-
cisa escreva máquina more em-
prego. Rua Can ing 21. T,
227-0565. __

MOCINHA - De 15 a íõ anos
pa.'a ajudar a cuidar de \
criança. Comparecer c/o res*
ponsível, somente hoje*. R. Pa*
checo lecio, 320-703. Em fren-
te a TV Globo.

PRECISA-SE cozinheira (lorno e
fogão) c arrumar casa. Cr$
250,00, Tem máquina. P/ .mbas
pede-se doe. e ref. Intendente
Magalhães 387. campinho.

PRECISA-SE - Empregada para
uma senhora só. R- Senador
Vergueiro, 219 bloco A ap.
1006. Flamengo.

PRECISO EMPREGADA lodo ser-
viço. Tratar hoje. R. Teodoro
da Silva, 553/607.

PRECISA-SE cozinheira prática
trivial Tno c variado, Exigem-
se referências documentos. Que
durma emprego. Idade 25 a
40 anos - Salário Cr$ 4C0.C0

- Tratar segunda-feira 7:00
12:00 -- Goneral Ribeiro da
Costa, 41 ap. 701 - Leme.

PRECISA-SE dl uma empregada
para fazer o serviço de 1 ca-
sal com 1 criança de 1 anos.
V necessário que soja limpa o
fina, saiba cozinhar a goste
de criança. Exige-se referén-
cias. Tratar somente domingo
à Rua Campos Sales, 19 apto.
1002.

PRECISA-SE de empregada com
referência e que durma. R.
PrM^V^adares n? 36.

PRECISA-SE - Empregada para
ledo serviço csül. Almirante
ramandüfó, 32/501. Flamengo.

PRECISO DE BABA' - Com «x-
periõncia e referências. Pago
CrS 300,00. Rua José Higino,
277 apto. 203,C'258-3I8Q.

PRECISA-SE do cozinheira pari
trivial fino, lavar roupa na má-
quina. Ordenado 450,00. Co-
pcira arrumsdeira. E x i q í- » o
prática referências e documen-
tos. Oraenado 350,00. A v .
Atlântica, 17B2 -- 806.

PRECISA-SE do uma babj com
referências para criança de 1
anos. Tratar 2a.-feira. Ru» Pru-
dent» de Moraes, 494 «pt? S02,

'%
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Transcrições
prejudicam
republicanos

Çhrislòpher Lydnn
do The Now York Tim"

Washington -- Os politi-
cos de ambos os Partidos
aqui dizem que v&em um
agravamento da crise para
os republicanos nas trans-
crições das conversações dc
Nixon relacionadas eom Wa-
tergate.

O problema dos républi-
canos, na opinião dos poli-
ticos, é mais o tom do que
as tccnicalidadcs do que
ocorreu na Casa Branca, e
os veteranos cm campa-
nhas estão discutindo o fu-
litro do Partido. Há vários
dias que Washington se.
acha ocupada demais len-
do as transcrições para rea-
gir a elas. Mas. dizem os
políticos, à medida em que
sc aprofundam nas mais dc
mil páginas das conversas
intimas de Nixon com seus
assessores, o quadro das
perspectivas do Presidente
começa a superar até a
questão dc saber-se se ele
fez alguma coisa errada.

DILEMA

O Senador Robert Pack-
nood. um republicano que
disputará a reeleição no
Oregon. na metade do livro
editado pela Casa Branca,
comentou que achou a vi-
são dc Governo de Nixon"assustadora". E acrescen-
tou: "Não há referência em
toda a transcrição ao que c
bom para o povo america-
no. Não existem siquer os
clichês simbólicos sobre o
que é bom para o povo".

Em seu primeiro teste.
terça-feira à noite. Nixon
conseguiu a divisão parti-
daria, que pretendia, dn
Comissão de Justiça da Ca--
mara sobre a questão da ci-
tação do Presidente, sob pe-
na de sanção, para que
apresentasse as fitas grava-
das da Casa Branca. Mui-
tos políticos aqui também
acham que Nixon está ain-
da se beneficiando dc seu
pronunciamento tclevisado
á Nação, segunda-feira pas-
sada.

Havia outros sinais, coti-
tudo, de que o apelo da
Casa Branca para que o
Partido Republicano dc-
monstrasse ao Presidente"lealdade" estava sendo re-
jeitado. Elliot Richardson.
que ocupou três pastas na
administração Nixon, deno-
mitiou o apelo "uma receita
para suicídio por parte da
maioria dos candidatos ao
Congresso".

O Senador Robert Dole.
oulrora um dos tnais fero-
zes defensores da adminis-
tração, ao lhe perguntarem
esta semana se ele gostaria
de contar com Nixon em
Kansas, durante sua cam-
panha dc reeleição, decla-
rou: "Certamente, ele pode-
rá sobrevoar por lá sempre
que quiser".

Durante meses, o dilema
prático que os republicanos
enfrentam nas eleições des-
te ano tem sido como man-
ter seu controle sobre os
trabalhadores e contribuiu-
tes do Partido, em grande
parte leais ao Preside7iíe, c,
ao mesmo tempo conquistar
uma maioria popular no
eleitorado que, nas pesqui-
sas nacionais, desaprova o
Presidente por uma mar-
gem dc aproximadamente~3 

a 1.

DESINTEGRAÇÃO

A divulgação das trans-
crições e a aproximação de
uma votação da Câmara so-
bre o Impedimento parece
ler acentuado o dilema e
está aguçando o cálculo das
alternativas políticas. O
Deputado Dan H. Kuyken-
dali. republicano do Tcnnes-
see, observou que, numa vo-
lação apertada sobre o im-
pedimenlo. qualquer repu-
blicano com oposição signi-
ficativa em seu distrito elei-
toral "perde de qualquer
maneira. Se se mantiver
leal, perde os independentes.
Se votar contra o Presiden-
.te, perde seu pessoal."

Além do dilema prático, o
político vê nas transcrições
da Casa Branca — o dinhei-
ro e o perjúrio como meios
de sair do pantanal de Wa-
tergate — tim golpe ainda
mais fundamental contra a
ulcntidade republicana. O
cnoque de Watergate ê ain-
àUi pior, observou recente-
mente um membro do Co-
mite Nacional Republicano,
porque os republicanos tem,
tradicionalmente, se consi-
derado como os "bons mo-
ços" contra as máquinas
democráticas.
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Nixon, Pat e o Senador Golãwater na manifestação de Phoenix

Phoenix, Spokane, Seattle e Wãsh-
Ington 1UPI-AFP-AP-JB1 — Em sua
primeira apresentação pública desde a
divulgação das transcrições das filas
.sobre Watergate, o Presidente Richard
Nixon enfrentou manifestações hostis
cm Phoenix, Arizona, onde afirmou
ser tempo "de seguirmos adiante com
os assuntos da América, colocando ás
nossas costas Watergate".

Embora a maior parte da.s pessoas
que assistiam a seu discurso manlfes-
tasst; apoio ao Presidente, seus ad-
versários persistiram nas vains, obri-
gando Nixon a comentar que "o direi-
to à liberdade de expressão acarreta
a responsabilidade de se calar quan-
do outra pessoa está falando".

REALIZAÇÕES DO GOVERNO

Nixon dedicou a maior parte de
sou discurso às metas e realizações de
seu Governo, citando o fim da parti-
cipação norte-americana na guerra
do Vietnã, o término do serviço mili-
tar obrigatório c a abertura de diálo-
go com a China c a União Soviética..

Referindo-se aos problemas do
escândalo de Watergate, afirmou que

forneceu à Comissão de Justiça ria
Câmara "Ioda a evidência dc que ela
necessita" para completar sua investi-
gação com vistas a um possivel julga-
mentb político e concluiu dizendo:
"Proponho-me a permanecer no car-
go e com a vossa ajuda..."

A policia do Estado dc Washington
revelou que um soldado norte-ameri-
cano de 21 anos foi preso em Seattle
por ter ameaçado matar Nixon. O sol-
dario linha uma Mauser automática e
um rifle semi-automático, além de
farta munição.

WATERGATE ,

Por sua vez, o Secretário dc Im-
prensa da Casa Branca, Ronald Zle-
gler, ressaltou que as transcrições rias
gravações de conversas presidenciais
demonstram numerosas contradições
no testemunho do principal acusador
de Nixon, John Dean III.

O presidente da Comissão Sena-
torlal de Inquérito sobre Watergate,
Sam Ervin, afirmou que os documen-
tos tendem a apoiar Dean. De acordo
com Ziegler, "qualquer pessoa que diga

que as transcrições apoiam o ex-as-
sessor não esteve cm contato com elas
ou as considera de forma totalmente
partidária ou deformada".

OS 18 MINUTOS

O juiz John Sirica recebeu o in-
forme dos peritos que examinaram as
causas da interrupção de 18 minutos
'numa das fitas magnéticas sobre Wa-
tergate entregues pela Casa Branca,
mas recusou-se a revelar o conteúdo
do documento.

Também o promotor Leon Jaworki
o os conselheiros jurídicos de Nixon
receberam cópias do informe, que dc-
verão estudar num prazo dc 10 dias,
quando a mensagem será divulgada e
será tomada um decisão a respeito dc
seu conteúdo.

CALLEY

O Presidente Nixon decidiu confir-
mar a condenação dc 10 anos, reduzi-
da duas vezes, contra o Tenente Wil-
liam Calley, pelo massacre de civis
sul-vietnamitas na aldeia de My Lai.
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Alfredo Backer, 536/8
SÓ ESTAVA FALTANDO
O MIRANTE CENTER
PARA UM CENTRO
GERADOR DE UM
MILHÃO DE
CONSUMIDORES.
POR ENQUANTO.
Por favor, anote os números.
Mais de cem mil pessoas vivem ou
trabalham em Alcântara.
Se você ainda não sabe, passa de
300.000 o número de pessoas
vindas de Igua, Tribobó, Itambi,
Duques, Tanguá, Venda das
Pedras, Itaboraí, Rio Bonito e outras
localidades, que fazem suas compras
no importante entroncamento
rodoviário que é Alcântara.
Continuando, não poderíamos
esquecer de somar toda aquela gente
do município de São Gonçalo. Cerca
de 400.000 consumidores a uma
distância de alguns minutos.
Agora, pare para pensar. Se você
multiplicar o total desses números,

por pouco dinheiro que seja, atingirá
facilmente a casa dos milhões.
Afinal, estamos falando de um
mercado com um potencial de um
milhão de consumidores.

• Por enquanto.

PARA INÍCIO DE
BONS NEGÓCIOS,
TRÁFEGO LIVRE:
UMA PONTE PRÓPRIA,
UM TERMINAL DE ÔNIBUS
E UM ESTACIONAMENTO
PARA MILHARES
DE VEÍCULOS.
Antes da Ponte, homens que
entendem de futuro já haviam
descoberto o poder econômico de
Alcântara. E levaram suas empresas

para lá. Brastel, Citycol, Drogalar,
.União de Bancos, Banco Real,
Bamerindus, BERJ, Letra S.A. e,
naturalmente, a CODERJ.
São apenas algumas empresas que
se instalaram em Alcântara. Depois
da.Ponte, só estava faltando um
empreendimento adequado e que
oferecesse muito espaço, para que
homens que têm a visão dos bons
negócios pudessem optar por
Alcântara. E aconteceu o Mirante
Center,
Planejado para atrair uma
concentração maior de grandes,
médias e pequenas empresas,

posicionando o verdadeiro centro
comercial de Alcântara. Um centro

gerador de facilidades para milhares
e milhares de consumidores.

EM POUCAS PALAVRAS,
VAMOS TENTAR
DESCREVER UM GIGANTE
QUE TEM NOME:
MIRANTE CENTER.
Nada parecido, em tempo algum,
surgiu em Alcântara.
Um mundo novo de opções, numa

gigantesca área de 60.000 m2,
dotada de todos os recursos.
Não apenas um Shopping Center.
Um senhor'empreendimento -

horizontal que prevê um complexo
de sete grandes edifícios comerciais,
estrategicamente distribuídos.
Edifícios onde você pode
comprar desde uma simples sala
a um andar inteiro, para desenvolver

qualquer tipo de negócio ou para
exercer profissão liberal.
E por toda a região do Mirante
Center, aquelas largas ruas, aquelas
áreas de estacionamento para
milhares de veículos, aquele moderno
Terminal de Ônibus e uma ponte, que
foi construída, especialmente, para
proporcionar tráfego livre a todos
os que se dirijam ao Mirante Center,
Em poucas palavras, você
começa a entender o ineditismo do
Mirante Center em relação ao que
havia em Alcântara. Resta, agora, ver
tudo isso de perto.

DINHEIRO INVESTIDO
NO MIRANTE CENTER:
RETORNO RÁPIDO,
EM REGIME DE LUCRO
ALTO E CONSTANTE.
Seja comprando. Seja comprando
e revendendo. Seja comprando e
alugando.
Qualquer que seja sua opção, de
investimento, sua visão dos bons
negócios começa nas condições
de compra.

LOJAS
A partir de:..155.400,00
rpartrê.... 1.176,00

SALAS
A partir de:
Prestações
a partir de

37.680,00 |
3.00,50

; 1

Financiamento em até 20 anos.

Vendas também fora do sistema
habitacional. Preço fixo, sem juros e
sem reajustamento.
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Nixon enfrenta manifestação hostil no Arizona
Radiofoto UPI

Transcrições
prejudicam
republicanos

Clirislopher Lyãou
do Tho Now York TlmM

Washington — Os politi-
vos dc ambos os Partidos
aqui dizem que vêem um
agravamento da crise para
os republicanos nas trans-
crições das conversações dc
Nixon relacionadas com Wa-
lergatc.

O problema dos republi-
canos, na opinião dos poli-
Íicos. c mais o tom do que
as tecnicalidades do que
ocorreu na Casa Branca, e
os veteranos cm campa-
nhas estão discutindo o fu-
turo do Partido. Há vários
dias que Washington se
acha ocupada, demais len-
do as transcrições para rea-
gir a elas. Mas. dizem os
politicos. á medida em que
se aprofundam nas mais dc
mil páginas das conversas
intimas dc Nixon com seus
assessores, o quadro das
perspectivas do Presidente
começa a superar até a
questão dc saber-se se ele
fez alguma coisa errada.

DILEMA

O Senador Robert Pack-
wood. um republicano que
disputará a reeleição no
Orcgon, na metade do livro
editado pela Casa Branca,
comentou que achou a vi-
são dc Governo dc Nixon
"assustadora''. E acresceu-
tou: "Não há referência cm
Ioda a transcrição ao que è
bom para o povo america-
no. Não existem siquer os
clichês simbólicos sobre o
que é bom para o povo".

Em seu primeiro leste.
terça-feira à noite, Nixon
cotiseguiu a divisão parti-
daria, que pretendia, du
-Comissão dc Justiça da Ca-
mara sobre a questão da ci-
lação do Presidente, sob pe-
va dc sanção, para que.
apresentasse as fitas grava-
das da Casa Branca. Mui-
tos políticos aqui também
acham que Nixon está ain-
da se beneficiando de seu
pronunciamento telcvisado
à Nação, segunda-feira pas-
suda.

Havia outros sinais, con--
tudo, de que o apelo da
Casa Branca para que o
Partido Republicano de-,
monstrasse ao Presidente
"lealdade" eslava sendo rc-
jeitado. Elliot Richardson,
que ocupou três pastas na
administração Nixon, deno-
minou o apelo "uma receita
para suicídio por parte da
maioria dos candidatos ao
Congresso".

O Senador Robert Dole,
ouirora um dos mais fero-
zcs defensores da adminis-
tração, ao lhe perguntarem
esta semana se cie gostaria
de contar com Nixon em
Kansas, durante sua cam-
panha dc reeleição, decla-
rou: "Certamente, ele pode-
rá sobrevoar por lá sempre
que quiser".

Durante meses, o dilema
prático que os republicanos
enfrentam nos eleições des-
tc ano tem sido como man-
ter seu controle sobre os
trabalhadores e contribuiu-
tes do Partido, em grande
parte (eai-s ao Presidente, c,
ao mesmo tempo conquistar
uma maioria popular no
eleitorado que, nas pesqui-
sas nacionais, desaprova o
Presidente por uma mar-
gem dc aproximadamente
3 a 1.

DESINTEGRAÇÃO

A divulgação das trans-
crições e a aproximação de
uma votação da Câmara so-
bre o impedimento parece
ler acentuado o dilema e
está aguçando o cálculo das
alternativas políticas. O
Deputado Dan H. Kuykcn-
dali, republicano do Tennes-
see, observou que, numa vo-
lação aperluda sobre o im-
pedimento, qualquer repu-
hlicano com oposição signi-
ficativa em seu distrito elei-
toral "perde de qualquer
maneira. Se se mantiver
leal, perde os independentes.
Sc votar contra o Presiden-
tc, perde seu pessoal."

Além do dilema prático, o
político vê nas transcrições
da Casa Branca -— o dínhel-
ro e o perjúrio como meios
de sair do pantanal dc Wa-
lergatc — um golpe ainda
mais fundamental contra a
identidade republicana. O
choque de Watergate é ain-
da pior, observou recente-
mente um membro do Co-
mitê Nacional Republicano,
porque os republicanos têm,
tradicionalmente, se consi-
derado como os "bons mo-
ços" contra as máquinas
democráticas.
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Nixon Pat e o Senador Goldwater na manifestação de Phoenix

Phoenix, Spolmnc Scattlc c Wash-
ington iUPI-AFP-AP-JBi - Em suu
primeira apresentação pública desde a
divulgarão das transcrições das fitas
sobre Watergate, o Presidente Richard
Nixon enfrentou manifestações hostis
em Phoenix, Arizona, onde afirmou
ser lempo "de seguirmos adiante com
os assuntos da América, colocando às
nossas costas Watergate."

Ontem, cm Spokanc, no Estado
de Washington, Nixon inaugurou a
primeira Exposição Mundial sobre o
Mclo-Ambiente e fez um discurso a
75 mil pessoas presentes à manifesta-
ção. Referiu-se à sua próxima viagem
à União Soviética, dizendo que "de

nada servirá preservar o meio-am-
biente e purificar a atmosfera se uma
Terceira Guerra Mundial aniquilar a
civilização".

REALIZAÇÕES DO GOVERNO
' Nixon dedicou a maior parte dc

seu discurso em Phoenix às metas e
realizações de seu Governo, citando o
fim da participação norte-americana
na guerra do Vietnã, o término do
serviço militar obrigatório c a abei-
tura de diálogo com a China e a
União Soviética.

Referindo-se aos problemas do
escândalo de Watergate, afirmou que

forneceu à Comiss&o de Justiça du
Câmara "toda a evidência cie que ela
necessita" para completar sua investi-
gação com vistas a um possível julga-
mento político e concluiu dizendo:
"Proponho-me a permanecer no car-
go e com a vossa ajuda..."

A policia do Estado do Washington
revelou que (im soldado norte-ameri-
cano de 21 anos foi preso cm Seatt.le
por ter ameaçado matar Nixon. O sol-
dado tinha uma Mauser automática a
um rifle semi-automático, além de
farta munição.

WATERGATE

Por sua vez, o Secretário de Im-
prensa da Casa Branca, Ronald Ziu-
glcr, ressaltou que as transcrições das
gravações de conversas presidenciais
demonstram numerosas contradições
no testemunho do principal acusador
de Nixon, John Dean III.

O presidente da Comissão Sena-
torlal de Inquérito sobre Watergate,
Sam Ervln, afirmou que os documen-
tos tendem a apoiar, Dean. De acordo
com Ziegler, "qualquer pessoa que diga

que as transcrições apoiam o ex-as-
sessor nãu esteve em contato com elas
ou as considera dc forma totalmente
partidária ou deformada".

OS 18 MINUTOS

O juiz John Sirica recebeu o in-
forme dos peritos que examinaram as
causas da interrupção dc 18 minutos
numa das fitas magnéticas sobre Wa-
tcrgale entregues pela Casa Branca,
mas recusou-se a revelar o conteúdo
do documento.

Também o promotor Leon Jaworki
e os conselheiros jurídicos de Nixon
receberam cópias do informe, que de-
verão estudar num prazo dc 10 dias.
quando a mensagem será divulgada e
será tomada um decisão ti respeito dc
seu conteúdo.

CALLEY

O Presidente Nixon decidiu coníir-
mar a condenação dc 10 anos, reduzi-
da duas vezes, contra o Tenente Wil-
liam Calley, pelo massacre cie civis
sul-vietnamitas na aldeia de My Lai.
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Alfredo Backer, 536/8
SÓ ESTAVA FALTANDO
0 MIRANTE CENTER
PARA UM CENTRO
GERADOR DE UM
MILHÃO DE
CONSUMIDORES.
POR ENQUANTO.
Por favor, anote os números.
Mais de cem mil pessoas vivem ou

irabalham em Alcântara.
Se você ainda não sabe, passa de

300.000 o número de pessoas
vindas de Iguá, Tribobó, Itambi,
Duques, Tanguá, Venda das
Pedras, Itaborai, Rio Bonito e outras

localidades, que fazem suas compras
no importante entroncamento
rodoviário que é Alcântara.
Continuando, não poderíamos
esquecer de somar toda aquela gente
do município de São Gonçalo. Cerca
de 400.000 consumidores a uma
distância de alguns minutos.
Agora, pare para pensar. Se você
multiplicar o total desses números,".

por pouco dinheiro que seja, atingirá
facilmente a casa dos milhões.
Afinal, estamos falando de um
mercado com um potencial de um
milhão de consumidores.
Por enquanto.

PARA INÍCIO DE
BONS NEGÓCIOS,
TRÁFEGO LIVRE:
UMA PONTE PRÓPRIA,
UM TERMINAL DE ÔNIBUS
E UM ESTACIONAMENTO
PARA MILHARES
DE VEÍCULOS.
Antes da Ponte, homens que
entendem de futuro já haviam
descoberto o poder econômico de
Alcântara, E levaram suas empresas

para lá. Brastel, Citycol, Drogalar,
União de Bancos, Banco Real,
Bamerindus, BERJ, Letra S.A. e,
naturalmente, a CODERJ.
São apenas algumas empresas que
se instalaram em Alcântara. Depois
da Ponte, só estava faltando um
empreendimento adequado e que
oferecesse muito espaço, para que
homens que têm a visão dos bons
negócios pudessem optar por
Alcântara. E aconteceu o Mirante
Center.
Planejado para atrair uma
concentração maior de grandes,
médias e pequenas empresas,

posicionando o verdadeiro centro
comercial de Alcântara. Um centro

gerador de facilidades para milhares
e milhares de consumidores.

EM POUCAS PALAVRAS,
VAMOS TENTAR
DESCREVER UM GIGANTE
QUE TEM NOME:
MIRANTE CENTER.
Nada parecido, em tempo algum,
surgiu em Alcântara.
Um mundo novo de opções, numa

gigantesca área de 60.000 m2,
dotada de todos os recursos.
Não apenas um Shopping Center.
Um senhor empreendimento
horizontal que prevê um complexo
de sete grandes edifícios comerciais,
estrategicamente distribuídos.
Edifícios onde você pode .
comprar desde uma simples sala
a um andar inteiro, para desenvolver

qualquer tipo de negócio ou para
exercer profissão liberal.
E por toda a região do Mirante
Center, aquelas largas ruas, aquelas
áreas de estacionamento para
milhares de veículos, aquele moderno
Terminal de Ônibus e uma ponte, que
foi construída, especialmente, para
proporcionar tráfego livre a todos
os que se dirijam ao Mirante Center,
Em poucas palavras, você
começa a entender o ineditismo do
Mirante Center em relação ao que
havia em Alcântara, Resta, agora, ver

tudo isso de perto.

NO MIRANTE CENTER:
RETORNO RÁPIDO,
EM REGIME DE LUCRO
ALTO E CONSTANTE.
Seja comprando. Seja comprando};
e revendendo, Seja comprando £-:.
alugando.
Qualquer que seja sua opção de;.;:
investimento, sua visão dos bonèf.
negócios começa nas condições:-:
de compra.

LOJAS £:«
A partir de: 155.400,00

aPpa5r'?rê.... 1.176,00

SALAS
A partir de:
Prestações
a partir de

37.680,00
300,50

Financiamento em até 20 anos.

Vendas também fora do sistema
habitacional. Preço fixo, sem juros e
sem reajustamento.
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I e milhares de consumidores.
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Geisel e Stroessner instalarão Itaipu no dia 17

v_.

Brasília (Sucursal* — O Itama-
rati anunciou oficialmente para o pró-
ximo dia 17 os dois encontros que os
Presidentes Ernesto Geisel e Alfredo
Stroessner vão ter, sucessivamente, na
ponte internacional Brasil-Paraguai c
na zona onde será construída a bar-
ragem de Itaipu, 17 quilômetros rio
acima.

O.s dois Presidentes assistirão às
.solcnidades de instalação da entidade
.lnacional Itaipu, dando posse aos
integrantes brasileiros e paraguaios
da diretoria executiva, do conselho e
administração e da comissão de con-
-iliacão, incluindo o diretor-geral, o
ex-Ministro José Costa Cavalcanti.

DUAS ETAPAS

De acordo com as informações di-
vulgadas simultaneamente no Brasil
e no Paraguai, o programa do Gene-
ral Ernesto Geisel e de sua comitiva
será rápido e dividido em duas eta-
pas. Primeiro os dois Presidentes vão
se encontrar na Ponte da Amizade,
logo depois do desembarque dos bra-
sileiros, que chegarão ao aeroporto
internacional de Foz do Iguaçu no
iato presidencial One Eleven, vindo
direto de Brasília.

Na segunda etapa os Generais
Geisel c Stroessner almoçarão às mar-
gens do rio Paraná, no local onde
será construída a barragem de 1643

metros de extensão e 170 dc altura
c assistirão à posso da diretoria da
entidade, criada em abril do ano pas-
sado, quando o Presidente paraguaio
assinou com o General Mediei o Tra-
tado de Itaipu, Antes do fim da tarde
a comitiva regressará a Brasília.

NOMEAÇÕES DIVIDIDAS

Segundo a minuciosa legislação
que vai orientar o.s trabalhos conjun-
tos, as seis diretorias serão divididas
entre técnicos dos dois países. Todas
as vezes que um paraguaio for dire-
tor, seu adjunto será brasileiro c. vi-
ce-versa. Assim, enquanto a direção
geral estará a cargo do Sr. José Costa
Cavalcanti, o diretor-adjunto será o
engenheiro paraguaio Enzo Dcber-
nardi.

O Sr. Costa Cavalcanti foi, até o
fim do Governo Mediei, Ministro do
Interior e antes de ocupar essa Pa.sta.
no período Costa e Silva, fora titular
de Minas e Energia. E' militar da re-
serva e até 1966 ocupava uma
cadeira de deputado federal por Per-
nambuco. O engenheiro Debernardi,
um descedente de italianos que íoi
criado na Europa c voltou ao Paraguai
já maduro, é uma espécie de czar da
energia elétrica cm seu pais. Criador
de cavalos árabes, fala latim, e gre-
go e, segundo se diz, possui hábitos
tão refinados que chegou a determi-

nar uma alteração na planta da Ad-
minlstracion Nacional dc Elcctricidad
do forma a poupar duas velhas árvo-
res que estavam no torreno.

CONCILIAÇÃO

O.s dois outros diretores brasilei-
ros serão o.s Srs. Mário Pinto do
Aguiar, ex-diretor Administrativo da
Eletrobrás, o John Cotrim, ex-presi-
dente das Centrais Elétricas dc Fur-
nas. O Conselho de Administração se-
rá composto, polo lado paraguaio, pe-
los Srs. Ezequiol Gonzales Alcin, dire-,
tor do jornal colorado La Pátria e por
um integrante da Comissão de Limites
Brasil-Paraguai, General Gonzales.
No lado brasileiro estão os Srs. Mário
Bhoring, ex-presidente da Eletrobrás,
o General Amyr Borges Fortes, o Sr.
Lucas Nogueira Garcez, e o Embaixa-
dor Éspeditq de Freitas Rezende.

Haverá também uma Comissão de
Conciliação, integrada pelo Ministro
Pereira de Araújo, do Itamarati, e pelo
Senador paraguaio Carlos Saldivar, íi-
lho do presidente da Câmara dos
Deputados.

OBRAS INICIADAS

Antes do mês de julho já deverão
sor iniciadas as obras de desvio do rio

Paraná. Esse trabalho devora durar do
dois a três anos. A hidrelétrica, com
10 milhões o 710 mil quilowatts deverá
ter sua primeira casa dc máquinas
inaugurada, segundo um artigo do tra-
tado bra.sileiro-paraguaio. oito anos
anos depois do inicio das obras. Serão
14 casas de máquinas o cada uma to-
rá 165 mil quilowatts a mais que a usi-
na nuclear de Angra do.s Reis.

Estima-se que a barragem venha
a custar 3 bilhões dc dólares o, segun-
do os cálculos oficiais, o Brasil'poderá
conseguir dois terços da despesa em
seus recursos internos. O financia-
mento internacional, portanto, não
devora ser superior a 1 bilhão de dó-
lares.

Logo depois do constituída, a cn-
tidade de Itaipu começará os estudos
de indenização dos proprietários das
torras que formarão a bacia da repre-
sa. Acredita-se que, além dos proprie-
tários oficiais, existam na região cer-
ca de 10 mil posseiros que deverão
abandonar as terras. No entanto, al-
gumas projeções já realizadas calculam
que a hidrelétrica absorverá, no mo-
mento mais intenso dos trabalhos dc
construção, cerca de 12 mil trabalha-
dores. Isso acontecerá no terceiro ano
das obras.

A entidade funcionará com duas
sedes, uma em Brasília o outra em

Assunção. Admite-se também que ve-
nha a sor montado um escritório cm
Curitiba.
AGENDA LIVRE

. Os Presidentes Alfredo Stroessner
o Ernesto Geisel serão acompanhados
por seus Chanceleres, Raul Sapena
Pastor o Antônio Azeredo da Silveira.
Apesar do encontro ser provocado pe-
Ia construção da hidrelétrica, as con-
versações a serem mantidas deverão
sor genéricas.

No próprio dia 17, ou no decorrer
da primeira fase da obra, o Brasil e o
Paraguai poderão assinar instrumen-
tos pelos quais seriam Instaladas em-
presas privadas com a participação dc
industriais do.s dois países. Estuda-se,
por exemplo, a possibilidade de bra-
sileiros c paraguaios se associarem pa-
ra a construção cie uma fábrica de ci-
mento em território paraguaio. Como
os produtos daquele pais, segundo o
tratado, têm preferência no forneci-
mento de material à entidade, toda a
produção da fábrica estaria garanti-
da por, pelo menos, oito anos. Depois,
dependendo do.s termos das negocia-
ções, o Brasil poderá dar a essa, ou
outra indústria similar, uma garantia
dc mercado.

POLÍTICA E GOVERNO -

Pantanal
terá plano
em 2 meses

Ik
J^ Quem entende da Grande Niterói sabe que o futuro

dos bons negócios mudou para Alcântara.
Quem conhece Alcântara sabe que só estava faltando um

i empreendimento de porte adequado para atender à expansão

I maior da Grande Niterói.Tinha que acontecer. Depois da Ponte.
Está acontecendo. Hoje e agora. Aconteceu o Mirante Center.
Exatamente em Alcântara.
Senhores empresários, está inaugurado o futuro.
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Mirante oJSL^
Engenharia e Comércio S.A. Crédito Imobiliário S.A

Niterói: Rua Barão do Amazonas, 572 -11.° andar
Fones: 722-0881 e 722-5789 - Centro
Guanabara: Rua do Ouvidor, 50 - 6.° andar
Fones: 231-2313 e 231-2486

CORRETORES DIARIAMENTE NO LOCAL ATÉ 22 HORAS,
INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS.

Brasília ISucursali —
Dentro de (iu dias o Presl-
dente Geisel receberá o pia-
no quo vem sendo elabora-
do pelos Ministérios do In-
terior, Agricultura e Plane-
jumento, visando o desen-
volvimento da região d o
Pantanal de Mato Grosso,
que provo a elevação no
abate do gado de corto do
300 mil cabeças para um
milhão mensais.

Para o Ministro Rangel
Reis, do Interior, o Panta-
rial "c uma das regiões mais
promissoras do pais, em
termos dc potencialidade
pecuária." O Ministro expli-
cou ao JORNAL DO BRA-
SIL que através do u.n pro-
jeto do Banco Mundial se
procurará mudar uma ca-
racteristica natural da pc-
cuária. cha m ada intensi-
va-extrativa, para um siste-
ma menos extrativo, ató
que sc chegue a uma técni-
ca mai.s moderna de confi-
n amento,

PLANO DIRETOR

A primera íasc do Pro-
grama do Pantanal irá até
1D7G. . mas o plano-dirc-
tor estendo a programação
de desenvolvimento da rc-
gião até 1980, quando os téc-
nicos prevêem que poderá
estar concluído todo o siste-
ma de infra-estrutura bási-
ca para apoio á economia
local, baseada quase toda
no setor dc agropecuária.

As primeiras providências
que deverão ser tomadas
para o aprimoramento de
condições do Pantanal ma-
togrossense, de acordo cevn
o Ministro Rangel Reis,
serão a melhoria de pasta-
gens o do sistema de água-
da, bem como do sistema
sanitário, c para isso o Ban-

, co Mundial já colocou à dis-
posição do Brasil um crédi-
to especial.

O programa que vem sen-
do elaborado e que deverá
se transformar em decreto
presidencial nos próximos
dois meses prevê, funda-
m e n t almentc, a implan-
tação de três pólos para a
expansão da agropecuária
regional, nas cidades d e
Cuiabá, Corumbá e Campo
Grande.

Nesses três pólos serão
construídas gigantescas ins-
talaçõe.s para a armazena-
gem a frio da produção bo-
vina e suína, permitindo o
amplo abastecimento d o
mercado interno desses pro-
dutos, bem como permitin-
do ainda a exportação de
seus excedentes para os
países vizinhos. Dessa for-
ma, pretende o Governo In-
verter a posição brasileira
de importador de carne pa-
ra eventual exportador.

CORREDOR DE
EXPORTAÇÃO

O Ministro do Interior
afirma que Mato Grosso sc
transformará, nos próximos
anos, num dos principais
corredores d c exportação
da produção nacional. Téc-
nicos de seu Ministério, cm
comum acordo com os dos
Ministérios do Planejamen-
to e dos Transportes, vêm
elaborando projetos para a
construção do uma verda-
deira rede de rodovias c es-
tradas vicinais. visando in-
terllgar as grandes fazen-
das da região do Pantanal
— algumas com área duas
vezes superior a do Estado
da Guanabara — áos três
pólos de redistribuição
(Cuiabá, Corumbá e Campo
Grande i cia produção agro-
pecuária.

A carne frlgorlflcàda em
Cuiabá servirá basicamente
para atender à demanda
interna do país, tornando-
se fácil sua distribuição pe-
los grandes centros urba-
nos, como Rio, São Paulo ou
Brasília, através das estra-
das já disponíveis. A pro-
dução a r ni a z en ad a em
Campo Grande terá seu es-
coamento feito por trens dá
Estrada de Ferro Noroeste
do ¦ Brasil, até o porto de
Santos, enquanto o.s produ-
tos estocados em Corumbá
serão escoados por via flu-
vial, com a ampla utilização
do rio Paraguai. Nesse sen-
tido, o Departamento Na
cional de Obras e Sanea-
mento iDNOS), órgão vin-
culado a Pasta do Interior,
iniciará dentro do breves
dias a.s obras de regulari-
zação do leito do rio Para-
guai, visando à navogabili-
dado de barcas de maior
porto por suas águas.

AÇÃO INTEGRADA

Visando ainda à melhoria
das condições ambientais
do Pantanal, o DNOS fará
uma série de obras de sa-
ncamento básico na região.
Outros órgãos governamen-
tais t a m bém colaborarão
nesse sentido, podendo-se
destacar o.s trabalhos que
ficarão a cargo da Superin-
tendência do Desenvolvi-
monto do Centro-Oeste (Su-
decoi e do Banco Nacional
da Habitação (BNH).

fc
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AGORA OU
NUNCA MAIS.

O Shopping Cassino
Atlântico ocupará o ponto exato
de convergência de três vias
nobres

São mais de 200 metros de
frente, (e 700 m de vitrines no
interior) expondo todo tipo de
mercadorias e atraindo para
sua loja 760.000 consumidores
de alto poder aquisitivo.

Você ainda tem algumas
horas para garantir seu lugar.
Mas venha depressa, porque
dezenas de comerciantes e
investidores acharam mais
prudente não esperar o
lançamento e já fizeram suas
reservas.
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A primeira praça
refrigerada de
Copacabana.

0 Shopping Cassino
Atlântico dará uma nova praça
à zona sul.

E, desde o dia de sua
nrv^v.ração, ela se tornará o
ponto comercial mais atraente
desta cidade sem inverno.

Cortinas de ar nas três
entradas manterão

uma temperatura
Interna de 22 graus;

Estacionamento
para seus
clientes.

432 vagas de uma só vez
exclusivamente para os
clientes, ou até 4.320 carros/dia.
Além da vantagem do ponto,
você passa a ter
mais esta sobre os seus
concorrentes. E o
estacionamento não só é
garantido como também
protegido contra a chuva e o
sol. A clientela sai do carro para
o elevador e deste para a praça
refrigerada.

/HOPPN
CA//IN0
ATLÂNTICO

Stand refrigerado com equipamento
Coldex-Trane.
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•'>:SHOPPING CASSINO _ATLÂNTICO
Av. Copacabana, esquina de Francisco Otaviano,
esquina de Av. Atlântica.

Hotel e Restaurante.
Ir ao Shopping Cassino

Atlântico é um programa
completo. Seus clientes
comprarão de tudo, poderão
almoçar lá mesmo e .terminar o
dia tomando um drinque à
beira da piscina do hotel
internacional que integrará o
mesmo conjunto arquitetônico.

Aliás, o próprio hotel
constituirá uma fonte
permanente de clientes para sua
loja.
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permitirá um controle
permanente da infraestrutura
de serviços e uma estreita
vigilância sobre o
estacionamento.

E o acabamento do
Shopping é de primeiríssima
classe: mármore, granito,
alumínio e vidro Blindex são
alguns dos materiais
especificados no projeto.

Cada loja é um módulo
que você multiplica
à vontade.

Você pode comprar uma-
única loja. Ou adquirir várias
unidades, seja no mesmo
pavimento, seja em pavimentos
diferentes, e interligá-las sem
qualquer problema. 0 que não
só permite a adequação perfeita
das instalações às necessidades
de sua empresa, como também
assegura a permanente
valorização e liquidez do
investimento. A qualquer
momento que você pretender
negociar a loja, o primeiro
interessado será o seu vizinho.

Prestações
equivalentes
ao valor da locação.

O Shopping Cassino
Atlântico é, também - ou
sobretudo - uma excepcional
oportunidade de investimento.
Desembolsando uma pequena
parte do preço total, e
amortizando o restante com o
aluguel ou com o faturamento
de sua própria loja, você adquire
um patrimônio de valorização
ilimitada.

100 meses para pagar.
Preços a
partir de: Cr$ 390.000,00
Mensalidades
durante a obra: Cr$ 2.730,00
Mensalidades
após a obra: Cr$ 3.841,12
Preço por m2
de área real, a
partir de: Cr$ 2.791,00

VEPLAN-RES1DÊNCIA
Empreendimentos e Construções S.A.

Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 507 - Tel.: 287-4040
Centro: Rua México, 148 - Tel.: 252-8811
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 190-A - Tel.: 264-9152
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Cartas
dos
leitores

Fusão I I )
"Rio dr Jandlro-OB o Estado

do Rio dr Janeiro doverJo so
ohamav Estado rio Rio de
Janeiro, Capital Guanabara.
Nós somos Cidade do Rio de
Janeiro, c o Estado do Rio, Es-
lado do Rio cie Janeiro.

.Inel Azevedo - ltio."

Fusão (II)
"Causa especie que Brandos

espíritos se manifestassem
contra a pretendida fusão que
jí se alcançou com a Ponte
Rlo-Nitèrôi,

Uns são políticas, outros cro-
nistas. todos partindo de pon-
los de vista que náo resistem
ã análise mais serena ou ob-
Jotiva da realidade. Admira-se
que políticos fluminenses, rece-
psos de que possam vir a per-
der sua situação, se ponham
contra o que de mais natural
possa acontecer, que isso é a
reversão desta cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro,
ou o Rio, d gleba a que perten-
cia na fase imperial.

O velho Município Neutro
foi desmembrado ria Província
do Rio de Janeiro para ser a
sede do Governo do Brasil,
passando na República a ser
o Distrito Federal. Natural,
pois, que, deixando de ser a
Capital, voltasse ã integraç&o
da velha Província.

Meteoricamente feilo Estado,
por obra e graça de açodamen-
[o, estava vivendo como filho
pródigo... Uma simples cidade
parasitária, comendo de tudo
que lhe vinha de fora, como,
alias, vai continuando e assim
continuará, sem espaço vital
para a proficiência de Estado,
vai ela voltar como o bom fi-
lho que a casa torna, a sua
condição original.

Assim a cidade do Rio de
Janeiro volta pelos mesmos
passos a seu lugar, ã casa de

onde saiu!
for que. pois. a miopia da

repulsa? Por que a rejeição se
ela é organlcamente a mesma
terra, a mesma gente?

Clamem contudo o.s contes-
lantes, porque, necessária-
menle, a nossa linda cidade,
com suas belezas e misérias,
terá de voltar a ser apenas um
município, que não capital do
Estado do Rio de Janeiro.

Altaniiraiio Nunes Pereira -
ltio."

Poluição sonora
"Eu, leitora desse conceitua-

do jornal, também estou pie-
uamente de acordo com o
debate da Poluição Sonora
ianúncio do dia 28 de abril,
nom Senso|.

Aliás, isto deveria ter sido
vigorado há mais tempo. Porque
nós. brasileiros, mostramos ser
bons de bola. bons no automó-
bilismo, no samba, etc, e não
nos mostramos para nós mes-
mos. que também somos pessoas
bem educadas? Isto faz parte
da vida. Iremos respeitar a nós
mesmos, a nossa íamília em
comunidade. E com isto cada
um dos mais de 100 milhões de
brasileiros poderiam ter a paz
dn silencio. Uma vez que todos
nos preferimos a Paz e o
Amor.

Maria Auxiliadora tie Olivei-
ra — Rio,"

l)i- feriados
"Por que não começar um

movimento para acabar com
o absurdo dos feriados cm
meio de semana?

O feriado serve muito mais
para um descanso extra, do
que para comemorar seja o que
for.

O 1" de maio ou qualquer
outro feriado na terça, quarta
ou quinta-feira perturba o Ira-
balho, e não beneficia o des-
canso.

Por que não transferir todos
os feriados de meio de semana
liara sexta-feira? Como. aliás,
já se faz etn outros países?

O.s benefícios serão gerais
tanto para a produção, que
náo terá o seu ritmo interrom-
pido. quanto para quem busca
n lazer gozando de um fim rie
semana mais ampliado.

Haverá alguém contra isto?

JORNAIfDCr BRASIL
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Representação Ampliada
Compreende-se que exista ecrla timidez, dc

mistura com algum esquecimento, no relaciona-
mento entre representados e representantes
no mecanismo polílico-mstiiqcional brasileiro.
A anibiéiícia não refletiu ainda a mudança desp-
jada pelo Presidente da Republicai no sentido
da prálica de uni diálogo "honesto e miituhmcn-
te respeitoso" entre <>_- atores da política e os «pn:
necessitam, dentro da sociedade, de representar
ção política no processo decisório, sem a qual
não lia parlicipação. pois a hipótese da partici-
pação direta continua utópica.

No entanto, alguma coisa tem de ser feita
para quebrar a cerimônia Lnibitória ou para dc-
gelar as desconfianças entre os interlocutores.
Em passado recente, o processo decisório desen-
volveu determinados padrões de coniporlaincn-
tu. quê poderiam ser chamados dc corporativos,
para significar o lipo de representação mais usa-
do, em prejuízo tio tipo de representação parla-
mentar, de menor conteúdo elassisla. 1'] talvez
aí se encontre a explicação para as induções c
desconfianças em relação a um padrão ampliado
de representação, qiie, sem eliminar o sistema de
contato tlc natureza as.-ocialivo-prof issioual en-
ire os interessados c o Governo, restaure o pres-
ligio da função representativa do Congresso e
tias Assembléias.

.Não se trata de escolher um em detrimen-
lo de outro. Os dois modos representativos são
naturais uo Estado moderno — a- representa-
cão não é mais monopólio das câmaras eleitas.
A lecnocracia tem represenlalividade. ou ganha
represenlalividade na medida em que os grupos
de interesse utilizam-na para se fazerem ouvir
na formulação decisória. Não c normal, todavia,
tpie os canais de comunicação repre.sentativa se
concentrem, por muito tempo, nos canais lecno-
crálicos. A representação eleita parece insúbs-
líluível — e ainda não se inventou nada que a
substitua — em seu papel mediador entre o1
Eslado c a Sociedade, desde quando a burguesia
mercantil começou a aprender a utilizar o.- par-

lamentos para impor-se ao absolütisuio ainda
apoiado, em grande parle, uo senhorio da terra.

Ora. nada prova que csm> papel deva ser
menosprezado no momento em que vivemos,
quando se formula, cm forma de um falso cir-
eulo vicioso, o problema da valorização do Cqri-
gresso brasileiro: não st; valoriza o Congresso
porque ele não dispõe de valores. Como identi-
ficar valores sem usar a instituição? — é a per-
guiita inicial para a resposta em estágio de pes-
quisá. Há indícios de que a valorização do Con-
"roso viria como conseqüência de ação dupla,
do Executivo e dos grupos que podem ter- rc-
presentação política. A ação singular de um ou
de outro não seria suficiente.

Os grupos que podem ler representação
precisam desejar a valorização do Congresso, e,
a parlir desse desejo, devem usar o instrumento
representativo eleito. Para que tal decisão tenha
repercussões eficientes de sua parte, o Executivo
deverá dispor-se à valorização do Congresso, oli-
inulando. para fins de prestígio, o compareci-
mento dos'Mihislros aos plenários e comissões.
Um pronunciamento importante da política eco-
nômica do Governo poderia ser feito, com van-
tageiis para o regime, em comissão de orçaineu-
to e dc finanças, com maior freqüência do que
são feitos cm associações d;' classe empresarial.

A questão do nível tio debate não chega a
ser intransponível. Ela é uma questão dc irifcir-
inação. Informados, os jiiterpeladores podem
logo se converter em eficientes atores da repre-
senlação dos grupos sociais interessados. O raio
e a variedade da temática ihtorpelativH seriam
automaticamente ampliado-, em benefício geral.
porque os membros do Executivo receberiam

perguntas saídas dc áreas sociaiâ tha.is diver.-ili-
cada.-. Em re-umo. o debate seria meno.- córpora-
livo e mais representativo.

Aí olá o começo da resposta à pergunta
inicial. Existén  Congresso òs valore.- que
aguardam apenas a valíirizíiçãb da instituição a

que -er\ em.

Consciência Demográfica
O secretário-gcràl da Conferência Muricliál

-obre População leva para Nova Iorque a con-
vicção ile qite o Brasil sustenta posição corre-
la no campo demográfico. Os contatos oficiais

por ele realizados entre nós levaram-no a con-
cluir que prevalece, no nível governamental, a
consciência de que compete ao Eslado informar
c educar, especialmente as camada- mais pobre-
da sociedade, sobre o crescimento da população
mundial.

Segundo o Sr. Camilo Flores a linha de es-
clarecinienlo enquadra-se no plano da justiça
social, poi- alcança a? famílias .-em condições de
assegurar a uma prole numerosa um teor digno
de vida;. E' um direito dos casais determinar o
tamanho de suas famílias. Mas. paru tanto, é
importante lerem o conhecimento da questão
demográfica em -ua dimensão numérica.

O Brasil não adota política de planeja-
im-iito familiar, mas a evolução do quadro mun-
dial. em que nos situámos com uma presença
cada vez mai» ampla, tornou necessário o alar-

gamento da informação e a tomada de consci-
ência de aspectos que ale pouco tempo tinham

peso menor. Os dados situam a população mun-
dial. no final do século, na estimativa de 7 bi-
lhões. Nascem a cada dia 300 mil crianças e a
estatística registra, com a morte de 100 mil, uni
saldo diário de 200 mil pessoas a mais a ali-
mentar. A produção de alimentos, no entanto,
cresce à taxa de \r:, ao ano. E. nos países ainda
à margem dos padrões econômicos desenvolvi-
dos. -eis entre 10 pessoas sofrem de carência
alimentar.

A yisão universal lem para nós o valor de
um pano tie fundo, já que não podemos conli-
nar a evolução demográfica brasileira ao quadro
nacional: A ausência de pressão demográfica em
nosso país decorre da extensão territorial, mas
nem por isso podemos ser indiferentes às carac-
terísticas tlc um assunto que sobreleva entre
as preocupações internacionais contemporâneas,
balizatloras do esforço de desenvolvimento uni-
versai alé o fim do século.

De alguma forma o problema, por ser uni-
versai, nos diz respeito, dada a crescente inter-
dependência em que repousa <> equilíbrio entre
a.- ilações. A insuficiência da produção dc ali-
mentos e a hipótese de períodos de aguda es-
cassez, com a sombra da foinc projetada sobre
área? atrasadas do mundo, leva as Nações Unidas
a considerar o mecanismo de um estoque regu-
lador para fazer face às emergências.

A disponibilidade territorial brasileira en-
seja a oportunidade dc mu salto agrícola, en-

quanto os espaços, a serem por nós aproveita-
dos. desaconselham o ufanismo, que representa
indiferença pelo contorno universal da questão
demográfica. Temos de alinhar a percepção oh-

jetiva do território c da população brasileira na
visão da escala mundial, onde não há lugar para
mu falso sentimento dc áutp-siifiçiência. Todas
ns camadas sociais brasileiras têm o direito à
informação organizada e é dever do Estado, que
abre a questão, por não querer intervir no am-
bito da decisão familiar, manter a linha de es-
elarecinientó atualizado, para que cada um deci-
da em razão exclusiva de sua consciência.

Doença com data

"O JORNAL DO BRASIL,
em sua edição de 8 de feve-
reiro, transcreve parte de carta
enviada por Maria Isabel Pe-
reira, que reclama contra o
fato de a atendente no Posto
Mauá haver marcado a cônsul-
ta para o mês de agosto.

Feita a sindica n cia,
concluiu-.se pela improeedència
ila denúncia, pois em nenhuma
das unidades desta coordena-
ção as fitas de espera alcança-
ram o mês de agosto.

(¦'. fácil de entender que os
postos de assistência médica
do INPS sofrem o constante
aumento em sua carua de tra-
balho. O aumento da procura
não é realmente proporcional
n. capacidade de atendimento,
sem que em muitas especiali-
dades seja feita marcação de
consultas.

Uultlo Barroso Beltrão, eoor-
denadOT Regional - Rio."

As cartas dos leito-
res serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natuia. nome completo
e legível e endereço. To-
fios esses dados serão
devidamente verificados.

Energia Niveladora
Em meio à mundial angústia diante da

crise tlc energia — imunes a tal angúftia _-ó <>-
lão mesmo os pai_.es produtores, c pouco con-
sumidores de petróleo — o Brasil deriva unia
certa segurança do aproveitamento da sua força
hidrelétrica. No entanto, é preciso acelerar tal
aproveitamento, já que dos 150 bilhões de qui-
lÒwalts do nosso potencial, temos menos de .10';t
instalados. O resultado, como acentua o novo

presidente da Eurnas ('.entrai.- Elélricas. Sr.
Luiz Cláudio de Magalhãe,. é tpie a metade da

população do país ainda não se beneficia do
sistema nacional tlc energia elétrica.

Por isso mesnio é importante frisar que. ao
mesmo tempo que anuncia a adesão do Brasil ao
sistema nuclear do urânio enriquecido, para
maior progresso rumo à energia nuclear, o Mi-
nistro Ueki, das Minas e Energia, examina com
o maior empenho a possibilidade da criação de
novos pólos de dcsenvolvii.nientó baseados na
energia hidrelétrica de zonas remotas do Brasil.
O Ministro está em contato [requente com os
técnicos do Projeto Radam da Amazônia, tpie

Zélio
J?lVA,/VA© E'POR NAPA

/VAO, MA£ VOCÊ E'o MELHOP?
PONTA-EíWERPA 9UE EÜ 7K

V! ATUAIS £A5E?

já têm prova.- da viabilidade de construir gran-
des barragens no rio Xingu, para aproveita-
mento tia energia hidrelétrica.

Mais promissor torna-se ainda o projeto
hidrelétrico na Amazônia quando se tem cm
mente (pie vem acompanhado do primeiro ma-

pa melalogenético processado no Brasil. A
energia extraída tios grandes rios amazônicos
lera uso local, para a fundação de empreendi-
mentos mineiros e industriais. Da distante Ron-
dônia, aliás, chega igualmente a notícia da ocor-
rència dc urânio.

Necessita o Brasil, sobretudo agora que paga
tão mais caro pelo petróleo, utilizar ao máximo
seu potencial hidrelétrico. E não apenas pen-
sando nas necessidades da zona Centro-Sul, mas
lambem, e com urgência, no imperativo de ir eli-
minando, graças à energia do.s rios. as diferen-
cas regionais, que caminhavam perigosamente
no sentido de criar, dentro do próprio país, um
Brasil desenvolvido e um outro Brasil, no nível
do Terceiro Mundo.

^^^^ff^^^^^^!l',l,!.í.i:'C:'mm

Contribuição ao estudo
do problema da fusão

Barbosa Lima Sobrinho

Parece-me decorrência
natural d a realidade,
que se procura criar por
meio de legislação, a
idéia da intervenção da
direção nacional dos
Partidos políticos, para a
indicação do Diretório re-
gloriai, que deverá estru-
turar a fusão, depois de
aprovada e ultimada. O
JORNAL DO BRASIL já
nos informou de que a
maioria, pelo número de
m and atos existentes,
deverá caber ao MDB.
Não sei se se respeitará
também essa realidade.
De qualquer modo, creio
que o problema deverá
ser examinado separa-
damente pelos dois Par-
lidos, para que se defi-
nam melhor as respon-
sabilidades pela fusão,
que está longe de ser
uma necessidade vital
para os dois Estados.
Não sei mesmo como se-
rá chamado o cidadão do
novo Estado. Carioca?
Fluminense? Ou prevale-
cera uma dessas siglas
habituais, composta pe-
los dois nomes? Cario-
quense? Fluquense? Uma
sigla, pelo menos, quase
euíônica.

Estados e saindo de uma
íaixa estreita, junto ao
Atlântico, para alcançar
as praias do Pacífico.
Quando ficou evidente,
na expansão de seus Es-
lados, que as áreas re-
duzidas tinham a mes-
ma possibilidade de ex-
pansão' dos Estados de
grande superfície.

De fato, os Estados
Unidos possuem unida-
des federativas de gran-

Posso estar em erro,
mas suponho que tudo
se deve a uma íantasia
da Geopolítica, u m a
suposta ciência, que an-
dou em moda até a der-
rota da Alemanha nazis-
ta. Teve o seu auge com
as vitórias esmagadoras
de Hitler, mas foi per-
dendo i n f 1 u ê n c i a , à
medida que a Wehrma-
cht começava a recuar
no solo moscovita. A Ge-
opolítica faz p e n da nt
com o Materialismo His-
tórico, na , predominan-
cia dos fatores e na cx-
clusão das causas con-
correntes. Quem sabe se,
no fundo de tudo, não
está o pleito do espaço
vital, para a expansão da
Guanabara? U m a re-
vivescência, um tanto
têmpora, do velho le-
bcnsrawn, nosso co-
nhecido de outras andan-
ças.

A própria Europa não
acredita na necessidade
do espaço vital. A prova
está na criação do Mer-
cado Comum Europeu,
para a evidência de que
as fronteiras, m esmo
quando separam nações,
não são intransponíveis.
Uma lição que o Japão
teve que aprender a du-
ras penas, para chegar
à conclusão de que havia
sucedâneos pacíficos, pa-
ra a necessidade de con-
quistas territoriais. Na
verdade, Federação é
uma palavra m á g i c a,
que explica a presença
da União Soviética, con-
ciliando aspirações regi-
onais, a o transformar
em meras ficções geográ-
ficas os limites interi-
ores, sem necessidade de
os suprimir. Lição exce-
lente, que os Estados
Unidos da América já
haviam de sobra ensina-
do, ao passar de 13 a 50

de superfície, que pude-
ram alcançar população
numerosa e significativo
poder econômico, como é
o caso do Texas e, sobre-
tudo, da Califórnia. Mas,
e m compensação, con-
tam com Estados d e
grande superfície e de
escassa população, como
Arizona, o Novo México
ou Montana. Como in-
chiem Estados pequenos
e que alcançaram popu-
lação rei ativamente
grande, como a Pensil-
vania, para não falar em
Nova Iorque, que é, na
ordem de grandeza, nos
Estados Unidos, o 30°
em superfície e o 2o em
população. O que eviden-
cia que a extensão terri-
torial sempre esteve lon-
ge cie valer como fator
essencial, embora possa
haver exemplos de quase
equivalência c n t r e _ a
superfície e a população,
como no caso da Çalifór-
nia.

O exemplo, todavia,
que me parece mais
sugestivo, é o do Eslado
de Rhodes, tratado fa-
miliarmente como The
little Rhodtj. E' até cha-
rnado de ilha, sem estar
cercado de água p o r
todos os lados, como o
exige o conceito geográ-
fico, embora a baia de
Narragansett, que o cir-
cunda, contenha diver-
sas ilhas, uma das quais
acabou dando o nome ao
próprio Estado. Sua área
é reduzida, com os seus
3 144 quilômetros d e
superfície, apenas duas
vezes c meia a superfície
da Guanabara, com
1 350 quilômetros qua-
dracios de superfície. O
que não impede q tt e
qualquer almanaque nos
informe que o Estado de
Rhodes é densamente
povoado e altamente in-
dustrializado. Em den-
sidade de povoamento,
só recentemente foi ex-
cedido, aliás por outro
Estado de pequena
superfície, qual seja o de
Nova Jérsei. Na pequena
faixa destinada a gran-
jas modelai es, o Estado
de Rhodes se dá ao luxo
de criar uma raça de ga-
linhas que já teve fama
universal, para prova de
que eficiência e super-
íície são coisas perfei-
tamente distintas, tanto
ha indústria, como na
p r ó pr'ia agricultura.
Nove décimos da popula-
ção de Rhodes vivem
numa área considerada
urbana.

O que me parece maus
expressivo é que o Es-
tado de Rhodes está en-
cravado entre dois ou-
tros Estados, tambem
muito adiantados e de
reduzida superfície,
quais sejam os de Con-
necticut e o de Massa-
chusetts. Os três juntos
comporiam uma super-
íície menor do que a do
nosso Estado do Rio de
Janeiro, mesmo sem a
Guanabara. Se os Es-
lados Unidos quisessem
um spairing para o Es-
tado de Nova Iorque,
nada mais fácil do que
fazer a fusão dos três Es-
tados da Nova Inglater-
ra. Mas acharam melhor
deixar que cada um crês-
cesse à sua maneira, cul-
tivando trad ições,
apegando-se às suas
peculiaridades regionais
e procurando uns aos ou-
tros excederem-se em re-
formas e em progresso.
O Estado de Rhodes se
desvanece d e cultivar
sentimento de maior to-
lerancia religiosa, o que
vem de suas origens,
quando fundado p a r a
acolher os que procura-
vam libertar-se de um
tratamento hostil, e m
outra comunidade, das
que compunham a an-
liga colônia da Inglater-
ra.

Meus critérios de ob-
j e t iyidade recomenda-
riam uma pesquisa no
Estado de Rhodes, para
saber como se pôde ex-
paridir, numa superfície
quase tão pequena quan-
to a da Guanabara. Que
obstáculos teria encon-
trado? Que dificuldades
teve que vencer? Que leis
se tornaram necessárias
ao seu progresso? Até
mesmo para saber s e
aceitaria com indiferen-
ça a fusão com Estados
que o fizessem passar do
pequeno ao grande Rho-
des, na procura de um
programa, que talvez
não valesse mais do que
uma troca de adjetivos.

Tavares Bastos, que
foi um dos grandes pen-
sadóres políticos de nos-
sa Pátria, num tempo
em que os pensadores
não se confundiam com
o s leçnocratas; reivin-
dicâva oara o então
Município Neutro uma
situação de Província.
Fê-lo num livro admira-
vel, que é a apologia da
descentralização. "A des-
centralização, dizia ele,
que não é uma questão
administrativa somente,
parece o fundamento e
a condição de êxito de
quaisquer reformas poli-
ticas." E o sistema fede-
ral, acrescentava Tava-
res Bastos, "é a base sóli-
da de instituições demo-
cráticas."

E' pena que essas pa-
lavras fiquem confina-
das a um livro, que nin-
guém procura ler, quan-
do deviam ser gravadas
no pórtico do.s escolas
políticas do Brasil.

r r
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Geisel
e o debate
político

Haroldo Uollxinda
Chefr da Sucursal de Brasília

O Presidente Ernesto Gei-
sei está em vias de comple-
tar 05 primeiros sessenta
dias do seu mandato de cin-
co anos. Qual tem side a ca-
reacterística marcante do
seu estilo de governar? O
diálogo, o debate, o entendi-
mento pelo consenso, de
apreciação em todos os ni-
veis pela autoridade gover-
namental. Quaisquer de-
cisões tomadas pelo seu go-
verno são sempre antecipa-
das por profundas cônsul-
tas. Um dos seus ministros

1 a m e ntava recentemente
que a televisão não pudesse
retransmltlr para o país o
calor dos debates que cer-
cam as reuniões coletivas
do Presidente com os seus
Ministros. O Presidente es-
timula o debate, a contro-
yérsía, convicto de que o
entrechòqué de opiniões re-
sultâ sempre na melhor de-
cisão, amadurecida pelo
bom senso e peio toque
maior da intelcgència.

Ainda há pouco, conver-
sando com um dos seus au-
xlliares, o Presidente Geisel
manifestava determinada
opinião. A ponderação que
lhe fez o seu auxiliar foi a
de que aquela sua opinião
poderia se transformar de
imediato numa decisão."Não — respondeu o Presi-
dente — o que eu estou
querendo ó chamá-lo ao de-
bate e convencê-lo do acer-
to do meu ponto-de-vista."

Esta tem sido a marca
dominante da nova admi-
nistração. A visita que o
Presidente fez ao Supremo
Tribunal Federal foi assina-
lada em todo o seu decorrer
pelo caráter da mais abso-
luta informalidade. Deste
modo ele ofereceu condições
a que os juizes da nossa
mais alta Corte de Justiça
trouxessem ao debate públi-
co e manifestassem a ne-
cessidade de uma profunda
reforma judiciária, para
aiustar a Justiça brasileira
às Imposições da sociedade
moderna que o Brasil pre-
tende construir neste e nos
próximos anos.

O gabinete do Ministro
da Justiça vive atualmente
repleto de políticos, políti-
cos não só do Governo co-
mo da Oposição. Com isso
transformou-se o Ministério
da Justiça numa ponte de
ligação natural entre o Exe-
cutlvo e o Legislativo, num
elo de entrosamento e de
mútuo entendimento.

Esta conduta de ação po-
litica do Governo como um
iodo é reflexo do tempera-
mento e das próprias con-
viecões do Presidente Er-
nesto Geisel; casando-se
neste particular perfeita-
mente as suas idéias com
as de um velho companhei-
ro e leal auxiliar — o Minis-
tro Golbery do Couto e Sil-
va. A respeito do Ministro
Golbery, cuja inteligência,
uma. figura do Governo
exaltava, deve-se lembrar
que a exemplo do Presiden-
te ele não toma qualquer
decisão que não seja assina-
lada pela linha do melhor
raciocínio e ditada sempre
pela imaginação política
criadora. "O Presidente
Geisel e o Ministro golbery
— acrescentava o mesmo
observador — formam co-
mo que uma mesma cabeça
politica."

Outro exemplo marcante
do estilo do Presidente Gei-
sei tem sido o processo da
escolha dos candidatos da
Arena a o Governos eslia-
duais. A questão em todos
os Estados tem sido levada
aq debate mais amplo. E,
atendendo à orientação
presidencial, o Senador Pe-
trónio Portela procura an-
tes ouvir todos os grupos,
correntes o facções que se
formam em torno dos no-
mes mais em evidência.

O candidato escolhido é
sempre o que reúne a maio-
ria da preferência das for-
ças políticas representativas
de cada Estado. O exemplo
taxativo íoi dado no Rio
Grande do Sul, onde o esco-
lhiclo foi um jovem politico,
que representava a soma
das correntes políticas mais
expressivas da Arena gaú-
cha.

Se no Palácio do Planato
o Presidente Geisel tem a
seu lado o Ministro Golbery
do Couto e Silva e no Minis-
tério da Justiça o Sr. Ar-
mando Falcão, no plano do
Congresso Nacional a ação
política do Governo se com-
pista com a ação dos seus
lideres, o Senador Petrônio
Portela e o Deputado Célio,
Borja. O Senador Petrônio,
embora venha navegando
atualmente em mares tem-
pestuosos de paixões políti-
cas tem conduzido até aqui
com muito equilibrio a nau
das aspirações dos diferen-
tes grupos cm que se divide
a Arena. O Deputado Célio
Borja como líder do Gover-
no na Câmara, é uma pre-
sença afirmativa no proces-
se de renovação politica que
se pretende realizar n o
pais seja pelas suas idéias
e atitudes de independência,
seja pela sua ponderação e
inteligência.

LEME
DE REPENTE O MAR VIRA FLORESTA
E A FLORESTA VIRA MAR.

Um edifício com vista para o mar e para
a floresta, é algo quase inacreditável, nos
dias de hoje.

Ainda mais quando este edifício está
situado a 30 passos do trecho mais' famoso
da praia do Leme.

Ainda mais quando este edifício oferece
um acabamento extremamente requintado,
junto a um projeto muito habilidoso.

Ainda mais quando este edifício traz con-
sigo o espaço e o conforto que as pessoas
precisam para viver bem: bosque particular,
praça privativa de 500 metros quadrados, es-
colinha de arte, área de recreação, previsão
para sauna. Tudo isso por preço extrema-
mente convidativo e sob ótimas condições
de pagamento.

O edifício existe.
É mais um grande lançamento Servenco.

E chama-se Merlim. Em homenagem a todos
os que sabem quanto é importante transfor-
mar tudo para melhor.

O edifício Merlim é um toque de magia
na paisagem do Rio de Janeiro.

Ponha este toque de magia em sua vida.
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SALA 2 QUARTOS
• Duas salas (28 m2) • Dois quartos, sendo uma suíte com closet •

Dois banheiros sociais azulejados em cor até o teto • Ótima copa e

ampla cozinha • Área de serviço azulejada em cor até o teto • Ga-

Preço a parlir de Cr$ 226.000,00 Durante a construção Cr$ MWjM
Sinal- Cr$ 7.600,00 Chaves- Cr$15.20U,UU
Escritura - Cr$ 7.600,00 Após as chaves Cr$ 1.558,75

Parcelas- Cr$ 4.560,00

SALA 3 QUARTOS
• Varandão com vista para toda a Av. Atlântica • Todas as peças com
vista para o mar «Living, sala de jantar, sala de almoço o Três quar-
tos (uma suite com closet)» Dois banheiros sociais em cor até o teto,

pisos em mármore • Dois quartos de empregada • Garage.

Preço a partir de Cr$ 430.000,00 Parcelas- Cr$ 8.600,00

Sinal - Cr$ 15.500,00 Habite-se - Cr$ 43.000,00

Escritura - Cr$ 27.100,00 75 prestações mensais tle Cr$ 3.010,00

>^y>jy n rn**-
I r f Vv f;4— bím\ M ¦
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RUA GUSTAVO SAMPAIO, 710 -
A 30 PASSOS DA PRAIA DO LEME. MAIS UM GRANDE

. LANÇAMENTO

VENDAS | mg soo
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Corretor Responsável: Maurício Coldbacli - Crcci-501)
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Esperanças e
sonhos do MDB

Brasília — Há indícios de que a di-
reção do Partido oposicionista, 110 esca-
lão apropriado, esteja sendo consultada
sobre a legislação que vem sendo elabo-
rada com fins de promover a fusão da
Guanabara com o Estado ão Rio. A ten-
dência dessa direção política é de cola-
borar com os planos do Governo, os quais
propiciariam, tempo e espaço para uma
restauração hierarquizada da política do
novo Estado. Pode-se dizer que as pers-
pectivas abertas constituem-se em favor
de otimismo do MDB com relação ao fu-
turo, muito embora saibam seus chefes
que a Interventoria ou o Governo Pro-
visório que comandará a fusão será tini
instrumento nitidamente revolucionário,
a serviço da política da Revolução. Logo,
será o veículo através do qual se procura-
rá implantar, quando for oportuno, tim
novo Governo arenista, tarefa que as
condições eleitorais do novo Estado cer-
lamente não favorecerão. Por entender
que terão oportunidade de luta é que po-
liticos do MDB se mostram otimistas
com o que conhecem da programação da
fusão, que em absoluto seria impeditivo
de uma eventual hipótese de vitória da
Oposição.

O novo Estado dc qualquer forma
daria ao MDB condições de ampliar sua
presença na Câmara Federal e de con-
quistar a maioria da representação no
Senado. Se tal coisa vier a acontecer, o
Partido oposicionista veria abertos dian-
te de si novos horizontes, pois está ai-
tamente confiante numa vitória eleito-
ral 110 Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina. Em ambos os Estados o MDB
espera eleger não só o Senador como
também a maioria da Assembléia Esta-
duai, fato que, se confirmado, eqüivale-
ria à conquista, em 197S, de dois Gover-.
nos estaduais, um deles da maior expres-
são política e econômica. Em diversos
outros Estados a Oposição antevê êxitos
parciais na sua campanha, principal-
mente na eleição para a Câmara Fe-
deral, onde espera uma bancada nume-
ricamente equivalente a um terço da
Casa.

A conquista desse terço da Câmara
é de certo modo o objetivo imediato da
campanha da Oposição, pois só assim
readquirirá condições de ter uma atuação
autônoma na Câmara e enfrentar o blo-
queio de que é vítima por parte de uma
maioria que realiza com rigor uma im-
placável política ãe esmagamento ãa
Oposição. Com um terço da Câmara o
MDB poderá realizar inquéritos parla-
mentares, ainda que a Arena mantenha
em suas mãos o poder de desviá-los dos
seus ritmos e, assim, cobrir o Governo
da curiosidade dos seus adversários.

Alguns Estados ofereceriam condi-
ções para aumento da bancada ão MDB,
inclusive São Paulo. Com relação a esse
Estado, no entanto, desaparece rápida-
mente o otimismo oposicionista com re-
lação à hipótese ãe eleição ão candidato
a Senador que irá se opor ao Sr. Car-
valho Pinto. Embora persistam os fato-
res de desagregação do Partido oficial, o
MDB não lançará 11a campanha o sext
trunfo principal, que seria o Sr. Ulisses
Guimarães, contentando-se em estimu-
lar uni político novo e combativo, mas
âe reduzida penetração no Estado, como
é o Sr. Quércia, antigo Prefeito de Cam-
pinas. Só uma cristianização maciça do
Sr. Carvalho Pinto possibilitaria a der-
rota desse prestigioso antigo Governa-
dor, mas tudo indica que o Sr. Laudo
Natel, que tende a cruzar os braços, re-
ceberá os estímulos adequados a movi-
mentar a máquina eleitoral do Estado
em benefício do candidato escolhido pelo
Presidente da República. O Governo fe-
deral empenha-se em salvar o ex-Gover-
nador, embora saiba que perderá no ca-
minho algumas cadeiras na representa-
ção federal e na Assembléia Estadual.

Aponta-se o crescimento da Oposição
em. alguns Estados menores, como o Es-
pírito Santo, a Paraíba e principalmente
o Rio Grande do Norte, onde haveria
condições loca i s para um substancial
avanço das forças oposicionistas. Com
base nesses dados e nessas especulações
é que a direção do MDB passou a crer
numa melhoria importante da situação
do Partido a partir do pleito de novem-
bro deste ano, a qual poderá se refletir
no episódio eleitoral de 3 dc outubro
de 1078.

Carlos C.iislcllt) Hriuico

WJtTKtO
A ótica KRIEGER, especi-
alizada exclusivamente
em LENTES DE CONTATO,
lhe oferece a maior
variedade de lentes, que
o Sr. poderá testar
gratuitamente e sem

compromisso.
Melhor escolha, pelos

menores preços!
MICROI_ENTÉS

LEVÍSSIMAS EM VARIAS CORES:

. o par *
~"as 

novas"-
FLEXLENTES
com a borda mais macia

o par*
E AGORA TAMBÉM AS NOVÍSSIMAS:
SOF LE NS
(Lentes gelatinosas)

7xCr$150topar*
* Ã VÍJSTfl: DESCONTO

. ESPECIAL
RUA SÃO JOSÉ.90«GR. 501

CONHEÇA PRIMEIRO O BRASIL!

Embarque noTouring Viagens e navegue
por este sensacional roteiro ate'o norte.

Touring Vl.itjonn apresenta sua próxima ntinçâo:
Crtóeiro Turístico ;io Norto. De 6 a 31 de julho.
Dlns maravilhosos a bordo do transatlântico"Rosa da Fonseca" do Lloyd Brasileiro, vivendo consulte nossoso conforto do um hotel de 1" classe Planos de
mergulhando neste sensacional iqleiro: S. Paulo, Financiamento.Rio, Recilo, Belém, Manaus, Santarém,
Fortaleza, Salvador, Rio e Santos,
Ou seja: trálogo livre por toda a beleza da
costa Norte/Nordeste, com visto de entrada
até na Zona Franca de Manaus.

Sob os auspícios-do

TOURING
CLUB DO BRASIL

Organização Técnica de

TOURING VIAGENS
Erri-r-ilur Cat. A 195 / GB — 504 / SP — 79 / MG
Rio: Praça Mauá s/n." - Estação Marítima Berilo Neves
Tolo.: 223-1762 (Ramais 60, 61, 80. 81) e -43-0262 - Dircb.
S. Paulo — Rua Quirino do Andrade, 35 - Tel.: 37-3230
B. Horizonte — Av. Alonco Pena, 1915 — Tol,: 22-1586

x^_3v\

/Z 
«*1
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Jobim defende Batista

sen parecer às
críticas da Oposição

Brasília (Sucursal) — O Senador Dan ton Jo-
bim (MDB-GB) protestou contra os ataques ao Mi-
nistro (do TCU) Batista Ramos, cujo parecer
acusa a política econômica do Governo passado dc"promover o endividamento externo, de exportar o
que não devia, de ser responsável pelo aceleramen-
to da inflação e falhar na política de crédito".

— O libelo que o TCU levantou contra essa po-
litica, somado a certas conclusões do recente do-
cumento sobre o controle inflacionário, aprovado
pelo Presidente Geisel, mostra que a Oposição este-
ve rigorosamente certa em suas reiteradas críticas
à orientação do Governo Mediei no campo eco-
nômico — disse o Senador do MDB.

Telefone para 222-2316 e faça uma
assinatura do JORNAL DO BRASIL

MINORIAS

Acrescentou que o do-
cumento aprovado pelo Pre-
sidente concorda, em vários
pontos, "nas linhas e entre-
linhas", com o trabalho do
Sr. Batista Ramos.' i

— O que me parece grave
é que o Governo não sc
mostra disposto a corrigir
a situação segundo as indi-
cações, de «eu próprio cliag-
nóstlco1 — disse o Senador
carioca, apontando o "con-
ílito permanente" entre as
políticas de preços e sala-
rial. Para ele, subordina-se

tudo à meta "dos brilhantes
Índices de crescimento gio-
bal", mas o país contínua
indo bem enquanto o povo
vai mal, como observou o
próprio Presidente Mediei.

Além de defender uma
política de austeridade, o
Sr. Danton Jobim condena"projetos-impactos de assls-
tência paternalista, que mal
beneficiam minorias -idi-
cuias da população, para
permitir com isso salários
injustos, como o aumento de
22% agora, quando a in-
fiação, só no primeiro tri-
mestre, já beira os 107.."

*-*rem koienageniVão dia das mães**-*
entrada -preço sem majoração
primeiro pagamento depois da copa
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AMPLIFICADOR/SINTONIZADOR
PHILIPS RH-707 - 72 W.

20 x 176,50

1 '""-•.. ^^"^^_í__!_l

"VA" * 
^^5<ARÍ____________________n&í__________fl

CÂMARA OLYMPUS PEN
Automática
12 x 62, *

wm
\)r^PROJETOR DE SLIDES PAXIMAT 1800

Z^vj Com Controle Remoto e Timer
¦2 x 124,

is x 266,

/1  i^MB353___H-_8_B' I

7*1 TAPE DECK AKAI 4000 DS

BAIXELA JANTAR WOLFF -
PRATA - VÁRIOS DESENHOS

b x 212,50

e x 66,50

*

Éillllf
AP. JANTAR-CHÁ-CAFÉ
GOYANA -49 PEÇAS - VÁRIAS
DECORAÇÕES

lOUCAS- CRISTAIS
PfeATÀftlÁS-

A VISTA
CONf. TRANSMISSOR E RECEPTOR  169,

CÂMARA POLAROID ZIP  215,

CÂMARA POLAROID COLOR PACK 80 359,

CÂMARA HAUNA 35mm AUT.  255,

CÂMARA YASHICA ELETRO 35 1.185,

EILMADOR KODAK S/8 C/ESTOjO  439,

PROj. SLIDES KODAK AUTOMATIC  729,

PROf. SLIDES CABIN AUTOMÁTICO  719,

PROI. SLIDES ELMO C/VENT.  499,

PROI. CINE KODAK AUT. SUPER 1.150,

FLASH FRATA LUZ E PILHA  229,

FLASH ELETRÔNICO C/PILHAS  159,

REFLETOR P/FILMAGEM 1000 W.  269,

FILME KODAK COLOR SUPER  29,

FILMES KODAK COLOR 110 -126 -135  15,

FITA BASF C-120 K-7 14>

A PRAZO
TOCA DISCOS PIONEER PL-12  130,40 ,

TOCA DISCOS SANSUISR-1050 '.  151 /£„„
TAPE DECK AKAI CXC 36  179/5n„i,

TAPE DECK TEAC A-130  129ífL.

AMPLIFICADOR FBL 75 W.  75/¥Li,

AMPLIFICADOR SANSUL9Q-W.  1 SQjfà*»,,

S1NTONIZADOR KENWOOD KT-2001... 135, ™»>

CAIXA ACÚSTICA YANC 75 W.  57,3ÍLii.

À VISTA

fey ¦ Ifj-UMf _&^^^^_W JLr^^^__^^Ü^J J_W _£^^^_\^^^^^^_\

TOCA DISCOS COLLARO COMPLETO.

CR/WADOR K-7 LUZ E Plil IA 

TAPE DECK K-7 STÉREO

HEADPHONE STÉREO MODELO LUXO.

CAIXA ÁMPLIFICADORA6 W.

AMPLIFICADOR 30 WrCOMPLETO

915,
369,

1.160,
H

179,
679,

mÊÈ
À VISTA

FAQUEIRO HÉRCULES 51 PEÇAS 94>

FAOUEIRO HÉRCULES 101 PEÇAS 177,

FAQUEIRO HÉRCULES 130 PEÇAS 299,

FAQUEIRO WOLFF130 PEÇAS -PRATA. .2.199,

BAIXELA IANTAR WOLFF 8 PEÇAS 245,

BAIXELA IANTAR WOLFF .9 PEÇAS 385,

BAIXEU\ CHÁ CAFÉ WOLFF-PRATA 495,

BANDEJA RETANC. 32 X19 - PRATA 51,

PAUTEIRO C/ESTOjO - PRATA 17,

GARR/\FA P/WHISKY - CRISTAL 13,

BOMBONIER/COMPOTEIRA - CRISTAL 17,

AT. IANTAR RENNER 
'42 

PEÇAS 107 189,

AP. IANTAR REAL 42 PEÇAS 199,

ÀP. Cl IA - CAFÉ - BOLO RENNER 401... 109,

IOCO CRISTAL HERING 6. P. ROSAS 479,

RELÓGIO FRIGIDEIRA C/DESPERTADOR 69,

SANTA CLARA. 26 COPACABANA
CONDE DE BONFIM, 597 TIJUCA

(abertas até 22 horas)
RUA SENADOR DANTAS,

28 a 38 - CINELANDIA
wmmmÊmmÊH*mmtmiÊmKmmBÊÊm-*BÊimm*MmBiiUH*
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in miamenlo iepus
TV. MESA

V\J minun

& vista _&
GELADEIRAS

PHILCO Mod. B-K17 ....

PHILCO Mod. B-138 ....

PHILCO Mod. H-l39 ....

PHILIPS Mod, TR. 57!..

PHILlPSMoJ.TR. 581.

7fY40
G. ELECTRIC Mod. 53/09. ' Vf mtma

ÍJO'20
PHILIPS Mod. TR, 541 — O* mamais

ESCOLHA O PRESENTE DA MAMÃE
IV V m.nuil

8300
R*v70

^SgRADORDCPO

36a
TOSTADOR DE PAO
GENERAL ELECTRIC

LIQUIDIRCADOR
WAUTA

ASPIRADOR
DE PÔ ARNO

DEPILADOR
WAUTA

BATEDEIRA
ARNO

BATEDEIRA
WAUTA

Eü i EEDM uEÈm
TV. PORTÁTIL

PHILCO Modi B-253

PHILCO Mod. B-259

70 40

63'40menssls

PHILCO Mòd; B-2 8190
PHILIPS Mòcj.TR. 52l.>..

PHILIPS Mod. TR. 531...,

PHILIPS Mod. TU. 532,...

G. ELECTRIC Mod. 39/31

msnsils

65-
* 

mensais

1,70' mensa

8650
ftO-20Ow nur.sii»

CC,70
%J«J mensais

G. ELECTRIC - Masc, Negra 59'm.nsai*»

G. ELECTRIC Mod. 40/44, Ó0'„™,.

TV. A CORES
ENTRADA ZERO

1,o PAGTO. 40 DIAS APÓS

94400, _*."T~ mensais

396-10
775,10

FERRO WAUTA
AUTOMÁTICO

BATEDEIRA
GENERAL ELECTRIC

ENCERADEIRA
GENERAL ELECTRIC

um I mm
ESPREMEDOR DE
FRUTAS | WAUTA

ESPREMEDOR DE
FRUTAS ARNO

290
SECADOR DE
CABELOS ARNO

LIQLHDÍRCADOR
ARNO

ÍjIOímm *.
ASPIRADOR DE Pó
GENERAL ELECTRIC

m __p%.*»ü.v.rí-,;'í''iííé't - •-'

fc£-J> jffi*.»' *i'' VS'

ENaRADEIRA
WAUTA

BRASTEMP
Conquistador Luxo
BRASTEMP
Conquistaiior S/luxo
BRASTEMP
Imperador Luxo
BRASTEMP
Imperador S/luxo

n<m üsm EBüa Esn

BRASTEMP - Duplex

FRIGIDAIRE-Mod. M-230-

FRIGIDAIRE -Mod. D-290-

FRIGIDAIRE-Mod. D-335.-

FRIGIDAIRE - Mod. I.KM)

G. ELECTRIC - Mod. J>

G. ELECTRIC - Mod. 20-

7g,00/ W mensais

83,3°Vw mensus

m,40menaais

m.oomensais

18V40Ivl mer.-~.ais

\ 78'00•\ / w mensais

\115'00.\ i ¦ n# moníais

m,40mensais

\ 19320
70,0010 /O mensais

10 84'30IJ W™ mensais

AR CONDICIONADOS

PHILCO Mod.30c.'SI/32

PHILCO Mod. 40 M 32.

PHILCO Mod. 50 M 32.

ADMIRAL Mod. 1071 ..

ADMIRAL Mod. 1271 *..

ADMIRAL Mod. 1871 ..

SECADOR DE
CABELOS WAUTA

ENCERADEIRA
ARNO

CENTRIFUGA
WAUTA

MOTOR ARNO
P/ MAQ. COSTURA

E&m Knra ÉgEüa eeehi
LAVADORA
FRIGIDAIRE
FRIGEMATICA

L520/

jfr MAQ. COSTURA SINGER
P. OURO GAB. 510 595,

ZIG-ZAG GAB. 266 859,
FACILITA GAB. 515 1.230,

FLEXIPONTO GAB. 515. 1.480,

GRILL
CENERAL ELECTRIC

FERRO AUTOMÁTICO
GENERAL ELECTRIC

LAVADORAS

BRASTEMP
BRASTEMP
Super FiltrOmiítiça
FRIGIDAIRE
Super Frigemática.

m,60mnn.au

m,30. mer.sais

131'80|JI mensais

MAQ. DE E5CREVER

.... 41
46

REMINGTON - 10

REMINGTON • 20

41'90
.70
mensais

mamuaaBaaamammammmmm

' mensais

30100
>,00
1 mensais

PHILCO Mod. 11-803...

PHILCO Mod. 13-810...

PHILCO Mod.B-812..

PHILIPS Mod. K-líil.

PHILIPS Mod. K-I9I 348',

PHILIPS Mod. K-l95/l.»ó...3/9'm.n.ai»

ADMIRAL-Solar - i:t.... .233'm.n.ai«

SYLVANIA Mod. 4015 225'm.nsils

SYLVANIA Mod. -1020 260'mansais

SYLVANIA Mod. 4026  3.13'm.iu»}!

GRAVADORES

\w\
I n 'SB'•¦'•¦¦^E--___J'®';1

r
PHILCO B-138

10 x 188,00
Total 1.880,00.

_MTTft"^«B?!* ¦'

«r^S^lÈ^aií

G.E. GULLIVER

e x 273,°?
Total 1.638,00

^«0 PHILIPS TR. 572

15 x 133,00
Total 1.995,00

1AA'70

9Q06O. Jt»\f Âm mensais

009,80
. jtm\J JL mensais

MO-90
!*¦& r mensais

•370,30
S / *w> mensais

915'50Alv mensais

BRASTEMP Mod. BC 162. 17Oman»»

BRASTEMP Mod. BC 731 . 107'mansau

1T?,10
G. ELECTRIC Mod. 10-10/ I 1 I «O r-.n..l«

G. ELECTRIC Mod. 12-17... 195 
'™?..„

WESTINHOUSEMod. 101/ 1 1 O ,50
IfjA.Ç  ¦-' mensais

FOGÕES
07,20
\j / mensais

45'60*Y*Jr mensal

C9,90
hj Á mensais

CC,70
*J >*t mensais

00,80
y x/ mensais

M'90l6* mons.iii

lt<*»'00s-»^ moinai)

41

BRASIL - Arabcsquc ....

BRASIL - Vila Rica

BRASIL - 2001/15

BRASTEMP - Principc..

BRASTEMP - Imperador

WALLIG - Rangctlc

WALLIG - l.uropa

WALLIG - VisòrçUi.,...
,70
men;aij

RÁDIOS

NATIONAL Mod. 309-5

5x 160,00
Total 900,00

PHILCO B-262

20 x 82,50
Total 1.650,00

|J|§b|5ii 
¦ _,; . J : r :' Vfá

bis i-_>_rv-^i=v-"3r

PHILIPS Mod. 3302.:

PHILIPS Mod. 2203

PHILIPS Mod. 2205

PHILIPS Mod, 2400

PHILIPS Mod. 240?
PHILIPS Mod. RR. 312
C/rádio

NATIONAL Mod. 309-S....

NATIONAL Mod. 416-S....
¦ NATIONAL Mod. 434-S

C/rádio ....
NATIONAL Mod. 430-S.
C/rádio 
NATIONAL Mod. 432-S
C/rádio

NATIONAL Mod. 711 -S

38-30
45'90*TJ mensais

71-80# I mensais

1O0'80Iwl mansaia

IO?-50IUÍ rnaniau

77,40I I menaals

¦Hj manaala

OC.50
W«/ minaill

OO'30
B7 mtniali

C7,50
•Jt mansalt

77,10
OX.60
ww manaala

\1 j_V__L^igg

GE. - 20-10 • 2.500 KCL/H

10 x 234,00
Total 2.340,00

EMPIRE BABY

20 x 61,°°
Total 1.220,00

PHILCO Mod. B-k.9

PHILCO Kúlúgio -üigital

PHILCO Mod. 181

PHILIPS Mod. R!.-l"7

PHILIPS Mod. RI..-30O ....

PHILIPS Mod. RB-385

PHILIPS Mod. IC-102

19'90
97,80
Am/ mensais

59,90

li'50D 1 monsiis

TC,50
B kj mensais

97,20

36'30 i\JsJ mensais B

DIVERSOS

BRASTEMP - BC-IOI • 2.500 KCL'11

008 x 330,c
Total 2.640,00

ADMIRAL • I HP

12 x 234,00
Total 2.808,00

ip
PHII-CO • 25C31 ¦ 2.500 KCL/H

00

ESisJ Total 2.840,00

LAVADORA

M FRIGIDAIRE FRIGEMATICA

110 x 191,00
Total 1.910,00

PHILCO
Relógio -ÜigiUil

10 x 50,°°
Total 500,00

BRASTEMP - LAVA LOUÇAS

10 x 330,00
Total 3.300,00

' '"^^5^-Jf^^Tr.T^ánl

PHILIPS RF. 688

io x 319,00
Total 3.190,00

BRASIL CONTINENTAL 2001-

00 i15 x 68,c
Total 1.020,00

OFERTAS EXCLUSIVAS DE TELE-RIO TIMES SQUARE
SEM ENTRADA - SEM AUMENTO - ENTREGA IMEDIATA -1.° PAGT.° APÔS A COPA

UQUIDIF. ARNO
I..R. Super 
BATEDEIRA ARNO
D; Super

ASP. ARNO Ç/Rodas

ENC. ARNO Crúmada.;..

LIQUIDIF. WALITA C.T.M.
BATEDEIRA WALITA
Jubileu

ENC. WALITA Moderna

ASP. WALITA Luxo

GRILL G. ELECTRIC

ASP. G. ELECTRIC

ENC. G. ELECTRIC
BATERIA MARMICOC
29 peça? 

EXAUSTOR CONTACT..

MONARETA - TiffrSo

MONARETA- Adulto

IO'40,¦ ^r mensais

1_4'30
%™t mensais

9Q,90-*U f mensais

95,20m,"J monsais

11,80
I I mensais

1,80

23 ,60
mensa

1,70
f mensa

,2011
9Q'10£. Y inunjab

1Q-40I 7 mensais

¦10,50
I w mensais

1*0" mensais

,10
/Lty mensais

24,70
monsaii

LOJA'MATRIZ E DERTO DE ATACADO
RUA ENGENHEIRO ARTHUR MOURA 268MB.ONvSUC E SSO
CENTRO-CINELANDIA--TIJUCA- M; A DUREIRA
MEIER- CAMPO GRANDE. - COPACABANA

NOVA LOJA RUA DO ROSÁRIO, 174

LOJASsilvai
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.Informe JB
O piírigo do híbrido

l'a.

O Senador Prtròrú) Portela
Governador Alberto SUru chfjiimi
nvi acordo dr nantt\h'rír.t>ii para /<
ver a sucessão piauiense.

Segundo se informa em Bro*
a lòrmuUi è uma espécie dr salonjo-
ithmo tropical. O Governador indicíi
uma U<la de nomes e. o Senador, n?.l(t
escolhe o nnmc do eleito.

f: óbvio qur, como os dois tiuo se
entendem tão bem quanto seria de-
scjávcl puni a unidade da Arena, n
Sr, Alberto Silva não vai colocar hc-
nlnnn nome do agrado total do Sr-
nador. E é óbvio lambem que. se o
Governador puser o de algum prole-
quio seu, o Senador não vai èscolhê-lo.

Portanto, trata-se de pôr cm mar-
chu um joejo bizantino.. O Governa-
dor deve indicar nomes que, podendo
ser simpáticos ao Senador, não lhe
sejam iioslis. Nisso, haverá certamente
o cuidado dr nào incluir ninguém ca-
paz de. em quatro anos, trair seus
protetores c jonnar uma nova lide-
rança estadual, pois esse tipo de pro-
cesso parte du premissa dc que c pre-
ciso conservar a suscraniu tanto do
Sr. Alberto Silva quanto do Sr. Pclrõ-
nio Portela.

Sem dúvida, o escolhido será hi-
briáo. Não agradará nem desagradará
u ninguém integralmente. E. como se
sabe. híbridos não reproduzem.

Há indícios de que esse processo,
elegante, porem ameuçadorumente.
ineficiente, está sendo utilizado eu:
vários Estados.

Mau neqócio.

T l)i-piila aguerrida

As conversações para a venda dn
grupo Halles podem durar ainda tn-
da esta semana. O consórcio de ban-
cos brasileiros está disposto a dispu-
tar cada palmo do negócio para im-
pedir a compra pelo grupo Champa-
limaudi

\ ova espécie
Primeiro eram os políticos, dr-

poi.s vieram os técnicos. Agora, come-
cam a aparecer os ex-reitores de uni-
versidades.

No Pará está escolhido Governa-
dor o ex-Rritor Aloisio Chaves.

Na Paraíba, está cotado o ex-Rei-
tor Guilhardo Martins.

No Rio Grande do Norte, o ex-
Reitor Genário Fonseca.

Em Alagoas, é candidato o ex-
Reitor Nabuco Lopes.

Na Bahia poderá ser escolhido o
Sr. Roberto Santos, da mesma estirpe.

Amazonas resolvido

O novo Governador do Amazonas
deverá ser o Sr. Paulo Néri. ex-Pre-
feito de Manaus.

Capacidade desperdiçada
Para quem estiver interessado

cm resolver ou atenuar o problema
tlu preconceito tolo surgido no pais.
onde a mão-de-obra de pessoas com
mais dc 45 anos é desprezada suma-
riamente. lê-se numa carta de um
senhor dc GU anos:

¦ Tentei trabalho como balco-
nista, motorista, recepcionista, mes-
mo como tradutor, pois domino o in-
glés, alemão e espanhol. Tenho o gi-
násio completo, cursado na Alemã-
nha.

Eu poderia ser útil a mim e a
quem quer que seja, mesmo numa

ag-üpblè à beira da Transamazônica.
Ja òuüpoi altos cargos em indústrias
dt „uytope.ça,8. Formei jovens _ co-
nii-çu bem a manutenção de vei-
culos e mr.qulnas, Poderia também
chsuiar '.uni curso primário, em tro-
ca de cima e contida. Não tenho vai-
dades e minhas necessidades são mi-
nima.s. Desejo apenas viver.

'Notícias em Lisboa
Jantando no bom e bem frequen-

tado restaurante lisboeta Gambrinus
o Sr. John Mowinckel, que até H171
serviu ao Governo americano no Rio.

Redime e imóveis

Os movimentos ¦ políticos portu-
gueses tratam agora de seus proble-
mas habitacionais.

Num andar da Legião Portugue-
sa. organização paramilitar, sobre a
qual se sustentou o salazarismo, ins-
taktu-se o Partido Comunista.

Mudam os regimes, mudam os
.imblrmas. mas os bons cdiíicios
nunca perdem a majestade.

Bibliografia política
Além do ensaio Portugal e o Futu-

ro. do General Antônio de Spinola. há
outro livro disponível para a compre-
cnsão do fim do salazarismo c do ini-
cio do novo regime. Em francês, existe
Portugal Silenciado, do lidei* socialls-
ta e provável futuro Chanceler Mário
Soares.

Caso Soares vá para o Palácio da.s
Necessidades, é possível que pela pri-meira vez em muitas décadas náo exis-
ta um só diplomata brasileiro capaz
de chamar o Chanceler português pe-lo primeiro nome.

Como poucos são aqueles capazes
dc cultivar relações com um exilado
inteligente e como sempre ocorre em
ca.so.s semelhantes, um dos bons ami-
go.s que Soares cultivou em sua tem-
porada parisiense é um jornalista,
brasileiro.

Lenda e realidade
Conta a lenda que no pé dos arco-

íris há potes rie ouro.
Há dias, na última jornada de

chuvas sobre Brasilia. a cidade estava
enfeitada por um belo arco-íris.

Segundo cálculos minuciosos de
diversas pessoas, uma de suas extre-
midades saia precisamente do local
onde está a casa do Ministro Mário
Henrique Simonsen.

Conselho semanal
O Conselho de Desenvolvimento

Econômico vai se reunir uma vez por
semana.

A partir de seu nascimento, os
Ministros passarão a se concentrar
em pronunciamentos setoriais. As
questões genéricas poderão ser trata-
das. dependendo da relevância, pelo
próprio Presidente Geisel ou pelo se-
crctário-geral do organismo.

O preço da caria
Há um mês, a casa de leilões So-

theby's estava batendo no martelo
um lote de partituras e instrumentos
musicais. No meio do lote. uma car-
ta dc Maurício de Nassau. escrita em
11543. respondendo ao Governo holan-
dês que não renunciaria ao cargo de
Governador das índias brasileiras.

O documento, que retrata a crise
entre o Conde e os negociantes de
Amsterdã, não recebeu qualquer ofer-
ta de brasileiros. Agora, já chegou ao
Rio e está sendo oferecido por 25 mil
cruzeiros.

Lance-livre
As reservas petrolíferas do mar do

Norte poderão razer alguma surpresa
agradável ao mundo. mas. por enquanto,
acrcdila-í-e que não conseguirão abaste-
eer mais de 18'r do mercado europeu.

Uma prova rie que a luxa de jurosestava subindo na tardo dc sexta-feira: a
lista de telefonemas de pessoas que pro-curavam o Presidente do Banco Central,
Sr. Paulo Lyra, revelava 31 inscritos.

O litluro Vice-Governndor do Pará.
Sr; Clóvis Morais Rego, náo tem qualquer
parentesco com o General Gustavo de
.Moraes Rego; Assessor Especial do Pre-
sidente Geisel.

O Ministro João Paulo dos Reis Ve-
loso. cm sua passagem pelo Rio. reuniu-
se com o economista Carlos Geraldo Lan-
coni, diretor da Escola de Pós-Gradiiacáo
cm Economia da Fundação Getúlio Var-
gas.

A OND lança amanhã um selo repro-
tlu/iiidii » mural Guerra c Paz. de Porti-
na ri, com uma tiragem inicial de 5 mi-
lhões de exempla res.

Na próxima quarta-feira haverá elei-
cóes para a presidência da ABI. Até
agora o único candidato 6 o Sr. Elmáno
Cru/., que deixaria assim a presidência do
Conselho Administrativo, cargo para o
qual deverá ir o acadêmico Barbosa Lima
.Sobrinho.

o General Costa Gomes, membro da
Junta de Salvação Nacional seguiu de
surpresa para Luanda. Lá, seu colega
Ticnto Bagulho já se reuniu com cerca
tle IIIII oficiais das Ires Armas. Tratam do
ruttir<i da colônia.

» Um levanlaruento do potencial cien-
lifico e tecnológico de São Paulo, feito
pelo Conselho Estadual de Tecnologia,
revelou que 49 Institutos tle Pesquisas
realizam; no momento, 895 projetos de
p.vqiiisas nos setores industrial '4071,
aaíopecuàrlo <22i>, economiçp-sóclal 'im.
de estudos avançados (31* e biomedtco
(218..

O primeiro caso de asila político na
Embaixada dn Brasil cm Lisboa foi resol-
vido amigavelmente. O Sr. Ramiro Vala-
dão, diretor da rede dc televisão c rádios
loi a Embaixada, se disse perseguido c,
horas depois, sem chegar a formalizar o
pedido de asilo, saiu á rua.

Amanha será conhecido a programa-'
ção do Plano de Ação Cultural a ser de-
senvolvido este ano.

Pcié gravou um documentário sobre a
sua vida. Será apresentado no momento
em que o jogador deixar definitivamente
o futebol.

t O calçadão de Copacabana, recebido
com euforia na época de sua instalação,
tornou-se agora depósito de carros aban-
donaclos. Uma Vemaguete, há seis meses,
está abandonada entre as Ruas Hilário
Gouveia e Paula Freitas.

Cinco Ministérios — Transportes,
Planejamento, Interior, Agricultura, Mi-
nas e Energia — estão integrados na for-
mação do Programa Especial de Dcscn-
volvimento do Pantanal. Serão aplicados
na área recursos na ordem de (ilifl mi-
lhões de cruzeiros.

A indústria de elei rodos pura solda
elétrica, com largo emprego na fabrica-
çíVo de automóveis, construção de navios
e de aviões e nas usinas siderúrgicas, es-
tarão reunidas no Rio na próxima terça-
feira. Vão estudar a falta de matéria-pri-
tua. A demanda do mercado c de 4 mil
toneladas. Só estão sendo produzidas 2
mil toneladas.

O Instituto de Pesos e Medidas co-
meca amanhã a aferir os taxtmetros dc
acordo com a nova tabela.

A Biblioteca Thomas Jefferson, que
esteve fechada para reformas, será rea-
berta amanhã.

Hoje, eleições. Em Franca.

TAMANHOS GRANDES - Na Çamlsaria Novo Mundo,
roupas de Iodos os tipos, em manequins até o n.°
62. As camisas esporte vão aló o n.° 9 e as camisas
sociais têm mangas mais compridas, de até 69 cm.

Av. Passos, 83 a 89, no Centro.

Õapeml informa
NOVOS BENEFICIÁRIOS

Nume-òtas pc-soas estão h-blllt-das a receber da CAPEMI

benefício*, legados por sócios recotitcmoriio faltjcjdoj, O Departa-

monto Administrativo acaba de enviar aos óroãos competentes os

processos relativos ao parjamenlo desses benefícios, quo atingem

a importância de Cr$ 568.676.6d (quinhentos e sessenta c oito mil,

selscentos o setenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos).

Os beneficiários receberão pecúlios e pensões, além cie ter sido

concedido auxílio funeral cm favor de ox-associados.

CASA PRÓPRIA COM SEGURO

A CAPEMI está convidando os seus associados que adquiriram

imóveis construídos pela 
"Caixa Sem Segredos", ou através da

Carteira Hipotecária — CHICA — a comparecer com urgência à

Sala 1341 da rua Senador Dantas, 117, a fim de firmarem do-

cumento de adesão 00 Fundo do Garantia do Saldo. Essa provi-

ciência é indispensável para a liquidação do débito, em caso de

DECORAÇÃO EM MÁRMORE
Mesas em mármore, soleiras,
peitoris, consoles e espelhos.

Pronta Entrega.
COIMA Com. e Ind. de Mármores e Granifos Ltda.

Fiua Dona Lídia, 59 - PILARES - Tel. 229-4060

EXCUR$QÉS
¦ :(0à'^.ELÍíÒrt^S.0PERAD0RES DA PRAÇA)

• EUROPA
• POUSADA DO RIO QUENTE

• BUENOS AIRES-BARILOCHE
• FOZ DO IGUAÇU

• BAHIA
• SUL DO BRASIL

%;'¦, \ • MANAUS
saídas MENSAIS ? MIAMI (DISNEYWORLD)

%

r'7 ÇRIFÍCfO ÀVEtylj^ -

„' AVENIDA R|Ò BRANCO, .1BBn RIO- GB *
.' $'- TELS: 242-4^8/» é?_*4?-8213 - REG. EMBRATUR 08/QB

óbito do sócio.

EDIFÍCIO REDENÇÃO
Os sócios interessados n.i aquisição tle imóveis faodcrão visitar

hoie, das 12 às 16 horas, o Edifício Redenção, à rua Barala Ri-

beiro, 720, cuias obras cslào em fase de conclusão. Os aparta-

mentos desse piédio tém três quartos, dois banheiros sociais, de-

mais dependências e garagem. O ingresso para visita será feito

mediante a apresentação de autorização expedida pelo Gerente

do Departamento Imobiliário (DEIMO).

ANIVERSÁRIO DA CAVADI
A CAVADI — Casa do Velho Assistencial c Divulgadora —,

a caçula do Sistema Integrado Assistencial da CAPEMI, completou

no dia 30 dc abril seu terceiro ano do existência. Sào três anos

de permanente e eficaz trabalho de assistência à velhice desvalicla.

Rnssaltc-se que, em tão pouco tempo, a CAVADI já tem 486 ve-

Ihinhos e dependentes inscritos sob sua proteção. Através de suas

cinco unidades assistenciais e de mais cinco, por convênios —

além das Casas de 3a. Faixa do Lar Fabiano de Cristo, a CAVADI

vai cumpiindo fiel e rigorosamente as finalidades para que foi

criada. Ela vive, principalmente, de atividades publicitárias que,

crescendo, darão oportunidade de amparo a maior número de ve-

Ihinhos desa 55Í st idos.
(p

CURSO INTENSIVO DE GUIA DE TURISMO "

Terças e sextas-feiras às 19h 30m.
Inicio: 21 de maio.
CrS 650,00 em 2 parcelas.
II CURSO BÁSICO DE TURISMO
Formação profissional em 1 ano.
Segundas e quintas-feiras às'19h OOm.
Infcio: 1P de agosto.
Mensalidade: CrS 200,00
SEMINÁRIO DE ENGENHARIA HOTELEIRA
De 5 a 9 de agosto das 17h00 às 20h00.
CURSO INTENSIVO DE PROJETOS TURÍSTICOS
De 24 a_28 de Junho das 8h00 às 10h30 .
CrS 300,00 (Taxa única).
CURSO DE ATUALIZAÇÃO TURÍSTICA
Para quem viaja, para quem estuda
Quartas-feiras às 19h00.
Início: 14 de agosto ,
Cr$ 300,00 (Taxa única)

Informações e Inscrições no
CETUR — Centro Técnico de Turismo e Promoções
Av. Rio Branco, 185, gr. 2122 Tel.: 221-9139
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_____B _^__^^«i_____í^_!wC_S'^RWfi_KK_^_____L

_H - "t«»g|8__ SKM Wr mgwm.
WmW- -*4HI_3khHwE?''' ¦• v'*'-Ct ^"iPtofR
_h__-Bk_t '* vü_3íI

KssJ» fs&fisf* ¦ ¦'¦.'¦¦'¦¦ *•*&»__

sabe
•*

sab

Sua mae
quevocê a ama

ó não
luanto.

No Dia das Mães, você
pode fazer mais que mostrar o amor
que você sente.

Você pode mostrar o quanto é imenso
esse amor.

Dê uma jóia Masson para a sua mãe.
É o doce conselho de uma Casa

que tem mais de 100 anos de experiência
em coisas de amor.

¦Anel Lágrima. Ouro e ^^m^ /$y alIPifr*! AT: oura branco com pé- ,0m, \-fm §f~ \" \¦ rola cultivada. P^gpl^ \\

;¦..-;ou .wHrj mensais :?¦&&" \s#fe^

yj 

Masson, modelo spo.rl,
mostrador cm cores,
àriü-çhoque, com ga-
raniia e seguro contra
acidentes.

ou

Krincò Presença. Ar-
gola em ouro 18k.

A visla

ou WVj mensais

Masson em aço, auto-
mútiòo, com calendá-
rio, impermeável, an-
ti-chpque c com pul-
seira original cm aço
c garantia e seguro
contra acidentes.

__.'¦*. \r -o1 m

A vista 420,

49, mensais

A vista- Düllj

ou OÜr* mensais

Masson, folheado a
ouro branco, imper-
nieávcl eanti-eboque,
com garantia c seguro
contra acidentes.

A visla 390j

ou *TU« mensais

*x palheiros há 103 anos
CIsNTKO: R. 7 de setembro, 92 * COPACABANA: Av. Copacabana, 1Ò66-A * MÉIER: Shopping Center do Méier •

MADURáíRA: R. Carvalho tle Soiwi, 288 * N. IGUAÇU: Av. Amaral Peixoto, 364 * D. DE CAXIAS: R. Joaquim Lopes tíe Macedo. 23 •

NÍTÈRÓr: R. Visconde de Qmguai,402 •

Cotesp
atuou em 50
m II111 ci.pios

São Paulo (Sucursal) —-
Com Investimentos da or-
dem de Cr$248 milhões, em
menos de três anos cie ativi-
dados a Companhia de Te-
lcconnmicaçõcs do Estado,
Oòtesp, executou um pro-
grania de melhoria e ex-
pansaò das redes telefôni-
cas na área da .sua atuação,
renovando rt automatização
de suas instalações em 50
municípios è o aumento ex-
pre.s.sivo do número de ter-
minais existentes.

A o r 1 é n t aç ã o governa-
mental visou ii eliminação
gradativa das chamadas"zonas mudas", correspon-
dendo á extensão dos servi-
ços da Cotesp a pequenas
cidades do interior, deservi-
das de comunicação, além
de ampliar redes locais e
interurbanas ou a automa-
tização de sistemas obsole-
tos que vinham íuncionan-
do precariamente.

ínvesumentos
Dos CrS 248 milhões in-

vestidos pela Companhia de
Telecomunicações de São
Paulo, na atual adminis-
tração, somente nas zonas
prioritárias (Vale do Ribei-
rá, Vale do Paraíba, litoral
Norte e região Noroeste),
loram gastos CrS
107.296 350,00, dos quais
CrS 49 956 032,00 para servi-
ços de automatização e mo-
dernização dos meios dc co-
municacões daquelas áreas.

Os investimentos visa-
ram. ainda à implantação
de linha s interurbanas,
obras civis, redes locais, cir-
cultos rurais, a exemplo da
Média Noroeste e Alta Ara-
r a q u a rense, beneficiadas
pela telefonia rural.

Simpósio
Um simpósio Internado-

nal sobre dinâmica dos sa-
téütes artificiais reunirá, de
19 a 21 de junho próximo,
no Palácio de Convenções
dò Parque Anhembi. cien-
tistas dos maiores centros
de astronomia e pesquisa
espacial do inundo.

O encontro íoi organizado
pela Cospar (Còrrimittee on
Space Research), UAI

t União Astronômica Inter-
nacional). IUTAM (Interna-
tional Union on Thcoretical
and Applied Mathematicsi,
Fundação de Amparo à Pes-
qui.sa do Estado e Instituto
de Astronomia e Geofísica
da Universidade de São
Paulo.

Çoínissão
A Comissão de Programa

e Organização do Simpósio
é presidida pelo diretor do
Instituto de Astronomia e
Geofísica da USP, prof.
Giorgio Giacaglia. tendo a
participação do diretor do
instituto 

' 
d e Astronomia

Teórica dc L e n i n g r a d o ,
prof. Chcbotarev; do dire-
tor do Centro de Pesquisas
Espaciais da França, prof.
J, Kovalevsky, e do chefe
da Divisão de Astronomia
da NASA, Dr. Friedrich Von
Bràtin;

A mensagem do
Ministro Quandt

de Oliveira sobre
os programas de
rádio <• televisão
•¦slá na ]>ág. 27

Maiieziiilio
Araújo expõe
em S. Paulo

São Paulo (Sucursal) —
Rituais afro-brasileiros e
paisagens regionais riordés-
tinas são os temas princi-
pais de 49 trabalhos que
Manezinho Araújo expõe, a
partir da próxima quinta-
feira, ná galeria de arte Al-
berto Boníiglioli.

Segundo Manezinho
Araújo, sua obra "não é
mais de um primitivista,
pois sinto que passei por
uma mudança muito gran-
de. embora não saiba defi-
nir exatamente para onde
estou caminhando". O pre-
ço das obras varia de CrS
4 mil a CrS 8 mil.

SERIGRAFIA JAPONESA

Noventa ..erigrafias de 45
artistas japoneses integram
a exposição Cosmos —
Imagem e Experimento, que
será inaugurada no dia 9,
no Museu de Arte Contem-
poranea de Sáo Paulo. Per-
manecerá aberta até 5 de
junho.

A exposição apresentará
obras de artistas novos e
consagrados, como Ay-O,
prêmio Banco do Brasil na
XI Bienal de São Paulo.
Com uma tiragem média de
Kl a 30 cópias havendo
trabalhos com cópia única

- o preço cias serigrafias
varia de Cr$ 600 a Cr$ 10
mil.

*\*
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TV PHILCO B-2(i2(l(i).

JlillllIlÉ I íÍSi,e entrada
^«^w»»^ 

/^^llÍ |í '/mensais l|;

^PSSSsis^S:^Ídf COMODORE. Pilha jl 1
TELEVISOR PHILCO *¦ ou corrente. \\\ j
B-139. SUPERLUXO. 000 de entrada L1^^ J(24) 61 cm. nf\qf_ ÉfcS^Sl^.J
QOOd^entiada ' ZUfmensais ^PSllijJj^

¦ I /mensais I
_ ______________________*^^^—^—^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦^^^^¦¦^^¦¦I^^H^H^H HÉH^HH^HHHHSHilJJKErfl^HBSff^-'

TELEVISOR GENERAL
ELECTRIC
TROPICAL. (23)59 cm
TM- 3559.
0j)0_ck' entrada

fmensais

Íl\ tlH 

^X J^
IVJpil ¦ ¦ IT

»*y # /mensais
!

I TV GENERAL \\
1 ELECTRIC. (20) |

¦ 
QQ O,^loentrada i

* ® I V 4 H1 I
e© ¦ ,—iW/ mensais a

1

OLOR. (20) ^UjÊ J |

entrada l 
ACORES i
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MÁOUINA REFRIGERADOR
DF LAVAR GELOMATIC E-240.
ASTEMP m°? Vermdh°-
IOMATICA. OOOde entradata- L.ftqh
U° 

entracIa OU/Lnsais

Jf —-----

povo escolheu
iMito Frio Bonz

absolu
ecos baixo
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Escolha aqui o presente que sua mãe está
esperando.

Não esqueça que dia 12 de maio é o dia dela.

Avista ainda mais barato,
CONDICIONADORES DE

AR
CONDICIONADOR DE AR BRASTEMP
3/4 HP. 7000 BTU.

1.520A VISTA

CONDICIONADOR DEAR GENERAL
ELECTRIC. I HP 10.000 BTU.

A VISTA 1.840,
REFRIGERADORES

REFRIGERADOR BRASTEMP
CONQUISTADOR SUPERLUXO. Azul.

A VISTA

REFRIGERADOR FRIGIDAIRE M-230.
Azul ou
vermelho.

A VISTA

REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC
2012. MERCURY LUXO. Azul ou branco.

A VISTA

1.149,
IRE M-230.

1.239,
ELECTRIC
ul ou branco.

1.320,

ELETROFONE SANYO TROVADOR.

À VISTA 318,
PORTÁTEIS

ASPIRADOR DE PÓ GENERAL ELECTRIC.
Com rodízios.

A VISTA

BATEDEIRA DE BOLO ARNO SUPER
COMPLETA.

À VISTA

428,
°ER

195,

CONJUNTO DE PANELAS PATRÍCIA.
Com 4 peças. Tampas anodizadas.

AVISTA TV»/

CHUVEIRO LORENZETTI )R.

A VISTA 59,
MOTOR ARNO COM FAROL
P/MAQUINA DE COSTURA.

A VISTA 118,

RÁDIOS
RÁDIO SÔNIA CHAMPION lll. 3 faixas.

Avista I O D/
RÁDIO SEMP mod.TR500. Portátil;

AVISTA I 07/

RÁDIO SEMP LP 75. Mesa.

À VISTA jL-Ljj

RÁDIO SÔNIA MARACANÃ. 1 faixa

À VISTA

ENCERADEIRA EPEL ESMALTADA. Com 3
escovas.

APARELHO DE CHÁ E CAFÉ NEW LOOK.
Com 30 peças. PORCLLANA REAL.

A VISTA 225,
A VISTA 1

SECADOR DE CABELOS SPAM-IET. Com,,
tou ca.

LIQÜIDIFICADOR ARNO SUPER.IR

A vista I nrijf

CAIXAACÚSTICAPHILIPSMOD.RH 4B3.
5 velocidades.

Á VISTA 133,

A VISTA

DEPILADOR LADYSHAVE PHILIPv

À VISTA

129,

07,

55,

ESPREMEDOR DE LARANJAS WALITA,

Avista I I 0/

JOGO DE MANTIMENTOS ROSÁCEA.

Avista I J#
*

churrasqueira Gauchinha.

avista nrnr/

churrasqueira bom apetite.

Avista <J #/

NOVO MASSAGEADOR liEL-LINHA.

avista "¦rlr.ftuff

I
monareta monark tigrao.

QU
A VISTA

FORMA PARA PIZZA.
COLUMIN a vista

316,
24;

GRILl CHURRASQUEIRA GENERAL
ELECTRIC

A VISTA 163,
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TV SEMP MAX
ESPLANADA. (23) 59 cm
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PANELA DE PRESSÃO 1
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FOGÃO JANGADA ' I ELETRÔNICA |
COMERCIAL 4070. lREMINGTON. 661 ft
Bicolor. Azul. Rj | 1 h ¦ 000 de entrada /\ fè

^j^, 
000 de entrada. I fil 77 1/ Nj\. |

ASPIRADOR ARNO i 1 ^ásVuRA E?GIN I 
 KIT ATLAS. MOD 415 I/^^/^^/^V^ i

fl ^k^^^W ^R,R- •—*! I B-^ÍTrfKu FORMIPLAC. Azul. 
|Ê^^^y^M 1

H ^§££0^ OOOI de entrada | Imbuía. 000 de entrada M ^^S?/^/Sv/7 1OA43 li l ã 3JVeen,rada áv62 r^&áSS^ I
A_*.W/mensais | */#|67 | Lpi ,__' Tr_fc/ménsais ^V^/// íl

§y™MaMW^i!píg "" "^"^"T^^^^^^^^^ 87,777^7nóT 1^ E SALA COLORAMA ^^77^^===-. 1
I RADIQFQNE ABC fi*?--~-__ \ L ,9.U ? vF£ADOR 1 CORAL. Grátis Í^IkSÉ^IÍ 1
SlSABELlA. 

J0í/'^::::;^,. \\ It d "' B serviço de chá e café r7^Jn1llÍÍIir É
¦ OOOdoen.rada 

F^^^^T^N i ^°de 
entrada | 
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/7í==^^&S GENERAL ELECTRIC SUNBFAM '/ _.-. i~_-.,-_*/*. £-ri_~_ U¦i v^fc^ESk CROMADA. 2 escovas. SUNBEAM. ,^ Io POntO hÚO. g

n &L~773$â oqq 55 - z/?^*^^ -*•¦ |
p ^KsHgmãBp avista A OOf avista JJ/ A mais recente Pesquisa do Instituto Gallup sobre Eletrodomésticos no Rio de Janeiro. |

VENTILADOR I GRUPO CAMBOATÁ. |
/<*>í9V\ ARNOJR. I Cedro. |

ffi^J IO I ftOO de entrada ÍJÍiQQQQÍ=^ÍHHÍ I
¦-' i-wlt avistaoof _i l/l44 SP^^T^Tpri I

^^^.l-^i^ V r\t^ )( í?7? / 7i77 TFí-1 \f r^^T^ II beliche laqueado
VENTILADOR FAET: /" VT^Z^Àv ctJ\"~"~"~~~----^^ 000 de entrada

DIPLOMATA 30 cm. '^07/ W~~~"^ VlW/^~~~~~~-~J VI X %81Oscilante. g^ / - 7 y\ \, O O /mensais.
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AVISTA X7J/ 1
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k{ ^^4Ía__8^^>^^^ vj/^^' MILANO. 
'freto. 
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Gromyko vai à Síria tentar acordo
¦»» .._.. I^ n.nn lA.i»ffnl_.ni rtn vn/i3 rt n /ill/i llfi/. HíSlIVO íl 1 i.P Vil I '.fl Ò

cie Golan

A vista ou
a prazo 2.670,

s/entrada.

Fàiçàl apoia lese do
Papa sobre Jerusalém

W^*^^^
Dormitório colonial

jacarandá, 9 peças |
(duplex, cama de casal,
abatjours, mesa de
cabeceira, console,
penteadeira, espelho
e banqueta)

Sala de jantar em I.SõO,1
jacarandá 6 peças ^ vj.(a

Mesa redonda
Cadeira
Medalhão
Arca, jaca-
randá da Bahia

Isüiw^ffi^^^^a^assraisai^

Cidade do Vaticano
i AFP-JB i — O Cardeal
Sérgio Pignedoll, que este-
ve recentemente em Ryad,
revelou que o Rei Faical
da Arábia Saudita concor-
da com a posição do Papa
Paulo VI no que diz res-
peito à internacionalização
de Jerusalém ]e dos lugares
sanlos."Existe um acordo total
entre Paulo VI e o Rei Fai-
çal sobre Jerusalém, a Ca-
pitai do monoteismo, e os
lugares santos venerados

pelas três religiões", afir-
mou Pignedoll.

A VISITA

Entre os dias 22 c 24 de
abril o Cardeal esteve em*
Ryad, onde entregou a Fai-
çal uma mensagem de Pau-
lo VI. Na ocasião, o sobe-
rano saudita declarou:"Evidentemente todos es-
tamos preocupados com Je-
rusalém e os lugares san-
tos: os cristãos, os rriuçul-
manos e a comunidade ju-
daica."

420 t**;iA^Ov^^1lV2125, %*aXv_»É*>^\* WZA«... v^c^xí^\ yy\ii**""***-*™»*—*"——*—' ^^^^ ^» ^^^ ^^L ^^L ^^L ^^k ^^L ^^k ^^^^^ H

í h^í r-rr-r A vlsla 1 «rtV* -4V\ W\ \Wiprír-w 150,1 \r ^A\\\ vss^
p Jogo de 3 mesas em ra A%% ^m_^^__F__F '"v__y ***

§ madeira de lei p/ ^V\ *k^.____^_r __!_¦_ <%VAl*.
I frente e lado de so- |\\\ 

_^%^^^/\^ ^VltfC^.
| lá c/tampo de már- I 

%%^^*^^^^^^k|J*^/^\\/C4# rY^*
I more de 1." - pes tor- I ^_^__^^_^^4_ 

¦«''^V *^t.*vvA 
/-dos I V^^kV^^V*^ í^^

Pí~tíAvis,a tôstfl I ^J^^Iê.VPtn920- eBI I ^TeK^
íi: flO r"""-r 1 +3iT^C$ CÂMARA OLYMPUS
I Estante OU' l I I 4R?^2P PEN - 35 mm/18 x 24
I Modulada Avistai I .C3P*-** _.^y _^ Controle auiot-^ático e
1 jacarandá. Carrinho | 

1 
^*t^gg|fÊ«^ Tm'^-Ífote S'03

I tes. 5 prate- azulejos 1 IV» *£&ÊÈ&&\ Fotômetro com 
'

p leiras bar e bandejas g '*lPÍIlafilt ">-r sensibilidade até 400 ASA.

m Bicama

|| Marquesa
P c/rodizios

colchão de
» crina. espu-

ma ou fio-
5| cos.

moldura
c/espelho ]

105,
65,

Console em
mármore,

À visla

•%S^ii_iÍ__§!___Bi-3---ã--aS*ffl-5iIÉ

li 320, Abatjour romano»

! A vista - -¦ em mármore jÉ
-j À vista 45,1P

FLASH OLYMPUS -
PS 200
Funciona com 2 pilhas
tipolapiseira. Sincronismo
direto na sapata e
acabamento de luxo.
Apenas 23,20 mensais

CÂMARA OLYMPUS
PEN - 35 mm/18 x 24
Controle au'or"ático e
manual. Trava automática
para evitar íotos sem
condições de luz.
Fotômetro com
sensibilidade até 400 ASA.

Mod. EE-2 - Obj.
55,20 mensais

Mod. EES-2-Obj. 1:2,8
55,90 mensais

Mod. TRIP - 35 mm
Obj. 1:2,3 66,50 mensais

-e—**%
C«=r-£ «•-aso

i

<Lr7V"v

9 Mesa reti-
11= linea c/tam-
fl po de mar-
Ê more 1.10
ti diâmetro

I

""^_5_

A vista jf

15,|
Abatjour em
madeira
de lei, com
instalação
elétrica.

¥
p Cúpula opa lina lavável *| Q j
fl c/galâo dourado

^__ Cama colo-
mal holan-
desa em ja-
carandá
p/casal

Cadeira
portátil

Gravador MOLLAN
cassete, controle de
gravação automático.
Pilhas ou corrente.
Microfone com controle
remoto.
Apenas 39,95 mensais

GRÁTIS:
Um elegante estojo.

|i 
^--Vtf-a**"**!

i1420,
ii A vista £ 31m(cabem

A v,s,a 20 num
45, fusca)

B'_^£S'_*r«ssia?ffs^{í

priiq
720, À vista Jogo de 3

i Grupo esto- mesas c/

j fado c/sofá ,amP° de

l 2 poltronas mármore
. c/almofadas de 1." com

porta-
I 70, revista.

PROJETOR DE SLIDES
CABIN - Í000 A
Controle remoto.
Focalização. Ventilador
embutido. Chassi para
36 e 50 slides. Funciona
com 110 e 220 volts.
Apenas 73,20 mensa

Abra quanto
crédito quiser.

Seu saldo é
sempre livre

de juros e de
qualquer aumento:

FILMANDO OU FOTOGRAFANDO,
PROCURE 17 lojas no

LUTZ FERRANDO mt°
tgo. de S. Francisco, 34 - Gonçalves Dias, 4 - A
Pça. Floriano, 31 (Cinelândia) - Quitanda, 90
Av. Copacabana, 462 - Pr. Saens Pena, 55 UM s&uio
Rua Carolina Machado, 394 (Madureira) OEPREQSAO

4.675, A vista

MINI-STUDIO
MÁXIMO EM SOM

Venha conhecer e ouvir o melhor som cio Rio no menor

studio ds GB; amplific-dores, d-cks, toca-discos, cx.. acústicas,

headphones i e cápsulas; financiamos alé 30 meses.
ELETRÔNICA BUENOS AIRES LTDA.

Rua Luiz dc Camões, 87, perto da Praça Tiradentes

mm

Moscou, ..¦.masco, Jerusalém c
Beirute (AF-AFP-UI-1-ANSA-JB) —
O Chanceler .soviético Andrel Gro-
myko chega hoje a Damasco, sen-
do possível um novo encontro com
o Secretário de Estado norte-ameri-
cano Henry Kissinger, A viagem clc
Gromyko foi anunciada depois dc
se revelar que os sirios rejeitaram
as propostas norte-americanas clc
separação de forças no Golan.

Um dia depois clc prolongadas
negociações com o Presidente .sírio
Hafez Assad; Kissinger desembar-
cou na manhã de ontem na cidade
egípcia dc Alexandria, começando
logo a cohíerenciár com o Presiden-
te Anwar Sadat. A etapa seguinte
do mediador norte-americano*. Je-
rusalém onde chegou ontem mesmo,
a fim de relatar ao Governo israe-

. lense o resultado de suas conversa-
ções com. os sírios c egípcios.

COINCIDÊNCIAS
A visita de Gromyko, anuncia-

da simultaneamente pela Rádio
Moscou e pela Embaixada soviética
na Capital siria, durara dois dias,
podendo então coincidir com o re-
gresso de Kissinger a Damasco. An-
tes de iniciar seu quinto giro pelo
Oriente Médio, o chefe da Chance-
laria de Washington se reuniu eom
seu colega de Moscou em Genebra,
na última segunda-feira.

Ao final do encontro, expedi-
ram um comunicado conjunto afir-
mando que os Estados Unidos e a
União Soviética exerceriam "sua in-
fluõncia para conseguir um resul-
tado positivo" nas negociações de
paz. Na viagem anterior de Kis-
singer ao Oriente Médio, às suas
visitas à Siria e ao Egito seguiram-
se gestões de Gromyko nas mesmas
capitais.

Explica-se: a Siria vem man-
tendo uma posição firme de condi-
cionar o acordo à retirada das for-
ças israelenses inclusive dos terri-
tonos tomados nos montes Golan
durante a guerra de 1967. enquan-
to Israel só aceitou devolver bolsão
de 740 quilômetros quadrados
ocupados no conflito de outubro
passado.
VERSÕES DIVERGENTES

Fontes do Governo da Síria re-
velaram ontem que o Presidente
Hafez Assad rejeitou todas as pro-
po.tas para a separação dc tropas
com Israel apresentadas pelo Sc-
cretário de Estado norte-ameri-
cano."Não pode haver paz enquanto
Israel permanecer nas colinas de
Golan". dis.se um funcionário,
acrescentando que Kissinger en-
controu cm Damasco uma "posição
definida e firme" a respeito da se-

pániçÃÒ 0 QUO não houve alteração
alguma no ponto-de-vista do Go-
verno sírio durante as conversa-
ções do mediador norte-americano
com Assad.

Os informantes acentuaram a
importância de que Kissinger lo-
gre uma solução com os governan-
tes israelenses "antes que a situa-
ção se deteriore política c militar-
mente." A Primeira-Ministra Golda
Meir convocou para hoje uma reu-
nião do Gabinete para debater o
assunto.

Mais otimistas foram as ver-
soes norte-americanas sobre o re-
sultado da conversação, Um alto
funcionário de Washington decla-
rou durante o vôo Damasco—Ale-
xandrla que Israel c Siria estão
"prontos para negociar" entre si a
separação dc forças, embora falte
solucionar o principal problema —
a que distancia os israelenses de-
vem retirar-se, para se fixar a li-
ilha de cessar-fogo.

Menos nesse ponto, acrescentou
o encontro alcançou um "razoável

progresso" em tudo. Os temas dis-
cutidos incluíram ainda fórmulas
de pôr rim às hostilidades nas co-
linas cie Golan, a criação de uma
área de "amortização" entre a.s par-
tes e a troca de prisioneiros da
guerra de outubro.

O informante disse que lfissln-
ger começou a reduzir as divergên-
cias entre Israel e Siria, acrescen-
tando que os dois países estão
"se aproximando lentamente um do
outro", apesar dos 53 dias ponse-
cutivos dc uma guerra não decla-
rada.

Embora negasse que Kissinger
pedirá alguma concessão especifica
aos israelenses, o funcionário deu
a entender que o mediador norte-
americano tentará que Telaviv seja
mais flexível em sua posição e que
espera que a luta no Golan dimi-
nua de intensidade com a evolução
das negociações.

O TERMÔMETRO

Ao embarcar em Damasco ru-
mo a Alexandria, o Secretário de
Estado declarou que suas conver-
sações foram "construtivas" e que
retornaria à Capital siria na pró-
xima semana. O Ministro das Rc-
lações Exteriores da Siria. Abdel
Halim Khaddam, despediu-se de
Kissinger afirmando: "Estamos
contentes, como sempre, de vê-lo
aqui".

Mas o verdadeiro termômetro
da situação foi como se mostraram
tenso se preocupados Kissinger e o
Presidente Sadat, ao se cumpri-

mentarem em Alexandria, e o breve
diálogo que sc seguiu. Os observa-
dores ressaltaram que seu semblan-
te refletia as dificuldades enfren-
tadas.

A luta deve ter sido difícil
— afirmou Sadat em tom indagati-
vo a Kissinger.

Sim, muito dura — respon-
deu o Secretário de Estado.

A seguir, os dois baixaram a voz
e as únicas palavras audíveis fo-
ram as do Presidente egípcio que
respondia cabisbaixo a certas ex-
plicações de Kissinger. dizendo:"Compreendo, compreendo..."

Sadat recusou-se a prestar de-
clarações à imprensa, ressaltando
que ainda não havia começado as
entrevistas com "nosso amigo Kis-
singer". Os observadores notaram
uma mudança: foi a primeira vez
que o dirigente egípcio referiu-se ao
chefe da diplomacia norte-ameri-
cana como "nosso amigo", em vez
de "meu amigo" como antes.

Depois de conferenciarem, não
forneceram qualquer informação
sobre o teor de seu debate, e nova-
mente os jornalistas ouviram fra-
ses soltas: "Estarei em contato",
disse Kissinger. "Certo, ficarei
aguardando", respondeu Sadat.
Funcionários egípcios disseram que
esperam que terça ou quarta-feira
o Secretário de Estado fará sua ter-
*;eira visita ao Egito na sua atual
:xcursão pelo Oriente Médio.

Kissinger nada declarou ao de-
sembarcar em Jerusalém, onde se
.tniu a sua mulher Nancy. que pre-
lériú ficar em Israel para atividades
.urísticas enquanto seu marido con-
ferenciava com os governantes ára-
bes.

AJUDA DOS EUA A SÍRIA

O porta-voz de Kissinger, Ro-
bert McKloskey, revelou ontem que
os Estados Unidos concederão assis-
tència econômica à Siria, se se re-
gistrarem progressos significativos
quanto à separação de forças.

Durante o almoço com as au-
toridades sírias, o Secretário de Es-
tado afirmara que os EUA estavam
dispostos a acelerar seu novo espi-'rito de cooperação com Damasco.
Declarou reconhecer que existem
divergências objetivas" entre os
dois paises, mas que "nós conside-
ramos que a relação entre cs Esta-
dos Unidos e a Siria é de coopera-
ção."

Recentemente, o Presidente Ri-
chard Nixon pediu ao Congresso
norte-americano que autorizasse
uni crédito de 250 milhões de dóla-
res (CrS 1 bilhão e 625 milhões) de
ajuda para o Egito.

Radiofolo UPI

Israelenses
atacam no
monte Hermon

Kissinger foi levado ao aeroporto de Damasco pelo Chanceler sírio Abdel Halvm Kiiaaaam

Dormitório marquesa em Ja
carandá, 9 peças (duplex,
cama de casal, abatiours,
mesa de cabeceira console,
penteadeira, espelho e ban
queta.

390, Avista
Estante de Carro de chá
jacarandá colonial
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EUROPA
MARAVILHOSA.
35 dias-10 países:

Portugal. Espanha, Fiança,
Itália. Áustria, Suiça,

Alemanha, Holanda, Bélgica
e Inglaterra.

Inicio em Lisboa:
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I filiO DE GARANTIR

As mais modernas linhas do lâmpadas de alta nticiência e elevada vida

Acendem instantaneamente
Não necessitam de staríer
Não Piscam

PRONTA
ENTREGA

I 3EIs.».-Ml.lU.»IS » CIKfHÇKl
Rua Pedro Américo, 314• loja • Rio-GB -Tels. 24..3912 o 26S.5163

EUROPA
IMORTAL

A7 DIAS - 10 PAISES

Portugal. Espanha, Fiança, Itá-
lia, Áustria. Suíça, Alemanha,
Holanda, Bélgica e Inglaterra.

Inicio em Lisboa:

Julho: 2S
Agosto: 22
.Setembro; 26

ÁFRICA
MARAVILHOSA•23 dias
Johannesburg, Pretória,

Cidade do Cabo,
Cabo .da Boa Esperança.

Oudtshoòrrn, Willdemess,
GardenRoute, Port

Elizabeth. Durban, Lourenço
Marques. Beira, Parque

da Gorongoza, Salisburia,
Victoria Falls, Luanda,

Lisboa. ¦
M.io - 26 Julho ~< 1«

Setembro — OB

FÉRIAS
DE JULHO

11.13,15 e 18 dias
Buenos Aites, Batiloche.

Ilha Victoria, Montevidéo,
Piriapolis, Atlântica, Punta

dei Este. Porto Alegre,
Gramado, Canela e Caxias

do Sul.
Saldas do Brasil:

Julho - 06, 11, 16, 21

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

(é) Companhia Estadual
de Gás - CEG-GB

Rlod» J-n.irb: Rua NUicIco, 21-A - Loja T t«l,i Í32-WQO _-r í Embratúr 1«B (OB.6B) - Cal,

São Paulo: Àv.'Sio Joio, 66S - loja -i<jr«1i.'f*JSí5)76'-.-/_í4.7MS*¦&it4WÍ\*;*;;
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EDITAL Kl.° 018 74
TOMADA DE PREÇOS N.° 018/74

A Comissão de Licilação da Companhia Estadual

de Gás - CEG-GB, comunica às empresas interessa-

das e devidamente inscritas no Cadastro de Emprei-

leiros da CEG-GB, que foi escolhida a data de

27-05-74, para a realização da Tomada de Preços

n.° 018/74, para os serviços de reforma da instala-

ção elétrica das oficinas de caldeiraria e pintura,
conforme edital completo que se acha afixado na

sede da Companhia, à Av. Presidente Vargas, n.°

2610 - 1." andar - Departamento de Serviços Com-

plementares.
O valor estimado para a obra é de 

Cr$ 240.280,00.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1974.
a.) Álvaro dos Santos
Chefe do Dept.0 de Serviços Complementares

Telaviv, Beirute e Damas-
co (UPI-AP-AFP-JB) — ja-
tos Israelense,, lançaram
ontem novos ataques em
território do Libano nas en-
costas ,do monto Hermon,
no terceiro clia consecutivo
de combates que se estende-
ram a toda a frente siria e
libanesa nas colinas de Go-
lan. A incursão aérea durou
30 minutos, anunciou Israel.

O Comando de Telaviv in-
formou que 10 soldados fi-
caram feridos quando um
comando cruzou a linha de
cessar fogo na colina de
Seddana, em território liba-
nés, a Leste do bolsão do
Golan capturado durante a
guerra de outubro. A agên-
cia palestina WAFA disse
ontem que na véspera cinco
íeddáyin morreram e 16 fi-
caram feridos na batalha.

AMEAÇA TOTAL
Israel justificou esses

ataques como sendo de re-
presálias a incursões
de guerrilheiros palestinos
apoiados pela Siria e con-
centrados em toda a região
bem c o m o contra ata-
quês sírios. Ontem foi o 54.°
dia de freqüentes combates
na frente sírio-israelense.

O chefe do Estado-Maior
israelense, General Morde-
chai Gui* declarou pelo rá-
dio que os combates estão
se intensificando e amea-
çam degenerar muna guer-
ra total, a menos que se
chegue a algum acordo de
trégua.

A Siria emitiu um comu-
nicado anunciando que clu-
rante toda a noite prosse-
guiram os combates de tan-
quês e artilharia, no Golan,
estendendo-se a outros seto-
res no decorrer do dia. O
Ministério da Defesa do Li-
bano denunciou a tentativa
de Israel de ocupar posições
na colina Seddana, junto ao
monte Hermon.

Os jornais árabes infor-
maram que os israelenses
estavam rodeando fjis coll-
nas dc Seddana e «Chabar,
no lado do monte Hermon
que corresponde ao Líbano,
numa tentativa de tomar
vantagem estratégica con-
tra a Siria na luta pelo con-
trole do monte.

O jornal An Nahar* de
Beirute, revelou que os fed-
dayiíi estão utilizando fo-
guetes soviéticos para ata-
car posições israelenses nas
encostas.do monte Hermon.

Cairo prende
partidários
de Kadhafi

Cairo (AFP-UPI-JB) —
Fontes credenciadas do
Cairo revelaram ontem que
foram detidas e serão jul-
gadas pelo Tribunal de Se-
gurança do Estado 96 pes-
soas implicadas no assalto
à Escola Técnica Militar
egípcia, realizado no mês
passado. Ao que se infor-
mou, os autores do ataque
são partidários do dirigen-
te líbio Moamar El-Kadha-
fi.

O jornal Al Ahram amin-
ciou ontem que o Governo
egípcio deu autorização pa-
ra o mais moderno super-
sônico de reconhecimento
dos Estados Unidos íotogra-
far o leito do Canal de
Suez com uma câmara in-
fra-vermelha, a fim de de-
terminar se o mesmo se
encontra livre de minas ex-
plosivas. O jornal esclare-
ceu que as autoridades dos
dois países discutem a fixa-
ção da altitude em que o
aparelho voará sobre o Ca-
rial.
NASSERISMO

Muitos observadores, na
Capital egípcia, perguntam
qual será o destino do nas-
serismo, com a nova politi-
ca dc abertura para o Oci-
dente desenvolvida pelo
Presidente Anwar Sadat, e
tendo em vista a campa-
nha empreendida através
da imprensa contra o fale-
cldo Presidente Gamai Ab-
dei Nasser.

Extinta oficialmente a
censura á imprensa em fe-
vereiro — embora os jor-
nais fossem advertidos pa-
ra adotar a autocensura —
começou a campanha cul-
dadosamente organi zada
contra o nasserismo. Ago-
ra, ela encerrou-se, e pare-
cc claro que o objetivo foi
sondai* a opinião pública.

O resultado demonstrou
claramente que no Egito
ainda ná apoio e simpatia
pelo nasserismo. Enquanto
durou a campanha, Nas-
ser foi responsabilizado por
todos os males do Egito,
atualmente os jornais pu-
bllcaram uma série dc ar-
tigos sugerindo que nem
tudo que ele fez íoi errado.

r
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Quadros são
recuperados
na Irlanda
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Seqüestrador
ameaça matar
banqueiro

Operação Zebra " mobiliza polícia

Dublin iUPI-AP-APP-
,)Bi — A coleção milionária
dc quadros do billoiuiriu
.sul-africano Alfrccl Beil —
avaliada cm Cr$ 13 0 ml-
lhões — íoi totalmente re-
cuperádai ontem á noite,
pela polícia do Condado dc
Cork. República da Irlanda,
em uma caso isolada, Irus-
trando cm sua primeira se-
mana aquilo que seria o
maior roubo de obras dc ar-
te em todos os tempos.

À autoria do assalto está
sendo questionada depois
que uma mulher estrangei-
ra íoi detida no museu im-
provisado na região Sul do
pais. Acreditava-se, a prin-
cipio, que o roubo foi pratl-
cado por membros do Exér-
cito Republicano Irlandês
(IRA)'.

EXÉRCITO PROTEGE

Unidades do Exercito lo-
ram deslocadas para a área
de Cork, para ajudar na
busca de mais quatro pro-
váveis integrantes da qua-
drilha. Outros efetivos mili-
tares e policiais estão guar-
ciando a casa de Clonakilty.
onde a.s telas de Goya. Ve-
lásquez, Vérmeer, Rubens e
Gainsboroúgh, entre outros,
estão "a salvo", segundo um
porta-voz.

Tudo decorreu de uma in-
tensificação nas buscas,
pois temia-se que a coleção
fosse enviada para o exte-
rior, 24 hora.s depois que
um comunicado dos ladrões,
encontrado no correio de
Belfast — na outra Irlanda
— fazia mais exigências,
entre elas uma "ordem" de
soltura de quatro republica-
nos irlandeses detidos em
Londres.

Isso íoi considerado uma
tentativa dc despistar os
verdadeiros autores do as-
salto. Setores policiais que
acreditavam nessa hipótese
desencadearam a m a i o r
operação de resgate já vista
em todo o pais e muitos lo-
cais ermos, além de todos
os barcos ancorados no por-
to dc Howth foram cuida-
dosamente revistados.

O lugar onde foram abri-
gadas as telas fica a aproxi-
madamente 320 km de Bles-
sington, no Condado d e
Wicklow. residência de Sir
Alfred Beit, milionário dos
diamantes da África do Sul.
de onde foram retiradas há
oito dias.

Técnico quer
defesa para
matéria físsil

São Francisco (UPI-JB)
— Uni técnico em questões
ambientais nucleares res-
saltou a necessidade de se
criar, imediatamente, uma
força federal de segurança
destinada a impedir o rou-
bo, por parte de terroristas
e delinqüentes, de materiais
que podem ser facilmente
transformados em bombas
atômicas, pois no próximo
ano "o problema pode crês-
cer de maneira assustado-
ra."

Masòn Willrich, professor
de Direito na Universidade
dc Virgínia, sublinhou que
em 1980 .será necessária
uma força de mais de 2 mil
guardas para proteger as
instalações nucleares d o
pais, onde cerca de 50 mil
quilos de urânio enriqueci-
do, plutònio e outras subs-
tancias estarão disponíveis.
Graças as informações que
constam de milhares de li-
vros vendidos livremente,
com esse material é muito
fácil sc fabricar bombas
atômicas.

TREINAMENTO

Segundo Willrich, c o m
rima fase de treinamento,
•Tualquer pessoa pode conse-
guir, nas universidades, um
pequeno laboratório clan-
destino c alguns quilos de
material atômico roubado e
elaborar um artefato rudi-
montar, cuja potência é su-
ficiente para causar danos
de centenas de dólares e
matar milhares de pessoas.

O técnico lembrou que a
Comissão de Energia Atòmi-
ca não possui regulamentos
concretas para a proteção
de cargas de plutònio infe-
riores a dois quilos. Além
disto, grandes quantidades
de material nuclear são
transportados em veiculos
guardados por apenas dois
guardas.

E mais. material nuclear
é armazenado em centros
de investigação protegidos,
em sua maioria, somente
por um ou dois guardas, o
mesmo ocorrendo em cen-
trais elétricas, que usam
combustível atômico, e nas
indústrias energéticas.

Parts c Per pi g n a n
iANSA-UPI-AFP-JBI —Um
informante anônimo telcío-
nou a uma emissora de rá-
dio e televisão f r a ri c e s a ,
afirmando que o diretor do
Banco de Bilbao e'm Paris,
Baltazar Suarez, seqüestra-
do sexta-feira, seria exe-
cutado até a meia-noite dc
ontem: "Não se trata de
uma brincadeira, vocês po-
iderãp confirmar o fato
amanhã (hoje), declarou.

Até o momento a policia
francesa e espanhola náo
tem qualquer pista sobre as
razoes que motivaram o se-
questro e não se sabe quem
são os três indivíduos mas-
curados que o capturaram
na garagem de seu edifício,
sexta-feira, fugindo no au-
tomóvel de Suarez, que
também não foi encontra-
do.

Srio Francisco lUPI-JBi — O Pre-
feito de São Francisco, .Toscph Alloto,
revelou que pedirá ao Tribunal dc Con-
tas autorização para elevar a reeompen-
sa de 5 mil dólares para 30 mil (de CrS
32 mil 500 para 105 mili para a captura
dos responsáveis pelos assassinatos co-
nhecidos como Zebra, que custaram a
vida de 12 brancos na cidade.

Alloto esteve cm Washington, onde
reuniu-se com o Secretário de Justiça

William Saxbe para discutir o caso que,
segundo ele, está vinculado a 80 mortes
no Estado da Califórnia. Três negros
suspeitos dos assassinatos foram acusa-
dos na noite dc sexta-feira pelos crimes.

Sáo eles J. C. Simon c Manuel
Moore, ambos de 29 anos, responsáveis
por dois assassinatos e dois assaltos a
mão armada, e Larry C. Green, clc 22
anos, acusado dc assassinato, seqüestro
e roubo.

POSSUÍDA PELO DE
A Tapeçaria Rozen está fazendo uma

liquidação de arrepiar os cabelos.
Tecidos para cortinas e estofados,,

passadeiras, forrações e tapetes com
50% de desconto.

Tapeçaria (RoWM/
Rua Barata Ribeiro, 194 - 255-4674 - 236-2883
Av. Copacabana, 542/A - 236-0915 - 256-7820

ATRAVÉS DA EMBAIXADA

Os Jornais parisienses in-
formaram que os três sc-
questradores dissera rn a
dois filhos de Suarez, que
lavn para a escola no mo-
mento da captura do pai,
que receberiam noticias
através da Embaixada da
Espanha.

Um porta-voz da Embai-
xada confirmou noticias de
que havia recebido cartas
ameaçadoras, recentemen-
te. mas todas "tinham cará-
ter geral" e não estavam di-
rígidas a ninguém em espe-
ciai.

Declarou, ainda, nào ter
recebido qualquer notifi-
cação ou pedido de resgate
para a libertação de Suarez.
Seus familiares e os funcio-
nários do Banco de Bilbao
disseram o mesmo.

Em círculos políticos
acredita-se que os seques-
tradores pretendem utilizar
Suarez como "moeda de
cambio" para obter a liber-
tação de detidos políticos
bascos na Espanha.
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CASAMENTO
SE FAZ

COtl ANOR
GOLDEN CROSS

jffâ- ,

Caixa Econômica Federal
TOMADA DE PREÇOS

N.° 05/74

a)

b)

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — FILIAL DA GUANABARA torna público, para conhecimento

dos interessados, que às 10:00 horas do dia 17 de maio, peranle a Comissão Permanente de Compras

e Contratações; receberá propostas para a aquisição de 3 (tres) máquinas impressoras, com as seguintes

caracicríoticas:
1 (uma) máquina elétrica offset, marca DAVIDSON ou similar, formato duplo-olicio, im-

pressão frente e verso simultaneamente e mesa receptora com carrinho;
1 (uma) máquina elétrica offset, marca DAVIDSON ou similar, formato duplo-oficio, com
mesa receptora e carrinho;

c) 1 (uma) máquina elétrica offset, marca DAVIDSON ou similar, formato ofício t mesa
receptora com carrinho.

O edital, contendo as condições para a presente Tomada dc Preços, o maiores informações

que poderão ser prestadas encontram-se no Departamento dc Administração — Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Compres e Contratações — na Rua Senador Dantas n.° 14 — 7." andar
sala 704, no horário das 9:00 ái 17:00 horas.

Observação: A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL goza dc isenção dc diretos para importação

direta, com redução de custos. '"

As pessoas se casam
pensando em quase tudo.
Enxoval,móveis,casa etc.
E o futuro da família?
A emoção do primeiro filho
é incomparável.
E as despesas do parto?
A GOLDEN CROSS paga
tudo. E resolve também

todos os problemas de saúde
que podem acontecer. É um
serviço médico-hospitalar
válido no Brasil e exterior.
Pense logo numa proteção»,
familiarquesó vai lhe
custar pequenas mensalidades
deduzidas, integralmente,
do Imposto de Renda.

NO CASAMENTO, A GOLDEN CROSS É UM PRESENTE DE TRANQÜILIDADE.
AMOR FICA POR CONTA DOS NOIVOS.

gOLDENGROSSm**Jr 1
UMA REALIDADE EM ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE.

Presidente do Conselho de Administração: Dr. Fernando Rodrigues dos Santos CRM 3479

Rio de Janeiro (GB] - Av. Alm. Barroso. 91.8.' and. Tels.: 222-6022,242-0611 e 252-2804

Friburgo (RJ) - Rua Ernesto Brasilio. 14 sobreloja 22/24 - Galeria Central, Tel: 6013

Sao Paulo iSPi - Rua 24 de Maio. 250. 3.° and. Tels.: 36-6641. 220-1030 e 221-4286
Porto Alegre (RS) - Rua Dr. Flores. 262. 5.' and. Tels: 25-6933 e 24-9631
Curitiba (PRI - Rua Marechal Deodoro, 51. 2." and. Galeria Ritz, Tel.: 22-4021
Blumenau (SC) - Rua 15 de Novembro, 678, 1" and. Tel.: 22-0449
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Presentes que dizem amor. Um diamante e para sempre.

ANEL "VIP-'.
Ouro branco com diamantes
selecionados.

ALIANÇA 114,80
GRIFADA". MENSAIS

Platina
com diamantes

selecionados.

429,10
MENSAIS

ALIANÇA "NAVETE"'.

Ouro branco com diamantes
selecionados. ifc#í&
180,75 ¦¦*$&&
MENSAIS

ALIANÇA -MARIAGE'
Maciça, duro 18 QL.

135,90
À VISTA

yfftiÉ
w^i

Desde menina ela pensouem ser sua mãe.
Agora escolha o melhor presente para

PULSEIRA "FASCINATION

Maciça.ouro 750/1000

258,40
MENSAIS ÊÊÊk

CITIZEN.
Aço, vidro de cristal,
automático, calendário, prova
dágua

45,60 MENSAIS

A.VV
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TISSOT.
Sra., pulseira aço.
calendário.

47,30
MENSAIS

OMEGA DINAMIC.
s Aço inox. automático,

r^y calendário,';
prova d'água, ünisex.7

BRASEIKO.
Calendário transistor.
Pilha para T ano.

39,50
MENSAIS

CLASSIC
Pulseira de aço,

incabloc, 17 rubis.

CANDINO.
Aço. automático, calendário,

impermeável, garantido.

39,80
MENSAIS

ORIENT JAGUAR.
Açò inox, vidro de cristal,
automático, calendário, prova
dágua.

61,30
MENSAIS

176,90
À VISTA

ela. | m ; llll^

<? ^ »s. «x~k'
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123,90
MENSAIS

! EDOX:
Modelo sofisticado/;

pulseira còrfán,'
i ¦ garantido..

30,50
;MENSÁÍSv:

Todo bom filho que comprar
um presente para sua mãe, vai ganhar

um outro do Ponto Frio Jóias. JL
Pontotí-to iês
Uma loja sempre perto de você. U %\

'A

¦•¦y^^-^T;



16 - GRÃ-BRETANHA
JORNAL DO BRASIL G Domingo, 5/5/74 Cie! oi* no

ü«2f-
Wilson desiste de nova eleição

Caixa Econômica Federal
TOMADA DE PREÇOS

N.° 07/74

A CAIXA .CÜI.ÕMICA FEDERAI •- FILIAL DA GUANABARA toma público, para conhecimento

dos inl_r_.._do_, que as 10:00 horas do dia 20 de maio, perante a Comissão Pcrm.ihentc de Compras

e Conlralaçáès, receberá propostas paro obras a sorem executadas nas instalações elétricas dos prédios

da Rua Riachuelo, 208, e da Rua do Resende, 159.

O edital, contendo as condições para a presente Tomada de Preços, e maiores mformaçóos

que poderão ser prestados encontram-se no Departamento dc Administração - Divisão dc Patrimônio

Comissão Permanente de Compras o Contratações - na Rua Senador Dantas n.° 14 - 7° andar

sala 704, no horário das 9:00 ás 17:00 horas.

Lcrncfres (ANSA-UPI-JB) -- A pers-
pectiva dc novas eleições gerais na Grã-
Bretanha, em junho próximo, clc açor-
do com analistas políticos, parece ter
perdido apoio ante os resultados da con-
sulta municipal nos subúrbios de Lon-
dres, sexta-feira, que demonstrou não
ter ocorrido nenhuma mudança substan-
ciai na situação dos Partidos desde o
pleito dc fevereiro último.

Nos ambientes políticos se dizia que
Harold Wilson pretendia convocar elei-
ções para conseguir maioria absoluta no
Parlamento, Outras especulações fala-
vam que os conservadores — se vences-
sem no pleito municipal — tentariam
provocar a queda do Governo. Agora, o
eleitorado acha improvável nova cônsul-
fa popular, pois a situação continua a
mesma de fevereiro, quando os traba-
lhistas venceram, porém sem maioria.

ESCÂNDALOS
Os escândalos de corrupção admi-

nislrativa na Grã-Bretanha encontra-
ram reação vigorosa e os políticos e o
povo ..c opõem ao desenvolvimento "do

nosso Watergate", tendo o Premlcr Wil-
son declarado que apesar da ocorrência
de "coisas obscuras, a luz deve se fazer
c tudo o que for incorreto será expôs-
to."

Quatro pessoas já foram detidas, três
delas funcionários governamentais, por
acusações de uso indevido dc influencia
e associação ilícita, enquanto rumores
indicam que haverá mais detenções.

Wilson criou uma Comissão Real en-
carregada de estudar os casos de cor-
rupção, principalmente o famoso "es-

candalo das terras" c o "caso Pulson",
para pôr fim ao.s rumores, e o ex-Pri-
meiro-Mini.stro Edward Hcath comen-
tou: "Acredito que o mundo nào irá con-
cluir que neste pais a corrupção domi-
na o Governo ou os negócios. Não acho

que alguém acredite ser este o caso."

o pr e/ente do mamãe è joio
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Vigoielli Alia Costura, fácil de manejar, gabinete
de luxo. Na Mesbla, você compra esta máquina
de costura em mensalidades sem en- Q-l 18
trada de  »'

Radiofone Philips, alta fidelidade, 3 faixas de on-
da, cambiador automático de 4 velocidades, total-
mente transistorizado. Mensalidades sem ã flf*50
entrada de  IUu

Condicionador de ar Brastemp. Excelente icndimen-
to, muito silencioso. Mensalidades •IJTf'"*
sem enuada de.  I ** ¦
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Ferro automático GE, com controle automático de
temperatura, graduação para 6 tipos de tecidos.
Oferta de sua loja Mesbla. Apenas 89,00 ou men-
salidades de apenas

890
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Grill automático GE, controle.de temperatura e
indicador luminoso automático, placa reversível
com várias utilidades. Em mensalida- 4 D 65
des de 18'

Enceradeira Nova Amo, super cromada, 1 escovai
haste dupla, silenciosa, em mensali- OC60
dades de  W

Secador Spam, 2 temperaturas, frio e quente, su-

per cromado, muito -resistente, toca acompanha.
Mensalidades sem entrada AK^
de

Refrigerador Frigidaire M 230. capacidade para 230
litros, 5 lindas cores à sua escolha, cm 4 A J 00
mensalidades sem entrada de  IU*»

Fogão Semer Luxo, forno e estufa com visor, vá-
rias cores, revestido em fibia de vi- CftOO
dro, em mensalidades de  UM

Moedor doméstico Lico. Faz 1/2 quilo de carne
moída em 1 minuto, tiitura toda espécie de ali-
mento. Mensalidades sem entrada OQ95
de

m
Mini Rádio Sexy Wansat, grande alcance, ótima
espacidade. Preço Normal: 99,00. Nossa oferta:
89,00 ou em mensalidades sem entra- 090
dade O

m-fy' E>n qyqlqü.ér compra acima
" "Jfe. (dèí'3.QÒ^9>|it/mq.'.lincla pedra

*>..,. Paj^.a $y,a ^ae-, .pj,efirç. .o, melhor.
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Lavadora Brastemp Plenomática, ela laz n.da sozi-
nha, lava enxágua e seca. Em monsa- JRR50
IMnftnn .nm nntraHa Hp ....... «W Wlidades sem entrada de.

Cafeteira elétrica Atma, conserva automaticamente
o café SBmpre na mesma temperatura, faz deli-
ciosos cafezinhos e vem em várias co- 4 D 90
ros. Em mensalidades de 18'

Batedeira Walita, modelo jubileu, 2 tijelas com-
pletam o aparelho, espreme laranja, OA60
cm monsalida.es de  "tU

CREDITO HUMANIZADO
Ele apareceu para atender gente como você.
Gente falando com gente sempre se entende. ^

PASSEIO: TIJUCA: „ 7, MÉIER:
Rua do Passeio, 42/54 Rua Alie. Cochrane, 225 Rua Dias da Cruz, 155-A

Ruo Conde de Bomfim, 254

mm
m A LOJA QUE TEM PRAZER EM SERVIR.

V. REDONDA:
Av. Amaral Peixoto, 228/32

Britânicos reduzem
despesas militares

Robert I). Evnns
Correspondeu. •

Londres -- Embora já se esperasse que o Go-
verno trabalhista britânico perdesse, pouco tempo
em reduzir os gastos da defesa, a fim dc cumprir
promessus eleitorais e atender á expansão de servi-
ços sociais c prevídenciais, a comunicação feita há
pouco pelo Ministro âa Defesa Rmj Mason sugere
que os cortes serão grandes c de longo alcance,

Ele advertiu que se está tornando cada vir:
maior a pressão para evacuar as tropas britânicas
da Irlanda ao Norte c que os custos, cm termos de
vida é' dinheiro, da manutenção da paz nessa rc-
gião 

"onde impera o ódio" êstão-sè tornando prol-
bitlvos. Rejcríndo-se aos rumores de que a Grã-
Bretanha poderá abandonar suas bases cm Cingu-
pura, Chipre c Malta, ele disse que por enquanto é
tudo especulação. Mas sua declaração de que o pro-
grama dc gastos da defesa está sendo submetido à
maior revisão jamais feita em tempo dc pas sugere
que é virtualmente inevitável serem feitas econo-
mias rigorosas, a menos que o Governo trabalhista
tenha a sua ação sustada por uma eleição.

ÁREAS DE VÁCUO
Não se sabe até onde esla politica de revisão

dos gastos militares é ditada pela débil posição
econômica da Grã-Bretanha c pelas mudanças nas
considerações estratégicas. Conquanto novos dr.-
senvolvimentos na guerra naval e aérea tenham
tornado o valor das bases militares no exterior me-
nos vital que antes, alguns peritos receain que a
evacuação da Grã-Bretanha possa criar nopas
áreas de vácuo que a União Soviética ou a China
comunista serão tentadas a ocupar.

A fortaleza naval de Cingapura. antes uma ba-
se poderosa, lem progressivamente declinado desde
que a Grã-Bretanha se afastou do Leste de Suez.
Mas uma guarnição residual de cerca cie 2 500 ho-
mens ainda é mantida lá. juntamente com peque-
nos contingentes natais e aéreos da Austrália, No-
va Zelândia e Malásia, sob uma lei de 1071 entre
esses quatro paises r Cingapura. Apesar de ser mws
uma forca de defesa simbólica para tranqüilizar ps
aliados da Grã-Bretanha no Extremo Oriente, sua
remoção não deixará de ter amplas repercussões,
especialmente se a guarnição de Hong-Kong, com-
posta de duas brigadas, lambem for eliminada.

Quando Chipre se tornou independente, lia 20
anos. a Grã-Bretanha continuou mantendo duas
bases do Exército cm Dakgelia. além da base aérea
de Akrotiri — limei das maiores do mundo — para
a proteção do flar.co meridional da NATO c por
"star próxima da estrutura dc dejesa da Organi-
-«cão rio Tratado Central (CENTO), composta da
Grã-Bretanha. EUA. Turquia. Irã e Paquistão.

Como o Paquistão deixou de fazer parte da
Còmmonwealtl-j após a derrota na guerra contra
a índia, e nesse ínterim o Irã se transformou numa
poi è 71 cia militar, a aliança da CENTO está
moribunda, o que torna as bases dc Chipre menos
oitais aos interesses ingleses.
MALTA E GIBRALTAR

Malta, antes n maior base naval da Grã-Bre-
tanha no Mediterrâneo, lem apenas uma forca sim-
bólica de 2 mil homens, mantidos por insistência
dos aliados da NATO. particularmente a Itália,
que hoje arca com a maior parle dos custos de sua
manutenção.

Gibrqltar, a famosa fortaleza rochosa, nao c
mais essencial pura a proteção das linhas dc co-
municações imperiais. As docas navais continuam,
sendo utilizadas c existe lá uma pequena guarnição
cm nível de força dc batalhão. _.' menos provável
vir a ser abandonada, jô oue continua sendo uma
colônia britânica cujos habitantes se recusam
obstinadamente a se tornar parte da Espanha.

Apesar do Governo conservador ter paciente-
mente negociado com o regime de Franco um açor-
do amigável no interesse de relações amistosas, e
de ter melhorado as trocas comerciais, o Governo
trabalhista deverá adotar uma politica mais dura
com o Governo espanhol e continuar apegado a
Gibrãltar para manifestar sua desaprovação ao
General Franco.

Quanto aos outros cortes na defesa, no mo-
mento tudo são conjecturas. Os encarregados da
defesa receain que as poucas bases que restam da
antiga e extensa rede para a segurança do impe-
rio sejam abandonadas antes que equipamentos e
armas novas estejam prontos para tomar o seu.
lugar. A necessidade de economia poderá levar ao
adiamento das encomendas para o sensacional
avião VTOL (dc decolagem c pouso verticais) para
a Marinha e de porta-aviões especialmente desc-
nhados para o seu uso.

As bases em solo estrangeiro poderão se tomar
um ônus pesado na ausência de boa vontade e
colaboração da parte dos países onde elas se
acham. A Grã-Bretanha está considerando o cm-
prego de forças-larefa móveis com instalações ül-
tramodernas, já adotadas pelos EUA e pela União
Soviética.

O abandono das bases existentes cm Cingapu-
ra. Chipre e Malta representaria uma economia es-
timada cm S0 milhões de libras 1C1S 128 milhões)
por ano em custos operacionais e divisas estran-
gciras. Os novos barcos e aviões navais para to-
mar o seu lugar, juntamente com uma nova ge-
ração dc submarinos equipados com mísseis nu-
clêares, custariam muitas vezes mais.

O que os aliados da Grã-Bretanha receiam é
que. tendo em visla objetivos socialistas, o Governo
trabalhista tente economizar nos dois sentidos, en-
jraquecendo dessa maneira a contribuição do pai»
para a segurança ocidental c abrindo simultânea-
mente a porta para notas c- hostis influencias nas
bases que vier a abandonar.

Após a visita do Primeiro-Ministro Minto}{ à
China em 1972, um grupo de 30 técnicos chineses
já se acha instalado na semivazia doca naval dc
Malta, c esse número cm breve subirá para 300. a
jini de ajudar o Governo mallès a desenvolver no-
vas indústrias. s

C0PA
4 K©NTIK

DENTRO DE 1 MES
a saida do grupo

60 VIP"S NA COPA DO MUNDO

SAÍDA
IO DE JUNHO
——— —i

Ingressos já adquiridos do
1a. classe - llot.is do grando
gabarito. UM PROGRAMA DIFERENTE
Assista a Copa divottlndo-so nas
principais capitais européias.
Amplamente financiada
Informações o inscrições

Primeira Clnsse em Turismo
A.. Auntp. Barroso'. Q1 /?í" — Tri. 2S2-S170

SALVADOR Pça.. Inglat-ria, — Tst. 2.1600
SÃO PAULO: FRANSTUR — Av. P_ic_e-mt.i_, UM —- Tol. 65-1711

UMA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO

K®NTIK
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DECIDA-SE.
Ou você coloca vidro fumée
no seu carro ou ele vai se
perder na paisagem do trânsito.

Entre os tons azulado, bronzeado, acinzentado
ou esverdeado, decida-se pela beleza do vidro
íumée.Seu carro merece.

ROSAL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Pioneira em vidros fumée para automóveis.
Avenida Salvador de Sá, 180 - GB.
Tels. 221-9461 e 224-4864

Petrônio reúne Arena de
Sergipe e lista sucessória
se restringe a três nomes

Aracaju Maceió e Brasília (Correspondentes e
Sucursal) — Em duas horas o Senador Petromo
Portela ouviu os arenistas sergipanos sobre a esco-
lha do futuro Governador do Estado, que foi minu-
ciosamente revistada (temia-se a escuta da conver-
sa) O nome mais cotado é o do Senador Augusto
do Prado Franco, um dos empresários mais atuan-
tes de Sergipe. ' A ¦¦; ..'.'

Depois da visita do presidente da Arena, a ie-
lação de nomes ficou restrita a três candidatos: O
Senador Franco, o Sr. Arivaldo Fontes, assessor de
Relações Públicas do Ministério do Planejamento
no Governo Mediei e o Deputado Francisco Rol-
lembegr, médico, com o curso da Escola Superior
de Guerra.
PROSPERIDADE

Cais e Távora dividem Ceará Gerhardt nào vetou indicados
O Governador César Cais e o Sena-

doi* Virgílio Távora.estão disputando uma
batalha à parte no quadro sucessório. O
primeiro quer comprovar seu comando e
o segundo confirmar sua liderança poli-
tico-eleltoral. Dos vários candidatos em
foco, parece que o único que não é hos-
til ao Sr. Virgílio Távora é justamente o
mais cotado — Coronel Adauto Bezerra,
irmão gêmeo do Vice-Governador, Coro-
nei Humberto Bezerra.

Na área politica, são candidatos o

Senador Wilson Gonçalves e o Deputado
federal Edilson Távora: na área militar,
os Coronéis Egmond Bastos c Luciano
Salgado; e na área técnica o economista
João Gonçalves de Sousa, ex-Ministro do
Interior.

Para o Senado, o grupo virgilista in-
siste na reeleição do Sr. Valdemar Alcan-
tara, surgindo como candidato a suplente
o Sr. Hugo Gouveia, cunhado do Minis-
tro Armando Falcão. O Deputado Almir
Pinto seria candidato a Vice-Governaclor.

O Governador do Espírito Santo, Sr.
Arthur Gerhardt, telefonou de Vitória
para o Senador Petrônio Portela, desmen-
tlndo noticias divulgadas em Brasília de
que teria vetado os quatro candidatos ao
Governo, sugeridos pela maioria do di-
retório regional, sob a alegação de que
os Srs. José Carlos Fonseca, Setembrino
Pelissari, Carlos Von Shilgen e João Cal-
mon "são ligados politicamente ao ex-
Governador Cristiano Dias Lopes".

Hoje, à tarde, a bancada federal da
Arena capixaba, á exceção do Senador
Eurico Resende e do Deputado Élcio Al-
vares — estará reunida com o presidente
nacional da Arena, presente o ex-Gover-
nador Dias Lopes, para o exame final do
problema sucessório estadual. O Deputado
José Carlos Fonseca reaparece bem co-
tado, pois nas consultas realizadas pelo
Sr. Petrônio Portela em vitória seu nome
foi o mais citado.

As listas examinadas pelo
Senador Portela foram pre-
paradas pelos Senadores
Augusto Franco, Leandro
Maciel c Lourival Batista e
continham ao todo 11 no-
mes. Ao final, o presidente
da Arena deixou transpare-
cer que, em sua opinião, o
nome do Senador Augusto
Franco — dono das maiores
usinas de açúcar do Estado
— é o que reúne suas prefe-
réncias.

Além das usinas, o Sr.
Augusto Franco preside
uma das mais prósperas
empresas têxteis de Sergi-
pe, tem uma emissora de
rádio e busca, no momento,
instalar uma estação de te-
levisão. Já exerceu os car-
gos dc Depiuado estadual,
Deputado federal e Sena-
dor; é formado em Mediei-
na mas nunca exerceu a
profissão, porque cedo en-
trou para a politica.

O Sr. Arivaldo Silveira
Fontes, outros dos indica-
dos, ioi durante 20 anos co-
lega do Vice-Presidente
Adalberto Pereira dos San-
tos.

EM ALAGOAS

— Em Maceió, antes de
embarcar para Sergipe, o
Senador Petrônio Portela
admitiu que a definição su-
cessória em Alagoas poderá
ocorrer cm 15 dias. Os qua-
tro nomes mais fortes são
o do Deputado Divaldo Su-
ruagy, presidente da As-
sembléia, Deputado Teobal-
do Barbosa, presidente da
Arena alagoana, o Prefeito
João Sampaio, de Maceió, e
o agrônomo Antônio Gomes
de Barros.

As articulações para o Vi-
ce-Governador só serão ini-
ciadas depois de conhecido
o nome do futuro Governa-
dor, o Senador Portela, rea-
firmando seu propósito de
não se vincular aos Chefes
d o s Executivos estaduais,
recusou o avião oferecido
pelo Sr. Afranio Lajes e
preferiu alugar um táxi aé-
reo para suas viagens.

De terça a sexta-feira o
Senador Petrônio Portela
manterá contatos cm Per-
nambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte e Ceará,
na antepenúltima viagem
da sua missão de coordena-
dor do processo sucessório
estadual. Na próxima sema-
na irá a Santa Catarina e
Paraná, depois a Minas e
Mato Grosso, deixando para
o final do mês ou inicio de
junho sua ida ao Piauí e
Maranhão, concluindo a ta.
refa.

Com os Estados que aca-
bou de visitar, o presidente
da Arena está devendo aos
políticos seis soluções: Acre,
Amazonas, Espírito Santo,
Bahia, Alagoas e Sergipe.
Dos quatro já resolvidos —
São Paulo, Rio Grande do
Sul, Goiás e Pará, apenas
uma solução foi nitidamen-
te politica — a do Deputado
Sinval Guazelli, futuro Go-
vernador gaúcho. A expec-
tativa é grande no Congres-
so pelo desfecho do proble-
ma, registrando-se em vá-
rios casos decepções, ressen-
timentos e frustrações.

TENDÊNCIAS

Cerca de 30 candidatos
disputam a indicação para
Governador nos quatro Es-
tados que o Sr. Petrônio
Portela visitará esta sema-
na. O presidente da Arena
deverá enfrentar dificulda-
des maiores em Pernámbü-
co. no Ceará e na Paraíba.
No Rio Grande do Norte,
íionformc declarações d o
Senador Dinarte Mariz,
qualquer um dos seis nomes
cogitados terá o apoio de
todo o Partido.

A exemplo dc vários ou-
tros Estados, também nesta
etapa o Sr. Petrônio Portela
encontrará entre os coglia-
dos para o Governo reitores

e ex-reitores, disputando a
indicação com politicos, téc-
nicos e militares da reserva.

A escolha do ex-reitor
Aloisio Chaves para o Go-
verno do Pará animou os .
demais, despontando na
bolsa de cotações no Rio
Grande do Norte e na Pa-
vaiba dois ex-reitores, am-
bos com p o ssibilidades.
Também em Alagoas o
ex-reitor Nabuco Lopes está
cotado e na Bahia o ex-rel-
tor Roberto Santos está
sendo considerado o futuro
Governador do Estado.

PERNAMBUCO

Pai e íilho aparecem em
Pernambuco entre os candi-
datos mais fortes à su-
cessão do Governador Eral-
do Gueiros — Srs. José do
Rego Maciel, ex-Prefeito de
Recife, e Deputado Marco
Antônio Maciel, primeiro
secretário da Comissão Exe-
cutiva Nacional da Arena.
Figura ainda na bolsa de
cotações o ex-deputado c
ex-presidente do IAA, prof.
Paulo Maciel, sobrinho do
Sr. José do Rego e primo do
Deputado Marco Antônio.

Fora da familia Maciel,
estão cotados o Depu-
tado federal Geraldo Gue-
des. o ex-Ministro da Agri-
cultura Moura Cavalcanti, o
ex-Prefeito de Recife Geral-
do Magalhães Mello, o ln-
dustrial Rui Carneiro da
Cunha, o Vice-Governador
Barreto Guimarães e o en-
B enheiro Armando Caitu-
ras.

Para o Senado dois no-
mes fortes disputam -a indi-
cação: o ex-Governador Ni-
lo Coelho e o Sr. João Cleo-
ias, candidato à reeleição.

(mSí

PARAÍBA

Se em Pernambuco o Sr.
Eraldo Gueiros ainda não
revelou, publicamente, suas
preferências, o mesmo não
acontece na Paraíba. O Go-
vernador Ernani Sátiro está
lutando pela escolha do ex-
Deputado Ivã Bichara (pri-
mo do General Reinaldo de
Almeida, Comandante do I
Exército) e o ex-Governa-
dor João Agripino trabalha
pela indicação do Sr. Juarez
Faria, que foi seu Vice-Go-
vernador.

Estão também cogitados
o Prefeito da Capital, Sr.
Dorgival Terceiro Neto, o
ex-Reitor Guilhardo Mai*-
tins, o interventor de Cam-
pina Grande, Sr. Luis Mota,
o Senador Milton Cabral e
o Deputado federal Cláudio
Leite.

São candidatos ao Sena-
do, além do Sr. Cláudio Lei-
te, o empresário Aloisio
Campos e o Deputado Teo-
tónio Neto. Mas na Paraíba
tudo indica que o grande f a-
vorito é o Sr. Rui Carneiro,
do MDB, candidato à rec-
leição.

R. G. DO NORTE

no

O ex-Reitor Genário Fon-
seca surge como um dos fa-
voritos à sucessão do Sr. *
Cortez Pereira, ao lado dos
Srs. Osmoido Faria, presi-
dente do Banco do Desen-
volvimento do Estado, e do
Senador Jessé Freire — to-
dos considerados os preferi-
dos do Governador. Cons-
tam também na lista o Sr.
Dix-Hult Rosado, Prefeito
de Mossoró; o Deputado es-
tadual Moacir Duarte (gen-
ro do Senador Dinarte
Mariz i e o Vicc-Governa-
dor, Almirante Tercius Re-
bello.

O Deputado Djalma Mari-
nho é o candidato ao Sena-
do. conta;.do com o apoio
de todas as facções. Detalhe
curioso; o MDB do Rio
Grande do Norte, de uns
tempos para cá, vem pou-
pando o Governador de cri-
ticas mais fortes, colocan-
rlc-se extra-dficialmentè ao
lado dos seus candidatos
preferenciais,

o pf e/ente elo mamãe é

Lady Shave Philips, um presente útil e de bom
gosto. Apenas 169,00. Mensalidades sem entrada
de  -JJ30

Touca tetmoelét.ica p/ massagear os cabelos, muito
prática. Apenas  QO00

J^||^

bolsas em plástico, várias estampas, preço
Mesbla:  QÒOfl

Bolsa sport Tira colo em Maverlon, várias cores,
apenas 8500 ou mensalidades sem entrada de...

850

Em qualquer compra acima
de 300,00, uma lipda pedra

selni-preciosa.
Para a sua mãé, prefira ò'melhor-.

"Presente Mesbia".': •¦'..,--«

12 DE MAIO -'DIA-ÔÀS MÃES

Sapato Sport Mocassim, vários modelos e cores à
sua escolha. Apenas 109,00 ou em mensalidades

sem entrada de... 41190
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1 - Blusa Túnica, belos padrões, modelo charmoso,
nossa oferta:  CC00

2-Blusa malha corte moderno, tecido macio, gosta
de usar, somente  CQ00

3 - Cardigan, presente muito especial p/ mamãe,
somente  RQ00
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Perucas Kanekalon, fio importado, preço da Mesbla,
apenas  T9^"
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Estola de lã acrílica, toda trabalhada, nossa
oferta  JQQ0

Calça cm brim, modelo esportivo e elegante,
apenas  CR0065
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Meia calça em malha, vários tons e tamanhos,
apenas  lfi""

Jogo Primavera, um belo presente, preço da Mesbla,
apenas:  ___\^
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Bel Linha Mão Livre, massagoia todo o corpo, som
ocupar as mãos. Apenas 570,00 ou om mensalida-
des sem entrada de .-.. C^OO

Jogo de soutien e Biquíni, o preto é ótimo,
apenas 18°°

Pulseira cromada, com iilete a cores, lindo modelo,
apenas  _\K^

Brinco de argola cromado, com rotinado no centro,
apenas  4QM

GRÁTIS!

Matrículas abertas para*.
Curso de Postura e Etiqueta, palestras
sobre Higiene para rnães adolescentes e
gestantes.

No mês de maio, as noivas clientes da
Mesbla, fazem seus exames pré-nupeiais
gratuitamente no moderno Hospital São
Lucas.

Informações no Dept.0 de Atenção à
Freguesia em nossa loja Passeio.
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CRÉDITO HUMANIZADO^%4ÊtX
A LOJA OUE TEM PRAZER EM SERVIR.
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Junta diz que paz na África depende de acordo
Seqüestro de soldados em
Lisboa provoca reação

A formação do Governo Provi-
sório c a impaciência das reivindi-
cações são os dois problemas capi-
tais que enfrenta a Junta de Salva-
cão Nacional, incluindo um ato de
suma gravidade ocorrido na ma-
drugada dc ontem, quando mani-
fesiantes do Movimento Reorgani-
r.ativo do Partido Proletário tenta-
ram impedir o embarque de uma
Força Militar para o Ultramar.

O novo prota-voz da Junta,
Major Sanchez Osório, assegurou
que 12 militares foram seqüestra-
dos pelos manifestantes, embora
dois já tenham-se apresentado e us
Forças Armadas aguardam a apre-
sentação dos outros 10 para as pró-
ximtts horas. Fez questão, todavia,
dc reafirmar que esse contingente
era composto dc elementos com
participação efetiva c decisiva na
Revolução de 25 de Abril

AMEAÇA DE GREVE

As impacièncias a que se re-
feriu o porta-voz da Junta sejeje-
rem às reivindicações e exigências
que estão sendo feitas por várias
das categorias profissionais, que
estão constituindo conselhos para
assumir o controle de empresas.
Para amanhã está sendo anuncia-
da uma greve na Siderurgia Nacio-
nal, se não forem atendidas as exi-
gèncias a partir dus 12 horas. Pa-
ra evitar perigo dc inutilizuçüo, co-
meçarão os preparativos dc para-
lisaçáo do alto-for no, coqueria e
galvanização.

A Junta dc Salvação Nacional
tem agido, nesses casos, com bas-
tante cautela, evitando violências e
nomeando delegados militares para
os lugares até então ocupados por
administradores indicados pelo re-
gime deposto. Essa medida atinge
as empresas em que o Estado tenha
participação, sendo o caso da Sidc-
rurgUi.

O porta-voz da Junta advertiu
que as leis ainda não mudaram em
Portugal, competindo essu tarefa
ao Governo Provisório, mas acon-
selho que os problemas entre pa--
trões c empregados devem ser rc-
solyidos no âmbito empresarial, cm
espirito de cooperação c diálogo.

MINI-REVOLUÇÕES

A Junta de Salvação Nacional
já está refletindo «s preocupações
do empresariado, com relação à
impaciência, «o "espontaneismo c
às mini-revoluções." Um comunica-
do da Junta, depois reafirmado pc-
lo General Antônio dc Spínola em
reunião com dirigentes sindicais,
alerta para a ausência dc eslrulu-
rus capuzes dc suportar o sanea-
mento da vida portuguesa. Para
tanto, considera essencial a norma-
lização do trabalho em clima dc"liberdade responsável.""As mini-revoluções podem
afetar o progresso c o desenvolvi-
rneiito econôpiico"; assim como
atrasar "a realização dos objetivos
a que se propôs o povo português
através de suas Forças Armadas. O
momento ê de trabalho."

O que querem os empregados
da Siderurgia Nacional:

li entrada imediata cm vigor
do acordo coletivo de trabalho a
exceção do horário dc trabalho,
tendo a empresa o prazo dc 60 dias
pura o pôr em prática;

2) demissão de um udminis-
trador c um chefe dc serviço;

31 divisão do produto do tra-
balho. pelo qual a soma total das
remunerações mensais seja distri-
buida. aos trabalhadores em quan-
tidades iguais;

¦li abolição dos exames psico-
técnicos pura trabalhadores já em
exercido na empresa pura efeitos
de promoção;

5) criação c reconhecimento
de uma comissão representante dos
trabalhadores para discussão de lo-
dos os assuntos inerentes às rela-
ções patrôcs-empregados;

6'; rcadmissão imediata dos
despedidos sem justa causa a par-
tir de 1° de janeiro e revisão dos
processos dos dispensados antes
dessu data.

E' seguro que nus próximas ho-
ras a Junta dc Salvação Nacional
designará delegados para normali-
zar a situação.

Todas as categorias profissio-
nais estão se pronunciando, para"solidarizar-se com a Junta" e
apresentar reivindicações, não fu-
gindo à regra nem mesmo os "mo-
loristas a serviço do corpo diplo-
málico".

üs profissionais dc cinema en-
Irarum em contato com a comissão
itd hoc da Junta para o cinema,
teatro e cultura popular, pretendeu-
do denunciar, como manobra anti-
patriótica, uma proposta para exi-
bir o último Tango em Paris, um
/Ume que certamente chocaria a
opinião pública de Portugal, cuja
estrutura familiar é lalvez a mais
sólida da Europa. Acham alguns
setores culturais que a exibição do

José Silveira
Enviado especial

filme daria pretexto a acusação dc
permissivididade e, com isso, con-
tribuiria para a divisão que neste
momento só interessa ao regime
deposto.

O interesse em manter a uni-
dade entre a população e o movi-
mento militar se reflete em nova
proclamaçao do Partido Comunis-
ta, que apela para os desertores e
refratários (que não serviram ao
Exército por convicções políticas ou
religiosas), atualmente no exilio,
para que "se apresentem imediata-
mente às Forças Armadas, a fim dc
serem integrados pura participar
da obra dc restabelecimento da paz
e du renovação democrática da so-
ciedade portuguesa".

NAS COMUNICAÇÕES

Os trabalhadores dos Correios
c Telégrafos e da Companhia dos
Telefones exigiram — e obtiveram
— a demissão dos seus administra-
dores, que saíram dos escritórios
em carros blindados do Exército. O
engenheiro Severo Cunha disse que
não se demitiria: "sou um pau
mandado, não me demito sem re-
ceber ordens da Administração". Os
três mil manifestantes da Compa-
nhia de Telefones exigiam, além da
demissão, a homolgaçüo do contra-
lo coletivo de trabalho concluído
há sete meses, para entrar em vi-
gor juntamente com o aumento de
tarijas; reclamavam do Jato dc
vários setores da empresa estarem
entregues à ITT (presidida em
Portugal pelo ex-Ministro Franco
Nogueirai e a outras firmas de pro-
priedade dos próprios diretores; e
anunciavam que pelo menos 4S cir-
cuitos eram utilizados pelas DGS/
PIDE para escuta. Um major, com
megafone, dirigiu-se aos quase 5
mil trabalhadores, pedindo calma
c dialogou com os diretores.

Já nos Correios, o antigo Mi-
nistro das Comunicações mandará
imprimir uma convocação para um"ato dc apoio à Junta de Salva-
ção Nacional", mas o funcionalis-
mo convocado decidiu também exi-
gir a demissão de todos os dirigen-
tes. Dias antes, a Junta informava
que a censura postal não era exer-
cida por funcionários dos Correios,
mas por funcionários da PIDE. O
Òorreio-Mor c os principuis direto-
res também deixaram o edificio cm
carros blindados, sob vaias dos ma-
nifestantes.

NO AEROPORTO

Na parle da tarde, a fiscaliza-
ção do aeroporto dc Portela do Sa-
cavem interceptou uma elevada
quantia de dinheiro que eslava sen-
do transportada, estando proibida a
circulação de mais de 2 mil escudos
(cerca de Cr$ 250,001, por pessoa.

A noite, registrou-se o mais
grave incidente desde a vitória do
movimento das Forças Armadas.
Um grupo de membros do MRPP ~-
que um capitão da Marinha apeli-
da de "Mocidade Recreativa dos
Pinta Paredes" — depois de mani-
festaçüo em frente à casa do jovem
morto por um agente durante as
operações de tomada da sede da
PIDE', dirigiu-se ao aeroporto, onde
um contingente militar embarcava
para o Ultramar.

Misturados aos familiares, abri-
ram faixas de "Guerra do Povo à
guerra colonial", "Nem mais um
embarque", "Regresso dos solda-
dos", e, gritando o novo slogan:
"Podo armado jamais será calado",
cm substituição ao "Povo unido ja-
mais será vencido", tentaram im-
pedir o embarque. A tropa não es-
tava armada, mas foram dispara-
dos alguns tiros para o alto por ele-
mentos de serviço no aeródromo-
base n.° 1. O vôo sofreu um atraso
de quase cinco horas, obrigando
dois membros da Junta, Generais
Antônio de Spínola e Jaime Silve-
rio Marques a se deslocarem do Pa-
lúcio de Belém para o aeroporto.

Cerca de 50 militares foram co-
mo que absorvidos pelos manifes-
tantes, mas apenas 12 não conse-
guiram embarcar no Boeing. Espe-
ra-se que os 10 que não haviam, se
apresentado façam-no imediata-
mente. O porta-voz da Junta cias-
sificou a ação dc "autêntico seques-
tro".

NAS RUAS

Depois de 48 horas ausentes das
ruas de Lisboa, colunas de blinda-
dos tomaram, no fim da tarde, po-
sicões no Largo do Rossio. Um ma-
jor, posteriormente, determinou
uma dispersão, saindo grupos ãe ji-
pes, tanques e carros de assalto em
várias direções, sob curiosidade
popular. Não há informação de
qualquer anormalidade.

Grupos de jovens manifestan-
tes desfilaram pelas calçadas da
Avenida Liberdade, tendo sido
identificado, e entregue ao Exerci-
to, um suspeito de pertencer a ex-
PIDE, que se encontrava numa
confeitaria no Largo dos Restau-
radores.

Lisboa, Luanda, Salis-
bury, Londres e Tóquio (UPI-
ANS A-AFP-AP-JB) — O
porta-voz da Junta dc Salva-
ção Nacional, Major José
Osório, afirmou que Portugal
manterá a guerra cm suas
províncias africanas até que
seja encontrada uma splii-
ção política para o conflito:"O Governo não modificou
suas idéias fundamentais
acerca dos problemas milita-
res do Ultramar".

Ressaltou Osório que o
envio de contingentes à Áfri-
ca continua, mas a Junta mi-
ütar insiste em encontrar
uma solução politica, em
levantar um debate nacional
que decida soluções a respei-
to c em formular uma políti-
ca ultramarina dc paz, "na
espera da qual a guerra de-
verá seguir seu curso".
EM ANGOLA

Enquanto isto em An-
gola anunciou-se que o Co-
mandante do Exército, assim
como o da Marinha e da Ae-
ronáutica, foram destituídos
pela Junta. Além disto, o Ge-
neral Joaquim Franco Pi-
nheiro substituiu Rafael Al-
ves no Comando das Forças
Armadas.

Na província, o clima é
dc tranqüilidade, e o Gene-
ral Costa Gomes, destacado
membro da Junta, fez ontem
uma visita dc surpresa a Lu-
anda, onde se encontram
desde sexta-feira o Almiran-
te Antônio Bagulho e o Ca- '
pilão João Batista Compri-
do. para estabelecer ligações
entre os oficiais locais c Lis-
bòa.

O secretário-geral ango-
lano, Tenente-Coronel Car-
neiro, declarou-se otimista
sobre o restabelecimento da
paz no território, e afirmou
que as autoridades verão com
agrado a participação dos di-
rigentes guerrilheiros nas
conversações destinadas a
redigir uma nova Constitui-
ção, contanto que as armas
sejam depostas.

EM MOÇAMBIQUE

O General Costa Gomes
visitará também Moçambi-
que, o de acordo com a im-
prensa britânica, o General
Spínola estabeleceu contato
cm nível político com repre-
sentantes da Frente dc Li-
bertação dc Moça mbique
(Frelimo) com o objetivo de
preparai' o terreno para uma
solução negociada para a luta
na província.

Segundo o The Guardi-
an. a politica africana dc
Portugal domina as mano-
bras políticas em Lisboa, c
declara o Financial Times
que o General Spínola está
fazendo o possível para ai-
cançar a cooperação das di-
versas forças políticas do
país, para resolver o conflito.

O Daily Telegraph lem-
bra, contudo, que 

"uma rea-
cão das forças moderadas
brancas que se encontram
em Angola, Moçambique e
Guiné parecem perfilar os
primeiros sintomas de uma
oposição à mudança que Por-
tugal pretende empreender
com relação à África."

Enquanto Spínola entra
em contato com líderes guer-
rilheiros para lhes propor
uma participação ativa na
administração dos tres terri-
tórios, a frente moderada
tenta evitar um possível
acordo e induzir a Frelimo a
uma "rendição política", diz
o Guardian.

NA GUINE'

Por sua vez, as forças
guerrilheiras na Guiné afir-
maram que mataram pelo
menos 5G soldados portugue-
ses numa serie dc ataques
que tiveram início a 25 de
abril.

A agencia oficial Nova
China, captada em Tóquio,
revela que o Partido África-
no para a Independência da
Guiné—Bissau c Cabo Verde
(PAIGC), atacaram bases do
Governo, comboios de cami-
nhões e instalações militares
principalmente cm Djunbcm-
bem, Farim, Pirada e n u m
local da estrada que liga Pit-
che a Canquelifa.

Enquanto isto, na Rode-
sia c África do Sul, as mino-
rias brancas, governantes,
estão intranquilas ante as
conseqüências da mudança
dc Governo em Portugal e te-
mem um aumento da rebe-
lião negra nas fronteiras.

Um porta-voz de Lisboa,
contudo, áo ser interrogado
a respeito das relações entre
Portugal e os dois países, não
desmentiu a informação da
imprensa segundo a (piai o
Comundanlc-eni-C h c f c de
Angola irá a Pretória para
explicar ao Governo sul-afri-
cano as intenções da Junta.
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Socialistas recebem com grande comício sens líderes em Lisboa

Liberais formam novo Partido
Lisboa, Buenos Aires c Ottawa

(UPI-ANI-ANSA-AFP-JB e enviado
especiaii — Deputados liberais, que
haviam renunciado durante a gestão
cio cx-Primeiro-Ministro Marcelo Cae-
no, formaram um novo Partido de
centro-esquerda após manterem reu-
nião com dirigentes da Junta Militar
de Portugal para conseguir a aprova-
ção à sua constituição.

Entre os lideres do novo Partido
estão o professor Miller Guerra e o
economista Sá Carneiro, que afirma-
ram representar seu movimento im-
portanto, e talvez majoritária, corren-
te de oponião no pais. Acredita-se que
parto do Grupo Sedes t Sociedade de
EStudos de Economia e Sociologia'!,
que reuniu-se com o objetivo de estu-
dar um programa de reformas, .se as-
socie à agremiação.

OS MEMBROS

Miller c Sá Carneiro eram depu-
tados na última Assembléia Nacional
salazarista c renunciaram a suas ca-
deiras por motivos políticos. A eles se
uniram Magalhães Mota, o ex-diretor
do jornal Expresso, Francisco Balsa-
mo. o engenheiro Correia da Cunha e
o escritor Rui Belo.

Centenas de membros do Grupo
Sedes conferenciaram na noite de sex-
ta-feira e na reunião foram defini-
das duas tendências: uma socialista e
outra moderada. Os observadores da-
vam como provável que a segunda se
alie ao novo Partido.

MONARQUISTAS

Por sua vez, a Convergência Mo-
nárquica. que enviou observadores ao
Congresso de Aveiros, em 1973, do Co-'
mitê Democrático Eleitoral, anunciou
sua decisão de participar da divisão
do Poder em Portugal, e revelou es-
tar preparando um plano de reformas
sociais urgentes.

Até o momento, existem 10 agre-
miaçõés políticas em Portugal, entre
eias a dos social^democratas, liderada
pelo ex-exilado Mário Soares, a dos
comunistas, organizados sob a direção
de Álvaro Cunhai, além da dos inde-
pendentes, católicos c progressistas,
bem como alguns pequenos grupos co-
mo o Movimento Democrático Portu-
gues (MDPi, que substitui a Comissão
Democrática Eleitoral iCDEi sob a
qual todos os Partidos de esquerda eri-
frentaram. ano passado, as eleições
para a Assembléia Nacional.

Há ainda o Movimento Reorgani-
zaclo do Partido do Proletariado
(MRPP), maoista-trotskista, ex-Movi-
mento Revolucionário do Proletariado
Português.

EX-MINISTROS
Por sua vez, fontes ligadas ao Go-

verno deposto revelaram que os cx-
Ministros que não 'partiram 

para o
exilio receberam permissão para con-
tinuar com as atividades profissionais
que desenvolviam antes de integrar o
Ministério.

Quanto â formação do Governo
Provisório, as especulações afirmam
que o professor Rui Luís Gomes, que
estava exilado em Recife, é cogitado
pára o Ministério da Educação. Entre-
vistòu-se na manhã de ontem com o
General Spínola.
RECONHECIMENTO

O novo regime de Portugal íoi re-
conhecido ontem pela Argentina. O
Embaixador argentino em Lisboa, Luis
Oscar Ratti, entregou á Chancelaria
portuguesa uma nota na qual o Go-
verno de Buenos Aires manifesta sua
decisão de manter as "excelentes re-
lações" que existem entre os dois pai-
ses.

ü Ministro do Exterior do Cana-
dá, Mitchell Sharp, anunciou perante
a Câmara-que o Governo canadense
reiniciou suas relações diplomáticas
normais com Portugal.

Soares vê perigo de retrocesso
Haia, Bruxelas, Bonn i UPI-ANI-

AFP-JB) — Após reunir-se com o
Presidente do Conselho da Holanda,
Joop Den Yuil, o Secretário Geral do
Partido Socialista português, Mário
Soares, sublinhou ao.s jornalistas que
se o novo regime de seus pais ira-
cassar em sua dupla tarefa dc desço-
lonlzação c solução dos problemas eco-
nómicos, "Portugal poderá sofrer, nos
próximos anos, catástrofe pior que a
do Chile".

O líder socialista português rei-
terou, contudo, sua convicção de que
o Presidente da Junta de Salvação
Nacional, General Antônio de Spíno-
Ia, "expressa sentimentos democráti-
cos sinceros", e afirmou que o PC não
participará de um Governo em que
estejam excluídos os comunistas.

A REUNIÃO

Na reunião que manteve ontem
com Den Yuil, observou-se "um açor-
do tácito de pontos-de-vista", revê-
lou Soares, que também entrevistou-
se com o Chanceler holandês Max van
der Stoel.

O Secretário do PC de Portugal
rendeu homenagem à solidariedade
demonstrada pelo Partido Trabalhis-
ta holandês à sua agremiação, "du-
rante os anos difíceis", ressaltando:"Por isso é natural que examinemos
entre amigos os problemas concernen-
tes a nossos dois paises".

Antes de ir a Haia, Mário Soares
foi a Bonn, Londres e Bruxelas. Na
Alemanha Ocidental encontrou-se
com o Chanceler (Chefe de Governo)

Willy Brandt, que lhe expressou seu
apoio ao desejo do Portugal de man-
ter uma cooperação mais estreita com
o Mercado Comum Europeu.

COM O MCE

O MCE divulgou comunicado sobre
suas conversações com Soares, em
Bruxelas, onde afirma ter "uni Por-
tugal democrático seu lugar certo na
Europa que está sendo construída".

Os membros da Comissão da Co-
munidade Européia e Soares reuni-
ram-se para discutir a situação poli-
tica portuguesa e a contribuição dos
países do MCE para "auxiliar a re-
cuperação democrática c econômica
de Portugal". Segundo o líder sócia-
lista, o próximo Governo de Lisboa
se encarregará de todas as gestões
tendentes a inscrever o pais no or-
ganismo.

COM OS SINDICATOS

Por sua vez, a Confederação Inter-
nacional dos Sindicatos Livres <CISL>
prometeu auxilio financeiro e técnico
para a criação de sindicatos democra-
ticos em Portugal.

O secretário-geral da CISL, Otto
Ker.sten, partirá em breve para Lis-

. boa, acompanhado de outros dirigen-
tes sindicais, quando será recebido
pelo Generalissimo Spínola. Na oca-
sião, irá expressar "o firme desejo do
Movimento Internacional dos Slndl-
catos Livres de ver a democracia em
Portugal garantir a independência aos
territórios ultramarinos".

Funcionários
fazem
assembléias

Lisboa e Porto i AFP-AP-
JBt — Funcionário- públi-
cos realizaram em Lis-
boa assembléias-gerais em
vários Ministérios e a Dl-
reção Geral de Informação
divulgou suas reivindi-
cações, que incluem direito
de greve, liberdade de slndl-
calizacão, expurgo do pes-
soai imposto pelo antigo ro-
gime, salário mínimo vital
de 6 mil escudos (CrS 1 mil
e 300) e revalorização regu-
lar dos vencimentos.

Na cidade do Porto, o di-
retor do Jornal do Comer-
cio, Alipio Dias, aceitou a
sugestão de seus redatores
de "libertar o diário dc
qualquer ingerência admi-
nistrativa e dc qualquer
forma de censura interna"
e uma Comissão de Re-
dação foi nomeada e en-
carregada da administração
do órgão.

OCUPAÇÃO

Também no Porto, o De-
partamento de Censura foi
ocupado por um grupo de
jornalistas, que se apodera-
ram dos arquivos e pediram
autorização para instalar
no local a sede do Sindicato
dos Jornalistas Profissio-
nais.

Na destituição dos diri-
gentes que tiveram influên-
cia durante o regime sala-
zarista, até o momento a
estratégia tem sido a de
deixar em seus postos os
executivos de nivel secun-
dário e terciário, que segun-
do informações são os que
na realidade arcam com a
maior responsabilidade nas
empresas.

"Não podemos agir apres-
sadamente. Na realidade
precisamos de alguns desses
elementos", comentou um
jornalista comunista, que
durante anos não revelou
sua ideologia politica.

Vem despertando curiosi-
dade no povo a situação das
principais companhias do
pais. "quando forem nacio-
nalizadas", disse um corres-
pondente sueco, "teremos
dados mais exatos."

Os socialistas insistem na
nacionalização dos bancos,
vigiados pelo Governo desde
25 de abril, para impedir
que saia dinheiro do pais
ilegalmente. A Junta aten-
deu, em parte, á exigência
socialista decretando novos
controles financeiros.

Presos de
Angola são
libertados

Lisboa e Funchal (AFP-
AP-JB) — Os 2 335 prisio-
neiros políticos do Campo
de São Nicolau, no terrltó-
rio africano de Angola, en-
tre eles 400 mulheres, acu-
sados de auxiliarem as
guerrilhas foram libertados.
Com os detidos viviam 1 700
pessoas, inclusive crianças.
Informou-se que os presos
da Ilha Galinha, na costa
da Guiné, também foram
soltos.

Em Funchal, o Coman-
dante militar ressaltou que
todos os responsáveis pelo
Governo deposto que ali se
encontram são "prisionei-
ros" e não podem conceder
entrevistas ou fazer decla-
rações, "pois "uma das
razões de sua prisão é ga-
rantir sua própria seguran-
ça."

Cerca de 300 empregados
do comércio saíram ontem
às ruas exigindo o respeito
à semana de cinco dias e
conseguiram a aceitação de
suas exigências. Declararam
que continuarão com sua
campanha.

Espetáculos já
têm controle

Lisboa (AP-JB) — A Jun-
ta de Salvação Nacional de-
signou uma comissão cl e
três jovens oficiais — entre
eles o Major Manuel de Me-
lo Mariz Fernandes que até
sexta-feira desempenhou a
função de porta-voz do no-
vo Governo — para regula-
mentar a imprensa, o rádio,
a televisão e o cinema.

Quando os militares assu-
miram o Poder, a 25 de
abril, declararam que cria-
riam a comissão "devido á
necessidade de salvaguar-
dar segredos militares e
evitar distúrbios de opinião
pública causados pela
agressão ideológica dos cir-
culos mais reacionários."

O órgão desempenhaxá
suas funções até que o Go-
verno provisório, a ser no-
meado, emita novas leis so-
bre a questão.

y^ywmjwjMBBw^-it-t-i.'? .>*-*•<¦•
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Paulo Ef/uVo aponta nome Geisel segue
Aa? *-*

de seu v'ce a Ce'sei tle Uberaba
esla semana em Brasília para Granja

- .. SAo Paulo (Sucursal) — O futuro Governador
do" Estado, Sr. Paulo Egidio Martins, viajará na
terça-feira para Brasilia, onde manterá contato
com o Presidente Ernesto Geisel e o General Golbe-
ri do Couto e Silva, para possivelmente apresentar
o nome do seu Vice-Govemador.

O Sr Paulo Egidio Martins esteve ontem em
Barretos, na Convenção da Arena naquela cidade,
onde foi criada a Comissão de Pleito, uma sugestão
do presidente da Comissão Regional do Partido, Sr.
Jacob Pedro Carollo, que servirá para solucionar
todos os problemas relativos à campanha eleitoral
de 1974.
APOIO
A CARVALHO PINTO

,• Ó Sr. Paulo Esjidio Mar-
tins após a convenção da
Arena, atendeu a 43 prefíl-
tos da região de Barretos.
onde inaugurará amanhã a
XVII Exposição Naciona! dc
Animais e Produtos Deriva-
dos de Barretos, tendo sem-
pre ao seu lado o Sr. Carva-
lho Pinto. Candidato em po-
tencial a ser levado a con-
venção do Partido, para a
reeleição do Senado.

O futuro Governador
afirmou que todo seu esfor-
ço será dado a candidatura
de Carvalho Pinto c em
alusão direta ao Deputado
federal Ademar de Barros
Filho, que postü'a também
concorrer ao Senado n a
convenção, disse que ele se
sairia muito b:m em qual-
quer outra função, mas que
seu apoio será de Carvalho
Pinto.

— A.s legendas da passado
estão encerradas e não se

pode pensar em filiação, o
que não representa nada —
disse o Sr. Paulo Egidio
Martins aludindo ainda ao
cx-Partido do Sr. Ademar
de Barros, ex-Governador
do Estado c_ já falecido, o
Partido Social progressista

COM O PRESIDENTE

O Sr. Paulo Egidio Mar-
tins irá terça-feira a Brasi-
lia, onde permanecerá dois
dias. Perguntado se apro-
veitaria para apresentar o
nome do futuro prefeito da
Capital, o Sr. Paulo Egidio
simpesmente resrondeu:"Isso ainda é prematuro e
nada está acertado."

Ao explicar porque havia
se fixado no nome do Sena-
dor Carvalho Pinto para o
S?naío, o Sr. Egrdio Mar-
tins. salientou que havia
ouvido as lide.ancas mais
expressivas e que c melhor
neme apentado fei o dele.

Brasília (Sucursal) — O
Presidente Gvlsel chegou de
Uberaba, cumprida sua pri-
meira viagem oficial, e se-
euiii diretamente para a
Granja do Riacho Fundo,
onde tem passado normal-
tnsrite os fins dc semana.

A próxima viagem do
Clísfe do Governo será
quarta-feira, quando irá ao
Rio pela primeira vez em
caráter oficial, a fim de
participar das solenidadcs
comemorativas da Vitória
aliada na Segunda Guerra,
no Monumento aos Praci-
nhas, Aterro do Flamengo.

Vaga no STF
é de Leitão
ou M. Alves

Brasília 'Sucursal) — A
vaga aberta no Supremo
Tribunal Foderal com a
morte do Ministro Raphael
dc Barros Monteiro poderá
ser preenchida pelo S r.
Lnitão de Abreu, ex-Crcfe
do Gabinete Civil da Presl-
dènci: da R pública, ou pe-
lo professor . 'osé Carlos Mo-
reira Alves, atual Procura-
dor-Geral da República.

O Sr. Leitão de Abreu
sempre foi considerado um
éandldato forte ao STF, não
saindo a nomeação — era
corrente nesta Capital —
por não ter ocorrido nenhu-
m: vaga no último ano da
administração do General
Mediei.

CANDIDATO NATURAL

Sempre se considerou o
Procurador-Geral da Repú-
blica um candidato natural
a qualquer vaga de Ministro
no STF.

E em favor do profrssor
Moreira Alves existem ain-
da dois argumentos: abriu-
se no Supremo uma vaga
que o Governo federal vem
reservando a São Paulo, e
o atual Procurador-Geral
da República é p a u 1 is t a ,
professor de Direito no Lar-
go dc São Francisco. O Sr.
Moreira Alves — o segundo
argumento — é considerado
um dos melhores juristas
da nova geração, e sua ma-
nutencão no cargo se deve
ao alto :oncpito adquirido
no exercício de suas
funçõrs. Ele não conhecia
pessoalmente nem o Minis-
tro da Justiça e nem o Pre-
sidente da República.

MOTEL CLUBE
DO BRÂSLFJ
a rede do descanso

AW IMPOR" AMT'CC!:-mo
A Direic:i; d.i .Wsle! Ch''?3 d- E rsil, »o uso de su=s atribuições comu-

nica que:
Ccn-iderando que s Assembléia Cer.l le-rliz da em 08/04/74 estabeleceu

o prazo alé 30/04/74 pera pagsmenio da cota de manutenção, sem as penali-
dades previstas nos Estatutos Sociais;

Considerando que a divulgação dessa deliberação, dada a exiguidade de
tempo, não atingiu a todos os associados, principalmente os do interior;

Considerando as inúmeras solicitações recebidas por parte do Quadro Social
para dilatacão do prazo de pagamento da referida cota,-

Considerando, finalmente, que o intuito da Diretoria do Motel Clube do
Brasil é o de atender os interesses de seu Quadro Social:

RESOLVE
Prorrogar por 15 (quinze) dias, a partir da data da publicação do presente,o prazo de pcgamenlo da cota de mr.nulenção, sem a aplicação das penalidades' 

previstas nos Eslrtutos Sociais.
PRESTAÇÕES EM ATRASO: Ecta medida beneficia também os associados em

atraso cem o pagamenlo de suss presbçóes, representadas por notas promissórias
,, e talões de pagamentos.

A DIRETORIA

ATENÇÃO Faça o pagamento de sua Cota nos seguintes locais:
Avenida Niemeyer 2 e 4 - leblon
Rua Álvaro Alvim n.° 31 - 6.° — Cenlro
R. Visconde de llamarati n.° 167 - loja A - Maracanã
R. Barão do Amazonas n.° 295 — Milerói
Avenida Suburbana n.° 6,611 — Pilares
Avenida Darkè de Maios n.° 15 - loj., A - Bonsucesso
Rua Padre Manso n.° 180 - loia 22 - Madureira
Avenida Ministro Ari l-rnnco n.° 109 — loja P — Banyu

Qer-
Caixa Econômica Federal

AVISO
COMPRA DE LOIA OU TERRENO

NA ILHA PO GOVERNADOR
DA GUANABARA comunica nos interer.sados que
terreno, na ILHA DO GOVERNADOR, a fim do

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAI - FIIIAI

^e-ebe.-é prorostas p.-iro a éqwúijão de loja ou'instalar sua Agí-n-ia Galeão.
Localização: Ectr-.da do Gale?j entre os n.°s 2925 r 2693.
Caroelerlstlças: LOJA, um mínimo de 300 m2 d» área com 10 m de testada.

TERRENO um mínimo de 300 m2 do ároa com 10 m de testada.
Prazo do validade das propostas: 90 dias.
As propostas deverão ser apretenfadas às 10,00 horas do dia 16 do correnlo, no Doparta-

monto de Administração — Comissão Permanente do Compras i Contratações, na Rua Senador
Damas n.° 14, 7.» andar, sala 704, a-.ompanhadas do título de propriedade, proço o planta do

..imóvel, o qual deverá eslar Inteiramente desocupado alé a dala da escritura.
A CAIXA ECONÔMICA EEDERAL reserva-se o direilo de recusar qualquer proposta.

IP

Batedeira de bolo GE-
NERAL ELETRIC. Com
afiador de facas.

Entrada,
e prestações

iguais de19,

mSM

Depilador PHILIPS. Acon-
dicionado em original es-
tojo para presente,

À vista 129,
Rádio SILVER importado
AM e FM.

À vista258,
Ferro elétrico automático
GENERAL ELETRIC.

Entrada
e prestações

iguais de6,
Secador de cabelos
SPAM JET. Ar quente e
frio, acompanha touca
plástica.

À vista i29_j

Na Barreira QjjjÇJjj |

40ÜÊ ' jflH Bl RH
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^BjESSSSs&STMM de 3 escovas. Leve, fácil aL-^-^>H""" ^J^sti'^-^ \Aj -~Y

i'25i Acendedor eletrônico /^^Ê<MW^ [íL
1\ mm~f MAG1CLICK. Bom para VPmií i^^H^Q
Ml 104 anos. ha X <f v / —í*á*f^
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Grill automático GENE-
RAL ELETRIC. Chapa pa-
ra churrascos, sanduíches,
torradas e waffles.

À vista

Faqueiro HÉRCULES'de
53 peças inoxidáveis. Es-
tojo de madeira.
Entrada e prestações
iguais de 11,

Relógio SEIKO automá-
tico. Calendário, à prova
d'água.
Entrada e prestações
iguais de

Qualidade
a preço baixo

à vista ou pelo
^B Dr^ BBS MWI KVM Kl 91 T

Rádio gravador OCEAN.
Grava direto sem interfe-
rências, os principais lan-
ces dos jogos do Brasil
na Copa 74.

Entrada e
prestações

iguais de
33,

PA
V. só começa a pagar depois da copa.

i 5/

I
Massageador BEL LI-
NHA. Repousante, faz
desaparecer a sensação
de cansaço.

Entrada e
prestações

iguais de

GRÁTIS: uma panela de prós- -^ -^ '/ jÊÊ^'' 
"^^^^^íÉÊU^^mÊkbiüi 

'JjáÊÈÈt^^»'4^^K \
são de 4 litros. 

' 
2 í JÊÈ' ^W%c^^^K.^^^^^^^ÊMt '' '

Entrada e prestações iguais de mm %_T Ã^^^^^^^P V^»^^^»4iií,í^^^^'Í^^^^^'^ ÈÉ 1

super. Com 7 acessórios. mJJ m^ ^^^^^^^- ^ V I
Entrada e prestações iguais de «^mw •¦ 

"»_,_ l^^^P^ Nfe 
''^^m 

l

^^^^^^^^^^ n m -** f velocidades. j ^^^^^a
1 llIAAl M <m$ Entrada e prestações ^P;lá

1 UUullI Wm \ Wii
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UMI*Ü DE.EMPIÍÍSAS UBASIII.IHA6 S A -^

A entrega em 24 horas não custa nada
Centro - Calelo - Fátima - Copacabana - Tijuca - Múiar - Madufólia ¦ Pilares - Penha - Ramoo5 - Campo Grande - Niterói - Caxias - Nova Iguaçu - S. J. Meriti - Polrópulis - Volta Redonda - Recendi y
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AGORA TAMBÉM NA B

RUA BUENOS AIRES, 346 1
SUPEU ATACADO 1

Plásticos - Perfumaria - Malharia - Armarinho I
Farmácia - Papelaria ||

TRANSPORTE PRÓPRIO PORTA A PORTA É

3 LOJAS NO CENTRO 1
1 LOJA NA ZONA SUL 1

Rua Senhor dos Passos, 269 - SAARA § |
Rua Senhor dos Passos, 271 - SAARA ? k|
Rua Buenos Aires, 346 — SAARA ^ g|
Rua Xavier c!a SÜveira, 19-B — Copacabana V^ü
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Caracas quer
reunião cie
Presidentes

Lima (AFP-JB) — A Ve-
riezuela insiste cm seu pro-
pósito de convocar uma
conferência dos Chefes de
Estado de todos os paises da
América Latina para buscar
soluções próprias aos pro-
blemas econômicos c so-
ciais da região, revelou on-
tem em entrevista á im-
prensa o Ministro venezue-
lano do Interior, Luís Pine-
rua, que visita o Peru.

A reunião, segundo o Mi-
nistro, poderá ser realizada
cm Caracas, Lima ou Pa-
namá em meados de dèzerri-
bro próximo, em comemora-
ção do 150." aniversário da
convocação — por iniciati-
va de Simon Bolivar — da
Conferência do Panamá,
que deveria tratar da uni-
dade latino-americana. Bo-
livar convocou o encontro
no dia 7 de dezembro de
1974.

Peruanos
reconhecem
Pyongyang

Lima (UPI-TBi — O Peru
dec'c.iu estabelecer rela-
çõ.s comerciais com a Co-
rela do Norte, informou
ontem a Chancelaria de Li-
ma. A medida foi tomada
durante a recente visita ao
Peru do Vice-Ministro das
Relações Exteriores da Co-
réia do Norte, Kim Ryong
Tck.

O gerente-gcral da Agên-
cia Latin, José Maria Or-
lando, pediu ontem ao Go-
verno peruano autorização
para seu escritório em Li-
ma reiniciar suas ativida-
des.

tW ^^ EO E PORTÁTIL
Para reunir estas duas qualidades com sucesso é preciso esta outra: Philips.
Para quem deseja um
eletrofone estéreo mas não
abre mão da portabilidade;
para quem deseja um
eletrofone estéreo/portátil e não
abre mão da marca Philips,
aqui está oGF447.
Compacto, apesar de estéreo:
Cambiador de discos.
Tomada para gravador.
Algum outro eletrofone portátil
oferece tanto? • ¦
São características que yocè
só encontra nos aparelhos.
estácionários mais sofisticados.

E a união do prático com o
avançado. É Philips.-
Suas dimensões e peso
reduzidos facilitam levá-lo para
onde você quiser.
Excepcional qualidade de som
com controles de volume,
tom e equilíbrio.
Fonocaptor com duas agulhas.
Linhas atuais de fazer
cair o queixo de seus amigos.
Mas, a união do portátil com
o estéreo só foi possível graças
a um detalhe que é antes de
tudo a essência cio sucesso:
a tecnologia Philips.
Confie na extensa rede de .
assistência técnica Philips:
1.200 Serviços Autorizados em.

WÊÊKSÊmBKÊ
todo o país, sob a supervisão
direta de 18 oficinas próprias
do Serviço Técnico Philips.
É a sua segunda garantia.[pHtllPS! rí#'
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Peron viaja à
Europa para
assinar acordos

Buenos Aires e Assunção (AFP-ANSA-AP-UPI-
jB) — O Presidente cia Argentina, Juan Peron
anunciou ontem que viajará á Europa no fim do
ano para assinar com a Itália vário.s convênios
comerciais. Em Assunção, o Governo paraguaio In-
formou que Peron visitará o pais no próximo dia
22, noticia não confirmada na Argentina.

Peron revelou que irá á Europa durante en-
trevista que concedeu a uma delegação de sindi-
calistas italianos. Na ocasião, ele passou em revi.s-
ta os principais problemas mundiais, afirmando
que o "futuro cio universalismo deverá ba.sear-.se
na classe operária". Dias atrás, o Presidente argen-
tino tachou dc "falsos rumores" noticias sobre sua
ida ao exterior.

COMITIVA

Sobre o.s acordos que assinará em Roma, Pe-
ron declarou que já conversou sobre isso com o
Presidente italiano, Giovanni Leoni, e que não le-
vara apenas políticos na sua delegação. "Da minha
missão farão parte também trabalhadores, empre-
sários e representantes das Forças Armadas por-
que não são só os Partidos políticos que governam
uma Nação", salientou.

Disse que estuda a possibilidade de a Argen-
tina instalar na Itália duas ou três fábricas de
produtos derivados da carne, dentro do programa
econômico de sua administração cie elevar as ex-
portações nesse setor. Sobre a data exata ou ao
menos o mês de sua viagem ã Europa, Percn não
deu esclarecimentos.

FORÇA SINDICAL

Afirmou ainda à delegação de visitantes, que
estava acompanhada do Embaixador da Itália em
Buenos Aires, Giuseppe Di Cega, que estuda a via-
bilidade de um acordo abrindo benefícios para os
italianos residentes na Argentina que seriam rc-
cíprocos aos argentinos vivendo na Itália.

Quanto á importância do movimento de traba-
lhadores. observou ao final da entrevista: "No fu-
turo será cada vez mais necessária a estreita vin-
culacão entre as organizações sindicais de todos
os paises, porque sobre ela repousará a base de
um mundo perfeitamente organizado.

Em Assunção, os círculos diplomáticos comen-
tam sobre a estada de Peron nessa Capital que
seria de 48 horas no máximo. Ele levaria poucos
acompanhantes, entre os quais a Vice-Presidente
Isabel Martinez, sua mulher. A comitiva, concluem
os despachos do Paraguai, deverá viajar no avião
presidencial Patagônia.

Custo de vida argentino
subiu 8,5% em li meses
Buenos Aires (ANSA-JBI — Nos 11 meses de

Governo justiclalista, o custo de vida subiu na
Argentina em cerca de 8.5%. segundo o Secreta-
rio de Comércio, Miguel Revestido. Afirmou ele
que "essa porcentagem mantém-se dentro dos
planos de redistribuição de ingressos".

O secretário sublinhou que a taxa de infla-
ção era de 809; quando os peronistas assumiram
o Poder e que agora ela caiu para 12,2%, confor-
me dados do mês passado. A politica justiclalista,
desde maio de 1973. fundamenta-se no pacto so-
ciai, acordo entre sindicatos e empresários que con-
gela preços e salários.

JORNAL NÃO SAI

Um dos principais jornais de Buenos Aires,
Crônica, com tiragem de G00 mil exemplares diá-
rios, não circulou em conseqüência da greve de
seus gráficos, por aumento de salários. Outros
grandes jornais da Capital argentina têm sido
freqüentemente afetados por operações-tartaruga,
também por motivos salariais.

Irmão de sindicalista
é assassinado a tiros

Buenos Aires (AP-JB) — O irmão do principal
dirigente sindical portuário da Argentina foi mor-
to ontem por homens armados não identifi-
cados, que invadiram sua residência e dispararam
contra ele. A mãe da vítima — Ernesto Verón —
também ficou ferida no atentado, ocorrido na lo-
calidade de Berazategui, 40 quilômetros ao Sul de
Buenos Aires.'

Ernesto é irmão do secretário-geral do Sindi-
cato Unido de Portuários Argentinos (SUPAI, Fé-
lix Veron. Notícias não confirmadas dão conta de
que o objetivo dos criminosos era roubar, uma vez
que Ernesto — proprietário de um armazém —
não tinha militancia politica. Ele resistiu e foi
morto.

Jornal "El Dia "

é suspenso pela
Junta chilena

Santiago e Assunção l ANSA-AFP-AP-UPI-JBi
— O jornal El Dia, da Província dc La Serena (500
quilômetros ao Norte da Capital chilena) foi suspen-
so ontem por 24 horas por ordem do chefe militar
da região, Tenente-Coronel Oriostel Lapostol, pelo
fato de ter publicado no dia 29 passado dois anún-
cios fúnebres assinados pelo Partido Democrata-
Cristão, posto em recesso.

O Governo do Chile entregou a 150 trabalhado-
res, reunidos em cooperativa, a Gráfica Horizonte,
que pertencia ao Partido Comunista, proscrito após
o golpe contra o Presidente Salvador Allende. O
Chefe da Junta Militar chilena, Coronel Augusto
Pinochet, participou da cerimônia de entrega.

Era nessa gráfica — que agora se chama Coope-
rativa Minerva — que o Partido Comunista impri-
mia seu porta-voz oficial, o jornal Él Siglo; e o Par-
tido Socialista, o diário Ultima Hora, ambos tirados
de circulação depois do golpe. Pinochet afirmou, na
cerimônia, que não pretendia mudar as idéias po-
liticas dos gráficos, em sua maioria antigos mili-
tantes comunistas. "Meu Governo não persegue
idéias e sim atos" — declarou.

O Ministro do Interior, General Oscar Bonilla,
o iricéntiyatior da entrega, disse que a Junta Mili-
tar quer "demonstrar na própria casa do Partido
Comunista que existem fórmulas de participação
que superam as apoiadas no ódio e na violência."

Repressão
assusta
bolivianos

'Jáyine Doutas
Correspondente

Buenos Aires — Conti-
nuam alarmados os bolivia-
nos exilados ou residentes"voluntários" na Argentiúa
com as drásticas medidas
policiais que contra eles cs-
tá tomando o Governo do
Presidente Juan Domingo
Peron. Prisões (poucas) 'c
"convites" generalizados 'a
prestar depoimento perante
as autoridades policiais
apanharam de s u r p r e s>a
aqui os opositores à dislan-
cia do Governo do Presiden-
te Hugo Banzer. em sua \
maioria ativos militantes de
correntes esquerdistas.

Há menos de duas sema-
nas, os camponeses do Dè-
parlamento boliviano de
Potosi repeliram a ação dc
compatriotas proscritos po-
Hticamehte e que havia>)i
r e i ngressadó clandestina-
mente à região, vindos da
Argentina. Quando entrega-
ram às autoridades locais
um dos implicados, os cam-
poneses afirmaram que o
grupo havia ten tato alir
ciá-los para um movimento
contra o atual Governo bo*-
liviano.

O Ministro do Interior,
Coronel Pereda Asbun. dcr
clarou na cidade de Cocha-
bamba possuir o Governo
provas dc um complot que
contra ele se gestava no"exterior" e qUe 0 Governo
argentino receberia da Bolí-
via uma solicitação de pro-
vidências. E que na Argen Ur
na se encontram, entre ou-
tros bolivianos, os ex-Presi-
dentes Silles Suazo e Victor
Paz Estenssoro, o ex-Vice-
Presidente Juan Lechin, e
o Ministro do Interior Jorge
Gallardo. A queixa do Go-
verno do General Banzer
era que, na Argentina, os
exilados gozavam de liber-r
dade para se locomoverem
até a Província de Salta,
por exemplo, onde estariam
realizando reuniões de pia-
nejamento para tentar subr
verter a ordem no pais de
origem.

DETIDOS E "VISITADOS" '

O assunto parecia haver
caído no esqueci m en lò
quando a partir da manhã,
de anteontem (sexta-feira!
a policia argentina desenca-
deou uma séria vistoria em
casas c apartamentos
ocupados por bolivianos.
Deteve em primeiro lugar a
Jorge Gutierrez. Mendieta;
dirigente do Movimento Na-
cionalista Revolucionário dè
Esquerda e a Juan Lechin
Oquendo. Vários outros "vi-
sitados" foram chamados a
prestar depoimento e entre
eles estariam Jorge Gallar-
do, o General Samuel Gal-
lardo (ex-chefe do Estado)-
Maior do Exército bolivitir
no!. Edil Sandoval Moron,
ex-presidente da Câmara de
Deputados, c pelo menos
um dos jornalistas bolivia-
nos que hoje militam nos
órgãos da imprensa esquèr*
dista da Argentina.

O Ministério do Interior,
em Buenos Aires, se exime
de qualquer responsabilir
dade "porquanto a causa
foi iniciada por ordem judi-
ciai." Segundo a m e s m a
fonte o processo está sob a
alçada ãa Vara Criminal dc
Primeira Instância, presidi-
da pelo Juiz Carlos Fleury.'.

A ambigüidade das infor-
mações vem levando os obr
servadores das relações eiú-
tre Argentina e Bolivia n
especulações curiosas. Entre
elas a de que a queixa bolir
viana quase coincide com a
fixação da alta em que a
C O m is s ã o Argentino-BO-
Uviana se reunirá para dé,-
bater o próximo reajuste np
preço do gás que a Argenli-
na compra da Bolivia. Ein
tal caso algumas reprimen-
das nas repartições policiais
por terem os bolivianos de-
senvolvido atividades politi-
cas em território argentino
seriam o suficiente para
atender cm principio às re-
clamações de La Paz.

Para outros porém pode
ser que. os bolivianos, por
força do hábito político, se
tenham envolvido em prá-
blemas da Esquerda argen-
tina que depois do discurso
presidencial do Primeiro de
Maio. passou a ser vista
aqui por outro prisma.
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AGORA TAMBÉM NA

RUA BUENOS AIRES, 346

SUPER ATACADO
Plásticos - Perfumaria - Malharia - Armarinho

Farmácia - Papelaria

TRANSPORTE PRÓPRIO PORTA A PORTA

GRUPO PUGA
3 LOJAS NO CENTRO

1 LOJA NA ZONA SUL
Rua Senhor dos Passos, 269 — SAARA
Rua Senhor dos Passos, 271 — SAARA
Rua Buenos Aires, 346 — SAARA
Rua Xavier da Silveira, 19-B — Copacabana

Caracas quer
reunião de
Presidentes

Lima (AFP-JB) — A Ve-
neaüèlf. insiste em seu pro-
pósito de convocar uma
conferência dos Chefes de
Estado de todos os paises da
América Latina para buscar
soluções próprias aos pro-
talemas econômicos e so-
ciais da região, revelou on-
tem cm entrevista á im-
prensa o Ministro venezue-
lano do Interior, Luis Pine-
rua, que visita o Peru.

A reunião, segundo o Mi-
nistro, poderá ser realizada
em Caracas, Lima ou Pa-
namá em meados de dezcm-
bro próximo, em comemora-
ção do 150.° aniversário da
convocação — por iniciati-
va de Simon Bolívar — da
Conferência do Panamá,
que deveria tratar da uni-
dade latino-americana. Bo-
livar convocou o encontro
no dia 7 dc dezembro de
1974.

SIP adota
doutrina
do Panamá

Caracas í AFP-JB) — A
Sociedade Interamericana
de Imprensa e a Associa-
cão Interamericana de Ra-
diodifusão ratificaram em
Caracas o acordo, assina-
do em agosto de 1973. de
defesa conjunta da liber-
dade de expressão no con-
tinente americano, que rei-
tera a doutrina do Panamá
segundo.a qual "uma agres-
são contra um órgão de
informação c opinião é uma
agressão contra todos os
membros de ambas as or-
ganizações".
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Para reunir estas duas qualidades com sucesso é preciso esta outra: PhjHps.
Para quem deseja um É a união do prático com o
eletrofone estéreo mas não*-: , .: avançado.E Philips,
abre mão da portabilidade; Suas dimensões e peso
para quem deseja um ¦ reduzidos facilitam leva-lo para
eletrofone estéreo/portátil e não onde você quiser.
abre-mão da marca Philips, ¦ Excepciona! qualidade de som
aqui está o GF 447: com controles de volume, :
Compacto, apesar de estéreo, tom e equilíbrio.

Fònocaptor com duas agulhas.
Linhas atuais de fazerCambiador de'discos

Tomada para gravado
Algum outro eletrofone portátil cair o queixo de seus amigos.
oferece tanto? ¦• Más,=a união do portátil com
São características que você o estéreo só foi possível graças
só encontra nos aparelhos a um detalhe que é antes de
estacionários mais sofisticados, tudo a essência do sucesso:

a tecnologia Philips.
Confie na extensa rede de
assistência técnica Philips:
1.200 Serviços Autorizados em
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todo o país*,'sob a supervisão
direta de 18 oficinas próprias'do 

Serviço Técnico Philips.
É a sua segunda garantia.

Peron viaja à
Europa para
assinar acordos

Buenos Aires e Assunção (AFP-ANSA-AP-UPI-
JB) — O Presidente da Argentina, Juan Peron
anunciou ontem que viajará à Europa no fim do
ano para assinar com a Itália vários convênios
comerciais. Em Assunção, o Governo paraguaio in-
formou que Peron visitará o pais no próximo dia
22, noticia não confirmada na Argentina.

Peron revelou que irá à Europa durante en-
trcvista que concedeu a uma delegação de sindi-
calistas italianos. Na ocasião, cie passou cm revis-
ta os principais problemas mundiais, afirmando
que o "futuro do universalismo deverá basear-se
na classe operária". Dias atrás, o Presidente argen-
tino tachou de "falsos rumores" noticias sobre sua
ida ao exterior.

COMITIVA

Sobre os acordos que assinará cm Roma, Pe-
ron declarou que já conversou sobre isso com o
Presidente italiano, Giovanni Leoni, e que não le-
vara apenas politicos na sua delegação. "Da minha
missão farão parte também trabalhadores, empre-
sárlos c representantes da.s Forcas Armadas por-
que náo são só os Partidos politicos que governam
uma Nação", salientou.

Disse que estuda a possibilidade de a Argen-
tina instalar na Itália duas ou três fábricas de
produtos derivados da carne, dentro do programa
econômico de sua administração de elevar as ex-
portações nesse setor. Sobre a data exata ou ao
menos o més de sua viagem à Europa, Peron não
deu esclarecimentos.

FORÇA SINDICAL

Afirmou ainda à delegação de visitantes, que
estava acompanhada do Embaixador da Itália em
Buenos Aires. Giuseppe Di Cega, que estuda a via-
bilidade de um acordo abrindo benefícios para os
italianos residentes na Argentina que seriam re-
ciprocos aos argentinos vivendo na Itália.

Quanto à importância do movimento de traba-
lhadores. observou ao final da entrevista: "No fu-
tu ro será cada vez mais necessária a estreita vin-
culação entre a.s organizações sindicais de todos
os paises, porque sobre ela repousará a base de
um mundo perfeitamente organizado.

Em Assunção, os círculos diplomáticos comen-
tam sobre a estada de Peron nessa Capital que
seria de 48 horas no máximo. Ele levaria poucos
acompanhantes, entre os quais a Vice-Presidente
Isabel Martinez. sua mulher. A comitiva, concluem
os despachos do Paraguai, deverá viajar no avião
presidencial Patagônia.

Custo de vida argéritiriò
subiu 8,5% em 11 meses

•$_...; .' .,' V *,,,•, ni ¦¦-.¦¦ niimViiiiiiiíiiiniiiiMi -1.'. l*i í 111 m ra 11 ríi-Wll**Mi«Wt---^^

'•'"¦_8_?1 *u ^^ô_m__W_hí^^-J^S^^^f^^^^^^^^ m_______\ m

'»'' '**' ''*""' V^B.í^-^ífBjHS-fllJWWtW ...",.. ... ,'.-.v., :-.y-.-,v .-.¦,-.•,-.¦ v •*¦¦¦.*' ¦¦*; ) ' '''~:''''í'*í__mSi£_ak

.¦;....,; aí.SSi v.Vi ''»"¦- 
'¦*

Buenos Aires .ANSA-JB. — Nos 11 meses de
Governo justicialista, o custo de vida subiu na
Argentina em cerca de 8,5".í, segundo o Secreta-
rio de Comércio, Miguel Revestido. Afirmou ele
que "essa porcentagem mantém-se dentro dos
planos de redistribuição de ingressos".

O secretário sublinhou que a taxa de infla-
ção era dc 80'/r. quando os peronistas assumiram
o Poder e que agora cia caiu para 12.2';_., confor-
me dados do més passado. A política justicialista,
desde maio de 1973. fundamenta-se no pado so-
ciai, acordo entre sindicatos e empresários que con-
gela preços e salários.

JORNAL NÃO SAI

Um dos principais jornais de Buenos Aires,
Crônica, com tiragem dc COO mil exemplares diá-
rios, não circulou em conseqüência da greve de
seus gráficos, por aumento de salários. Outros
grandes jornais da Capital argentina têm sido
freqüentemente afetados por operaçôes-tartaruga,
também por motivos salariais.

Irmão de sindicalista
é assassinado a tiros

Buenos Aires (AP-JB) — O irmão do principal
. dirigente sindical portuário da Argentina foi mor-

to ontem por homens armados não identifi-
cados, que invadiram sua residência e dispararam
contra ele. A mãe da vítima — Ernesto Véíón —
também ficou ferida no atentado, ocorrido na lo-
calidade de Berazatcgui, 40 quilômetros ao Sul de
Buenos Aires.

Ernesto é irmão do secretário-geral do Sindi-
cato Unido de Portuários Argentinos íSUPAi, Fé-
lix Veron. Noticias não confirmadas dão conta de
que o objetivo dos criminosos era roubar, uma vez
que Ernesto — proprietário de um armazém —
não tinha militancia ••olitica. Ele resistiu e foi
morto.

Jornal "ElDia"

é suspenso pela
Junta chilena

Santiago e Assunção IANSA-AFP-AP-UPI-JB)
— O jornal El Dia, da Provincia de La Serena (500
quilômetros ao Norte da Capital chilena) foi suspen-
so ontem por 24 horas por ordem do chefe militar
da região, Tenente-Coronel Oriostel Lapostol, pelo
fato de ter publicado no dia 29 passado dois anún-
cios fúnebres assinados pelo Partido Democrata-
Cristão, posto em recesso.

O Governo do Chile entregou a 150 trabalhado-
res, reunidos em cooperativa, a Gráfica Horizonte,
que pertencia ao Partido Comunista, proscrito após
o golpe contra o Presidente Salvador Allende. O
Chefe da Junta Militar chilena, Coronel Augusto
Pinochet, participou da cerimônia de entrega.

Era nessa gráfica — que agora se chama Coope-
rativa Minerva — que o Partido Comunista impri-
mia seu porta-voz oficial, o jornal EI Sigio, e o Par-
tido Socialista, o diário Ultima Hora, ambos tirados
de circulação depois do golpe. Pinochet afirmou, na
cerimônia, que não pretendia mudar as idéias po-
líticas dos gráficos, em sua maioria antigos mili-
tantes comunistas. "Meu Governo não persegue
idéias e sim atos" — declarou.

O Ministro do Interior, General Oscar Bonilla,
o incentivador da entrega, disse que a Junta Mili-
tar quer "demonstrar na própria casa do Partido
Comunista que existem fórmulas de participação
que superam as apoiadas no ódio e na violência,"

Repressão
assusta
bolivianos

Jfiyinc. Dantas
Correspondente

Buenos Aires — Conti-
nuam alarmados os bolivia-
nos exilados ou residentes"voluntários" na Argentina
com as drásticas medidas
policiais que contra eles es--
tá tomando o Governo do
Presidente Juan Domingo
Peron. Prisões (poucas) e"convites" generalizados a
prestar depoimento perante
as autoridades policiais
apanharam de s u rpresa
aqui us opositores à tíistun-
cia do Governo do Presiden-
te Hugo Btuv.er, em sua
maioria ativos militantes de
correntes esquerdistas.

Há menos de duas sema-
7ias, os camponeses do De-
parlamento boliviano de
Potosi repeliram a ação dc
compatriotas proscritos po-
V.i.ictimentc e que haviam
r e i ngressado clandestina-
mente à região, vindos da
Argentina. Quando entrega-
ram às autoridades locais
um dos implicados, os cam-
pohêses afirmaram que o
grupo havia ten talo ali-
ciá-los para um movimento
contra o atual Governo bo-
liviano.

O Ministro do Interior,
Coronel Perecia Asbun. de-
clarou na cidade de Cocha-
bamba possuir o Governo
provas de um complot que
contra ele se gestava no"exterior'' e que o Governo
argentino receberia da Boli-
via uma solicitação de pro-
vidèncias. E que na Argenli-
na se encontram, entre ou-
tros bolivianos, os ex-Presi-
dentes Silles Suazo e Victor
Paz Estenssoro, o cx-Vice-
Presidente Juan Lechin, c
o Ministro do Interior Jorge
Gallardo. A queixa do Go-
vemo do General Banzer
era que, na Argentina, os
exilados gozavam de liber-
dade para se locomoverem
até a Provincia dc Salta,
por exemplo, onde estariam
realizando reuniões de pia-
nejamento para tentar sub-
verter a ordem no pais de
origem.

DETIDOS E "VISITADOS"

O assunto parecia haver
caído no esqueci m en to
quando a partir da manhã
de anteontem (sexta-feira)
a policia argentina desenca-
deou uma séria vistoria cm
casas e apartamentos
ocupados por bolivianos.
Deteve em primeiro lugar a
Jorge Gutierrez Mendiela,
dirigente do Movimento Na-
cionalista Revolucionário dc
Esquerda e a Juan Lechin
Oquendo. Vários outros "vi-
sitados" foram chamados a
prestar depoimento e entre
eles estariam Jorge Gallar-
do, o General Samuel Gal-
tardo (cx-chefe do Estado-
Maior do Exército bolivia-
noi. Edil Sandoval Moron,
ex-presidente da Câmara dc
Deputados, c pelo menos
um dos jornalistas bolivia-
nos que hoje mlliiam nos
órgãos da imprensa esquer-
dista da Argentina.

O Ministério do Interior,
cm Buenos Aires, se exime
de qualquer rcspousabili-
dade "porquanto u causa
foi iniciada por ordem judi-
ciai." Segundo a mesma,
fonle o processo estcl sob a
alçada da Vara Criminal de
Primeira Distancia, presidi-
da pelo Juiz Carlos Fleury.

A ambigüidade das infor-
mações vem levando os ob-
senadores das relações en-
Ire Argentina e Bolívia a
especulações curiosas. Entre
elas a dc que a queixa boli-
viana quase coincide com a
fixação da data em que a
C o m is s ã o Argcntino-Bo-
liviana se reunirá para de-
bater o próximo reajuste no
preço do gás que a Argenli-
na compra âa Bolivia. Em
tal caso algumas reprimen-
das nas repartições policiais
por terem os bolivianos de-
senvolvido atividades poUli-
cas em território argentino
seriam o suficiente para
atender em principio às re-
clamacões dc La Paz.

Para outros porém pode
ser que os bolivianos, por
força do hábito politico, se
tenham envolvido cm. pro-
blemas da Esquerda argen-
lina que depois do discurso
presidencial do Primeiro dc
Maio, passou a ser vista
aqui por outro prisma.

\
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AGORA TAMBÉM NA

RUA BUENOS AIRES, 346

SUPER ATACADO
Plásticos - Perfumaria - Malharia - Armarinho

Farmácia - Papelaria

TRANSPORTE PRÓPRIO PORTA A PORTA

GRUPO PUGA
3 LOJAS NO CENTRO

1 LOJA NA ZONA SUL
Rua Senhor dos Passos, 269 — SAARA
Rua Senhor dos Passos, 271 — SAARA
Rua Buenos Aires, 346 — SAARA
Rua Xavier da Silveira, 19-B - Copacabana

Caracas quer
reunião de
Presidentes

Lima (AFP-JB) — A Ve-
nèzuela insiste em seu pro-
pósito de convocar uma
conferência dos Chefes . de
Estado de todos os paises da
América Latina para buscar
soluções próprias aos pro-
blemas econômicos e so-
ciais da região, revelou on-
tem em entrevista à im-
prensa o Ministro venezue-
lano do Interior, Luís Pine-
rua, que visita o Peru.

A reunião, segundo o Ml-
nistro, poderá ser realizada
em Caracas, Lima ou Pa-
namá cm meados de dezem-
bro próximo, em comemora-
ção do 150.° aniversário da
convocação — por iniciati-
va dc Simon Bolivar — da
Conferência do Panamá,
que deveria tratar da uni-
dade latino-americana. Bo-
11 var convocou o encontro
no dia 7 de dezembro de
1974.

SIP adota
doutrina
do Panamá

Caracas (AFP-JB) — A
Sociedade Interamericana
de Imprensa e a Associa-
ção Interamericana de Ra-
diodifusão ratificaram em
Caracas o acordo, assina-
do em agosto de 1973, de
defesa conjunta da liber-
dade dc expressão no con-
tiriénte americano, que rei-
terá/ a doutrina do Panamá
segundo a qual "uma agres-
são contra um órgão de
informação e opinião é uma
agressão contra todos os
membros de ambas as or-
ganizações".
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Para reunir estas duas qualidades com sucesso é preciso esta outra: Philips.
Para quem deseja um.
eletrofone estéreo, mas. não.
abre mão da portabilidade;
para quem deseja um
eletrofone estéreo/portátil e não
abre mão da marca Philips,
aqui está o GF 447.
Compacto, apesar de estéreo.
Carnbiador de discos.
Tomada para gravador.
Algum outro eletrofone portátil.
oferece tanto? ¦
São características que você
só encontra nos aparelhos: .
estacionários mais sofisticados.

PHIUPS

É a união do prático com o
avançado. E_ Philips. ¦
Suas dimensões e peso
reduzidos facilitam levá-lo para 
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onde você quiser.
Excepcional qualidade de som
com controles de volume.
tom e equilíbrio.
Fonocaptor com duas agulhas.
Linhas atuais de fazer
cair o queixo de seus amigos.
Mas, a união do portátil com
o estéreo só foi possível graças
a um detalhe que é antes de
tudo a essência do sucesso:
a tecnologia Philips.
Confie na extensa rede de
assistência técnica Philips:
1.200.Serviços Autorizados em
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todo o país, sob a supervisão
direta de 1.8 oficinas próprias
do Serviço Técnico Philips.
É a sua segunda garantia.
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Peron viaja à
Europa para
assinar acordos

Buenos Aires e Assunção (AFP-ANSA-AP-UPI-
JB) — O Presidente da Argentina, Juan Peron
anunciou ontem que viajará à Europa no fim do
ano para assinar com a Itália vários convênios
comerciais. Em Assunção, o Governo paraguaio in-
formou que Peron visitará o país no próximo dia
22, noticia não confirmada na Argentina.

Peron revelou que irá ã Europa durante en-
trevista que concedeu a uma delegação de sindi-
calistas italianos. Na ocasião, ele passou em revis-
ta os principais problemas mundiais, afirmando
que o "futuro do universalismo deverá basear-se
na classe operária". Dias atrás, o Presidente argen-
tino tachou de "falsos rumores" notícias sobre sua
ida ao exterior.

COMITIVA
Sobre os acordos que assinará cm Roma, Pe-

ron declarou que já conversou sobre isso com o
Presidente italiano, Giovanni Leoni, e que não le-
vara apenas políticos na sua delegação. "Da minha
missão farão parte também trabalhadores, empre-
sários e representantes das Forças Armadas por-
que não .são só os Partidos políticos que governam
uma Nação", salientou.

Disse que estuda a possibilidade de a Argen-
tina instalar na Itália duas ou três fábricas de
produtos derivados da carne, dentro do programa
econômico dc sua administração de elevar as ex-
portações nesse setor. Sobre a data exata ou 50
menos o mês de sua viagem à Europa, Peron nao
deu esclarecimentos.
FORÇA SINDICAL

Afirmou ainda à delegação de visitantes, que
estava acompanhada do Embaixador da Itália em
Buenos Aires, Giuseppe Di Cega, que estuda a via-
bilidade de um acordo abrindo benefícios para os
italianos residentes na Argentina que seriam rc-
ciprocos aos argentinos vivendo na Itália.

Quanto à importância do movimento dc traba-
lhadores. observou ao final da entrevista; "No fu-
turo será cada vez mais necessária a estreita vin-
culaçào entre as organizações sindicais de todos
03 paises, porque sobre ela repousará a base de
um mundo perfeitamente organizado.

Em Assunção, os círculos diplomáticos comen-
tam sobre a estada de Peron nessa Capital que
seria tle 48 horas no máximo. Ele levaria poucos
acompanhantes, entre os quais a Vice-Presidente
Isabel Martinez, sua mulher. A comitiva, concluem
os despachos do Paraguai, deverá viajar no avião
presidencial Patagônia. ¦

vida argentinoCusto de
subia 8,5% em 11 meses
Buenos Aires (ANSA-JBt — Nos 11 meses de

Governo justicialista, o custo de vida subiu na
Argentina em cerca de 8,5';., segundo o Secreta-
rio de Comércio, Miguel Revestido. Afirmou ele
que "essa porcentagem mantém-se dentro dos
planos de redistribuição de ingressos".

O secretário sublinhou que a taxa de infla-
ção era de 80% quando os peronistas assumiram
o Poder e que agora ela caiu para 12,2%, confor-
me dados do mês passado. A politica justicialista,
desde maio de 1973, fundamenta-se no pacto so-
ciai, acordo entre sindicatos c empresários que con-
gela preços e salários.
JORNAL NAO SAI

Um dos principais jornais de Buenos Aires,
Crônica, com tiragem de G00 mil exemplares diá-
rios, não circulou cm conseqüência cia greve de
seus gráficos, por aumento de salários. Outros
grandes jornais da Capital argentina têm sido
freqüentemente afetados por operações-tartaruga,
também por motivos salariais.

Líder sindical é
assassinado a tiros

Buenos Aires (AP-JB) — Desconhecidos assas-
sinaram na noite de ontem o lider sindical Manuel
R. Garcia, do Sindicato dos Transportes em Ce-
ramica, Aparelhos Sanitários e Anexos, declarou a
polícia. Garcia, de 41 anos dc idade, foi atingido por
vários tiros no rosto e no corpo, enquanto dirigia
seu automóvel.

A policia indicou que sua passagem foi inter-
ceptada por uma camioneta conduzida por desço-
nhecidos, na localidade de Monte Grande, a 30 qui-
lômetros ao Sul de Buenos Aires. Ignora-se se o
crime foi praticado por guerrilheiros. Garcia esta-
va ligado a ala moderada do peronismo e desem-
penhava as funções de assessor do referido sindicato.

IRMÃO DE SINDICALISTA
O irmão do principal dirigente sindical portuá-

rio da Argentina foi morto ontem por homens ar-
mados não identificados, que invadiram sua residén-
cia e dispararam contra ele. A mãe da vitima —
Ernesto Verón — também ficou ferida no atentado,
ocorrido na localidade de Berazategui, 40 quilôme-
tros ao Sul de Buenos Aires.

Ernesto é irmão do secretário-geral do Sindi-
cato Unido de Portuários Argentinos (SUPAi, Fé-
lix Veron. Noticias não confirmadas dão conta de
que o objetivo dos criminosos era roubar, uma vez
que Ernesto — proprietário de um armazém —
não tinha mllitancia politica. Ele resistiu e íoi
morto.

Jornal 'El Dia"
é suspenso pela
Junta chilena

Santiago e Assunção (ANSA-AFP-AP-UPI-JBi
— O jornal El Dia, da Província de La Serena (500
quilômetros ao Norte da Capital Chilena) foi suspen-
so ontem por 24 horas por ordem do chefe militar
da região, Tenente-Coronel Oriostel Lapostol, pelo
fato de ter publicado no dia 29 passado dois anun-
cios fúnebres assinados pelo Partido Democrata-
Cristão, posto em recesso.

O Governo do Chile entregou a 150 trabalhado-
res, reunidos em cooperativa, a Gráfica Horizonte,
que pertencia ao Partido Comunista, proscrito após
o golpe contra o Presidente Salvador Allende. O
Chefe da Junta Militar chilena, Coronel Augusto
Pinochet, participou da cerimônia dc entrega.

Era nessa gráfica — que agora se chama Coope-
rativa Minerva — que o Partido Comunista impri-
mia seu porta-voz oficial, o jornal El Siglo, e o Par-
tido Socialista, o diário Ultima Hora, ambos tirados
de clrc*ilaçáo depois do golpe. Pinochet afirmou, na
cerimônia, que .não pretendia mudar as idéias po-
liticas dos gráficos, em sua maioria antigos mili-
tantes comunistas. "Meu Governo não persegue
Idéias e sim atos" — declarou.

Repressão
assusta
bolivianos

Jaymc Diinlas
Correspondem*

Buenos Aires — Conti-
miam alarmados os bolivia-
nos exilados ou residentes"voluntários" na Arçfentiiia
com as drásticas medidas
policiais que contra cies es-
tá tomando o Governo do
Presidente Juan Domingo
Peron. Prisões (poucas) e"convites" generalizados a
prestar depoimento perante
as autoridades p-oliciais
apanharam de surpresa
aqui os opositores á distan-
cia do Governo do Presiden-
te Hugo Banzer, em sua
maioria ativos militantes dc
correntes esquerdistas.

Há menos dc duas sema-
nas, os camponeses do De-
parlamento boliviano dc
Polosi repeliram a ação de
compatriotas proscritos po-
Vicamente e que haviam
r e l ngressado clandestina-
mente ú região, vindos da
Argentina. Quando entrega-
ram ás autoridades locais
um dos implicados, os cam-
poneses afirmaram que o
grupo havia tentai o ali-
ciá-los para um movimento
contra o atual Governo bo-
liviano.

O Ministro do Interior,
Coronel Pereda Asbun, de-
durou na cidade de Cocha-
bamba possuir o Governo
provas de um complot que
contra, ele se geslava no
"exterior'' e que o Governo
argentino receberia da Boli-
via uma solicitação de pro-
videncias. E que na Argenti-
na se encontram, entre ou-
tros bolivianos, os ex-Prcsi-
dentes Sities Suazo e Victor
Paz Eslenssoro, o ex-Vice-
Presidente Juan Lechin, c
o Ministro do Interior Jorge
Gaitarão. A queixa ão Go-
verno do General Banzer
era que, na Argentina, os
exilados gozavam de liber-
dade para se locomoverem
ate a Província de Salta,
por exemplo, onde estariam
realizando reuniões de pia-
nejamento pura tentar sub-
verter a ordem no país de
origem.

DETIDOS E "VISITADOS"

O assunto parecia haver
cuido no esquec i me n t o
quando a partir da manhã
de anteontem (sexta-feira)
a policia argentina desenca-
deou uma séria vistoria cm
casas c apartamentos
ocupados p o r bolivianos.
Deteve em primeiro lugar a
Jorge Gutierrez Mendieta,
dirigente do Movimento Na-
cionalista Revolucionário de
Esquerda e a Juan Lechin
Oquendo. Vários outros "vi-
sitados" fórum chamados a
prestar depoimento e entre
eles estarium Jorge Gallar-
do, o General Samuel Gal-
tardo (ex-chefe do Estado-
Maior do Exército bolivia-
nd), Edil Sandoval Moron,
ex-presidente da Câmara de
Deputados, c pelo menos
um dos jornalistas bolivia-
nos que hoje militam nos
órgãos da imprensa esquer-
dista da Argentina.

O Ministério do Interior,
em Buenos Aires, se exime
de qualquer responsabili-
dade ''porquanto a causa
foi iniciada por ordem juái-
ciai." Segundo a mesma
fonte o processo está sob a ¦
alçada da Vara Criminal dc
Primeira Instância, presidi-
da pelo Juiz Carlos Fleury.

A ambigüidade das infor-
mações vem levando os ob-
scrvudores dás relações en-
Ire Argentina c Bolivia a
especulações curiosas. Entre
elas a de que a queixa boli-
viana quase coincide com a
fixação da data em que a
Comis são Argcntino-Bo-
Uviana se reunirá para de-
bater o próximo reajuste no
preço do gás que a Argenti-
na compra da Bolivia. Em
tal caso algumas reprimen-
das nas repartições policiait
por terem os bolivianos de-
senvolvido atividades poUli-
cas em território argentino
seriam o suficiente para
atender em principio às re-
clamações dc, Lu Paz.

Para oulros porém pode
ser que os bolivianos, por
força do hábito político, se
tenham envolvido cm pro-
blemas da Esquerda argen-
tina que depois do discurso
presidencial do Primeiro dc
Maio, passou u ser vista
aqui por outro prisma. ¦
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Comemore o Dia Nacional das
Comunicações: fale, ouça, ande, pule,
vibre, abrace, cante e sorria.
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Quando existe amor entre duas pessoas elas se comunicam.
De perto ou de longe. Com máquinas ou sem máquinas.

0 Brasil começou a se comunicar desde cedo, mas você pode
começar agora. Nunca é tarde para se comunicar.
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í/wa grande nação começa a se comunicar a partir da pessoa
que está mais perto de você.

Comunicação não éprivilégio dos ricos. Todo mundo chora
quando nasce. Todo mundo começa ase comunicar.

Enquanto o Ministério das
Comunicações, a Telebrás e a
Embratel aceleram o processo de
integração das comunicações no
nosso País, a Olivetti se esforça
para fornecer equipamentos que
satisfaçam cada vez mais as
exigências dessa integração.

Tanto nas pessoas como nos países existem várias maneiras de
comunicação: participe de todas.
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Pesauisas dao amplo favoritismo a Mitterrand
Ès pésqiásasj o eleitor e
a sorte da V República

A França poderá ler um no-
vo Presidente, hoje? Para muitos
observadores a hipótese deixou
de ser inviável c se desenhou ni-
tidamcnlc com a divulgação dos
resultados das últimas pesquisas
eleitorais. Favorecido pela unida-
de compacta dos Partidos que o
apoiam c pela desagregação po-
Mica nas fileiras do gaullismo,
aparentemente incapaz de res-
ponder com união ao desajio do
adversário, o candidato das cs-
querdas, François Mitterrand.
pode alcançar esse objetivo neste
domingo.

Será esta a primeira vez, des-
dc que o General De Gaullc fun-
dou a V República e estabeleceu
o regime presidencial, que a vitó-
ria eleitoral de um candidato se
verifica no primeiro turno das
eleições. E. se isso ocorrer, as rai-
zes do sucesso devem ser busca-
das um pouco nos problemas
aluais da França, um pouco na
habilidade com que Mitterrand
soube encaminhar a delicada
questão da aliança com os co-
munistas no problema sucessório
c muito à crise política gaúllistà.

A FORÇA DAS PESQUISAS

Quando o Presidente Georges
Pompidou morreu, no dia 2 de
abril, os franceses só conheciam
um candidato à sucessão: Fran-
çois Mitterrand. No bloco gover-
nista — os gaullislas du União
dos Democratas para a República
<UDR), republicanos indepen-
dentes da Valery Giscard d'Es-
taing c outros pequenos grupos
— reinava apenas a indefinição.

Muitos nomes, muitos can-
didatos, mas nenhum herdeiro
que pudesse apresentar-se de fa-
lo perante seus partidários e pc-
rante o povo francês como o su-
cessor direto do Presidente rc-
cem-faleeido e, mais remota-
mente, do General De Gaulle.

Teria a morte surpreendido
Pompidou. a ponto de impedi-lo
de deixar seu herdeiro? O episó.
dio da reformulação ministerial
de março, quando Pierre Mes-
smer, alvo dc criticas das diversas
áreas gaullislas, foi reconfirma-
do na chefia do Governo e rc-
constituiu um Gabinete com ho-
mens de sua confiança, foi in-
terpretado em muitos setores co-
mo uma definição do Chavips
Elissés a seu favor.

O próprio Messmer procurou
fazer com que a interpretassem
assim c, talvez, fosse o adversa-
rio dc Mitterand. se as pesqui-
sas de opinião pública não inter-
ferissem. Ao se colocar a quês-
lão da sucessão na área gaullis-
la. elas tiveram um papel deci-
sivo. Messmer joi posto de lado
porque, dias antes da morte do
Presidente, um inquérito revela-
ra que apenas 23% dos france-
ses concordavam com sua con-
duta à frente do Governo.

Sem um nome capaz de fa-
zer convergir pura si o gaullis-
mo unido, as candidaturas fo-
ram surgindo. Chaban-Delmas
apresentou-se ao Partido e à Na-
ção imediatamente depois do
enterro de Pompidou. Giscard
d'Estaing. segundo fontes próxi-
mas a ele, estimulado por uma
pesquisa que previa a sua vitó-
ria diante de Mitterrand e com-
ciente de poder unir em torno de
seu nome vastas áreas do cen-
tro c da direita, dentro c fora do
bloco de Governo, lambem se
lançou.

Nesse momento completava-
se o quadro fundamental em tor.
no dos quais os franceses deve-
riam decidir —¦ Mitterrand, Cha-
ban c Giscard. Os outros nove
candidatos registrados, da extre-
ma-esquerda à extrema-direila.
com a presença entre eles de um
gaullista singular, o puritanoJean-Royer, apenas serviram
para compor o quadro... e. quemsabe. riessa altura, decidir sobre
a possível ou não realização de
um segundo turno, no dia 19.
A FLUTUAÇÃO ELEITORAL

Vinte pesquisas de opinião
pública foram realizadas duran-
te a campanha eleitoral. Qua-tro organizações — Sofres, Ifop,
Publimútrie e Cofremca — cort-
sultaram milhares de eleitores
selecionados em toda a França,
nus diversas classes sociais e en-
Ire todos os setores profissio-
liais. Os resultados apresenta-
dos indicaram alguns elementos
expressivos da formação do elei-torado e das flutuações do pro-cesso político em curso.

De início,' as sondagens
mostraram o candidato dn> cs-
querda, François Mitterrand,
como um concorrente certo pa-ra compelir no segundo turno
(36%) e revelaram que o centro
de interesse da campanha elei-
tarai, ne's»à primeira fase, se
deslocaria para a batalha er.tre
os dois principais candidatos da
área gaullista — Chaban e Gis-
card — em busca do direito, na-
quela altura, de ir ao segundo
nerno e se tornar Presidente.

No primeiro momento, Cha-
ban (28%) parecia se? o favori-to. Os números davam a Giscard
26%. As pesquisas posteriores,entretanto, modificaram com-
pletumenlc a situação. O cu.nd.i-
dato oficial do gaullismo foi

pouco a pouco perdendo terreno
pura o Ministro das Finanças c
lider dos republicanos indepen-
dentes. Ao final, o quadro de-
senhou-se nitidamente. Mesmo
levando-se cm conta a margem
dc erros sempre possível nesse
tipo de pesquisa, Mitterrand,
com 45% das preferências, c
Giscard, com 30%, surgiram co-
mo candidatos certos. Chaban
está praticamente alijado.

As razões da queda dc po-
pularidade do candidato apoia-
do oficialmente pela União dos
Democratas para a República
(UDR). o Partido do gaullismo
ortodoxo, são diversas. Descon-
tentamento do eleitorado com a
situação do pais depois de 16
anos de Poder gaullista, a bus-
ca do novo, etc. O fato c que o
Ministro do Interior Jacques
Chirac, ao romper com á UDR
e arrastar com ele 55 deputados
em apoio a Giscard, declarou:"O país não quer ver mais ca-
ciques da UDR."

E mais, um Prefeito do
Rhone assim explicou seu fra-
casso em constituir um comitê
de apoio a Chaban: "Entre os
100 prefeitos da UDR em meu
Departamento não encontrei 20
que quisessem apoiar o cândida-
to oficial."

FATORES DE DECISÃO

Definida a luta entre Mit-
terrand c Giscard, quais serão
os fatores que poderão determi-
nar a vitória de um ou dc ou-
tro? Diversos institutos dc pes-
quisa elaboraram dossiês dc
consulta ao eleitorado sobre os
temas básicos da vida nacional
c a personalidade dos cândida-
tos.

As respostas revelaram os
pontos positivos e negativos dc
cada um. Mitterrand aparece
como o candidato capaz de as-
segurar o pleno emprego no pais,
reduzir as desigualdades e lutar
eficazmente contra a elevação
dos preços. Em Giscard, os fran-
ceses reconhecem o administra-
dor competente, o homem com
personalidade para imprimir um
ritmo novo ao pais, o estadista
em condições dc representar
melhor os interesses da França
no exterior.

Tendência essa que se nota
inclusive entre os jovens, mais
propensos a votar no candidato
das esquerdas. Apreciam em Gis-
card a competência econômica c
cm Mitterrand o coração c a ge-
nerosidade social. Da mesma
forma que os adultos, conside-
ram prioritárias as questões do
emprego, justiça social, seguran-
ça e salários.

Na campanha eleitoral, co-
mo se intuindo as preferências
do eleitorado, os dois cândida-
tos principais concentraram
suas atenções em dois aspectos
básicos: renovação e politica so-
ciai. E com eles partiram a con-
quistar votos em todas as áreas.

Giscard, consciente do apoio
do centro e de ter dividido pro-
fundamente o gaullismo oficial,
acentua em seus pronunciamen-
tos o caráter novo de sua poli-
tica, numa demonstração direta
de rompimento com o "gaullis-
mo burocrático", mas mantém
para si os ideais do gaullismo
que sintetiza em sua plataforma
de politica externa — a indepen-
dència como meta dos france-
ses. Sua grande esperança de vi-
tória ê, porém, o compromisso
de Mitterrand com os comunís-
tas e seu- programa comum —
que inclui um capítulo dc na-
cionalização de 12 grandes em-
presas da área industrial e fi-
nanceira — e o velho temor dos
franceses que, como se costuma
dizer, na hora de decidir deixam
o coração de lado e "votam com
a razão". No caso, o medo de en-
t regar a direção do país a um
Governo de esquerda com a par-
ticipação influente do PC e sua
jorça representada por mais de
5 milhões de votos.

Mitterrand. que fez sua cam-
panha procurando conquistar os.
eleitores no campo "inimigo" —-
entre a tradicional classe média
de pequenos comerciantes e pro-
dulores da cidade e da lavoura
— tornou-se, paradoxalmente, o
campeão da defesa do franco co-
mo moeda forte. E a tal ponto
seu programa eleitoral foi aus-
tero que homens como P. Paul
Schweitzer, ex-diretor do Fun-
do Monetário Internacional, rc-
solveram apoiá-lo.

Utilizando o equilíbrio c o
bom senso, segundo os observa-
dores, procurando explicar que a
aliança com os comunistas não
os exclui de participar do Go-
verno, mas colocá-los em posição
minoritária diante das outras
forças, o candidato socialista
atravessou o período eleitoral em
franca ascensão. De tal modo
que os analistas, diante das últi-
mas pesquisas e dos resultados
surpreendentes obtidos por sua
campanha em cidades tradicio-
ualmente hostis como Metz e
Strasburgo, inclusive vaticina-
ram a possibilidade não já de
uma vitória no segundo turno —
tanto contra Chaban quanto
contra Giscard — mas a pers-
pecliva concreta de ele se tornar
Presidente no primeiro turno.

Paris (ANSA-ArP-AP-UPl-.1B) —
Todas as pesquisas du opinião apon-
tam a vitória do candidato esqucrdls-
ta, françois Mitterrand, nas eleições
presidenciais da França tanto no
primeiro turno hoje (contra 11 outros
concorrentes), como no segundo tur-
no, dia li) próximo (contra Valery
Giscard IVlislainj; ou Jacques Cha-
bán-Delnuis).

Segundo sondagem do Instituto
Kranccs de Opinião Pública (IFOP),
publicada ontem pelo jornal dircitis-
ta L'Aurore e pelo vespertino gover-
nista France-Soir, Mitterrand deverá
receber hoje 45% dos votos contra
30% de Giscard D'Kstaing e 15% de
Chaban-Delmas] No segundo turno,

o candidato esquerdista baterá Giscard
DTJstaing por 48% a 44% (ou Cha-
ban-Delmas por 52% a 37%).
ARRANCADA DA ESQUERDA

Em relação à pesquisa anterior
do IFOP, que c um órgão do Governo,
Mitterrand — no primeiro turno —
avançou 3%, enquanto Giscard D'Es-
taing perdeu 1% e Chaban-Delmas,
3%. Quanto ao segundo turno, Mit-
terrand progrediu 5%, Giscard D'Es-
taing recuou 2% e Chaban-Delmas,
também 2%.

Tendo em visla os resultados das
primeiras sondagens, o candidato das
esquerdas apresentou uma arrancada
lenta, mas positiva, que leva os ob-
servadores a preverem sua vitória em
quaisquer circunstancias. Na primei-
ra pesquisa que colocou a opção Mit-
terrand ou Giscard D'Estaing, este
obteve a preferência com vantagem
de 2%.
OS INDECISOS

Acima do favoritismo de Mittcr-
rand, ressaltam os analistas, o que
influirá para dar os números finais
ás eleições francesas é a posição dos
indecisos, dos eleitores que só se dc-
finem na hora de jogar o voto na ur-
na, por isso o IFOP preocupou-se com
,suas oscilações. Os* observadores
acham que Mitterrand avançou por-
que soube agradá-los.

A última pesquisa do IFOP — so-
bre o primeiro turno — indica que os
indecisos c eleitores dos noves outros
candidatos totalizam 10%. Com rela-
ção ao segundo turno, os indecisos
são 8% na opção entre Mitterrand c
Giscard D'Estaing c 11%, entre MU-
terrand c Chaban-Delmas. Numa com-
paração com as verificações de opinião
pública anteriores, o número de in-
decisos cai progressivamente cm fa-
vor dc Mitterrand.
IMAGEM DE ESTADISTA

A tática principal das esquerdas
íoi garantir a imagem de estadista de
Mitterrand nas questões cruciais da
França e sobretudo nos pontos em que
ele seria vulnerável às criticas dos
oponentes. Alguns dos seus trunfos fo-
ram tranqüilizar o.s desconfiados (afir-
mando que o Premier não seria um
comunista) c prometer a continuidade
da política externa do Canchclcr Mi-
rhel Jobert.

A conduta do Ministro do Exterior,
de afirmação da nacionalidade fran-
cesa, tão ao gosto dos gaullistas, lem
sido amplamente apoiada e Mitterrand
com sua posição, capitalizou especial-
mente os setores que temiam que a
vitória da esquerda pudesse significar
uma inclinação "exagerada" para o
Leste, em detrimento da Europa Oci-
dental.
ME.SSMER INQUIETO

Os avanços da coligação esquer-
dista agravaram a.s inquietações do
gaullismo. O Premier Pierre Messmer
insiste na convocação de uma reunião
de todas as tendências situacionistas
para amanhã à tarde, quando serão
traçadas as coordenadas para a lula
do segundo turno.

Mas o desespero se apossou ontem
de toda a liderança gaullista diante
do fortalecimento das possibilidades
de Mitterrand conseguir hoje a maio-
ria absoluta (50% dos votos mais um),
o que dispensará o segundo turno.
Alais do que isso, a vitória da coligação
esquerdista nessas condições será o
golpe mortal no gaullismo.
ÚLTIMAS APARIÇÕES

No último pronunciamento pela
televisão (cinco minutos para cada
concorrente). Mitterrand foi sereno e
persuasivo, dentro do esquema dc
transmitir sua imagem dc estadista.
Giscard D'Estaing deu um tom técni-
<:o e familiar. Chaban-Delmas teve
uma intervenção vibrante, a seu esti-
lo.

Na sexta-feira, no encerramento
da campanha, o candidato esquerdista
foi delirantemente aplaudido por 50
mil pessoas em Toulousc, tradicional
feudo dos socialistas e comunistas.
Giscard D'Estaing adotou o método
das campanhas norte-americanas: co-
inícios rápidos c sucessivos, realizados
nos arrabaldes de Paris. Chaban-Dcl-
mas teve estrondosa aclamação em
Marselha.

Eleição provoca
queda do franco

Paris (AFP-ANSA-AP-UPI-JB) —
Os progressos constantes do cândida-
to esquerdista François Mitterrand
provocou a queda do franco nas ca-
sas de cambio e nas transações ban-
cárias. Causou também uma evasão
no mercado de capitais.

A queda da moeda francesa si-
tuou-se entre 9 c 14,2% e foi expli-
cada com o falo de que houve pre-
ferência para outras divisas, com ris-
co menor diante dos temores nos
meios bancários em relação a um tri-
unfo dos socialistas, comunistas e ra-
dicais nas eleições.

IVIitterrand, candidato socialista,
assinou programa comuni com os co-
munistas que prevê a nacionalização
de 12 importantes empresas indus-
triais, porém empenhou sua palavra
de que defenderia o franco a "qual-
quer custo" c poria fim à política de
flutuação livre adotada pelo Governo
gaullista.

Folo AFP

:;4t flfl| :3 -fl jÉ^:'' %,< -r- .''íl P '

Mitterrand usou o equilíbrio na sua. campanha eleitoral

As contradições do_>

sistema, político

Paris — "O Re! morreu,
viva o Rei." Na época da mo-
nárqula hereditária, o grito,
repercutindo nas ruas da
cidade e nos campos, simbo-
lizava a continuidade, ao
mesmo tempo, do reino e
cia famiiia reinante. Supòn-
dò-se que o Presidente da
República francês i, tal co-
mo o Primeiro-Ministro da
Grã-Bretanha ou o Presi-
dente dos Estados Unidos,
passe, a justo titulo, por um
monarca eleito, o principio
democrático não ' ermite
evitar um interregno. O pe-
riodo eleitoral mais ou me-
nos longo, segundo os paises
e as circunstancias, com-
porta sempre alguma incer-
teza, ou alguma confusão
para empregar este nome
da moda.

Confusão de natureza a
coiocar em perigo a França
ou o regime? A Nação vai
escolher um homem que,
para o bem ou para o mal,
assumirá, cl u r ante sete
anos, as responsabilidades
supremas. Deveria a classe
política impor aos cidadãos,
desde o primeiro t u r n o,
uma escolha simples, entre
dois candidatos e apenas
dois, apoiados um pela coa-
lizão da esquerda comunis-
ta-socialista, o outro pelos
três grupos unidos na
eleição presidencial de 
19G9?

ALTERNATIVAS

Antes de unir-me ao coro
das lamentações, antes de
denunciar retorno às torpe-
zas das repúblicas prece-
dentes, eu reivindico o di-
reito de refletir sem paixão
e distinguir entre as pes-
soas e as instituições.

A Constituição cia V Re-
pública estabelece um regi-
me que chamamos semipre-
sidencial c que comporá
duas expressões da sobera-
nia popular. A eleição, polo
sufrágio universal do Presi-
ciente tende à formação de
duas coalizões: E' preciso
escolher entre os dois can-
didatos que disputam o se-
gunde turno.

Cada eleitor deve preferir
um ao outro, sob pena dc
ficar fora do debate, por
conseguinte, de sair do jogo.
A eleição da Assembléia Na-
cional pelo sufrágio unino-
minai em dois turnos age
antes em sentido contrário:
ela deixa subsistir o.s anti-
gos Partidos e as clientelas
locais. Não favorece a
criação de dois Partidos no
modelo inglês. Quando mu-
to, grupos múltiplos se r?ú-
nem, de um lado e de outro,
tendo em vista o segundo
turno da eleição presiden-
ciai.

Os deputados cio centro
que deploram a divisão da
França em dois blocos co-
metem um erro de analisa.
Numa democracia represen-
tativa, os blocos só existam
na fachada: cada um deles
compreende facções diver-
sas, uns unidos em torno do
um possível candidato à
Presidência, outros em 'or-
no de uma idéia.

A esquerda apresenta um
candidato único, mas seria
preciso uma singular inge-
nuidade para acreditar que
Marchais c Mitterrand são
mais próximos um do outro
que Chaban-Delmas e Gis-
card d' Estaing. Mitterrand
não ignora a sorte qúè
os comunistas reservaram
aos soclals-democratas nos
países da democracia popu-

Raymond Aròn
lar. Os principais cândida-
tos da maioria estão conde-
nados, a menos que a es-
querda vença, a governar
juntos. Marchais e Mitter-
rand são ini m igos-as-
sociados, Chaban-Delmas e
Giscard cVEstairig, pareci-
ros-rivais. Os que condenam
com tanta altivez rivalida-
des "••ornnis. iulgam eles os
franceses incapazes de cem-
preender tal distinção?

S° houvessem se consti-
tuido na França Partidos
comparáveis aos da Grã-
Bretanha, o problema que
se comparou justamente ao
das e 1 e iç õ e s preliminares
nos Estados Unidos não
ocorreria. Do outro lado do
canal da Mancha, as elei-
ções parlamentares e presi-
dencial coincidem: as elei-
ções preliminares têm lugar
no interior de cada um dos
dois Partidos.

A disciplina tradicional
dos Partidos britânicos rc-
duz estas eleições prelimi-
nares a uma votação do
grupo parlamentar. O siste-
ma apresenta também um
inconveniente de que é tes-
temunha a situação atual.
Quando nenhum dos dois
Partidos obtém uma maio-
ria no Parlamento, a Grã-
Bretanha conhece, ela tam-
bem, um interregno prolon-
gado.

Os partidários de Cha-
ban-Delmas invocam "a ló-
gica majoritária." O grupo
mais numeroso da maioria
designaria o candidato úni-
co. Lógica irresistível se o
Partido Comunista tivesse
decidido apresentar, e 1 e
também, um candidato no
primeiro turno. Nesta hipó-
tese, Chaban-Delmas teria
provavelmente se tornado o
candidato único da maio-
ria: apresentado peia UDR,
ele teria obrigado Giscard
cfEstaíng a se retirar, pois
a pluralidade dos cândida-
tos da maioria teria dado
a Mitterrand e Marchais a
oportunidade de chegar na
frente no primeiro turno.

A partir do momento em
que Mitterrand, apoiado pe-
los comunistas, faz campa-
nha pelo Programa Comum,
o grupo mais numeroso da
maioria perde o argumento
maior, em nome do qual se
reserva o direito de reivin-
clicar o privilégio de esco-
lher o candidato da maio-
ria. Os candidatos dai por
diante devem obter o equi-
valente do que os'america-
nos chamam dc nomination

i indicação partidária).
Sem dúvida, Chaban-Del-

mas não surpreendeu nin-
guém. revelando em primei-
ro lugar ambições presiden-
ciais. A rri b iç õ e s perfeita-
mente legitimas que o.s
principais barões do gaullis-
íno tinham aprovado com
maior ou menor calcr ou
resignação. Chaban-Delmas,
contudo, não conquistou pa-
ra sua cat-sà todos os eleito-
res da UDR.

Em particular, os deputa-
dos ou os ministros mais li-
gados, ontem, a Pompidou
d o m o n stravam reservas,
apenas discretas, em re-
lação ao Prefeito de Bor-
deaux. O atual Ministro das
Finanças não viola u lei não
escrita do regime ao mani-
testar ambições presiden-
ciais, das quais nunca fez
mistério.

Em resumo, a lógica de
uni regime semipresiclen-
ciai. sem p..rtidos forlcmen-
te organizados, não exclui
a confusão atual.

Debate revela posição
de centro e esquerda

Arlcllc Chuhrol

Paris — £7/i seu último debate público tians-
mitido pelo rádio, François Mitterrand e Valénj
Giscard D'Estaing expuseram seu pensamento so-
bre alguns dos problemas da França, permitindo
ao eleitorado tirar as conclusões finais sobre os
principais candidatos à Presidência da República.

Assim, logo que começou o debate, o Ministro
das Finanças atacou: "Diga-nos, Sr. Mitterrand. o
senhor é, sim ou não, o candidato do Programa Co-
muni?"

E Mitterrand. contornando por algum lempo a
pergunta, respondeu-a maliciosamente: Quanto a
mim, não pergunto quem seja o senhor: o senhor
é a inflação: os salários baixos, as dificuldades dos
pequenos comerciantes; a ruína dos hospitais; a mi-
séria dos velhos..."

O que. acreditamos, teve o dom dc colocar Gis-
card, habitualmente lão calmo e controlado, num
estado de cólera terrível. E todo o debate se dc-
senrolou neste ritmo. O representante da Maioria
(um dos trés, pelo menos/ queria a lodo preço co- .
locar a etiqueta do colctivismo na candidatura dc
seu rival, não hesitando em brandir o espectro
sombrio dos paises da Europa do Leste, com uma
ruína provável da bela França, a prazo mais ou
menos curto, no caso de sua vitória.

O candidato da Oposição, por sua vez, referia-
se, acima de tudo, à gestão anárquica e catastró-
fica do Ministro das Finanças durante os últimos
anos, o que não pressagiaria nada de bom para os
franceses, se ele fosse eleito Presidente.

DEBATE INÚTIL

Damos a seguir, trechos do debate:
Mitterrand: Sr. Giscard d'Estuing, o senhor é

responsável pela situação espantosa de nosso pais.
Este ano teremos uma inflação de pelo menos 15%...

Giscard: O crescimento da França, desde 19Ü9
idata de meu retorno ao Ministério das Finanças)
foi o maior dc todos os paises desenvolvidos. Em
1973, fomos o país com o terceiro maior comércio
exterior do mundo, e isto ocorre pela primeira vez
em nossa História.

Mitterrand: Estou aqui para acabar com esta
lenda. Desde 1969. o franco perdeu 57':',. de seu va-
lor em relação ao marco '1% ao mesi. E falemos
de nossas exportações: são as de um pais subdc-
senvolvidos. Exportamos produtos brutos c com-
prumos produtos manufaturados. (Aplausos dos
partidários de Mitterrand c apupos/ dos amigos de
Giscard.../

Giscard — Deixe-me falar, só o Senhor fala...
Mitterrand — O Senhor fala tanto quanto eu.
Giscard — Contei a quanto se elevaria o preço

dc suas nacionalizações: 56 bilhões de francos, ou
seja o terço do valor do patrimônio francês. E o
Senhor acha que as empresas estrangeiras teriam
vontade de vir se instalar em nosso pais? Elas
iriam para os nossos vizinhos... E acha- que encon-
Irará alguém para subscrever seu empréstimo de
10 bilhões?

Mitterrand — Suas cifras são falsas. Mas. vol- ,
temos à sua gestão. E' verdade que o crescimento
do país foi grande, desde o fim da guerra mas não
graças ao Senhor. Foi graças ao progresso da téc-
nica, à taxa de natalidade, à segurança e, sobrclu-
do, ao trabalho dos franceses. Mas, estes trabalha-
dores lucraram com isto? De maneira nenhuma. A
França é rica, e só se beneficiaram com seus fru-
tos aqueles que já eram privilegiados. Em 15 anos,
os impostos sobre a renda aumentaram 250'.',. c os
das indústrias, apenas 100%... Vivemos constante-
mente num estado de crise.

Giscard — Sr. Mitterrand, constato que o Sc-
nhor ainda não me respondeu: E' o Senhor o rc-
presentante do Programa Comum? Sim? Então, cu
temo pelos franceses.

Mitterrand — Por favor, nada dc afetação dc
linguagem...

Giscard — O Senhor deu provas, nesta cam-
panha, dc um talento literário com maior frequên-
cia que eu.

Mitterrand — Não sou Flaubert' (alusão a cer-
tas confidencias de Giscard de que sonha em cs-
crever como Flaubert).

Giscard — Talvez os eleitores lhe dêem a opor-
tunidade de se tornar um, após 19 de maio...

Na sala se grila cada vez mais alto. O anima-
dor do debate tenta levar os candidatos a concluir,
mas. tentando ter a última palavra, cada um fa-
lará durante mais um quarto de hora. E ludo, de
resto, para nada, ou quase: o debate foi esquivado.
Ao fim dos SO minutos de discussão, nenhum dos
dois candidatos expôs suas intenções sobre a ges-
tão do pais, caso seja eleito.

O "balloltuge"
O sistema eleitoral francês é o do ballottage, pelo qual hí

um segundo turno, se nenhum candidato obtém maioria absoluta
no primeiro. No segundo turno, concorrem apenas os dois mais
votados no primeiro.

ELEITORES INSCRITOS

Quase 31 milhões (a Franc,,) tom população dc cerca cie 52

milhões de habitantes). •

VOTAÇÃO

Irá de 8 horas ale ás 17:

RESULTADOS

As apurações começarão ás 18 horas locais (Uh do Bra-

silia) o duas horas depois iá so poderá saber quais os dois

candidatos mais votados. Nolícias sobre isso chegarão ao Rio
¦por volta das 18 horas de hoje.

OS 12 CANDIDATOS

François Mitterrand — Coligação dos Partidos Socialista, Co-

. munista t_ Radical.

Valery Giscard D'Estaing — Apoiado pelo Partido Rcpubli-

cano independente e pelos centristas moderados de Jean le-

canuet.

Jacques Chaban-Delmas — Candidato oficial do Partido gaul-
lista, a União dos Democratas para a República.

Jean Royer — Ex-Ministro, também concorrente. da «rea

gaullista (apoiará Giscard D'Estaing no segundo turno), j
Alain Krivine — Trotskista (dará apoio a Mitterrand no dia

19 de maio).

Arleltc Lcguiilicr — Trolskista (também vai apoiar Miller-
rand).

René Dumont —¦ Candidato que defende a preservação do
meio-ambiente (também se unirá a Mitterrand).

Guy Hcraund — Fcderalista (poderá marchar ao lado de
Mitterrand).

Jean-Claudo Scbag — Fcderalista (também poderá aliar-s» i
Mitterrand).

Jean-Marie li Pen — Noofasclsla (apoiará Giscard D'Eslaino).

Dcrtrand Renouvin Monatquista nacionalista (dará apoio

posterior a Giscard D'Eslaing).

Emlc Muller — Cenlrista (lendo a unir-se a Giscard D'Ei-

laing).

T
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DTA1UAMENTE DAS 9 ÀS 22 HORAS - SÁBADOS DAS 9 ÂS 18,30 HORAS.

Sears I QUINZENA de TMTES
OFERTAS ESPETACULARES A PREÇOS AINDA MAIS BAIXOS!

25 ANOS-CADA VEZ MELHOR

»&*.

Sem Entrada
e Com As Facilidades do Crédi-Sears Total

INSTALAÇÃO
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l^ÊÊ^^^^^^ÊBÊmÊ^ÍÊ-W^^L^^^t^^^U uma visita à sua residência. ,«it por longo período. Cores: ouro, íoo^ -WLWJSP^W 9j iuz

1 NYLON MEIO OVAL - 60 x 120 cm

lllll DeCr$I159 t_FCF^ 'De'Crl"4599 O f_f t_f^

'i 
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DECORAÇÃO SEARS
GRÁTIS - Gonipleta orientação

pela nossa equipe de projetistas-
decoradores profissionais. Executa-
mos projetos c orçamentos sem
compromisso de sua parte. Solicite
uma visita à sua residência.

É "nquclo" a miiia i|ii<: n Senrn faz!

FORRAÇÃO ÁTLANTIDA LUXO 6 mm
Fio de nylon e acrílico, base em juta,
com algodão emborrachado. Durável,
resiste ao tráfego intenso. Mantém
sempre ótima aparência. Cores: ouro, Jj_ Cr$Oí>j

âbege, bavana, verde, cinza c vermelho.

FORRAÇÃO SUPER NEW SHAG 25 mm (EXCLUSIVO)
Vcludo dè nylon macio e durável, não ,_<?
estica, não enruga, não desfia. Evita
mofo e traça, fácil dc limpar com o
aspirador. Cores vivas e firmes: ou- J)e Q$ II 5ç
ro, ferrugem, musgo, laranja c azul.

FORRAÇÃO ITA CARPET NYLON 12 mm
Velurlo de nylon, fácil de limpar c
anti-alcrgico. Não solta pelos, c man-
tem a aparência dc luxo. Tonalidades pre(>o Baixo
quentes c indesbotáveis, cores: ouro, é Sears!
areia, cinza, vermelho e azulão.

FORRAÇÃO EXTRACRYL 10 mm
Fio acrílico lavável, base em juta e
látex. Macio e resistente, não solta ])e çr;j;
pelos e conserva sua aparência luxuo- ..-^
sa por longo período. Cores: ouro, ADt)9
verde, bege, vermelho, azul e cinza.

multipiso: o melhor preço da praça.
TAPETES DECORATIVOS

PÉRSIA - 60 x 120 cm

De Cr$109( Dc Cr$ Jl Jl 0«i

KIRMAN -140 x 200 cm

De Cr$459«

PELE DE CARNEIRO - 140 x 200 cm

De CrS 0199 499
Confeccionado em fio 100% nylon, muito rc- Vcludo misto: lã, rayon o nylon, macio e fie-
sislcnte, base em lona com látex. Muito boni- xível. Cores firmes e decorativas, que não des-
to, ideal para jogo de quarto, possue franja em botam. Não desfia, não encolhe» não enruga.
toda a volta. Bém macio, tem 25 mm de altura.

TAMANHO: 125x180 cm.

DeCrSUíUI, 2tltfç
TAMANHO: 140x200cm. TAMANHO: 250x350cm. i

DeCr$4:j», 3O0ç De CrS 1209, HU}

Desenho com requinte oriental, que personifi- Confeccionado em tiras de, pele tratada, macia
ca a decoração do momento. Muito bonito e resistente. Textura macia e brilhante, de apa-
durável, lã com 6mm tle espessura, base de ju- rencia luxuosa. Durável e fácil de limpar. Aca
ta e algodão. Toque aveludado, não desfia nem bamento esmerado, cores indeshotáveis.
enruga.

TAMANHO: 200x300cm.

De Cr$ 0599 888.
TAMANHO: 200x300cm.

De CrS 1299, 1111,
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DIMIKIKO DE VOLTA!
.SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCÁMOS OU REEMBOLSÁMOS!

Sears Botafogo
Praia tio Botafogo, 400
Tet: 246-4040

Shopping Center do Méier
Hua Dias da Cruz, 255
Tel.: 229-0198

Niterói
Rua São João, 42
Tel.: 722-3716

Madureira
H. Carolina Machado, 362
Tel. 390-1891.
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VEJA SÒ OVEM ESTÁ WM TAMAKAVY.

ABC - Rádio e Televisão Moform
Arno Motorádio
Bicicletas Caloi Moveis Bergamo

Bicicletas Monark Móveis Corazza

Brastemp Móveis Estofados Pacaembu-

Brinquedos Estrela Móveis Jepime

Colchões Ferpan Philco
Colorado Philips
Cônsul Probel
)3e|ta Porcelana Real

Drean Eletrodomésticos Relógios Gladius

Evadin Sanyo
Estantes Multi Forma Semer
Estofados Bom Jardim Singer
Faqueiros Hercules Tectron
Fundição Brasil Telefunken
General Electric Tonbras
Grundig Tr°í *

Jojima Zillomag
Lanofix Walita

zn WansatM
—' m " ' . *

LOJAS A nova maneira de fazer compras

f- C 0 crediário Tamakavy \

r-mmm •%
( Ba enlrega ]S das mercadorias ê y
f feita em 24 horas. //* 
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Mais uma empresa
do Grupo Silvio Santos



JORNAL DO BRASIL D Domingo, 5/5/74 Q 1.° Cndorno 25

m

Ministério da Previdência ganha
titular e estrutura em 30 dias

Brasília (Sucursal} — Além chi
criação, por lei, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, na-
da mais está decidido sobre o futu-
ro da nova Pasta, que só receberá
estrutura definitiva e designação
dc um Ministro de Estado para di-
rigi-lá dentro cie 20 a 30 dias.'

Para o presidente do INPS, Sr.
Aroldo Moreira, somente dentro de
45 dias serão conhecidas as modi-
flcações a serem introduzidas no
sistema previdenciário do pais, fi-
cando; até lá, tudo como está.
Também já estão decididos o.s dré-
ditos para organizar os novos Mi-
nistérios: CrS 70 milhões para o
Trabalho e CrS 20 milhões para a
Previdência c Assistência Social.

GEISEL COM ESTUDOS

No Ministério do Trabalho, uma
comissão criada pelo Ministro Ar-
naldo Prieto para examinar o des-
dobramento e propor nova organi-
zação administrativa já concluiu
seus estudos, tendo encaminhado
dois relatórios: um indicando op-
ções para o futuro do Ministério
do Trabalho e outro para o Minis-
terío da Previdência e Assistência
Social. Estes estudos serão levados
quinta-feira ao Presidente Geisel
pelo Ministro Arnaldo Prieto.

As alterações administrativas
nas estruturas dos dois novos Mi-
nistérios independem de aprovação

do Congresso, sendo atribuições de
competência privada do Presidente
da República. Ao Congresso coube
apenas a autorização para o desdo-
brameritó.

No Ministério do Trabalho, os
funcionários da área prevldenciária
estão confusos cem o desdobramen-
to. Há muitas indagações que pro-
cisam ser respondidas, como por
exemplo, onde irá funcionar a no-
va Pasta. Por quanto tempo con-
tlnúará asregada ao prédio do Mi-
nistério do Trabalho? Todas essas
p.-eoeupações serão dissipadas de-
pois que o Governo nomear o novo
Ministro da Previdência.

Das nove entidades que passam
a se vincular ao Ministério da Pre-
vidência, sete são do Ministério do
Trabalho e duas — a Central de
Medicamentos e a Funabem — vêm
da Presidência da República e do
Ministério da Justiça. As outras se-
te são: INPS, Funrural, Ipase, Sasse.
LBA, Fundação dos Garimpeiros e
Fundação Abrigo Cristo Redentor.

O objetivo do Governo é rces-
trútúrá-las com base nos estudos
desenvolvidos pelo grupo-tarefa do
Ministério do Trabalho e pelos as-
sessores especiais do Palácio do Pia-
nalto. A Fundação de Assistência ao
Garimpeiro, deverá desaparecer e
suas funções serão assumidas pelo
Funrural. O mesmo ocorrerá com o
Sasse, que passará seus serviços ao
Ipase.

Nota-se, dessa forma, que o des-
dobraniento do Ministério não im-
plicará o desdobramento de recur-
sos, mas a concentração através
da fusão ou absorção de entidades
prévidenciárias. O Funrural ganha-
rá mais autonomia, perdendo sua
característica de fundo (que atual- .
mente responde por uma receita
anual estimada em CrS 3 bilhões)
para se institucionalizar como au-
tarquia, a exemplo do INPS ou
Ipase.

Dentre todos, o INPS continua-
rá a ser o organismo principal, com
123 mil funcionários responsáveis
pelo atendimento de 40 milhões de
segurados e 3 milhões de pensio-
nistas. Sua disponibilidade orça-
mentária deste ano está estimada
em Cr$ 28 bilhões, quase 60% do
orçamento nacional.

No .Ministério do Trabalho tam-
bém haverá modificações importan-
tes, além da transferência para o
Ministério da Previdência de sete
entidades que lhe são vinculadas.
Dentre essas alterações, a mais im-
portante é a criação do Departa-
mento Nacional dc Inspeção do
Trabalho, que terá função orienta-
dora e normativa no campo da hi-
giene e segurança do trabalho.

Ao Ministério do Trabalho con-
tinuam ligados os conselhos fe-
derais das 18 categorias profissio-
nais, além da Fundação Centro de
Segurança. Higiene e Medicina do
Trabalho, Senai, Senac, Sesi e Sesc.

Ex-pracinlia
festeja
a Vitória

Com a coloca-ão de uma
coroa de flores no Túmulo
do Soldado Desconhecido,
no Monumento dos Praci-
nhas, e desfile de escolares
em frente ao busfo do Ma-
rechal Mascarenhas de Mo-
rais, na Praça'das Nações,
em Bonsucesso, a Asso-
ciação dos Ex-Combatentes
do Brasil deu prossegui-
mento às comemorações da
Semana da Vitória.

Às solenidades estiveram
presentes o Marechal Cor-
cleiro de Farias, o Coronel
Milton Correia de Andrade
Melo, presidente da Asso-

• ciação dos Ex-Combatentes
— Seção Guanabara; o Ge-
neral João Bina Machado;
o General Plínio Pitaluga,
presidente do Conselho Na-
cional dos Ex-Combatentes;
o Tenente-Coronel Matoso
Mato, administrador do Mo-
numento, e o Senador Ben-
jamim Farah.
ASSINATURAS

No Monumento dos Praci-
. nhas depois da colocação da

coroa de flores, as autorida-
des presentes colocaram
suas assinaturas no Livro
de Honra do Monumento c
em seguida visitaram os tú-
mulos dos pracinhas.

Na Praça das Nações, em
Bonsucesso, onde está o
busto do Marechal Masca-
renhas de Morais também
foi colocada uma coroa de
flores, além dos desfiles dc
escolares.
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Rua Maria Angélica, 114
Entre Lagoa e Jardim Botânico - em
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A Lagoa e o Jardim Botânico
vivem um amor puro e fraterno, bem
próximos um do outro.

Mas é em frente a pracinha que
eles se encontram, reunindo suas
melhores qualidades: classe,
paisagem, tranqüilidade e o ar mais
puro da cidade.
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A vista é permanente para a
Lagoa. Veja!

Os bons ares do Jardim
Botânico circulam livremente.
Respire!

E lá, tudo é propício para seus
filhos crescerem alegres, livres e
sadios. Dê a pracinha para eles.

Além de tudo, os apartamentos
são completamente indevassáveis.

É neste trecho privilegiado que
está sendo plantado o Edifício Campo
de Lírios, como novíssima
alternativa na zona sul.

O prédio é sobre pilotis, bem ;
no centro de terreno arborizado,
esbanjando intencionalmente os
33 metros de frente.

Enfim, é tudo aquilo que jovens
casais enamorados sonharam
construir um dia.

Talvez numa pracinha .igual a
essa, onde a Lagoa e o Jardim
Botânico se encontram.

Lembrarse?

Incorporação c Construção:

C À M PA
Financiamento:

E viva neste apartamento.
Living, sala de jantar,
3 quartos (1 suite), 3 banheiros
sociais, dependências ¦
completas de empregada,
copa-cozinha.
Vaga de garagem incluída no
preço (.2:' vaga opcional).
Playground e salão de festas.
Acabamento do mais alto nível:
esquadrias de alumínio anodizado na
fachada - mármore, jacarandá, cristal
blindex no hall nobre.

Preço a partir de
350.000,00
Sinal: 7.560,00
Escritura: 15.120,00
Mensal durante a construção: 1.760,00
Nas chaves: 24.637,50
Mensal após as chaves: 4.190,69
Financiamento em até 82 meses.
Área Real: 155,00

y?\1edifício Campo de lírio/
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Planejamento c Vendas:
¦ CRECI 95

OD JÚLIO BOGORICIN
SEDE: Av. Rio Branco, 156 • 8°andar- tels.: 232-3428 - 222-8346
LOJAS:
Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 1135 - tels.: 287-4003 - 267-4298
Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 586 - tels.: 256-9396 - 256-9397
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Centro:
Tijuca:
Méier:
Niterói:
Petrópolis:

Av. Rio Branco, 156 loja 18 - tels.: 252-2989 - 224-0774
Rua Conde de Bonfim, 429 - tels.: 268-9262 - 238-9522
Rua Dias da Cruz, 380 - tels.: 249-3758 - 249-8765
Praia de Icarai, 177 - tels.: 722-6180 - 722-3063
Praça D. Pedro 11, 18 -tel.: 42-5412 ^^./LfcM.
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Pão que se consome
mistura de muito

*»

Bis-iàgãs quo deveriam ter 280 gra-
mas pesam apenas 227gi pão rraneès de
37 e 38 gramas é vendido como tendo
50g, nas padarias c confeitarias. Depois
de ser lesado no peso, o carioca, como to-
do brasileiro, consome um alimento po-
bre cm proteínas, refletindo não apenas
a insuficiente produção nacional de tri-
go e a necessidade das misturas de ou-
trás farinhas, como a baixa extração dos
grãos do cereal.

Da mesma forma que nenhuma fis-
cali-iicão c feita para se saber se os pe-
sos de 50, 100, 150 e 280 gramas corres-
poiulcm ao chamado pão francês e aos
três tipos de bisnagas ip*;uena, média
c grande i, não sc faz também, nem
eventualmente, o controle de qualidade
dos produtos postos ã venda. Alguns
pães, por sua coloração, escura e mau
cozimento, demonstram conter excesso
dc farinha de milho e mandioca.

Apenas acordo
Junto ãs caixas registradoras ou em

algum local visível ao público, os panili-

cadores cariocas — são cerca de 2 500
padarias c confeitarias — afixam as ta-
b.ltnhas dos pães, com o peso e o respec-
tivo preço: 50g (pão francês), Cr$ 0,17;
lOOg, Cr$ 0,25 (este peso só existe na ta-
bela, pois os panlflcado.es não o fabri-
cami; 150g, CrS 0.50 c 280g, CrS 0,78,

Uma rápida pesquisa serviu para dc-
monstrar que, na maioria dos casos, os
pesos não atingem o indice determinado
num acordo de cavalheiros entre a Sunab
e os panlflcadores. Portarias anteriores
estabeleceram uma queda de peso de até
5%, num lote de 10 unidades, porém, no
momento, nenhuma portaria existe para
fundamentar os autos de infração da fis-
calízação ou obrigá-la a agir vez por ou-
tra.

Os consumidores, em decorrência da
falta de fiscalização, adquirem pães sem
o peso anunciado, sendo raros os casos
em que há ultrapassagem de gramas. Nu-
ma pésagèm feita no Instituto de Pesos
e Medidas, da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, a metrologista Maria de Fá-
tima Albuquerque encontrou os seguintes
índices:

Pesos Exigidos
Padarias

c

Confeitarias

50 s 100 g* 150 s 280 g

Padaria e Confeitaria Arpoadpr 45,13
(Copacabana)  43,32

Panificação Humaitá 38,31
(Largo do Humaitá)  37,97

Panificação Mackenzie
(Méieri 

Panificação Santa Rosa
i Méieri 

Padaria c Confeitaria Cachoeira
iLinsi

Confeitaria Santa Carolina
(Lins*

Casas Sendas
(Rua Dias da Cruz, 3711

Pesos Encontrados

128,69
134,72

114,71
109,80

227,73

57,29 142,98 278.35
. 54.09 _____

4184 159,89
. 55.27 —

40.99 154,03 290.94
. 46,74 _____

151,24 —
141,43 —

55.41 150.02 276.90
V-. ¦ 52 62 —

A inexistência dc dados em algumas
colunas reflete a irregularidade da ofer-
ta dos diferentes pesos durante todo o
dia. A coleta dos pães pelo JORNAL DO
BRASIL se deu entre 7h30m e lOh. no
Méier e Lins iZona Norte 1. e entre lOh
30m e 12 horas, no Humaitá e em Copa-
cabana (Zona Sul). A coleta de pão
francês foi feita numa mesma quan tida-
dc — dois para cada estabelecimento —
tendo em vista sua grande eomerciali-
zação. Os bares o compram por CrS 0.17
e o vendem por CrS 0,25, sem manteiga
ou simples, mas com um inexplicável lu-
cro de 50%.

À mistura
A qualidade dos pães à vend:' pode

ser avaliada, principalmente pe':- tato
-- à parte externa do pão com excesso dc
farinha dc fubá ou de raspa de mandio-
ca é áspera c granulosa — e pela obser-
vàção da cor, que às vezes é escura, além
do normal.

Pela legislação em vigor, "os mo-
inhos adicionarão, obrigatoriamente, á
produção de farinha de trigo destinada à
panificação, 2% de farinha de raspa de
mandioca e, facultativamente, até mais
3*7c dc quaisquer outras farinhas panifi-
caveis, de produção nacional, apropria-
das para consumo humano e aprovadas
peios órgãos competentes do Ministério
da Agricultura.

— Quando a farinha dc trigo se des-
finar ao fabrico de massas c biscoitos do
tipo popular, será admitida a mistura
de até 10'. de quaisquer farinhas apro-
piladas para o consumo humano, diz

ainda a Portaria n? 32, dc setembro dc
1973.

S.gundo os técnicos da Sunab, a adi-
ção de farinhas panificáveis ao trigo dc-
corre da necessidade de colocação da
produção da raspa de mandioca, atual-
mente custando CrS 36,00 por saco de 50
quilos.

Admitem que a mistura feita pelos
moinhos, cm número dc 200 em todo o
país, pouco representa como economia de
divisas, uma vez que boa parte do con-
sumo anual de trigo — este ano é da
ordem de 4.2 milhões de toneladas métri-
cas' - - é feito em sacos de um <¦ cinco
quilos, ou seja, farinha pura, sem qual-
quer mistura.

No sentido de preservar a qualidade
do pão, a Sunab estabelece que a fari-
nha dc raspa de mandioca adicionável
à farinha de trigo deve ter, no máximo,
3rr. de acidez; 1,8% de cinzas: 12% de
teor de umidade; cor branca, branca
pintada, creme claro ou creme escuro,
resíduos cm peneira nove 11 600 malhas
por centímetro quadradoi, 2,5%.

Baixa extração
E' da ordem de CrS 300.00 o subsi-

dio dado pelo Governo brasileiro a cada
tonelada de trigo consumida no pais.
Enquanto o trigo em grão c vendido aos
moinhos a CrS 734,00 por tonelada mé-
trlca, o produto nacional custa CrS 
750,00, e o importado, CrS 1 100,00 (lc-
vando-se em consideração a cotação
atual, cm torno dos 155 dólares por to-
ncladai.

Este ano, o consumo estimado de
trigo é de 4,2 milhões de toneladas, po-

_____;'_T'* 
^^^^___L___ ^ ' ^'¦^¦tfi-aWlHfl ''"m£Hot1|PA

mm0im^ mmmm'^'^^lm\ mW'
_¦ ¦> * mm\ ^r^ H í W*j_fBfS__£fl_____H__ 'j_______.Hr 1 JK * i f #l^;

Bn&_ __L <__! '¦ S »-.'S|
___ _B -i__f yy y**® ~r - „., -fi _»?«-

Ht&jjgQHL^fl _^___b*Ü -w V _¦ __T _-__! _-_-_r__________
^¦pjs? *^^^:**-^-^-.^l3IBpP^ 'j-j-*-*i-t*M-B JKtt^—B

____________¦ _________¦! ___K * ..- ¦ «1 _ã___fa_»£ ^tt-B
___bÍ^:'' Èíffi'''''' '*: jÊÉÈ^Ê ___B^__a_-___

______ . -_-_-_-•_. TTT^WB ___'';^M-
______________________N^__R_£3vw__'^-f*- _____í__fl ________w»^v**'^ fli mr' i-" iK3f_3 íÇ" _E_____»____ ___K|i- *? H£^KH_B_y_^^3___H__K_t3__-i

hoje no Rio é uma
poucas proteínas

lflH_______r d& ¦v*$'y*'A ¦, '.í^^BBw!_^h_iÍ^_________I B-j-M H_---!^i-^

_-_-_-__-u_-^^^*-^_"" _____?Mffi5_fití__-^^-^__?A. ¦fi'*í>:'£\?<¦¦'¦'¦ ''<i)£'--y'-m' *'___________l_8__!_____í__JÍ_?'v^ W_r____a__P__»__6^_____^^*í____Hi^^_-___t.WKÊ^Sk^^.a <__ÍH^i^ifeT\lí^-S>t*y(f*fc. ¦ *í'»í;¦-^r^'fl:5,w .'i^^QI Vr^C') _r/_____»__ W_«.JP____r jÉBP* ^tf^^tt*

As autoridades têm instrume7ital para ver que o pão acusa peso baixo

rém. a produção nacional é calculada
(sem otimismos) em 1,5 milhão de tone-
ladas. Poderá chegar aos 2,5 milhões dc
toneladas, se forem efetivadas as medi-
das de estimulo (créditos, melhores pre-
ços mínimos, mecanização da lavoura e
fertilizantes i, anunciadas pelo atual Mi-
nistro da Agricultura, que vê "no au-
mento da produção de trigo uma fór-
mula de economizar dólares".

No entender do químico. Gunthcr
Pape, do Centro de Tecnologia Agrícola
e Alimentar, da Embrapa lEmpr.esa Bra-
sileira de Pesquisas Agropecuárias i, uma'
forma de economizar divisas e elevar o
teor proteico da farinha de trigo — is-
to enquanto não atingirmos a auto-su-
ficiência na produção. Íaz questão de
frisar — seria aumentar a extração do
glúten do grão de trigo.

•— Hoje a extração oficializada não
ultrapassa os 78%. porém, poderia che-
gar aos 85^,. Sou apologista de um pão
sem misturas. A elevação da extração •
seria importante para se evitar a adição
das outras farinhas e os 7% decorren-
tes dela implicariam numa economia de
divisas em torno do.s 42 milhões de dó-
lares (CrS 268 milhõesi, pois de xaria-
mos de importar cerca de 280 mil tone-
lacias ao preço de 150 dólares cada..

Os técnicos da Sunab ligados ao
trigo, no entanto, acham que o produto
importado do Canadá e Estados Unidos,
juntamente com o nacional, é de padrão
baixo ou standard, não comportando
maior extração.

Pesquisas
Enquanto o Brasil não atinge a au-

to-suficiència — o que poderá ser con-
seguido a médio prazo, tendo em vista
a programação de diversificação de áreas
plantadas e aumento da produtividade
das áreas tradicionais do Sul do pais —
a escassez de trigo, que o obriga à im-
portação deste cereal, tem levado o Cen-
tro de Tecnologia Agrícola e Alimentar
a pesquisar sucedâneos para a farinha
panificável,

— Tem-se lançado mão de produtos
de origem tropical c de larga produção
no pais, afirma o químico Gunthcr Pa-
pe. Temos feito ensaios com farinha dc
raspa de mandioca, amido de milho, fé-
cuia de mandioca, farinha de batata in-
glesa, de batata doce, dc soja, de peixe,
de pinha, de trigo sarraceno e de sor-
go, para citarmos apenas os mais im-
portantes, dada a maior facilidade de
produção.

Em suas experiências, o técnico tem
dado ênfase especial aos derivados de
mandioca, dc sorgo, trigo sarraceno e
milho. A farinha de mandioca seria o
produto mais adequado para a adição
ao trigo para panificação, mas devido

ao seu baixo teor de proteína ipredo-
minam os carboidratosi, deve-se proce-
der a uma compensação, adicionando-se
farinha de soja, altamente protéica.

Diz o Dr. Pape que o assunto no
CTAA foi considerado praticamente es-
gotado, diante das inúmeras experiên-
cias que se têm feito com a.s matérias-
primas enumeradas, desde 1966, com re-
sultados satisfatórios.

As pesquisas mostraram que o pão
(produto final) não se altera organole-
ticamente l aparência, sabor e textura i,
após a adição ao trigo do.s seguintes pro-
dutos, nas proporções indicadas: farinha
de raspa de mandioca 10% io máximo
permitido pela Sunab é de 2%i; fubá
de milho, 10%; fécula de mandioca, 15'í;
amido de milho, 15CÂ ; farinha de soja,
4%; farinha de sorgo, 12%; farinha de
trigo sarraceno, 12S.

Ou ainda: farinha de pinha, 10'., :
farinha de batata-doce, 6c;: farinha clc
batata-inglesa, 6';;, e farinha de peixe,
3r;. Esses Índices — frisa o químico —
podem variar dentro dc determinados li-
mites. dependendo da qualidade da fa-
rinha de trigo.

— Uma farinha mais forte compor-
ta mais carga do i ue uma farinha de
trigo fraca. E' evidente que estes níveis
de mistura podem ser muito mais clc-
vádos, mas a qualidade do pão sofre sen-
sivelmente. a não-ser que se mude o
conceito de pão i feito de trigo t. Lembra
o Sr. Guiuher Pape que já se conse-
guiu fazer pão sem qualquer quantida-
de de farinha de trigo, da mesma for-
ma que foram feitas substituições totais
dc trigo por milho na fabricação de ma-
carrão, eom absoluto sucesso.

Mostrando os vários equipamentos
utilizados nas pesquisas — fornos, fari-
nógrafos e balanças de precisão — o téc-
nico ressaltou que "foram realizadas em
decorrência da necessidade de se impor-
tar menos trigo e para aliviar a super-
produção eventual do.s sucedâneos, como
ocorre com a raspa dc mandioca.

A adição de vários tipos de farinha
ao trigo poderia ser altamente económi-
ca, tendo em vista o seu baixo custo no
mercado nacional — a exceção só é fei-
ta à farinha de soja — e a facilidade
de produção em quase todo o pais, com
90% de áreas tropicais.

Reconhece o Sr. Gunther Pape que
a procura de sucedâneos para o trigo é
uma solução paliativa, "da qual devemos
nos afastar. Devemos nos dedicar "inten-
samente ao cultivo do trigo, pois temos
enormes áreas com potencial de produ-
ção. E os técnicos do Ministério dc Agri-
cultura já conseguiram produzir, por
cruzamento, variedades clc trigo de ex-
celente qualidade, algumas iguais c ou-
trás superiores ao trigo que estamos im-
portando de vários paises."

Técnicos condenam aditivo
químico no leite mas falta
de pesquisa impede deha ia

Belo Horizonte (Sucursal) — Embora' o coor-
denador do 2? Curso Nacional de Treinamento em
Leite e Derivados, encerrado no iim desta semana
nesta Capital, onde se realizou sob cs auspicios da
FAO, tenha admitido que em princípio todo aditivo
químico introduzido no leite é condenado por pre-
judicar a saúde do consumidor, o tema não pôde
ser discutido amplamente durante o encontro.

E não pôde porque, segundo o professor Ronon
Rodrigues, da Universidade Federal de Minas Ge-
rais e um dos encarregados de expor o tema, "a ab-
soluta carência de pesquisas a respeito entre nós
obriga-nos sempre a dar respostas abstratas quan-
do tentamos fixar as verdadeiras características
sanitárias dos produtos lácteos nacionais".
EFEITOS

Para o professor Ronon
Rodrigues, "é a água oxige-
nada, apesar das limitações
quanto ao seu emprego, o
aditivo mais aceito, no pais,
como conservador químico."
Embora admita que "exis-
tem ainda dúvidas sobre
sua possível ação tóxica
quando introduzida no leite
e produtos lácteos, já que
pesquisa de Dustin & Gom-
pei, realizada em 1949, revê-
lou que a água oxigenada
provoca uma diminuição de
figuras mitósicas normais
do intestino do rato, além
de ser causa de mutações
em alg li n s microorganis-
mos."

— Dessa forma —- acres-
centou — não se deve dar
como demonstrada a ino-
cuidade da água oxigenada,
necessitando-se de maiores
pesquisas para uma tomada
de posição referente ao as-
sunto.

Segundo ele. "o leite tra-
tado com água oxigenada
em concentrações habituais
não conserva o menor .sabor
desagradável", não sendo,
portanto, pressentida. Expe-
riências feitas até hoje acu-
saram leve diminuição do
vaior nutritivo do leite
quando processado com a
água oxigenada, sendo que
sua presença afeta conside-
ravelmente o teor de vita-
mina C. "fato de pouca im-
portancla, visto que o leite
não é boa fonte dessa vita-
mina."

— A concentração de
lactose em leites tratados
com água oxigenada — ex-
plica o Prof. Ronon Rodri-
gues — é menor que em lei-
tes não tratados, e alguns
aminoácidos, como a cistei-
na, a cistina, a metionina,
a tirosina e o triptófano são
sensíveis à ação desse ageii-
te inibidor.
ADIÇÃO INADMISSÍVEL

O emprego de agentes
inibidores no leite c nos
produtos lácteos é um pro-
blema muito discutido, me-
recendo destaque por parte
da FAO. que em 1957 orga-
nizou uma reunião de peri-
tos de vários países para
tratar unicamente do as-
sunto.

Na maioria dos países, a
adição d e conservadores
químicos é prática inadmis-
sivel porque a conservação
do leite e dos produtos deri-
vados deve ser feita me-
diante a melhoria dos mé-
todos de produção e elabo-
ração, pois "sendo o leite c
derivados alimentos funda--
mentais, nào devem contei*
esses agentes."

O professor Ronon Rodri-
gues explica que "entretan-
to, alguns autores nacionais
opinam que o emprego ti"
agentes conservadores é

permissível em certas con-
dições, sobretudo nos paises
de clima quente, que. como
o Brasil, ainda não tiveram
suficientemente desenvolvi-
da a sua indústria leiteira."

— Esses métodos, no en-
tanto, não devem represen-
tar obstáculo paia a pro-
dução de leite puro e limpo,
pois as únicas melhorias
verdadeiras e permanentes
na indústria leiteira são as
conseguidas mediante a

¦ produção e fabricação com
higiene e limpeza.

O emprego dos agentes
inibidores químicos, segun-
do cie, somente poderá ser
efetuado, portanto, "como
recurso para resolver si-
tuações difíceis e como so-
lução provisória para pro-
dutores localizados em re-
giões quentes, até que- se-
jam melhoradas as con-
dições de higiene."

Dentre as principais subs-
tancias inibidoras, podem
ser citadas os antibióticos,
compostos quaternários clc
amúnio, formol, hipoelori-
tos. bicroirmtos. carbonates,
menadiona. extratos vege-
tais, oxigênio a pressão,
pesticidas, água o>*'~enada,
clcropiorina (rnicíolisina) e
outros.
CHOQUE ALÉRGICO

A presença de antibióti-
cos no leite — essenci-al-
mente a peniciiina — pode
desempenhar o papel impor-
tante na sensibilização de
coletividades humanas, co-
mo no aparecimento de sin-
toma de choque alérgico
nas pessoas afetades. Blan-
ton e Blanton descreveram,
em 1953, um caso represen-
tativo:

— Um paciente, após sub-
sequentes doses de penicili-
na, desenvolveu tamanha
reação ao medicamento que.
pela simples aproximação
ao ambiente cie drog-arias,
oncle havia manipulação de
comprimidos cio composto
químico, sofria reações as-
mátieas que só cediam após
injeção de adrenalina.

O emprego de formol. su-
gerido no pais por alguns
aimorés nacionais (na dosa-
gem l:20 000i. além de tra-
zer as desvantagens reco-
uliecidaj nos conservadores
em geral, segundo o profes-
sor Ronon Rodrigues, "dimi-
nui a solubilidade da casei-
na, tornando o leite de di-
gestão mais difícil, princi-
paimente quando presente
em teores mais ele**ados."

— Já os carborratos ou bl-
carbonates, apesar de não
serem inibidores isão adi-
cionados com a finalidade
dc encobrir o estado de con-
servação do leite i neutrali-
zam o'ácido lático à me:'ida
qu sc vai formando, tro-
c a n d o profundamente a
compo.-ição natural do leite.

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS COPEG S.A

LETRAS DE CÂMBIO COPEG
INVESTIMENTO GARANTIDO

Rua Melvin Jones, 5 - 27e andar ou nas agências do BEG

NOTURNO

CASA GARSON RECEBE 0
GALO DE OURO PHIUPS

Em grande almoço no restaurante Mesbla, a Casa Garson, na pessoa de

seu Presidente Dr. Abraham Garson, foi homenageada pelo Diretor da Philips

do Brasil, Sr. Garibaldo Muoio e pelo Sr. Raimundo Ribeiro, gerente desta em-

presa na Guanabara. A foto registra o momento em que estava sendo entregue

o troféu Galo de Ouro Philips. A Casa Garson fez jus ao -troféu por ter sido o

revendedor mais promocional no ano de 1973 e o que apresentou o maior índice

de crescimento na venda dos Produtos Philips na Guanabara.
ip

PAULINHO
PINHEIRO
-Especial-

Terça-feira, às 1 1 da noite.
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Quandt anuncia que Governo
deseja melhorar rádio e TV

Brasilia (Sucursal) — "O Governo
so preocupa em adotar providências que
provoquem melhoria do nivel dos pro-
gramas, dc modo que a televisão e o rá-
dio cumpram efetivamente com as fina-
lidades básicas de educar, divertir e in-
formar", afirmou o Ministro Euclides
Quandt dc Oliveira, na mensagem come-
moraliva do Dia Nacional das Comuni-
caçoes.

Km homenagem ao dia de hoje, o
Ministro das Comunicações fez um ba-
lanço sucinto do desenvolvimento do se-
tor nos últimos 10 anos, revelando o pru-
pósito de estimular as iniciativas que vi-
sem a formação de pessoal especializa-
do, em todos os graus, principalmente no
nivel médio, considerando que a falta dc
recursos humanos é, hoje, um dos maio-
res problemas com que se defrontam as
telecomunicações no Brasil.

Mlénsagem

E' a seguinte, na integra, a mensa-

gem do Ministro Euclides Quandt de Oli-
veira, dedicada ao Dia Nacional das Co-
municações.**0 crescente progresso verificado no
setor das comunicações e a sua decisiva

participação no processo de desenvolvi-
mento implantado no pais pela revolu-
ção de março de 1964 fazem com que a
data de hoje, quando comemoramos o
Dia Nacional das Comunicações, tenha
um especial significado para todo o povo
brasileiro.

Há 10 anos atrás, as comunicações
no Brasil estavam entregues à própria
sorte. Não existiam planos de expansão
nem recursos disponíveis. A espera de
uma simples ligação telefônica podia du-
rar horas ou dias e a instalação de um
aparelho telefônico era apenas uma es-

peranca que se arrastava ao longo dos
anos. Muitas eram as razões apresenta-
das. mas o resultado, um único*, o Bra-
sil não dispunha de um sistema de tele-
comunicações.

Com a nova mentalidade implanta-
da rio pais, e a firme intenção dos Go-
vernos revolucionários de resolver os

problemas nacionais — o setor das co-
municações recebeu a necessária atenção.

Uma continuidade administrativa e

de metas permitiu a implementação de

planos, a princípio restritos, mas pro-
gressivamente mais completos, que pro-
porcionariam a montagem de uma es-
trutura legal e a configuração e execução
de um sistema básico* de telecomunica-
ções, de modo que o desenvolvimento al-
cançado nos últimos 10 anos superou em
números tudo o que já havia sido íeito
no país em toda sua História.

Contudo, o acentuado progresso
não conseguiu compensar as várias dé-
cadas de atraso e sabemos que ainda há
muito o que fazer no .setor das comuni-
cações, para que ele chegue a um está-
gio aceitável em relação ao progresso
global do pais. Para iso, o segundo Pia-
no Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, para o período 1975-11)79,
em fase adiantada de elaboração, visará
prover o setor com meios e programas
que permitirão, a médio prazo, o desen-
volvimento desejado.

Na área das comunicações públicas,
a Telecomunicações Brasileiras S.A. —
Telebrás, conta hoje com subsidiárias e
associadas em todas as unidades da Fe-
deração, que vem executando um plano
integrado de expansão e operando servi-
ço.s de telecomunicações em âmbito in-
ternacional, interurbano e local. O pia-
no em andamento permitirá excepcional
progresso e tem como meta, para o ini-
cio da próxima década, uma rede urba-
na totalizando 10 milhões de telefones
no país. Hoje, contamos apenas com qua.
se 2,5 milhões de aparelhos instalados e
mais de 100 cidades estão servidas pelo
DDD — Discagem Direta a Distancia.
Devemos crescer quatro vezes. As aplica-
ções financeiras da Telebrás, no exerci-
cio de 1973 atingiram quase 2 bilhões e
500 milhões e, no corrente ano, o gru-
po liderado por aquela empresa investi-
rá um total de CrS 8 bilhões e 500 mi-
lhões.

No setor postal, a transformação do
antigo DCT em empresa, concomitante-
mente com a introdução de mentalidade
de horizontes mais largos, permitiu a
adoção dc novos procedimentos operado-
nais. resultando numa considerável me-
lhoria dos serviços. Com a próxima cria-
ção de uma empresa para controlar e
executar os serviços telegráficos, a sc-
rem desmembrados da ECT e da Embra-
tel o.s esforços serão concentrados nos
Correios, que continuarão a ser aperfel-
coados dc modo a atingir a eficiência
desejada. Acha-se em execução um pro-
cesso de treinamento intensivo, que já
atingiu cerca de 75?'-** do total de ser-
vidores da empresa. Pretende-se, igual-
mente, ampliar e modernizar as agências
postais, postos e balcões do Correio em
todo o país, hoje em número de 6 150,
bem como a implantação de novos cen-
tros de triagem de correspondência com
processamento mecanizado.

O plano cie expansão dos serviços dc
telex, que ampliará dc 4 200 para 16 900
o número de terminais espalhados por
todo o país, está em plena execução.

No setor de radiodifusão sonora, tem-
se dado grande incentivo á instalação de
emissoras de ondas tropicais e frequen-
cia modulada, sistemas que abrem campo
totalmente novo, tanto para as conces-
sionárias como para os fabricantes de
equipamentos. Ao mesmo tempo é assa-
gurado ao usuário um serviço de mais
alta qualidade. Quanto á televisão, pro-
cura-se levar a um maior número de bra-
sileiros o mais moderno meio de comu-
nicação, estendendo-o ao interior do
pais. Ao mesmo tempo, preocupa-se o
Governo em adotar providências que pro-
voquem melhoria do nivel dos progra-
mas, de modo que a televisão e o rádio
cumpram efetivamente com as finalida-
des básicas de educar, divertir e in-
formar.

E' nosso propósito estimular as inl-
ciativas que visem à formação de pes-
soai especializado, em todos o.s graus e
principalmente no nivel médio, conside-
rando que a falta de recursos humanos
é, hoje, um dos maiores problemas com
que se defrontam as telecomunicações no
Brasil.

5 de maio, Dia Nacional das Comu-
nicações, evoca o nascimento do Maré-
chal Cândido Mariano Silva Rondon, o
insigne desbravador que, esquecido de si '

mesmo, devotou-se inteiramente à tare-
fa de unir os mais remotos pontos desta
grande nação através das comunicações
telegráficas. Nos dias de hoje, quando
nas áreas mais difíceis e inóspitas se im-
plantam novos e mais sofisticados siste-
mas de telecomunicações, já lá se encon-
tra o marco da passagem do grande pio-
neiro os postes das linhas telegráficas.

Aquele extraordinário brasileiro en-
frentou as dificuldades de um tempo em
que a técnica, tímida, não oferecia os
recursos de nossos dias, o que faz avultar
a importância de sua obra assim como a
responsabilidade dos que detêm, agora,
a tarefa de prosseguir aquele precioso e
anônimo esforço para que o setor das
comunicações acompanhe o processo de
desenvolvimento global do Brasil."

Pron lei treina

O Programa Nacional de Teleduca-
ção — Prontel — realizará, a partir do
dia 6 deste mês, na Casa Nossa Senhora
da Paz, o treinamento em tecnologias
educacionais, iniciando, assim, seu Pro-
grama de Treinamento e Qualificação de
RecLirsos Humanos, destinado exclusiva-
mente a elementos com experiência na
área, já selecionados.

O curso objetiva prover as entidades
de teleducação de pessoal conscientiza-
do para os problemas e carências do se-
tor e capacitado para sustentar um pro-
cesso de modernização administrativa in-
tegrada, abrangendo treinamento em ser-
viço, seminários e cursos regulares de
formação em nível de graduação c pós-
graduação.

DIARIAMENTE DAS 9 AS 22 HORAS - SÁBADOS DAS 9 AS 18,30 HORAS.
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IMPORTADO
PNEU CINTA DE AÇO
único no Brasil

segurança excepcional
quilometragem insuperável
economia global

Aço - a última palavra na fabricação de pneus.
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Sears BOTAFOGO - Praia de Botafogo, 400 - Tel. 246-4040

BOUCLÊ DE LÃ p/forração 72,00 m2.

NYLON p/forração (6 mm) I 03,50 m2.

NYLON p/forração (10 mm) '. I I 7,00 m2.

SUPER NYLON (15 mm) I 35,00 m2.
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CENTRO: R. 7 de Setembro, 186 - Tel,: 221-3313
TIJUCA: R. Conde de Bonfim, 41-B - Tel.: 254-3244
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 135-A - Tel.: 237-7556
MEIER: R. Hermengarda, 131 C e D. - Tel.: 249-8355

Casa tos tapetes
CENTRO: Av. Gomes Freire, 559 - Tel.: 232-8385
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 194 - Tel.: 236-5766
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 194 - Loja i

SHANTUNG (várias marcas) de 37,50 por 30,00

TAFETÁ DE ALGODÃO LISO de 35,00 por 28,00

TAFETÁ BORDADO  de 37,50 por 30,00

CETIM DE ALGODÃO  de 44,00 por 35,20

VELUDOTABACOW  de 120,00 por f?6,00

LINHOS (todos os tipos) a partir de I 6,00

CORTINAS PRONTAS  296,00

TECIDOS PARA ESTOFO COM 25% DE DESCONTO

TAPEÇARIA

CRUZEIRO
TIJUCA: R. Conde de Bonfim, 519 - Tel.: 268-5967
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 316 -
Tels.: 255-4559 e 255-1769
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insito no Centro reclama solução nova
São muitos os caminhos que levam

ao centro da cidade. Mas Iodos está'
congestionados pela convergência qua-
sc simultânea de 80 mil veículos. Um
número atual que tende a crescer fc
ponto de tornar inteiramente inviável a
circulação dentro de uma árra qu?, co
mo única solução natural, só cônséguç
expandir sua periferia, levando sua zo
na dc influência e atração a èxtrsmó:
cada vez mais distantes do núcleo oti
ginárlo.

Com poucas vias dc penetração di-
reta que desembocam sempre numa ma-
lha saturada de ruas mal traçadas, si-
mlosas, com obstáculos dc obras e sina-
lização descoordenáda, a zona central
sofre ainda o impacto do, tráfego de
passagem, que não dispõe praticamente.
de' vias tangenciais, e absorve um nú-
mero três vezes maior dos veículos que
suas 15 mil vagas consegue abrigar.
Assim, o Centro só oferece duas alter-
nativas: interdição ou seleção do tráfc
go. a' exemplo de Curitiba.

Expansão concênlricu
Compreendida há alguns anos come

a firea de influência do eixo da Aveni-
da Rio Branco, a zona central da cida-
de abrange hoje toda sua antiga peri-
feria e pequenos núcleos adjacentes, até
então com vida autônoma, como a La-
pai Cinelandia, Praça Mauá, Aeroporto,
Central do Brasil, Riachuelo—Fátima—
Cruz Vermelha, Castelo, Arsenal, Gam-
boa, Cais do Porto e Cidade Nova.

Enquanto amplia seus domínios, úl-
trapassando os limites da Praça Mauá—
Cinelandia—Castelo—Tiradentes, o cha-
mado centro da cidade irradia também
as dificuldades próprias de circulação,
acessos e estacionamento, levando cada
vez para mais longe o inicio de seus
congestionamentos. Nessa progressão, os
problemas de transito começam a sur-
gir na Praça da Bandeira. Estácio, Ro-
doviária Novo Rio, Francisco Bicalho e,
pela Zona Sul, já na Avenida Beira-
Mar, Praça Paris e Glória', agravando-
se 'à medida que se aproximam das ruas
mais centrais.

Os grandes eixos
Como vias de penetração direta, o

Centro da cidade pode ser atingido por
quatro grandes eixos: Aterro e Praia do
Flamengo, Presidente Vargas e Rodri-
gufes Alves. Deles, apenas as pistas do
Parque do Flamengo representam uma
via expressa, bloqueada, de tráfego rá-
pido e direto. Mesmo assim, os veículos
sujeitam-se a retenções e paralisações
como reflexo quando suas saídas no
Castelo sofrem congestionamentos ja
no Trevo dos Estudantes.

Acessos pelo Sul
: Ainda da Zona Sul, as pistas da

Praia do Flamengo, depois de percorri-
das com certa facilidade e rapidez, le-
vam ao Centro através de ruas e aveni-
das tortuosas e saturadas, como a Tei-
xeira de Freitas, para as áreas da Lapa,
Passeio. Cinelandia, ou prosseguincio
pela Avenida Beira Mar, para as deri-
vações da Rua México e Avenidas Pre-
sidente Antônio Carlos e. mais adiante,
Marechal Câmara.

Desses pontos em diante, qualquer
què seja seu destino c de acordo com
a procedência, o motorista penetra pro-
prlkmente na zona central e reduz gra-
duàlmente a velocidade de tráfego com
as dificuldades crescentes da circula-
çãó. Se vai pela Teixeira de Freitas será
obrigado a trafegar pelas Ruas Viscon-
de de Maranguape, Arcos ou Mem de Sá,
Lavradio e Avenida Chile—Almirante
Barroso ou, ainda Lavradio—Visconde
de Rio Branco.

Derivando para a Rua México, vai
esbarrar com dificuldades na Almirante
Barroso ou Nilo Peçanha, enquanto o
trajeto pela Presidente Antônio Carlos
o levará ao gargalo da Rua 1.° de Mar-
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Obras na Lapa poderão melhorar a circulação temporariamente mas solução exigirá nova filosofia

ço. Se optar pela Marechal Câmara, se-
rá obrigado a circular pela rótula do
Trevo dos Estudantes e depois tomar a
Presidente Antônio Carlos via Presiden-
te Roosevelt ou Rua Santa Luzia.

As variantes são poucas e igualmente
dificeis, às vezes obrigando a contornar
vários quarteirões para se atingir o pon-
to de destino. Da Primeiro de Março,
surgem a.s opções da.s Ruas da Assem-
bléia ou Buenos Aires c, em ambas, um
retorno à Sete de Setembro exigirá que
o motorista se incorpore no tráfego da
Av. Rio Branco. A Rua México, como ou-
tro caminho, não oferece muitas saídas,
próprias que não obriguem a retornar
por Graça Aranha, Rio Branco ou Pre-
sidente Antônio Carlos—Primeiro dc
Março.

Os caminhos da
Zona ISorle

Da Zona Norte, como eixos de pe-
netração no centro, são utilizadas as
Avenidas Rodrigues Alves e Presidente
Vargas: o tráfego originário da área da
Tijuca e Rio Comprido não dispõe de
vias mais alongadas, sendo obrigado a
atingir a zona central depois de através-
sar com dificuldade várias pequenas
ruas, estreitas, mal pavimentadas e
cheias de obstáculos, entre os quais os
sinais luminosos descoordenados.

Pela Presidente Vargas, os motorls-
tas podem atingir vários pontos do cen-
tro através da Praça da República—
Constituição—Sete de Setembro: Aveni-
da Passos—Luís de Camões—Largo de
São Francisco: Uruguaiana (por en-
quanto i; ou Rio Branco e Alfredo Aga-
che em direção à Praça 15, que só ofe-
rece saída para o Castelo e Aterro ou
obriga a um retorno pela Dom Manuel.

Outro eixo de penetração Norte é a
Avenida Rodrigues Alves, que divide
com a Francisco Bicalho todo o tráfe-
go procedente da Avenida Brasil — 60
mil veiculos/did em cada sentido --- con-
duzindo qu^se metade desse volume pa-
ra a Praça Mauá. Dai as variantes são
Rio Branco ou Acre—Uruguaiana. A Ave-
nida Rodrigues Alves oferece apenas
uma derivação, não muito usada, que é o
eixo Barão de Teffé—Camerino—Ave-
nida Passos ou Barão de Teffé—Sacadu-
ra Cabral—Praça Mauá.

Na rota da Tijuca, os.dificeis e tor-
tuosos caminhos incluem Frei Caneca,
Riachuelo, Senado ou Henrique Vaiada-

res—Cruz Vermelha—Relação para sair
na Avenida Chile. Duas alternativas po-
dem ser escolhidas pelos motoristas, de
acordo com seu destino: seguir a Ria-
chuelo até a Lapa e daí o Passeio e o
Castelo, ou enfrentar a Presidente Var-
gas depois de ultrapassar a Praça da
Bandeira ou o Estácio, através da Rua
Machado Coelho.

Pelas larigcnles
Entretanto, o que atualmente sacri-

fica o Centro é menos sua posição geo-
métrica que geográfica dentro da cida-
de. Além de ser o maior ponto de atra-
cão o convergência, embora os maiores
bairros tenham já suas zonas centrais
com características autônomas, o cen-
tro da cidade é percurso quase obriga-
tório do tráfego de interligação das Zo-
nas Norte e Sul.

Sem dispor praticamente de vias
tangenciais, que eliminem o tráfego dc
passagem de veículos que se destinam a
outros bairros, o Centro absorve sem ne-
necessidade um grande volume que po-
deria ser desviado de suas ruas satura-
das, facilitando talvez a circulação e
deslocamentos internos.

A única via considerada tangencial é
a Avenida Perimetral. Mas para atingi-
la, procedentes da Zona Norte em dire-
ção à Zona Sul, os veículos são obriga-
dos a atravessar todas as dificuldades da
Avenida Presidente Vargas. Em senti-
do contrário, ou seja, da Zona Sul para
a Norte, os veículos desembocam no con-
gestionamento da Candelária e do Arse-
nal até a Praça Mauá.

O.s ameis San La Bárbara c Rebouças
seriam outras vias tangenciais por tor-
narem inteiramente desnecessário passar
neio centro nas ligações inter-bairros ca-
so seus acessos e saídas não influíssem de
maneira direta no tráfego de penetração
da área central. Saindo deles ou tentan-
do alcançá-los. os moteistas se incorpo-
ram na.s correntes de tráfego que se des-
tinam ao cent o. que assim fica preju-
dicado.

O eixo Marquês de Pombal—Riachue-
lo—Lapa não chega a atravessar o cen-
tro da cidade, servindo ao motorista que
se destina da Zona Norte à Zona Sul.
Mas, situado na periferia, esse eixo ab-
sorve igualmente o tráfego que demanda
outros pontos da área central, além de
apresentar o inconveniente de seis cru-

zamentos com sinais luminosos que não
abreçi em seqüência.

As novas alternativas
\ mais autêntica via expressa tan-

genciai ao centro só agora está sendo im-
plantada pelo Estado em convênio com
o DNER. E' o prolongamento da Aveni-
da Perimetral. pela Avenida Rodrigues
Alvas em direção à Ponte Rio—Niterói,
sem r'pvo2à',* ou receber qualquer ínflú-
ónci". no tráfego da área do centro.

Ao contrário, cs melhoramentos com
a'a gamento de pistas c reu banização
da Lapa não devem beneficiar o tráfego
de nassagem porque os veículos continua-
rão usando o mesmo eixo da Rua Ria-
chuelo. Uma outra via em implantação é
o novo trecho da Avenida Norte-Sul iRe-
"mblica do Paraguai) que vai ligar dirr-
lamente a Praça Tiradentes à Lapa.

Essa nova opção será, contudo"; ume.
alternativa para compensa.'- a interdição
da Rua Uruguaiana durante as obras do
metrô; nara uti'izá-la. o.s motoristas te-

ão antes que aí 'av.essar ns me mos an-"¦-~s -anrnhos da Presidente Vargas—
..' :•:¦'..>, Paç-vç,-.

Centro seletivo
Pará técnicos da Secretaria de Ser-

¦ iços Públicos, muitas das novas alter-
nativas — à exeeção da via expressa da
Perimetral — representam apenas uma
tentativa de remediar a incapacidade de
crescimento das vias do Centro; o acres-
cimo de superfície viária é logo superada
pela demanda de tráfego.

Sem chegar a extremos de interditar
ínte:ramente a zona central ao transito
- - o oue significaria apenas empurrar os
T0b'émas pa>'a a periferia — a solução
e: 'a'."a em implantar o sistema de tráfe-
go seletivo, a exemplo de Curitiba, com
nrioridade para o transporte coletivo.
At'.aves de medidas racionais baseadas
em levantamentos de fluxos, origem c
destino icomo o que foi feito para a cons-
trucão do terminal-garagem próximo da
Ccnt-al do Brasil i. muitas ruas poderiam
ser destinadas exclusivamente aos vei-
culós de transporte coletivo, enquanto
outras ficariam reservadas ao tráfego de
carros particulares. Paralelo a essa sele-
tividade, um outro sistema de carga e
descarga poderia ser estudado, impediu-
do a entrada de caminhões na cidade e
limitando a horários mais calmos as ope-
rações de carga e descarga.

B CONCERTO - Hofe às 22 horas
ROBERTO SZSDON, piano

LISZT — Rapsódia Húngara n.° 2

LISZT — Rapsódia Húngara n.° 9 ("Carnaval em Pest")

LISZT — Rapsódia Húngara n.° 15 ("Marcha Rakcczi")

MacDOWELL — Concerto n.° 2 em ré menor, opus 23
com a Orquestra Filarmônica de Londres
regida por Edward Downes

você merece uma rádio inteligente
Patrocínio
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Trecho tia Linha Verde
fica pronto em janeiro

Até janeiro do ano que vem estará aber-
to ao tráfego o trecho da Linha Verde entre
Vila Isabel e a Avenida Brasil, que o Secre-
tário de Obras, Sr. Emílio Ibrahim, inspecio-
nou ontem e disse ser de importância sócio-
econômica superior á da auto-estrada La-
goa—Barra para a cidade.

O Secretário de Obras e o diretor-geral
do DER, engenheiro Renato dc Almeida, ini-
ciaram a visita percorrendo o Túnel Noel Ro-
sa, ligando Vila Isabel a Sampaio e atualmen-
te em fase de concretagem da abóbada. Ele
terá duas galerias superpostas, sendo que até
agora apenas a superior foi perfurada. A
outra estará pronta até outubro próximo.

y

IMPORTÂNCIA

A Linha Verde será uma das alternativas
para permitir o descongestionamento da Ave-
nida Brasil. Os veículos que se destinam à
Tijuca, por exemplo, poderão utilizá-la, a
partir do Km 2 da Rio—São Paulo e da Pa-
vuna. ' -

Todos os serviços de tcrraplenagcm dc-
verão estar prontos até julho deste ano, mas
o DER terá ainda de construir pontes sobre
os rios Faria, Timbó e Irajá. Segundo o en-
gcnhelro Renato de Almeida, tratam-se de
obras de pequeno porte, devendo ficar con-
cluidas em 1130 dias, após a concorrência mar-
cada para a próxima semana. Seu custo está
orçado em CrS 1 milhão 200 mil.

De acordo com o seu traçado, a Linha
Verde partirá da Rua Lopes Quintas, na Gá-
vea, e percorrerá o maior túnel urbano do
inundo, com quatro quilômetros, através da
Serra da Carioca, para atingir a Rua Uruguai,
na Tijuca. Dai prosseguirá através de vias
elevadas c do Túnel Noel Rosa até Del Cas-
tilho, para depois integrar-se à Avenida Bra-
sil e Via Dutra.

O anle-projeto do Túnel Gávea—Tijuca
já deverá estar concluído dentro dc 90 dias.

COPA DO MUNDO
PROGRAMA SELEÇÃO DE OURO

Ida o volla cm avião — Vários roteiros com inyrcsios.
Partida: 09 cio junho
Regresso: 09 do julho

ENCANTOS DA EUROPA
Circuito terrestre cm ônibus dc luxo

(ESPANHA / FRANÇA / ITÁLIA / ÁUSTRIA / SUÍÇA/ ALE-
MANHA / BÉLGICA / INGLATERRA / PORTUGAL)
Ida o volto em avião — Duração 34 dias.
Partido: Dias — 27 do maio; 10 c 24 dc iunho; 1, 8

c 22 de julho; 05 e 19 dc agosto; 16 c 23 dc setembro e
7 ele outubro.

EUROPA E NEW YORK
Ida c volta de avião — Durarão 27 dias.
Párildas: 15 do junho - 13, 20 o 27 dc julho.

FESTIVAL Dí FÉRIAS
(MIAMI / DISNEYWORLD)

Ida o volta em avião — Duração 16 dias.
Partidas: Dias 15 o 20 de julho.

GRANDE CIRCUITO DA FLÓRIDA
(MIAMI E DISNEYWORLD)

Ida c volla em avião — Duração 13 dias.
Partida: 15-dc iulho.
Regresso: 27 de julho.

LUA DE MEL EM BUENOS
AIRES E BARILOCHE
(BUENOS AIRES E BARILOCHE)

Ida c volta cm avião — Duração 10 dias.
Partidas diárias.

BARILOCHE ESPECIAL
(BUENOS AIRES E BARILOCHE)

Ida c volta em avião — Duração 12 dias.
Partidas Iodas as sextas-feiras.

FEITIÇO BRANCO
(FOZ DO IGUAÇU / ASSUNÇÃO / BUENOS AIRFS /

BARILOCHF)

Ida e volta de avião — Duração 15 dias.
Partida: 03 de julho.
Regresso: 17 de julho.

BARILOCHE UM SONHO
(BUENOS AIRES / BARILOCHE)

Ida c volta em avião — Duração 11 dias.
Partidas: Das 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22 c 1

dc julho.

EXCURSÃO ANDINA
(BUENOS AIRES / BARILOCHE / SANTIAGO DO C "

ida e volta de avião — Duração 14 dias.
Partidas: Dias: 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22 e ' ~. . '..

julho.

CRU7EIRO MARÍTIMO
"CCSTA DO OURO"

(SÃO SEBASTIÃO / SANTOS / ANGRA DCS !

Navio ''Anna Nery" — Duração 3 dias.
Partida 28 dc junho — 18.00 horas.
Regresso: 30 de junho — 21 horas.

CRUZEIRO MARÍTIMO A MANAIS
ALVADOR / BELÉM / FORTALEZA / RECIFE / SANÍ."

Navio "Anna Nery" — Duração 25 dias.
Partida: 02 de julho.
Regresso: 26 de julho.

PERIGRINAÇÃO MARÍTIMA AO
"CÍRIO DE NAZARÉ"

(SANTOS / VITÓRIA / SALVADOR / RECIFE / BELÉM /
MANAUS / FORTALEZA / RECIFE / SALVADOR / VITÓRIA

/ SANTOS)

Navio "Anna Nery" — Duração 26 dias.
P.-rtida: 3 de outubro.
Regresso: 28 de outubro.

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

\£y -.„,¦¦¦¦f vMElHotSESílNPQRM AÇÕES:

RUA MEXIQ0.1|6- A-fEmbratur, 121 -Cat"A

ãA2A 1fp^2#495-242-4£8l

CESP
Centrais Elétricas de São Paulo S.A.

Sociedade do Capital Aberto - GEMEC RCA-200-73/141
CGC - 60.933.603

EDITAt DA CONCORRÊNCIA PÚBtICA
N.° 09/74, PARA CONSTRUÇÃO E

MONTAGEM DA tINHA DE TRANSMISSÃO
ENTRE ILHA SOLTEIRA, BAURU E

EMBU GUAÇU, EM 4Ó0 kV.
Acha-se aberta, nesta Companhia, Con-

corrêncla Pública n.° 09/74, de âmbito na-
cional, para a construção e montagem da
Linha de Transmissão em 460 kV, entre Ilha
Solteira, Bauru e Embu Guaçu, numa exten-
são de 620 km, aproximadamente.

A Linha de Transmissão será construí-
da em circuito duplo, com estruturas meta-
ticas, cabos de alumínio ACSR código GROS-
BEAK, 4 (quatro) subcondutores por fase e
fundações em concreto armado.

As firmas concorrentes deverão apre-
sentar a documentação para qualificação e
proposta, nesta Capital, à Avenida Paulista,
n.° 2064, 3.° andar, "Sala de Concorrências",
no dia 11 de junho de 1974, às 15 horas,
em dois invólucros lacrados.

As Normas Específicas, Especificações
Técnicas e seus anexos, contendo todos os
detalhes e exigências da CESP a respeito
desta Concorrência, deverão ser retirados por
pessoa credenciada, na Coordenadoria de
Contratações, no local supra mencionado, a
partir do dia 08 de maio de 1974, mediante
o pagamento de Cr$ 2.000,00 (dois mil cru-
zeiros) por jogo.

A CESP reserva-se o direito de aceitar
a proposta que lhe parecer mais vantajosa, in-
dependente do preço ou qualquer oulra con-
dição oferecida, podendo desistir ou anukr
a presente concorrência, sem que caiba aos
interessados direito a qu.tlquer indenizar"
reembolso ou compensação nela anuh"ã" ru.
rejeição de su"s ;¦: n:> t"do '•; r .:
parle.

São Paulc, Go de m da 
'97¦"

as.) Ayrtcn Ais :¦ Pr ¦
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Hospital de São Paulo pode parar dia 15
São Paulo (Sucursal) — O

Hospital São Paulo, um dos
maiores da Capital e que aten-
de mais de 100 mil pacientes por
ano, 90% indigentes, poderá fe-
char até o cila 15 — se a Prefei-
tura não fornecer verba de Cr$
4 milhões que prometeu — por
falta de filmes de raio X, íios de
sutura, agulhas de injeção,
sondas, algodão, gasc, mercúrio-
cromo c mertiolatc.

Com um déficit de Cr$ 7 mi-
lhões no ano passado, o Hospi-
tal não tem mais crédito na

praça para obter novos forneci-
mentos. Além da verba da Pre-
leitura, sua direção só vê uma
alternativa para mantê-lo aber-
to:, torná-lo hospltal-escola da
Escola Paulista dc Medicina c
Enfermagem, mediante a cria-
ção de uma universidade federal.

SUSPENSÃO
DE ATENDIMENTO

Desde o ano passado, a So-
cledade Paulista para o Desen-
volvimento da, Medicina — que

mantém o hospital — está soll-
citando apoio da Prefeitura, a
fim de poder continuar com seus
serviços médicos. Por falta do
condições financeiras, o hospital
foi obrigado a suspender, em se-
tembro de 1073, o atendimento
gratuito de doentes, recebendo
apenas os pacientes graves.

Criado cm 1907, o Pronto-
Socorro do hospital atendeu, até
o ano passado, mais de 100 mil
pacientes por ano, dos quais
cerca dc 90% eram indigentes.
Os casos de internação também

ultrapassam a 100 mil, sendo !>0%
Indigentes, com um custo unltá-
rio para o hospital de CrS . . .
105,35.

MEMORIAL AO PREFEITO

Enquanto o seu déficit atin-
giu, em 1973, CrS 7 milhões, a
verba de subvenção da Prefei-
tura foi dc CrS 343 mil. A Pre-
feitura pagou ainda cerca.de
CrS 540 mil, como resultado de
um convênio dc atendimento em
25 leitos do pronto-socorro, com

unia diária global dc CrS 71,40
para os leitos de clinica módica
e CrS 84 para os do centro cl. Ar-
sico. „;,;;

Em memorial enviado no fi-
rial do ano passado ao Prefeito.,
Miguel Colasuonno, o diretor- •
presidente da Sociedade Paulista
para o Desenvolvimento da Mc- ¦
dicina, prof. ítalo Domingos Lc
Voei, explicou a situação defiei-..
tária, solicitando ampliação da-
verba c do convênio com a Pre-
feitura, auxilio para suplemen-
tação do pagamento de pessoal,

ANAUSE SIN ÓTICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO NACIONAl DE ME-

TEOP.OIOGIA INTERPRETADA PEIO JB - Anlicido. . ..blropica! com

contro de I 023 mb localizado a 289S f 259W. Frenle Iria em dissipa-

çio locali.ids no litoral Sul do R. Gde. do Sul est .ndendo-se pelo interior

da Arocniina. Anticiclone polar com centro cie 1 030 mb localizado cm

.595 c Ó0W,

NO RIO O SOL

BOM NASCER - 6h I2m
OCASO - I7h 28m

Tempo bom. Temperatura «lavei.
Máxima 29.1 (Bangu). Min.ma 16,4
(Bangu. A CHUVA

pTTyJTl MARINHO DIZ QUE NÃO DÁ VEZ A MARCO ANTÔNIO!!!
O nosso vendedor Marinho disparou na liderança de vendas,

depois que baixamos os preços dps tapetes Bandeirante.
Muito feliz, ele chegou até a dizer 

'que. 
agora o segundo colocado,

Marco Antônio, nunca mais vai alcançá-lo.

Tapeçaria jf/der
Leblon: 227-6167 . Catete: 225-7641 1»II)

TEMPERATURA
E TEMPO

NOS ESTADOS

Amaionai - Pará - Tempo nublo-
do com P?"»d»? "Par"VJCT.
rjituTa e.tavel. Máxima 30.V. mir
nltna 24,5.

A„i _ Rondônia - Tempo bom
passando a nublado. Temperatura cs-
tável. Máxima 32. Mínima 21,3.

Maranhão - Tempo nublado com

pancadas espanas. Temperatura cs-

Chuva (cm mm) recolhida no Pos-
to da Praça 15 dc Novembro, ci-
dade do Rio de Janeiro;

Nas úlrimas 24 horas 0,0
Acumulada estr més 0,4
Normal cm maio 72,9
Acumulada este ano 251,4'¦ Normal anual I 075,8

A LUA

ta <ç\. Minima 23.

Morre
Piauí - Tempo instável ao Norte

nublado cem pancadas demais re-

giòes. Temperatura estável.

Alacjoai - Sergipe - Tempo nu-
blado com instabilidade no porto-
do no literal. Temperatura estave..

Bahia - Tempo bom com nebu-
kiidade. Temperatura .stável. Ma-
XÍma 28,9. Minima 23,4.

Mato Grosso - Tempo bom com
nebulosidade variável. Temperatura
estável. Máxima 30,3. Mínima 16,3.

Goiás - Tempo nublado instabi-
lUando-ss à tarde. Temperatura es-
tável. Márima 28,8. Minima 16,4.

Até 5 de maio

OS VENTOS

Brasilia - Distrito Federal - Tem-
nublado com instabilidade pas-

sageira à tarde. Temperatura esta-
ve!. Máxima 26,8. Minima 15,2.

E.te a Norle, .tacos

po

Minas Gerais — Tempo nublado
ainda sujsito a precipitações melho-
rando no periodo no Nordeste. Bom
com pouca nebulosidade nas demais
regiões do E.tado. Nevoeiros espar-
sos pela manhã no Sul. Tcmpcratu-
ra cm ligeira elevação. Máxima 27.
Minima 16.

São Paulo — Tempo bom. Ks-
vociros esparsos pela manhã. Névoa
seca á tarde. Temperatura estável.
Máxima 23,7. Minima 11,4,

Paraná — Tempo bom. Nevoeiros
esparsos pola manhã, névoa seca
a tardo, temperatura estável. Má-
xima 23,3. Minima 6,8.

O MAR

MARÉS

Rio-Niterói — Preamfir: lh 34m/
¦ 13h 56m/l,4m. Baixa-mar; Bh
30m/0,3m e 21h 13m/0,4m. Cabo
Frio - Preamar; lh 30mM,lm e 14h
07m/l,2m. Baixa-mar: 8h 01m/0.2m
e 20h 29m/0,3m. Angra dos Reis
- Preamar: Oh 23m/l,lm e 13h/
l„2m. Baixa-mar: 8h 28m/0,2m e
21li/0,3m.

TEMPERATURAS

Dentro da baia
Fora da barra

23,5
23,5

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)

Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para hoje

nas cidades seguintes: Atcna» 19, nublado - Roma 18, instável - Paris

15, chuvoso - Londres II, nublado - Berlim 16, nublado - Amstordí

15, parcialmente nublado - Bruxelas 16, nublado - Madri 13, nublado
Moscou 11, nublado - Estocolmo 7, nublado - Nova Iorque 11,

claro - Sio Francisco 16, claro - Los Angeles 18, claro - Chicago 16,

claro - Miami 31, claro - Tóquio 24, nublado - Hong-Kong 23, claro,
Montreal 15, chuvoso'- Toronto 14, nublado - Lisboa 14, nublado -

Teerã 20, chuvoso - Seul 18, nublado - Bancoc 33, nublado - Taipa

29, nubIt-clo — Vancouver 15, nublado.

Matechal Rondcn, Pattur.o das Comunica;.cs no Brasil,

T- 1

nunca.
Espalhar palavras como estas, de um homem

como este, por todos os meios de comunicação,
para todos os cantos deste mundo conturbado, é
dar um sentido mais verdadeiro ao dia de hoje.

O Dia da Comunicação.

Standard Electrica
ÚTFM

Fabricando no Brasil
os mais modernos equipamentos

de telecomunicação.

Curso de
perfuração e
programação

IBAA 
"

Anélise de Sistemas
MATRÍCULAS

abortas até 21 h
Cia. Brasileira dc Processamento

de Dados
Matriz — GB

Av. Passos, 91 — Sobreloja
Filial — Caxias
Av. Pres. Kennedy,

1643/Sobreloia j
(Güleria Baltazar) I1
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(No mês de maio
nas Óticas Brasil)
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Enquanto você escolhe
seu óculos com o preço mais doce
da praça, você come um bombom
que o Corujinha está oferecendo
a todos os clientes das Óticas Brasil

ZILO com DURALENS®
SÓ 49, avista
no,seu grau

RAY-BAN linha negra
com DURALENS"*
no seu grau
Só 292, à vista
ou a prazo

ZILO com PLASTLENS^
.vários modelos- made
in Italy- no seu grau
Só 99, à vista
ou a prazo

\ METAL com DURALENS»
linha lina

S5 no seu grau
SÓ 183, à vista

BIFOCAL com DÜRALENS«
no seu grau
SÓ 129, avista
ou a prazo

OFERTA
ESPECIAL

DE LENTES
Coloque na sua armação

as legitimas RAY-BAN

BAUSCH&LOMB®
SÓ 49, à vista (o par)

LENTES DE CONTATO
fácil adaptação-no seu grau,

J o parSÓ 299,á visla ou a prazo

1:1

ou a prazo

óticas brasil
CENTRO: Buonos Air os. 210 • Buonos Alros, 223 • G. Dias. 75 • Pça. Bandeira, (9
COPACABANA: Av. Copacabana, 605 • Av. Pnncosa Isabel, 323 • Miguel Lemos, 44
IPANEMA- Vise. Pira|á. 282» TIJUCA: Saens Porta, 7 • Condo do Bonlim, 307

«MEIER: Dias da Cruz, 203 • MADUREIRA: Carolina Machado. 422 • PENHA: Romeiros, 80
CAMPO GRANDE: Col. Agoslinho, 36 • NITERÓI: SSo Joào osq. Vise. Uruguai
CAXIAS: Av. Pres. Konnody, 1628 osq. Pça. Pacillcador • MERITI: R. Assla Bodran, 78
NOVA IGUAÇU: Amaral Poixolo osq. Nilo Poçanha
BARRA MANSA: Av. Joaquim Loilo, 380 • JUIZ DE FORA: R. Halleld, 816
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Professores se sacrificam à espera do Estatuto
Marli (20 anos) não almoça

nem janta para gastar apenas
CrS 230,00 com sanduíches e sal-
gadlnhòs durante o mês — "se
eu apertar um pouco ainda con-
sigo economizar Cr$ 30,00". A
última vez que Rose Marie saiu
do Rio a passeio, íoi há cinco
anos, "um fim de semana em
Igüaba". Moisés, além de correr
dc escola para escola, começou
agora a correr de clinica para
clinica com a descoberta de uma
úleera.

São professores, uma espé-
cie em extinção ta dos profes-
sores dedicados, experientes e
tranqüilos), uma classe lnsegu-
ra, sobrecarregada, que vive in-
ventandp fórmulas para aumen-
tar o seu ganho, sempre insufi-
ciente, quando não humilhante.

Da escola primária à uni-
versidade os problemas são
equivalentes e as esperanças vol-
tam-se para o Estatuto do Ma-
gistério, que há quase três anos
rola pelos complicados canais
competentes — na realidade os
Estados não têm condições de
aplicar o Estatuto, que daria a
cada professor um ganho com-
paráyel à sua formação — ou
para a reclasslficação do ma-
gistério superior, que daria um
salário mínimo de Cr$ 3 900,00.

Por enquanto não passam de
projetos ainda longe da reali-
dade, realidade que começa exa-
tamente com Cr.$ 4,55 por hora/
aula, para os professores prima-
rios de colégios particulares, ou
então com Cr? 790,94, salário
inicial de uma professora prima-
ria do Estado.

Rose Marie da Costa — Tem
nove anos de magistério prima-
rio c, embora ganhe apenas CrÇ
957,91, continua a dar aula "por-
que quando estou na sala mi-
nhas crianças mc fazem esque-
cer todos os problemas e abor-
recimentos da vida; sinto-me
completamente realizada na tur-
ma e irei mc aposentar em 1995
dando aula."

Rose Marie é solteira e mora
com a irmã e o sobrinho em Bo-
.afogo, gastando de transporte
até a escola e a faculdade cer-
ca de CrS 100,00 por mês. Seu
apartamento é alugado e para
dispor de CrS 750,00 mensais pa-
ra as despesas da casa e ainda
pagar a faculdade (Cr$ 300,00),
tem que dar aulas particulares
de Português e Matemática, com
o que ganha mais CrS 300,00.

Feitas as contas, o que so-
bra é muito pouco e Rose lem-
bra que seu último passeio fora
do Rio foi há cinco anos, quando
passou um fim de semana em
Iguaba (balneário próximo de
Cabo Frio). Sempre compra a
crédito e evita até mesmo as li-
quidações: "Para que? Ver vitri-
nas?" Quando adoece procura
pesoas amigas e, se o caso for
grave, recorre ao Instituto de
Assistência ao Servidor do Es-
tado iIASEG). Há muito tempo
não vai ao cinema e ao teatro.

Nalda Pereira —- E' formada
há 13 anos (Cr$ 1159,03) e tra-
balha em Copacabana. Desquita-
da, mora com a filha no Grajaú
c dá aulas também à noite, no
curso supletivo, ganhando mais
Cr$ 712,00. Com experiências em
turmas numerosas em Pedra de
Guaratiba, Jacarepaguá e Morro
da Cachoeirinha, acabou com-
prando um carro, que lhe dá
uma despesa mensal de Cr$
250,00, "quando anda bem".

A Faculdade de Administra-
ção de Empresas tira-lhe CrS
200,00 por mês "e a sorte é que
tenho apartamento próprio",
esclarece. Viaja ocasionalmente
a São Paulo e a praia e o cine-
ma são as suas maiores diver-
soes. "Não consigo economizar
nada, não acompanho a moda
por motivos óbvios, mas procuro
adaptá-la dentro das possibili-
riades". Para melhorar seu sala-
rio Nalda pretende ter outro em-
prego assim que concluir a fa-
culdadc.

Stclla Iuliano — Trabalha
oito horas por dia c é formada
há 10 anos (Cr$ 1053,66). Mora
no Andarai, trabalha no Centro
c leciona também no curso su-
pletivo, onde recebe CrS 712,00.
Tem vontade de fazer uma fa-
culdade, mas as despesas fixas
com o aluguel do apartamento
onde mora com a mãe, alimen-
tação, médico, transporte e ves-
tuário até agora não lhe permi-
tiram pensar em vestibular.

Eventualmente apela para
empréstimos do Instituto de Pre-
vidència do Estado da Guanaba-
ra (IPEG) e recorre ao IASEG.
Vai quando pode ao cinema e
ã Colônia de Férias em Valença.
Sempre comprou a crédito e
aproveita as liquidações logo que
surgem: "Nunca consegui econo-
mizar nada com meus dois sala-
rios", disse. Stclla demonstra
milita ternura em relação aos
alunos e acha sua profissão dig-
na e necessária apesar de mal
remunerada.

Beatriz Maria de Oliveira
Dusi — Mora e trabalha na Zo-
na Sul c é formada há 14 anos
(Cr$ 1159,03), lecionando du-
rante quatro horas e mela para
turmas numerosas. Casada e
mãe de três filhos, faz íaculda-
de de Comunicação (Cr$ 300,00
mensais), pretendendo trabalhar
na nova profissão. "Fiz ainda dl-
versos outros cursos para mc
aperfeiçoar, pois o normal é in-
suficiente."

— O ordenado humilhante
que recebo vai todo para os fi-
lhos, livros, transporte, material
para alunos, roupas e despesas
com o lar.

Marli Reis — Mora cm Bon-
.sucesso e leciona quatro horas e
meia cm Senador Camará, há
tres anos, recebendo Cr$ 790,94.
Sai do casa às 6 horas e só volta
à noite, pois a faculdade de Le-
trás (grátis) e o curso de Inglês
(Cr$ 100,00) ocupam o resto do
dia. Mora com a família e ajuda
com Cr$ 120,00 para o aluguel,
que é de Cr$ 700,00; não almoça
nem janta — doces e salgadl-
nhos comidos apressadamente
totalizam mensalmente Cr$
230,00; gasta ainda Cr$ 110,00 de
transporte.

Ao final do mês ela garante
que ainda sobram Cr$ 230,00,
que aplica em material para os
alunos, alguma liquidação que
apareça e um clneminha na Pra-
ça Saens Pena. "Se eu comer
menos nos lanches que faço, con-
sigo economizar Cr$ 30,00."

Viagens, diversões, guarda-
roupa sempre na moda, são uto-
pias para Marli. Apesar disso é
uma professora idealista e a
criança é seu grande objetivo:
"ao terminar a faculdade vou
continuar lecionando no prima-
rio e no ginásio."

Moisés Nunes — Professor
de ensino técnico e industrial,
dá 52 horas de aula por sema-
na em dois colégios do Estado
e em dois colégios particulares.
Para ele o professor hoje chegou
a um impasse que o leva a qua-
tro opções: abandonar o ma-
gistério; ser um derrubador;
correr de escola para escola e
correr da clínica de gastroen-
terologia para os laboratórios de
análises radiológicas, "porque se
o colo intestinal resistir a úlce-
ra se instala definitivamente, e
este é o meu caso."

A maioria evidentemen-
te fica na primeira opção, de
tal forma que eu posso afirmar
hoje, com toda a segurança, que
o professor é uma espécie em
extinção, sendo substituído pro-
gressivamente pela professora.A despeito dos movimen-
tos feministas, ao homem cabe
ainda essencialmente o susten-
to da família e com os níveis sa-
lariais da profissão ele não tem
alternativa. Um professor de ni-
vel médio, com 22 anos no Es-
tado, trabalhando 32 horas por
semana, ganha Cr$ 5 800,00; me-
nos do que um engenheiro re-
cém-formado. Em quatro cole-
gios eu ganho aproximadamen-
te CrS 4 mil, e só não deixo o
magistério porque como técni-
co industrial trabalhando em ca-
sa, em todas as horas que me
sobram, e isto me permite con-
tinuar a dar aulas, atendendo à
minha vocação de professor. Se
me dedicasse inteiramente à in-
dústria, evidentemente teria
uma renda mensal muito maior.

Não há preconceito em rela-
cão à mulher, explica o profes-
sor Moisés, mas a extinção do
professor trará conseqüências
graves à formação do adoles-
cente, que precisa da autoridade
que só o homem, sob certos as-
pectos, é capaz de ter.

— A segunda opção do pro-
fessor de hoje é a de ser um
derrubador e com isso ir galgan-
do posições à administração es-
colar; diretor de escola, diretor
de departamento, etc. Embora
tenha um curso de administra-
ção escolar, este não é o meu
estilo. Correr de escola em es-
cola eu já corro e de clinica em
clínica estou começando.

José Luis Cunha — 29 anos
dc idade, dois de profissão.

Quando José Luís terminou
o curso de mestrado em Econo-
mia, na Fundação Getúlio Var-
gas, percebeu que não encon-
traria dificuldades para encon-
trar um bom emprego na ini-
ciativa privada. Mas para ele,
que sempre sonhara com o ma-
gistério, a idéia não lhe passou
peja cabeça. Ou se passou mor-
reu pouco depois de nascer. E
assim ele iniciou os contatos pa-ra lecionar, acabando por con-
•seguir uma cadeira na Universi-
dade Federal Fluminense. Isso
foi há dois anos. Hoje continua
lá, ganhando CrS 1300,00 pormês.

Consegue José Luís Cunha
sobreviver com esse ordenado?
Consegue com as limitações que
impôs a si próprio. Não sendo
casado e não tendo filhos, os
problemas são menores, mas
nem por isso deixam de impe-
dir que ele faça muitas coisas
que gostaria de íazer. Não con-
segue comprar o próprio teto e
mora numa vila onde paga CrS
750,00 por uma casa que, apesar
de antiga e úmida, ele consegue
transformar cm algo muito agra-
dávcl, graças à sua imaginação
e bom gosto.

Não conseguiu ainda comprar
um carro e anda de ônibus por-
que não ganha o suficiente para
pagar táxi. Os livros, material
que mais necessita para a sua
constante atualização e apertei-
çoamento, tem quando pode, o
que nem sempre acontece. E'
freqüentador habitual, portanto,
de blibliotecas e sebos, lugares
igualmente limitados às suas
exigências. Viajar, José. Luís só
consegue, segundo mesmo diz, em
sonhos ou devaneios.

Mas cie confessa que não es-
colheu a profissão de professor
iludido. Sabia das dificuldades,
tinha cm seu círculo de amizades
pessoas com problemas seme-
lhantes aos que tem agora, mas
insistiu assim mesmo, não deixa
de ser um desafio e afinal tenho
esperanças dc que as coisas me-
lhorom á medida que a própria
classe for exigindo melhores sa-
lãrios".
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Há muitos anos as professoras carregam
a cruz de sua profissão em todos

os sentidos: o material de trabalho didático
que utilizam e -fornecem aos

alunos sem recursos é praticamente comprado com o próprio*-
salário

I

PR0NT0-SEX0
[QUI!. DE MÉDICOS ESFECMUMDOS
Armindo FalcJo Filho - CRM 8227
Nelson Van Eiven - CRM 9554
Orc_!cs Alexandrino da Cruz-CRM 038

(SERVIÇO DE URGÊNCIAS SEXUAIS)

TRATAMENTO URGENTE DOS

DISTÚRBIOS E
AV.PRES.VARGAS.B33 S/1211/16'

DOENÇAS SEXUAIS esq. uruguaiana.

SHAMPOO LÍQUIDO <MP£
Iamacia,réjuvenesce,embelèzat|^^'
A CUTIS. FAZ O CABELO SEDOSO.. fí «M
EVITA QUEDA E ELIMINA CASPA. ¦ fc **^

ll-Jas farmácias,drogarias e RUA MATOSO, 33-.RIO -'.-^A

no horário da 7 às 20 hs.Sàbados
Em ambos os sexos «Fimose • e feriados de 8 às 15 hs.
Não temos filiais, nem convênios Tels: 221-4100 e 224-7999.

K-V ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
SÁO JUDAS TADEU

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS
Decreto n.° 73536 D. O. 23/1/74

Vestibular - Agosto de 1974
Preparatório intensivo para:

PEDAGOGIA - LETRAS - ADMINISTRAÇÃO -
SERVIÇO SOCIAL - PSICOLOGIA -

C. CONTÁBEIS.
INÍCIO DAS AULAS: 20 DE MAIO

MATRÍCULAS ABERTAS
R. Clarimundo de Melo, 79 - Tel.: 229-5485

0 MUNDO MEX
FUME.

EtlB
A criança, a árvore, abola, o trem, o carro,
agaivota, o barco, o cachorro, os lábios, o
avião, a cabrocha, o peixe, as mãos, a ai-
choeira, o gato, amáquina, o atleta, aíòrini-
ga, o liiminoso, anuvem, os olhos, a chuva,
o vento,asaia, o fogo, as ondas.
Tudo mexe. Filme tudo com Canon.

•y^jCínátm.

Modelo 318 M - Econômicac simples
do operar. Mas com recursos e '
resultados de câmeras grandes;
Objetiva Fl; 8, zoom eletrônico com
aumento dc até 3 vezes, ajuste
automático de abertura,
macrolilmagem, exposição dc quadro
por quadro.
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Modelo 1014- A Super 8 profissional.
Objetiva Fl. 4. Zoom com ampliação
dc alé 10 vezes, macrofilmagem, fade in,
Jade out, sui>crposição, controle de
obturador para fusão, cãmera lenta,.
disparador magnético para controle
remoto, olho eletrônico para medição
de luz.
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Doutorado não
traz vantagem

Wolfgang Chrislian Pfeiffer é au-
xiliar de ensino no Instituto dc Bio-
fisica da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, onde trabalha com exclu-
vidade. Formado em 1966 pela Escola
de Farmácia e Bioquímica de Ouro
Preto, íez um ano de especialização
em radioquimica na Alemanha e, dc-
pois de contratado pelo Instituto do
Biofísica, cursou mestrado e doutora-
do. Mas continua a receber como au-
xiliar de ensino pela Universidade:
Cr? 1 317,00.

— O que ganho dá para trabalhar
em paz e sustentar a lamilia com dig-
nldade. Não tenho aspirações de com-
prar apartamento na Vieira Souto
nem de andar de Mercedes Benz. Tc-
nho hoje, com minha mulher e meus
filhos, um padrão de vida condizente
com o da minha familia de origem.
Meu pai é Cônsul da Alemanha em
São Paulo.

VERBAS DO INSTITUTO
O professor Pfeiffer não conse-

gue este padrão satisfatório de vida
com os CrÇ 1317.00 que a Universi-
dade do Rio de Janeiro lhe paga. Essa
é apenas uma parte do seu salário.
Como muitos outros que ensinam e
ou trabalham em pesquisa em áreas
consideradas prioritárias pelo Gover-
no, ele recebe da Comissão Perma-
nenle de Tempo Integral c Dedicação
Exclusiva (Copertide) mais Cr$ 
3 0..1.00. E o Instituto de Biofísica tem
verbas próprias, oriundas do BNDE,
que distribui entre os professores e
pesquisadores de acordo com a habi-
litação e a produtividade. Dessas ver-
bas ele tem uma complementação sa-
larial que lhe dá, na realidade, uma
remuneração condizente com seu dou-
torado.

A situação de Wolfgang Christian
Pfeiffer é a de quase todos os pro-
fessores da UFRJ que dão tempo in-
tegral em institutos que têm verbas
próprias ou mantêm convênios com
entidades como o Ministério do Pia-
nejamento ou o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, e que
assim corrigem, para um grupo pri-
vilegiado, uma situação geral salarial
que 

"faz um professor titular receber .
menos de CrS 3 mil.

MESADAS E BOLSAS

— Fiz a faculdade recebendo mc-
sacia de papai. E não poderia ser de
outra forma, pois estudava em tempo
integral. Quando me formei, recebi
uma bolsa do Governo alemão para
especialização em radioquimica e aná-
liso instrumental no Instituto de Qui-
mica da Universidade de Heidelberg.
Lá passei todo o ano de 1967. Em 1968,
vivi com bolsa de pós-graduação da
Capes, fazendo o curso no Instituto
de Biofísica. Em fins de 1968 fui con-
tratado como eooperador de pesquisa,
nivel correspondente hoje ao auxiliar
de ensino. Antes disso, tinha casado.
Minha mulher, que é professora pri-
rriária de música, não conseguiu re-
validação do diploma de Minas para
a Guanabara. Trabalhou, de 1969 até
1973, como secretária da Academia
Brasileira de Ciências. Deixou o tra-
balho quando nasceu nosso terceiro
filho e passei a receber aqui no Ins-
tituto a complementação salarial. Dc-
tendi tese de doutorado em 1972, mas
ainda estou esperando a reciassifica-
ção na Universidade — conclui o pro-
fessor Pfeiffer, que em 1973 recebeu
do Governo da Guanabara o Prêmio
Almirante Álvaro Alberto, o maior
prêmio cientifico do Brasil, "pela bri-
lhante atuação no campo da ciência."

AS TRÊS CLASSES

— O Governo, extra-oficialmente,
mas na prática, dividiu os professo-
res da Universidade Federal do Rio
dc Janeiro em três classes:

1) o professor de terceira classe
é o que trabalha em área de conhe-
cimento .não considerada prioritária:
Música, Belas-Artes Direito, etc. Esses
professores ou trabalham 12 horas
por semana para ganhar de Cr$ 1
mil a Cr$ 2 mil ou trabalham em dedi-
cação exclusiva para ganhar o dobro
disso;

2) o professor de segunda classe
trabalha cm assunto prioritário para
o Governo, mas é visto apenas como
um professor universitário. O campo
prioritário dá acesso à Copertide. Nes-
se caso cie ganha o dobro trabalhai.-
do 24 horas por semana, podendo ga-
nhar o triplo com 40 horas ou prati-
camente o quádruplo se em dedicação
exclusiva. Nessas condições, um pro-
fessor titular está ganhando cerca dc
Cr.$ 7 mil;

3) o professor de primeira classe
é aquele que, embora dentro da uni-
versidade, trabalha num plano con-
.siderado de interesse para o desenvol-
vimento nacional. Nesse caso, o plano
é financiado pelo Governo de manei-
ra extra-orçamentária, c os recursos
podem incluir uma suplcmcntação
salarial acima dos niveis da Coper-
tide.

O professor Afonso do Prado Sca-
bra, que faz esta divisão, é também
de primeira classe, como o professor
Pfeiffer. Ganha de três fontes: Uni-
versidade, Copertide e Ministério do
Planejamento. E' .professor-adjunto
no Instituto de Bioquímica.

SOLUÇÃO INSTÁVEL

Em julho termina o convênio do
Ministério do Planejamento com o
Centro rie Pesquisas de Produtos Na-
turais, onde o professor Prado Seabra,
trabalha. Todo o material — o me-
lhor da América Latina — do Centro
foi adquirido com recursos deste con-
vénio. Quatro técnicos de alto nivel
foram contratados para trabalhar ex-
clusivamente ali. Ganham bem, mas
se o convênio não se renovar, ficam
sem emprego.

— Como esses recursos extras são
dados por prazos limitados e para fins
específicos, a situação privilegiada do
professor que participa desses proje-
tos fica limitada.
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Burle Marx
abre Urbs-1
no R. Grande

Pestalozzi
dá curso
em Niterói

Historiadores fundam centro de pesquisa cultural Paulistas vão
li _'_>_• ii iH.rni*

1'ortt) AíegTo (Sucursall
— Burle Marx íará a confe-
rência preliminar do semi-
náric Urbs-1 que. por inicia-
Uva de Caxias do Sul. reu-
nirá prefeitos de municípios
brasileiros, já havendo 60
inscritos, para aprimorar a
técnica do urbanismo da.s
cidades cio médio porte e
evitar que continuem a
usar por modelos Capitais
como Rio c São' Paulo.

O seminário, primeiro no
gênerri no pa>s, se desenvol-
verá nos dias 17 a 19, no
Parque Hotel Samuara, e
seu objetivo, segunda o Pre-
feito dc Caxias do Sul, Sr.
Mário Ramos, é "despertar
uma nova mentalidade no
campo administrativo.
MODELO INADEQUADO

. Segundo o Prefeito de Ca-
xlas do Sul, sua cidade, de
150 mil habitantes na área
urbana, representa bem a
posição da maior parte dos
municípios brasileiros em
expansão que, inadequada-
mente, estão copiando no
seu processo de desenvolvi-
mento os hábitos urbanos
das grandes cidades, como
IRio e São Paulo, e como
conseqüência criando para
si próprio- os mesmos pro-
b.cmas quase insolúveis.

_ Estamos assumindo as
mesmas perspectivas d a s
grandes capitais e temos de
parar com isso. E' necessá-
rio modificar conceitos, pre-
ser var áreas verdes, planlfi-
car o setor viário, espraiar
as cidades e deixar dc aeu-
mular gente em edifícios.
Temos de nos preocupar
com a humanização de nos-
sas cidades e evitar que, em
futuro próximo, as nossas
populações sejam estrangu-
ladas por cimento, transito
caótico e por uma vida qua-
se artificial, como nas cida-
des grandes.
PRINCIPAIS
PROBLEMAS

Ao afirmar que a Urbs-1
poderia ser denominada de
'•Operação Evite", isto é,
'que as cidades de 100 mil
habitantes evitem o que já
acontece nas de 200 mil,
que as de 300 mil não fa-
çam o que já ocorre nas ci-
dades de 600 mil pessoas",
o Sr. Mário Ramos definiu
como problemas básicos das
cidades de porte médio a
habitação, o esgoto cloacal,
as áreas verdes e a sistema-
tização viária.

As dificuldades da habi-
tação surgem devido à cx-
plosão industrial desses
centros e conseqüente im-
portacão d e mão-de-obra.
Ao operário sem qualifi-
cações, resta a opção de
morar em favelas. A im-
plantação de esgotos é mui-
to cara e 80'ió das cidades
brasileiras utilizam o siste-
ma de fossas. O cuidado
com a preservação de áreas
verdes é secundário porque"tudo é aproveitado indls-
criminadamente, até o últi-
mo centímetro de terra."
PLANO-DIRETOR

As dificuldades se concen-
tram, nos municípios, na
ausência de um plano-dire-
tor ou no desrespeito a esse
plano, quando existente.
Em decorrência, segundo o
Sr. Mário Ramos, prolife-
ram nas cidades de médio
porte loteamentos irregu-
lares onde a sistenu.tização
viária torna-se impossível.
Por outro lado, e como so-
ma de diversos fatores,
existe um desequilíbrio no
mercado Imobiliário com in-
fiação de áreas centrais em
prejuízo da periferia urba-
na, onde o poder público só
chega sob pressão.

— Caxias do Sul — que
possui o maior índice de
renda per capita no pais
f830 dólaresi, que tem 1 G40
e s t a b elecimentos comer-
ciais, 964 indústrias e 10 mil
automóveis — apresenta es-

¦ses problemas e quer evitar
que se agravem. Com a
Urbs-1, queremos trocar ex-
periências, comprar e ven-
der know-how administrati-
vo, mostar que estamos
conscientes da.s dificuldades.
e conscientizar outros mu-
nicipios — afirmou o Pre-
feito Mário Ramos.
PROGRAMAÇÃO

A Urbs-1 será iniciada
com a conferência do urba-
nista Roberto Burle Marx
sobre Áreas Verdes e Melo
Ambiente. No dia seguinte,
pela manhã, falará o Pre-
feito de São Paulo, Sr. Mi-
guel Colasuonno, sobre Ad-
ministração Integrada, e íi
tarde, sobre Humanização
da Metrópole Moderna, o
Prefeito de Curitiba, arqui-
teto Jaine Lerner, e sobre
Plano-Diretor, Suas Vanta-
gens e Implicações, o arqui-
teto gaúcho Roberto Vero-
nese. No último dia do en-
contro o Prufeito de Porto
Alegre, Sr. Teimo Thomp-
son Piores, abordará o tema
Cidade Educativa.

Entre os já inscritos na
Urbs-1 figuram os prefeitos
de Paraíba d0 Sul, Paraná-
guá. Campina Grande, Pe-
trolina, Campinas, Ribeirão
Preto, Bauru, Diadema e
Londrina, além de técnicos
do- Governo da Guanabara.

Niterói i Sucursall — A
Sociedade Pcstalozri do Es-
tado do Rio abriu ins-
crições, em sua sede, no
Bairro de Pendotiba, para o
primeiro curso de formação
de professores d- deficlcn-
tos mentais da instituição.

As inscrições podevão ser
feitas de segunda a sábado,
das 8h às lGh, para candi-
datos que possuam certiíl-
cado de conclusão do curso
Normal ou do curso de Pe-
dagogia.

Um Centro dc Informações Culturais, que
terá como primeiras tarefas práticas a cons-
tituição dc um banco de dados e o estabele-
cimento prévio de uma linguagem para pes-
quisa cultural, será instalado amanhã, no
auditório do Museu Histórico Nacional, na
primeira assembléia-geral dos fundadores.

Desde julho do ano passado um grupo de
interessados, constituído de historiadores,
museólogos, críticos de teatro e música po-
pular, tem feito pesquisas preliminares para
a criação do Cicul, já estando pronto o proje-

. to do Thesaurtts da Cultura Brasileira, da
autoria do especialista em informática no
setor 'cultural, Francisco Ruas Santos.

Apoio do Museu
O Museu Histórico Nacional, apoiando a

iniciativa dos estudiosos — entre eles Marcos

Carneiro dc Mendonça, José Honório Rodri-
gues, Ari Vasconcelos, Bárbara Heliodora,
Clarival do Prado Valadares, Valdotpiro Pi-
mentcl e o diretor do MHN, Gerardo Brito
Câmara — cedeu o local para a assembléia
de fundação e o funcionamento inicial do
Centro de Informações Culturais. Este, porém,
será uma sociedade civil, sem fins lucrativos
e que pretende viver de doações.

"Trabalhar para a preservação dos bens
culturais do Brasil c contribuir para o de-
senvolvimento da cultura brasileira" são os
dois objetivos do Cicul, segundo o projeto dc
estatuto a ser discutido amanhã a tarde. Pa-
ra isso, os projetos prioritários são o da cons-
tituição do bancos de dados c o da realiza-
ção de cursos de formação de pesquisadores
culturais.

— O Banco de Dados, uma vez implanta-
do, poderá realizar serviços inestimáveis á
cultura brasileira, liberando a iniciativa pri-
vada de pesquisas caras e demoradas. Ele es-
tara aberto a todo pesquisador cultural. Um
cineasta, por exemplo, que queira fazer um
filme sobre a luta de garimpeiros no distrito
dc Diamantina, terá do Centro os dados para
o roteiro e toda a iconografia para a cria-
ção da indumentária, do cenário c do arma-

• mento usado.
O Sr. Francisco Ruas Santos dá essa in-

formação, acrescentando que todo o proces-
samento dos dados, isto é, a recuperação das
informações acumuladits no Banco dc Dados,
será feita através de computação eletrônica,
utilizando-se um centro de processamento já
existente na Guanabara.

recuperar
154 escolas

São Paulo (Sucursal) —
A Secretaria de Educação c
Cultura municipal anunciou
a reforma e ampliação dc
154 das 249 escolas de sua
rede na Capital, O Secreta-
rio, Roberto Ferreira d o
Amaral, Iniciou visitas a cs-
sas escolas para observar
suas necessidades e elabo-
rar um plano de priorlda-
des.

Os problemas são muitos,
disse o Secretário de Edu-
cação, ,"mas perfeitamente
sanáveis em 10 meses.

GRÊMIO RECREATIVO
DE RAMOS

RUA JOÃO SILVA, 65
O Presidente do Conselho De-

liberativo, convoca os Sr*. Come-
lheiros psra a reunião quo será
realizada nos termos do Estatuto
e de acordo com a deliberação
de 10/4/1974, no . próximo dia
10/5/1974 em 1." convocação as
19 hs. e em 2.a e última convo-
cação com qualquer número as 20
hs., para deliberarem sob t le-
guinte:

ORDEM i DO DIA
Eleição do Presidenta a Vice-

Presidente administralivo, e mem-
bros do Conselho Fiscal.

G.B. 4/5/1974.
(a) Orlando Almuinhi de Mattos
Presidente do Centelho
Administrativo

<p

PAULO CÉSAR LARGA TUDO E VAI EMBORA!!!
O nosso motorista Paulo César desapareceu depois que viu a

quantidade de tapetes Milacron que deveriam ser entregues ontem.
Depois que a Líder baixou os preços, só os bons funcionários

estão agüentando a barra.

Tapeçaria jf/der
Tijuca: 268-5148. Niterói: 722-0129

De repente, cenas inesperadas
em 5.200 janelas de Copacabana

Hoje, Dia das Comunicações,
começamos a entregar 5.200 novos
telefones (linha 255), em Copacabana, antes
do prazo, quando ninguém esperava.

Vamos por em funcionamento
800 por dia, para evitar um acúmulo de
tráfego na estação.

Assim, dentro de poucos dias, estarão
ligados e falando para toda parte os telefones
previamente instalados.

Mas não fique com inveja.

Você que se inscreveu no Plano de
Expansão da CTB em novembro de 1972
e mora noutro bairro, também vai receber
seu telefone com uma bela antecipação.

Mês que vem, no Grajaú, vamos
instalar os 8.320 telefones da linha 288.

Em julho, no Flamengo, os 10.400
da linha 205. .

Em agosto, no Maracanã, os 10.400
da linha 284.

Em setembro, em Ipanema, os 5.200

da linha 287.
E em outubro, no Engenho Novo,

os 10.400 da linha 201.
Somando dá 49.920 telefones antes

do prazo, que só deveriam ser entregues
a partir de novembro.

São 49.920 surpresas que 49.920
famílias já podem anunciar hoje,
neste Dia'das Comunicações, para
seus parentes, amigos
e principalmente vizinhos.

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
.SUBS.Jtf»DA .EÍ&B...S
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Zona Franca é centro que abre
campo à indústria na Amazônia

Em seu primeiro conta-
to com a imprensa, o novo
superintendente da Suframa
— Superintendência da Zo-
na Franca de Manaus —
José Martins de Oliveira
Amado, explicou o que é c o
que erradamente pensa o
turista que seja a Zona
Franca: ela não é uma gran-
de feira, criada exclusiva-
mente para a venda de mer-
cadorias estrangeiras; em
vez disso, é "um centro co-
mercial, industrial e agro-
pecuário no interior da Ama-
zônia ocidental, dotado dc
condições econômicas que
indüzàm o desenvolvimento
regional auto-sustentado".

Tal como c vista pelos
turistas, a Zona Franca pra-
ticamente não existe para o
amazonense em geral. Os
produtos da tecnologia avan-
cada, que atraem às lojas vi-
sitantes de todo o país, são,
quando muito, inacessíveis
objetos dc curiosidade do
manauara, cujo poder aqui-
sitivo lhe faculta no máxi-
mo o acesso à comida e ao
vestuário. Com um rendi-
mento mensal entre Cr$ 
453.00 c Cr.$ 721,00, quatro
em cada 10 famílias de Ma-

naus não têm a menor con-
dição de enfrentar a espe-
eulação imobiliária que o
advento da Zona Franca de-
sencadeou na cidade, onde
os barracões proliferaram, o
número dc apartamentos
aumentou muito pouco.

A especulação imobiliá-
ria em Manaus — uma das
mais violentas de que se tem
notícia no país — elevou a
Cr$ 10 mil o preço do metro
quadrado de terreno e pro-
vocou o fechamento dos ci-
nemas, erigindo em seu lu-
gar os supermercados e as
lujas importadoras.

No entanto, os 100 pro-
jetos industriais aprovados
pela Suframa no ano passa-
do estão gerando cerca de 18
mil novos empregos na área
da Zona Franca. E já se pen-
sa em criar a Universidade
de Tecnologia da Amazônia,
para a formação de pessoal
especializado de preferên-
cia na região, onde, afinal, é
possível mesmo ao caboclo
trajar-se à italiana. Manaus
vive hoje em função da Zona
Franca e, ainda que não
compreenda o que ela signi-
fica, defende-a com unhas e
dentes.
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quem freqüenta as lojas áe artigos importaáos são os turistas

MANAUS 

(Correspondente^ — "O

pais que mais exporta para o
Amazonas é são Paulo". A frase
do economista Glicério Vieira do

Nascimento e Sá, da Comissão de Desen-
volvimento do Estado do Amazonas —
Codeama — resume uma realidade com
que se defrontam o.s turistas, na busca
f-òtrega do.s produtos importados pela
Zona Franca.

No entanto, a importação de merca-
doi ias produzidas em outros países e
outros Estados brasileiros tende a di-
ininuir. Desde a criação da Zona Fran-
ca. 131 indústrias foram instaladas aqui
e espera-se que, dentro de seis anos, Ma-
•naus se transforme na Capital Eletrôni-
'ca da América Latina, quando começar
a fabricar, em seu Distrito Industrial,
sofisticados aparelhos eletrônicos, uma
das maiores atrações da zona de livre
comércio.

INDUSTRIALIZAÇÃO

Desde a sua consolidação a Zona
Franca de Manaus tem passado da fase
de comercialização, estimulada por mas-
cates árabes, chineses e panamenhos.
experls em livre comércio, para a dc
industrialização.

Nos últimos cinco anos, as 131 indús-
trias que se instalaram ou se estão ins-
talando ali absorveram 23 993 empre-
gados, distribuídos por três fábricas de
produtos minerais não metálicos; sete
metalúrgicas; 20 fábricas de material
elétrico e de comunicação; quatro de

!material de transporte; 17 de madeira;
três indústrias químicas; duas de papel
e papelão; uma de couros, peles e pro-
dutos similares; duas indústrias de per-
fumaria, sabões e velas; três de produ-

.tos plásticos; cinco fábricas de tecidos;
.seis de confecção de roupas, calçados e'. 
artefatos de tecidos; 17 de produtos ali-
mentares; quatro de bebidas; uma de
isqueiros; duas de brinquedos; três de

material odontológico — além de 25 ou-
tros projetos já aprovados, com resti-
tuição de ICM.

A mão-de-obra absorvida é represen-
tada por operários, técnicos estrangeiros
e nacionais ou executivos das grandes
empresas. Os estrangeiros, contudo, não
têm grande influência no aumento da
população, da qual representam em ape-
nas — segundo os últimos dados da co-
deama. colhidos em 1972 — 0,6%

A poplação de Manaus, estimada em
450 mil habitantes, constitui-se assim de
90,1% de amazonenses (8,4-% de interio-
ranos), 9,3% de nacionais (54,9% de nor-
tistas, 37% de nordestinos e 8% de ou-
tros estados, e 0,6% tíe estrangeiros, dos
quais 79,1% são portugueses, 7,9% japo-
neses e 13% de outros paises.

ATRATIVOS

Ajudada pela selva e pelos rios —
seus atrativos naturais — a Zona Fran-
ca continua, cada vez mais, seduzindo tu-
rista de todo o mundo. O número de pas-
sageiros aqui desembarcados em 1973 foi
mais de três vezes maior que o de 1965.

Diariamente são descarregados gran-
des volumes de mercadorias nacionais e
estrangeiras nas lojas centrais importa-
doras.

O volume médio de Importações
acusa os seguintes percentuais: dos EUA,
25,09%: do Japão, 23,04%; do Panamá,
14%; da República Federal da Alemã-
nha, 10%, e da Inglaterra, 7,21%. Das
mercadorias dc procedência nacional,
46,17% vêm de São Paulo; 13,75%, do
Pará; 11,94%, da Guanabara; 6,82%, de
Pernambuco; 4,7%, do Ceará e 16% dos
demais Estados.

A importação de televisores e apa-
relhos eletrônicos e eletrodomésticos vai
se reduzindo à medida que as indústrias
do ramo se instalam aqui. Calcula-se
que, a curto prazo, a Sharp, a Springer
Admirai, a Semp, a Ibesa, a Sanyo (já

produzindo), a Philco, a RCA, a GE, a
Philips, alGB e a CCE (com projetos em
elaboração uo promovendo estudos dc
mercado), estejam abastecendo todo o
mercado local e de grande parte do pais. ,

CRÉDITO E ILIQUIDEZ

A facilidade de crédito (até 24 me-
ses) encheu as ruas de Manaus de mo-
tonetas japonesas e as casas (ainda que
lhes falte filtro) de televisores japone-
se.s e norte-americanos, que recebem as
imagens transmitidas pelos quatro ca-
nais existentes. Em compensação, criou
problemas de iliquidez de titulos: os 33%
cie títulos protestados em 1965 elevaram-
se, em 1973, para 543,2%.'

O turista, que não dispõe das mes-
mas facilidades de crédito e é obrigado
a consumir apenas uma quota de 100
dólares, sente-se frustrado diante da
variedade de produtos eletrônicos e ele-
trodomésticos que gostaria de comprar
c não pode.

DEPOIMENTO

Interessante, como ilustração, o de-
poimento de Sérgio — um jovem pro-
fissional liberal de São Paulo — que se
recusou a identificar-se, sacola às cos-
tas, dialogando com um vendedor:

O senhor tem TV a cores?
De que marca o senhor quer?
Pode ser uma destas montadas

no Brasil. Essa de 26 polegadas sai a
quanto?

¦— Oito mil c meio.
Mas, cm São Paulo r no Rio é

vendida a sete. E aquela importada de
14 polegadas?

Três mil e 800, mais os direitos
que o senhor terá de pagar para a Fa-
zenda e que, no caso, atingem CrS 2 mil
e 800, pois esse TV está fora da quota de
100 dólares.

.Jã na primeira loja visitada, o tu-

rista, geralmente do Sul do país, nota
que há uma posição inconciliável en-
tre os fiscais da Fazenda federal e os
visitantes extasiados diante de tanta
coisa nova, equipamentos difíceis de se-
rem vistos em suas cidades. E Sérgio
está decepcionado:

A limitação da quota vai matar
a Zona Franca, pois muita gente não
conseguirá agüentar por muito tempo.
Já se formou um círculo vicioso: a quo-
ta baixa provoca uma reação negativa,
porque medrosa, do turista, a mercado-
ria começa a se empilhar nos fundos
das lojas e seus proprietários, obrigados
a saldar suas faturas com os importa-
dores, passam a vendê-la a qualquer
preço, a especular, a pechinchar, desvir-
ttiando o conceito da Zona Franca. Um
mascate liquida aparelhos de TV, com
um lucro de CrS 100, porque quer logo
arrancar-se do Brasil.

Ele dá alguns conselhos a quem pre-
tende visitar Manaus:

O.s turistas devem descobrir quais
o.s comerciantes que caíram em desgra-
ça. Nos três dias que passará aqui, em
hotéis caríssimos, cujas diárias variam
de CrS 110,00 a cerca de CrS 500,00, per-
didos em excursões turísticas ou atra-
ções de cartão postal, leve um caderni-
nho de notas para mostrar seu interes-
se e provocar, já nas primeiras lojas vi-
sitadas, a vontade de oferecer um preço
melhor. Ou, então, peça um cartão da
firma e anote nele os preços. Certa-
mente, ao final do dia, terá um número
de cartões suficientes para lhe dar um
quadro quase ideal dos preços mais con-
venientes. Mas sempre levando em con-
sideração a quota de 100 dólares compu-
tados sobre o preço FOB, isto é, o preço
do porto de embarque. Só no dia seguiu-
te parta para as compras e, com o di-
nheiro na mão, peça mais uma redução.
A maioria dos vendedores tem dc con-
sultar o patrão. Depois de tudo empa-
cotado, só lhe resta enfrentar a Alfan-
dega. E boa viagem.
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Manaus ganhou 18 mil empregos

Ruas ãe Manaus ganharam muito movimento

Brasília (Sucursal) — Até o
¦ano passado, a Superintendência
âa Zona Franca de Manaus, insti-
tuíãa em 1967, havia aprovado 100
projetos industriais, que represen-
tam um investimento global de Cr$
1 bilhão e estão gerando cerca de
IS mil novos empregos.

Até fins deste ano o superin-
tendente da Suframa calcula que
35 novas fábricas estarão instala-
das na área do Distrito Industrial
(16 quilômetros quadrados), bene-

ficiando-se da isenção do IPI, do
desconto de 50% a 95% do ICM e
da isenção do imposto sobre a im-

portação de matéria-prima e má-

quinas.

IMPORTAÇÕES

O Distrito Industrial da Su-

frama, segundo o superintendente
í Oliveira Amado, já dispõe de um

completo serviço dc saneamento c
abastecimento de água às indús-
trias que montaram ali suas linhas
de produção, entre as quais se des-
tacam as indústrias eletrônicas em
grande expansão, como a Sharp e
a Spring Admirai (televisores a co-
res).

A Zona Franca de Manaus
transaciona hoje com o pais e com
o mundo cm escala ponderável —
diz Oliveira Amado. O volume dc
suas importações do mercado bra-
sileiro passou de Cr$ 121 milhões
cm 19GS pura aproximadamente
CrS 1 bilhão no final de 1973.

Nos próximos dois anos o su-
'perinlendente da Suframa preten-
de fazer a implantação de uma
"área internacional", destinada à
construção de armazéns para esto-
cagem t|e mercadorias eslrangei-
ras.' Ele \ considera também indis-

pensável a criação da Universida-
de de Tecnologia da Amazônia, pa-
ra formação dc mão-de-obra local,
dotandora do know-how indispen-
sável às indústrias técnicas alta-
mente sofisticadas que se vêm ins-
talando na área.

DtSTRITO AGROPECUÁRIO

Até o final deste ano o Sr. OU-
veira Amado pretende terminar a
instalação do Distrito Agropecuário
da Zona Franca, à margem da Ro-
dovia Manaus—Caracaraí, a 40

quilômetros áa Capital amazonen-
se, com área de 580 mil hectares.

Esta área se destina especifí-.
camente a projetos agropecuários
c agroindustriais, de exploração
florestal c mistos, de empresas ru-
rais, voltados para o abastecimen-
to alimentar da área e para a ex-

portação. Diz o Sr. Oliveira Amado
que a Suframa procurará dar a
essa área condições de verdadeiro
laboratório para a região, onde se-
rão estudados, não somente os re-
cursos da natureza c o modo dc
utilizá-los, como também a melhor
técnica para trabalhar o solo e ti-

rar dele tudo o que oferece a sua
fertilidade.

A Suframa está cercando a im-
plantação do Distrito Agropecuário
das cautelas técnicas e científicas
recomendáveis. Assim é que já pro-
moveu estudos de solos e um in-
ventário florestal, buscando iden-
tificar a vocação agrícola da área
e sua potencialidade 

'florestal,

através de convênio com o Insti-
tuto Nacional dc Pesquisas da
Amazônia (INPA). Financiou ain-
da a instalação âe uma estação
experimental de silvicultura tropi-
cal, que servirá ãe suporte cienti-
fico para us atividades que serão
desenvolvidas na área.

Um levantamento das caraetc-
rislicas de solos da área do Distri-
to Agropecuário, executado pelo
Instituto de Pesquisa e Experimcn-
tação Agropecuária do Norte
t IPEAN). concluiu que, na maior
parle, os tipos de terra ali encon-
Irados apresentam três diferentes
classes dc texturas e, pelas boas
características físicas de que são
dotadas, poderão ser amplamente
utllizudos pela agricultura e pe-
cuária.

A Suframa está, no momento,
abrindo as estradas vicinais que
possibilitarão a ocupação dc toda
a área do Dislrilo Agropecuário
por empresas interessadas, às
quais, dentro de alguns dias, esta-
rá aberta licitação pública para a
ocupação da área.

LIQUIDAÇÃO
DESAFIO

GEBARA
Ninguém vai

vender mais barato!

Venha comprovar!

Casas Gelam

EM/Y
a* ri

Não se engane LIQUIDAÇÃO DESAFIO
só nestes endereços:

Rua Luiz de Camões, 36/42
Rua do Ouvidor, 134 - Av. Passos, 26

Av. Copacabana, 583 - Rua do Ouvidor,130
Rua Dias da Cruz, 255

(no Shopping Center Méier)
Rua Carvalho de Souza, 299 (Madureira)

Rua Conde de Bonfim, 685

CENTRAIS ELÉTRICAS DE
MINAS GERAIS, S.A. - CEMIG

USINA TÉRMICA DE IGARAPÉ
CONVITE PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA

EXECUÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÃNICA

CENTRAIS ELÉTRICAS OE MINAS GERAIS, S.A. - CEMIG,

sediada cm Belo Horizonte, Minas Gerais, contratará a montagem

elelromecênica da Usini Térmica de Igarapé.

A usina está situada na margem esquerda do rio Paraopeba,

na divisa dos municípios de Maleus Leme o Betim, a 40 km

de Bolo Horizonte, e terá uma capacidade inicial de 125 MW.

Os interessados devem procurar, para Informações Específicas,

o "Departamento de Obras de Geração e Edificações" da CEMIG,

com escritório localizado na Rua Itambé, 114 — 6.° andar —

Belo Horizonte — Minas Gerais.

A documentação dos candidatos à pré-qualificação será rece-

bida somente alé ás 18 (dezoito) hora; do dia 31 de maio de 1974.
(P

P%QUEIMADURAS
DE SOI.

TALCO ANTISETICOALÍVIO
CICATRIZANTE • DESODORANTE NAS ERUPÇÕES DA PELE

BROTOEJAS E ASSADURAS DOS BEBÊS E DOS ADULTOS

PALESTRA DO
DEPUTADO NINA RIBEIRO

SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA

A Casa do Minho eslá convidando para a palestra
sobre a Língua Portuguesa, pelo Deputado Federal Nina

Ribeiro, no próximo dia 17 de Maio, às 20,45 horas, na

sua sede social, Rua Cosme Velho, 60.

No mesmo programa falará, também, o Dr. A. Gomes

da Costa sobre o Estatuto de Igualdade dos Portugueses.

PAPEL
IMPORTAÇÃO DIRETA

Os papéis de alta qualidade OFF-SET, BOND e
COVER, da HAMMERMIL, WARREN e BECKETT, ago-
ra podem ser importados diretamente. Consultas a
INTERSALES - Lgo. Machado, 29/501. Tel.: 245.9246
- Rio.

NO MÊS DE MAIO O
DUPLEX DOS SONHOS
DUPLEX
4 PORTAS
DE
3.£&£00
POR
2.198,00
COM 8 GAVETAS
E PRATELEIRAS
DUPLEX - TEMOS

2 PORTAS 1.558, - 3 PORTAS 1.988,
5 PORTAS 2.688,

GRANDE
VARIEDADE
CÔMODAS, MINI-
ARCAS, ESTANTES,
ABCAS-ORATÓRIO,.
VITRINAS, CONSO-
IES, CANAPÉS, ME«
SAS, CAMAS SOLT.,
CASAL, EM VINHA-
TICO, _MBUIA, JA-
CARANDÁ E CERE-
JEUtA. -

DE ^00 POR 480,00
TEMOS O DORMITÓRIO COMPLETO

MOUS MpQÉ|£$ES

I 
"r'"-r'""" ' :|ilr—: i' ij*í

,!E___jÍ___BE-_iJl

catete5;SH



JORNAL DO BRASIL Q Domingo, 5/5/74 [J 1.° Caderno RELIGIÃO - 33

Número de seminaristas
aumenta no Bio mas nenhum,
('filho de eiirsilhista

Há dois anos o Rio tinha apenas 55 semina-
ristas. Hoje, eles são 139. Mas destes, só três per-
tèncem à Zona Sul. Nenhum íilho de cursilhista
ou de casais ligados a movimentos familiares cato-
licos E de um total de mais de 700 jovens que nos
últimos quatro anos fizeram o TLC (Treinamento
de Liderança Cristã), só dois bateram à porta do
seminário.

— E' fácil ser cristão, mas só até certo ponto.
Dar um filho padre ou uma filha religiosa seria,
para muitos, um absurdo, o impossível — pondera
Padre José Mazine Rodrigues, coordenador da Co-
missão de Pastoral Vocacional do Rio. E o Cardeal
Eugênio Sales, ao referir-se à comemoração, hoje,
do Dia Mundial de Orações pelas Vocações Sacer-
dotais c Religiosas, só pede aos católicos que "re-
zcm com empenho, para que os padres sejam mui-
tos c muitos fiéis."

-*•<">*. ..

Qihieixa (
Haverá ainda quem quei-

ra ser padre? Os aspirantes
chegam ao menos para co-
brir o número dos deserto-
res? Não estará o homem
moderno desinteressando-sc
de religião, a despeito dos
esforços de renovação que
tm todo o mundo vem fa-
zendo muitas igrejas?

As respostas não são una-
nimes. Para uns, o homem
de hoje não é menos reli-
gioso do que seus antepas-
.sados, apenas muda o modo
de expressar sua fé. Para
outros, .a ciência e o confor-
to parecem bastai* a suas
aspirações mais profundas.

Padre Pio Milpachcr. da
Comissão de Pastoral Voca-
cional do Rio. reconhece
que o número de padres di-

le muitos
minui em termos absolutos:
"Temos hoje menos padres
e menos candidatos ao sa-
cerdócio do que alguns anos
atrás." Fenômeno esse que
— observa ele — se verifica
tanto entre os católicos, co-
mo entre evangélicos, oito-
doxos, maometanos, induis-
tas, budistas e outros.

Com base nos números
fornecidos pelo CERIS

i Centro de Estatística Reli-
giosa e Investigações So-
ciais i, o declínio de vo-
cações entre seminaristas
maiores I Filosofia e Tcolo-
gia), noviços, menores e
pré-seminaristas parece
ter-se acentuado a partir de
1960. para estancar em 1070.
O quadro seguinte mostra
as evasões nesses dois anos:

Não clérigos
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Exigências são muitas
Apesar da escassez dc vo-

cações, as exigências que se
Jazem ao candidato são as
mesmus, ou mais acentua-
das, que no passudo. Para
Antônio Clurct, 20 unos, ja-
zendo terceiro ano do Clãs-
sico e filho de um ex-semi-
narista, /oram necessários
três anos teimosos dc pro-
vas c entrevistas antes dc
ser admitido ao Seminário
Arquidiocesano.

Toca violão, ensaia c can-
ta. Com o dinheiro ganho
ele garante os estudos c se
veste — calça blue-jean, ds
preferencia — vai ao cine-
ma e nas férias faz suas
viagens turísticas. Não ig-
nora que ser padre hoje"não é brincadeira", pois
não c facü levar aparente-
mente uma vida igual aos
oulros jovens c ao mesmo

tempo condíizir-se por uma
mentalidade bem diversa.

— Quero ser padre, e »-
o quero è porque lenhn u*"*-
tade de fazer alguma coisa
pelos outros, por um amor
bacana que vem de Deus —
afiança ele.

O mewio vale pura um
companheiro seu, Ornar de
Casiro Nogueira da Silva, IS
anos de idaae e avatro dc
seminário, para quem o tra-
balho nos fins de semana
na sua paróquia c o melhor
estimulo.

— Com. os ensaios que ia-
co na igreja, caiequcse, li-
turgia, movimentos de jo-
vens, o vigário me dá os
CrS 180,00 com que todo mês
pago o colégio. E fica-me
ainda o gosto que vem da
a gente ajudar a tornar co-
nhecida a boa-nova de Je-
sus Cristo. ,

Parte de cada um

No Seminário São José é longo e profundo o estudo dos jovens para o exercício do sacerdócio

ENÉAS MIRANDINHA E DIRCEU FORAM CORTADOS!!!
Enéas, Mirandinha e Dirceu são três tapetes de sisal que estavam

encostados no nosso estoque. Agora eles foram cortados
em pedaços e estão sendo vendidos por um preço muito menor.

Clero secular ; Clero religioso \

Aut) lflliO : 1970 19B0 I 1970 '.
í

Maiores 106(1 813 : 1932 1 440 i
i í r . I

Noviços — | 689 256 :
i

Menores 6 503 3 405 10 056 7 937 I

Pré-seniinar. j 1567 ! 155 4 049 j 733 |
í !

TOTAL 9 136 4 373 16 72G 10 366 '

1960 1970

164 I 101

164 101

Ascensão
A partir de 1970 algumas

dioceses e institutos religio-
sos — informa Padre Pio —
mostram uma linha ascen-
dente. Porto Alegre, que em
1970 tinha apenas 41 semi-
nárístas, passou para 48 em
1972. e 52 este ano. Os mis-
sionários de Sâo Carlos re-
gistraram em 1971 apenas
duas ordenações, mas nos
dois anos seguintes elas
passaram a seis e, este ano.
espera-se que sejam 15 os
novos padres. Os noviços
dos jesuítas, que em 1971
eram 13, subiram para 19
em 1972 e 29 no ano passa-
do.

Entre os institutos reli-
giosos femininos, a par de
alguns quase em vias de ex-
tinção. surgem outros com
pujança inesperada. E m
Londrina, um reduzido nú-
clco de irmãs claretianas
fundou, há 16 anos, seu ins-
tituto que hoje conta 405
religiosas, já com casas es-

palhadas na Europa e Afri-
ca.

O que ressalta também
entre as religiosas é o seu
engajamento em tarefas
que até há pouco eram qua-
se privilégio reservado ao
sacerdócio. A Conferência
do.s Religiosos do Brasil fez
há pouco um inquérito, ao
qual respondeu apenas uma
terça parte das províncias
religiosas mas que dá uma
idéia aproximada do novo
tipo de vocação que surge
dentro da Igreja.

Segundo a pesquisa, exis-
tem hoje no Brasil, entre as
freiras, 193 ministras da
Palavra (pregaçãoi, 864 mi-
nistras investidas para dis-
tribuir a comunhão. 1412
colaboradoras paroquiais e
1834 encarregadas da coor-
denação catequética, além
de muitas outras respon-
dendo por diversos encargos
em nivel paroquial, diocesa-
no, regional e até nacional.

Ves de
O novo conceito de vo-

cação apostólica a b ra n g e
também os próprios leigos.
Sc- a Ação Católica deixou
de existir, surgiram os Cur-
sos de Cristandade. c o m
mais de 10 mil católicos só
em^São Paulo. Os casais
inscritos em alguns dos mo-
vimentos de apostolado da
família — Equipes dc Nossa
Senhora, Movimento Fami-
liar Cristão, Casais para

Iodos
Cri»!o — contam-se por al-
guns milhares. E aqueles
que se agrupam toda sema-
na em círculos bíblicos, pa-
ra conhecer e tornar mais
conhecida dos outros a
mensagem cristã, começa-
ram há pouco e depressa se
disseminaram em grande
número, sobretudo no inte-
rior. São inúmeros também
os movimentos religiosos li-
derados por jovens.

Padres não ajudam
O problema da escassez

de vocações sacerdotais e
religiosas continua preo-
cupando a Igreja. Preocupa-
a sobretudo que alguns pa-
dres, inclusive com cargos
de responsabilidade, não se
dêem conta de que sem ou-
tros padres não haverá mis-
sas, comunhões nem con-
fissões. Nunca falam da vo-
cação que seguiram.

-— Pertencemos á Igreja,
fazemos questão de nos de-
clararmos católicos, m a s
não pensamos nem fazemos
nada pelas vocações daque-
les que serão os nossos
guias. Alimentamos uma re-

ligiosidade devocional c te-
mos fé, mas não procura-
mos as razões dessa fé —
observa o Sr. Luis Compag-
n o n i, presidente nacional
do Serra Clube (agremiação
de homens que se empe-
nham em despertar vo-
cações).

Eles estarão hoje, em
muitas igrejas, distribuindo
folhetos e tornando pública
sua participação numa cau-
sa que até há pouco parecia
exclusiva de alguns padres.
E estarão também em Bra-
silia, no mês de outubro,
promovendo o I Congresso
Sacerdotel.

Tempo de mudar
O processo de recruta-

mento de vocações e o mo-
do de as acompanhar va-
riam muito. Os recrutado-
res adotam hoje normas co-
mo atender menos à quan-
lidade e mais à qualidade;
dar mais tempo à manifes-
tação de sinais indicativos
de u'ma autêntica vocação;
dar ao candidato condições
de vida compatível com a
dos jovens do seu tempo.

Normas assim permiti-
ram que, ao fim de alguns
encontros em forma de re-
tho, realizados pelos padres
oblatos de Maria Imacula-
da, em São Paulo, para 242
rapazes de 17 a 30 anos —
com a finalidade de os aju-
dar a descobrir sua vocação
— 26 deles se decidissem es-
pontaneamente pelo ingres-
so no semanário.

[SÕ&U

Tapeçaria fider
Copacabana: 255-0626 • Botafogo: 226-1882

Padre José Mazine, que
passa todos os dias visitan-
do famílias e vigários da
Zona Suburbana, .diz que
não ê dificil descobrir entre
os jovens vocações para o
sacerdócio. Mas, frisa, não
basta a familia. E' preciso
também q u e catequistas,
professores e o próprio am-
biente ajudem.

— Temos seminaristas
que vieram dc famílias cs-
píritas, porque companhei-
ros de rua e escola, que co-
meçuram a pertencer ao
Clube Vocacional, lhes co-
muhicaram a alegria de
descobrir uma vocação para
o serviço dc Deus — garan-
te o padre.

Mas adianta, também,
que muitos mais bateriam
às portas do seminário se
houvesse menos egoísmo da,
parte das famílias católicas,
que não vêem no sacerdócio
"uma boa carreira" e
acham que "padre não ê
mais figura de prestigio."

— Um pouco muis dc
oração e que assumam mais
a sério sua cota-parle na
construção do reino d c
Deus c o que pediria aos
que reconhecem a perenida-
de do sacerdócio dc Cristo
no meio os homens — fi-
nalizou o coordenador da
Comissão dc Pastoral Voca-
cional do Rio.

Custa 3 vezes menos
que um TV a cores
e sua mãe nunca mais
vai lavar panelas.

Talvez sua mãe ainda não saiba o que vai lazer no
almoço do dia 12. Mas ela já deve saber exatamente o que vai
fazer depois do almoço: lavar panelas e pratos.

Imagine a cena: dia das mães e a homenageada
•lá na cozinha esfregando panelas, louças, talheres, etc.

Você vai querer dizer que é assim mesmo. Que mãe é prá
essas coisas e tal. Mas essa conversa não cola mais desde
que surgiu a Lavalouça Brastemp.

Isso. Lavalouça Brastemp. Uma máquina que lava.enxágua,
seca e esteriliza tudo - desde panelas até cristais.

Você pode não entender muito do assunto, mas nós vamos
dar umas dicas. A Lavalouça Brastemp é automática e muito
econômica. Ela mesma esquenta a água, dissolve a gordura,
enxágua três vezes, esteriliza e seca.
Tudo que sua mãe precisa fazer é apertar um botão.

Outra coisa boa da Lavalouça Brastemp é seu
tamanho compacto. E sua 'superfície de fórmica que
pode ser usada como mesa de trabalho.

Reúna seus irmãos e fale com o velho.
A Lavalouça Brastemp custa três vezes menos

que lh n TV a cores. E vai deixar sua mãe muito
mais feliz.

Lavalouça Brastemp. A mãe da gente merece.
Tamanho: 60 x 60 x 85 cm de altura.
Capacidade: louça de até 8 pessoas.
Consumo de água: 40 litros.

Lavalouça Brastemp

^^^^^^ ¦ ¦"¦¦ „
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110 ou
220 volts

Você encontra a Lavalouça Brastemp nas seguintes lojas:
ADEL CASA GARSON GALERIA DOS MÓVEIS
BAÚ DUCAL LEYBUSTAUBMAN
BEMOREIRA GABRIEL HABIB LOJAS HELAL

MARCOVAN
MEDINASOM
MESBLA

PONTO FRIO
TELE RIO
TIMES SQUARE
WILLMANN XAVIER
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Reinaldo
passa posto
em Niterói

Niterói (Sucursal) — O Co-
mandante do I Exército, Gene-
ral Reinaldo Mello de Almeida,
vai presidir terça-feira, nesta
Capital, a solenidade de trans-
missão do comando da 2a. Bri-
gada dc Infantaria, que passará
ao General Milton Tavares de
Sousa.

O atual Comandante, Ge-
neral Oziel de Almeida Costa,
vai exercer a subchefia do Es-
tado-Maior do Exército, em
Brasília. O General Milton Ta-
vares de Sousa é de Niterói, on-
clc já exerceu o comando do 3.°
Regimento de Infantaria. Após
as solenidades, o General Rei-
naldo de Almeida será recebido
no Palácio Nilo Peçanha pelo
Governador Raimundo Padilha.

"Le Monde"
dá retrato
de S. Paulo

Paris (AP-JB) — O jornal Lc
Monde afirmou ontem em artigo
sob titulo de página inteira, em
seu Suplemento Econômico, que"é inacreditável o que São Paulo
fez em um século". E define a
Grande São Paulo como "o Bra-
sil, jovem dinâmico, ávido de sa-
ber e de progresso"."São Paulo pode estar envol-
vida por todos os males, mas
continua sendo o grande aspira-
dor de mão-de-obra do pais. A
Capital e as cidades da Grande
São Paulo produzem cerca de
10 r. da riqueza industrial do
país", diz o artigo sob o título:
Um Monstro, mas que Monstro.
Súo Paulo: maio de 1974.

O jornal acrescenta que as
cifras de crescimento de Sáo
Paulo "são quase legendárias: 25
mil habitantes em 1870: 600 mil
em 1935; 8 milhões hoje e a ca-
da 24 horas aumenta em 1 mil
habitantes". E finaliza dizendo
que "São Paulo, em certos aspec-
tos. não parece ser o Brasil. Mas,
sem dúvida, ele representa todo
o Brasil".

Aterro na
Sernambetiba
é iniciado

Os aterros para o alarga-
mento da Avenida Sernambetiba
já estão sendo iniciados, na ai-
tura do restaurante Corsário, na
Barra da Tijuca, mas somente
no segundo semestre deste ano é
que a Secretaria dc Obras sabe-
rá ao certo quanto poderá gastar
com o projeto.

Segundo o diretor-gsral do
DER. engenheiro Renato d. Al-
meida, o alargamento da Aveni-
da Sernambetiba. num trecho de
4 km, entre o Corsário e a Via i 1,
depende de verba e de aterro. "O
aterro", disse, "já estamos conse-
guindo de um loteamento em
São Conrado. O DER terá apenas
de complementá-lo, no trecho do
alargamento".

Máquina que
fixa a aura
virá ao Rio

O Kirlian, instrumento so-
viético que fotografa o corpo
bioplástnico, campo energético
ainda pouco conhecido, que cir-
cunda os seres como uma aura
luminosa, será a atração que o
IBIP — Instituto Brasileiro de
Informação e Pesquisa Parapsi-
cológica de São Paulo apresenta-
rá em suas experiências de per-
cepção extra-sensorial no Rio e
Niterói, a partir do dia 8.

Os cursos de fenomenologia
paranormal que o IBIP iniciará
no Rio (Clube Naval da Lagoa)
e em Niterói (Instituto Abel)
abordarão os temas da telepatia
e da clarividência, sendo proje-
tados mais de 200 slides sobre o
assunto. Também serão estuda-
dos sensitivos como Zé Arigó,
Chico Xavier, Tony Agpoa (faz
cirurgia sem instrumentos, nas
Filipinas i e Ted Serius (provoca
fenômenos de fotografia do
pensamento).

TESTE DE TELEPATIA

Para testar em telepatia
(comunicação da- mente) e cia-
rividéncia (visão sem olhos), os
inscritos aos seus cursos no Rio
e em Niterói, o IBIP irá utilizar
o método Zenner, criado na Uni-
versidade de Duke, na Carolina
do Norte, nos EUA. .

Basicamente, o processo
consiste na percepção, por
meios não sensoriais comuns, da
ordem de 625 cartões de cinco
naipes diferentes e divididos em
25 séries. Para avaliação dos re-
sultados, que se possam atribuir
no simples acaso * ou à interfe-
rência de telepatia e clarlvidên-
cia, é feito um processamento es-
tatistico que se orienta por pro-
habilidade matemática e pelo
Método da Razão Critica.

As inscrições para o curso,
que terá a duração de um mês,
com duas aulas semanais, estão
sendo feitas nas secretarias do
Clube Naval (Rio) e no Institu-
to Abel, em Niterói.

íaí**
Arari é uma cidade totalmente inundada e as autoridades pedem a todos que a deixem

Pressão de maré alta pode
agravar situação de Arari

Recuperação no Ceará
vai ler casas da OEA

Fortaleza < Corresponder.-
tei — A Organização dos
Estados Americanos promé-
teu ontem enviar no menor
prazo de tempo possível ca-
sas pré-fabricadas de ma-
deira para abrigar a popu-'.ação flagelada dos diversos
municípios cearenses atin-
gidos pelas enchentes.

A promessa foi feita pelo
economista João Gonçalves
de Sousa, subsecretário de
Assistência Técnica da OEA
e um dos mais fortes candi-
datos ao Governo cearense,
em telefonema de Washing-
ton paia o Governador Cé-
sar Cais. que aceitou a ofer-
fa.

OBRAS

A partir de segunda-feira,
o Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem e
a Secretaria de Obras co-
rheçàrãõ a desmatar faixas
de terra já identificadas,
nas quais serão construídos
— nas diferentes cidades
inundadas — novos bairros
residenciais^ cujas casas
serão as que a Organização
dos Estados Americanos en-
viará de navio, ainda este
mês.

O Governo do Ceará cui-
dará da urbanização das
áreas, incluindo abasteci-
mento de água, esgoto, ener-
gia elétrica e telefone, ca-
bendo à OEA o fornecimen-
to das casas, o que será fei-
to através de um acordo
cujos termos ainda serão
acertados.

LEVANTAMENTO

Ontem, durante toda *a
manhã, o Governador César
Cais reuniu-se com o supe-
rintendente da Sudene, en-
genheiro José Lins Albu-
querque, o dlretor-geral do
DNOCS, engenheiro José
Osvaldo Pontes, os Secreta-
rios de Agricultura, Valdir
Pe_.soa, e de Obras, Anvauri
de Castro e Silva, e o dire-
tor-geral do Departamento
Estadual de Estradas de
Rodagem, analisando a s
providências até agora to-
madas para socorrer as vi-
timas das inundações e
acertando .novas medidas
para a recuperação da eco-
nomia do Estado.

O superintendente da Su-
dene informou que uma co-
missão de técnicos do seu
organismo, com a partici-
pação de engenheiros-, eco-
nomistas e geólogos do Cea-
rá. vai levantar, dentro de
uma semana, os prejuízos
causados pelas enchentes
no Estado, devendo, em se-
guida, preparar relatório a
ser encaminhado ao Minis-
tório do Interior, ao qual
caberá a adoção das provi-
ciências que foram necessá-
rias — de longo, médio e
curto prazos —para a recu-
peração dos danos, que são
excessivamente elevados.

Durante a reunião, o Go-
vernador recebeu um tele-
fonema do subsecretário da
Organização dos Estados
Amcric anos, economista
João Gonçalves de Sousa,
que anunciou o interesse da
OEA de enviar, de navio,
ainda este mês, uma quan-
tidade a ser ainda determi-
nada de casas pré-fabrica-
das, de madeira, nós quais
passarão a residir as popu-
lações das cidades mais du-
ramente castigadas pelas
enchentes.

Inicialmente, ficou acer-
tado que essas casas serão
destinadas ao novo bairro
que o Governo vai edificar

na margem esquerda do rio
Jaguaribe, a três quilôme-
tros aquém da cidade clc
Aracati, para substituir os
antigos conjuntos residen-
ciais existentes e já pratica-
mente destruídos na mar-
gem do grande rio cearen-
se. O Governo começará
imediatamente o desmata-
mento da área e cuidará dc
implantar um sistema de
esgoto, água, luz e telefone,
a fim de receber as resi-
dências oferecidas pela
OEA. Até o fim deste mès,
é possível que o Bairro de
Novo Aracati comece a ser
construído.

AGRAVAMENTO

O Ge.scap informou on-
tem que a situação das ci-
dades de Crateús. no extre-
mo Oeste e Sobral, no Norte
do Estado, agravou-se desde
anteontem. As águas do
Rio Poti subiram de nivel
e outra vez penetraram nu-
ma grande parte da área ur-
bana de Crateús, enquanto o
rio Acaraú fez o mesmo em
Sobral.

Para Crateús, o Gescap
mandou ontem, de avião,
gás liqüefeito, alimentos, re-
médios, agasalhos e uma
equipe de médicos. Na cida-
de está faltando tudo,
até carne, porque todas as
estradas de acesso a ela
continuam cortadas. E m
Sobral, uma equipe de téc-
nicos do Gescap está nova-
mente levantando a si-
tuação, mas para lá foram
encaminhados mais alimen-
tos e remédios.

Em Limoeiro do Norte, a
situação voltou à normali-
dade. Ontem, o jornalista
Nelson Faheina, da Rádio
Vale do Jaguaribe, que du-
rante um mês fez boletins
diários para a imprensa de
Fortaleza, declarou, quase
chorando, que fazia, naque-
le momento, o seu último
boletim, pois "graças a
Deus o rio Jaguaribe está
agora correndo tranqüilo no
seu próprio leito."

Com exceção de Itaiçaba
e Aracati, onde as águas
ainda permanecem inun-
dando toda a área urbana,
as demais cidades do baixo
Jaguaribe estão paulatina-
mente voltando à normali-
dade. Naquelas duas cida-
des, a situação ainda preo-
cupa e vai perdurar, por
mais um mês. Em Itaiçaba,
a p o p u 1 aç ã o dificilmente
voltará a reabitar suas ca-
sas, que estão há quase dois
meses submersas. Em Ara-
cati, apenas uma parte dos
habitantes voltará ã cidade,
faltando somente que os sa-
nitaristas concluam um
trabalho que ainda vai co-
meçar, de higienização das
ruas e residências,

Nas serras de Marangua-
pe, Pacatuba, Uruburetama,
Palmada e Ibiapaba, o s
deslizamentos ainda conti-
miam. mas agora sem o pe-
rlgo de fazer vitimas, pois
o Governo transferiu as po-
pulações para outros locais,
como medida preventiva.

Em Fortaleza, onde on-
tem fez sol até às 16 horas,
a situação é dificil: há mais
dc 3 mil pessoas desaloja-
das. A Prefeitura abriu cré-
ditos especiais no valor de
Cr$ 600 mil, para a compra
de alimentos e para a recu-
peração das ruas e avenl-
cias, parcialmente danifica-
das pelas chuvas e pelas en-
clientes dos rios Marangua-
pinho e Cocô.

São Luís (Correspondente) — A
maior maré do ano está prevista para
hoje nas costas do Maranhão, onde a di-
ferenca da preamar para a baixamar é
de 7 m, e por isso deverá agravar-se a
situação das zonas inundadas ribeirinhas
dos rios Mearim. Itapicuru, Grajaú e
Pariíaíbà. A pressão do mar será grande
e não permitirá a vazão plena dos rios.

Em Bacabal, mais de 200 casas fo-
ram inundadas, a cidade está às escuras
c não corre água das torneiras. Em São
Luis agrava-se a crise da gasolina, com
vários postos fechando. O produto está
sendo trazido de Belém por terra, à ra-
zão de CrS 2 mil para cada 10 mil litros.
A crise é causada pelo defeito em duas
bóias do porto de Itaqui. que impedem a
atracação dos petroleiros.

APELO

A Secretaria de Saúde dirigiu hoje,
através das cadeias de rádio e TV locais,
dramático apelo aos poucos moradores
que ainda insistem em ficar em Arari no
sentido de abandonarem as suas casas
porque a situação tende a piorar com o
crescimento das marés.

As zonas alagadas foram inspeciona-
das ontem pelo engenheiro Antônio Gar-
cia, do 5.° DRF. tendo informado que a
BR-222, no trecho Arari—Miranda, e em
Vitória do Mearim rompeu em vários lu-
gares e sua recuperação só poderá ser
feita com a chegada do inverno, uma
vez que as correntezas arrastaram os
bueiros, sendo necessária a construção
de obras complementares.

Em Livramento, na BR-135, as águas
já estão sobre o leito da rodovia, mas
sem impedir o tráfego. A ligação entre
São Luís e Belém está sendo feita pela
cidade de Bacabal, aumentando o per-curso em 100 km e com restrição de pe-so sobre a ponte no rio Mearim, que pas-sou para lã toneladas. Apesar das águas
já estarem atingindo também a rodovia
entre Teresina e São Luis, o tráfego se
processa normalmente.

SITUAÇÃO

Em Pedreiras, trechos da Rua Gran-
de já foram tomados pelas águas, atin-
gindo os postos de gasolina e a polieli-
nica teve toda a aparelhagem retirada
e transportada para o prédio da Crutac.
Os veiculos de pequeno porte já deixa-
ram de circular por aquela rua.

O Prefeito de Barra do Corda dirl-
giu dramático apelo ao Governo do Es-
tado, informando que as chuvas torren-
ciais continuam caindo naquela região
e a cidade está ameaçada de colapso no
abastecimento, em virtude das péssimas
condições de acesso àquele município.
Dezenas de caminhões carregados de
mercadorias estão parados em vários
trechos da estrada.

De Pindaré, o padre Domingos Hum-
berto, pároco da cidade, telegrafou di-
zendo que a maior enchente de todos os
tempos flagela o município, existindo
centenas de famílias desabrigadas. O
padre solicita que sejam enviados socor-
ros urgentes.

A Prefeita Maria Sampaio, do Mu-
nicipio de Vitória do Mearim, telegrafou
ao Governador Pedro Neíva dizendo que
a situação é grave e aumenta a cada dia
o número de vitimas das enchentes e
pede a remessa urgente de gêneros ali-
mentidos e medicamentos.

GASOLINA

Na Capital agravou-se a crise da ga-
solina, sendo desconhecido o estoque
existente em São Luis, pois a estocagem
e feita pela Pesia, segundo informou on-
tem a Fronap. O combustível está sendo
transportado de Belém em caminhões
com o frete custando cerca de CrS 2 mil
para cada 10 mil litros. Vários postos da
cidade já esgotaram seus estoques, en-
quanto a Petrobrás informa que o seu
fornecimento não sofrerá alteração, por-
que as providências já foram tomadas
de modo a faltar totalmente o combus-
ti vel em São Luis.

O problema foi criado em decorrên-
cia de defeito em duas bóias no porto de
Itaqui, impossibilitando que os petrolei-
ros atraquem para descarregar o com-
bustível. Os mergulhadores locais, se-
gundo se informa, náo farão os serviços
de reparos nas bolas por menos de CrS
150 mil, tendo a administração do porto
providenciado a vinda dc mergulhadores
dc Fortaleza. Não há previsão de quan-
do as bóias sejam recuperadas.

Inglaterra
manda vacinas
a flagelados

llrasiliii (Sucursal) — O Go-
verno britânico, depois de enten-
dlmentos mantidos com o Mlnls-
tro do Interior, Sr. Maurício
Rangel Reis, iniciou ontem com
a remessa de 10 mil doses de va-
clnas contra tifo e tétano seu
programa de ajuda às vitimas
das inundações do Nordeste.

Os primeiros suprimentos
médicos de emergência, que se
destinam a atender aos flagela-
dos do Pará, Maranhão, Pernam-
buco, Ceará e Piauí, foram de-
sembarcados em Recife. A apli-
cação das vacinas começará nos
próximos dias, de acordo com in-
formações da Embaixada brita-
nica, e a próxima remessa de
medicamentos — tabletes de cio-
ro — deverá ser enviada dentro
em breve.

Funai lembra
ação do._>

Mal. Rondon
Brasília (Sucursal) — O pre-

sidente da Funai, General Is-
mart Araújo, divulgou mensa-
gem pelo transcurso hoje do ani-
versário de nascimento do Maré-
chal Rondon afirmando que a
Fundação, desde que foi criada,
complementa o velho desejo de
Rondon de que o Governo federal
ampliasse sua atuação na defesa
do patrimônio cultural indígena."Antes dele (o Marechal
Rondon) não havia propriamen-
te um princípio filosófico defini-
do nem uma orientação sistema-
tica que permitisse o acesso do
indio à sociedade nacional ao
mesmo tempo que se preservas-
sem os seus padrões culturais de
origem", diz a mensagem do Ge-
neral.

BNH dará
verba para
extravasor

O financiamento de CrS 105
milhões do BNH à Guanabara,
para que as obras do túnel ex-
travasor possam prosseguir, es-
tá para ser autorizado nos pró-
ximos dias, segundo afirmou on-
tem o Secretário de Obras, Sr.
Emílio Ibrahim, após a elabora-
ção de um novo projeto para es-
gotamento das águas pluviais
das bacias dos rios Maracanã c
Joana.

Trata-se de um financia-
mento especifico, para atender à
programação de combate às en-
clientes, não estando o valor do
projeto incluído entre o total dos
demais financiamentos da mes-
ma instituição, ao Estado, para
atendimento aos programas de
saneamento b-lsieo.

REDIMENSIONAMENTO

O túnel extravasor será im-
portante para captar as águas
pluviais que, descendo das en-
costas que circundam os Bairros
da Tijuca, Uruguai e Laranjei-
ras, encontram a planície, inun-
dando-a periodicamente.

Principalmente o rio Mara-
cana, cuja calha é insuficiente
para coletar o excesso das águas
das chuvas mais torrenciais, tem
provocado enchentes na Tijuca,
Maracanã e Praça da Bandeira.

A obra do extravasor — que
desemboca no mar na altura da
Avenida Niemeyer — teve de ser
paralisada, ainda no Governo
passado, devido à falência da
empreiteira contratada e aos
erros de dimensionamento das
galerias, insuficientes para cap-
tar toda a água da região a ser.
esgotada.

Com várias sessões, o túnel
teve suas galerias aumentadas
de 20 metros quadrados para 40
metros quadrados, segundo o Se-
cretário de Obras. De um total
de 6km de extensão, o extrava-
sor chegou a ter escavados na
rocha, a partir da Avenida Nie-
myer, quase l,5km.

França vende
helicópteros
para o Brasil

Paris (UPI-JB) — O Brasil
será um dos paises latino-ame-
ricanos a comprar equipamen-
tos militares franceses avaliados
em 210 milhões de francos (CrS
275 milhões). A informação é do
jornal Le Monde, que diz que
alguns equipamentos serão
adaptados para fins civis, caso
do Brasil, que comprará seis he-
licópteros Gazolle e cinco Puma.

O maior contrato será com
o Equador, que adquirirá um to-
tal de 130 milhões de francos
(CrS 170 milhões e 300 mil), nu-
ma encomenda que inclui 40
tanques leves AMX-13 com ca-
nhões clc 105 milímetros. A aqui-
sição do Brasil absorverá um
total de 45 milhões de francos
(CrS 59 milhões).

A Guatemala e El Salvador
comprarão oito e 12 tanques le-
ves AMX, respectivamente, pelo
total de 8 milhões de francos
(Cr$ 10 milhões e 500 mil), fo-
guetes ar-terra AS-12 e os mo-
ciclos táticos AS-12, bem como
2 300 lança-foguetes de 68 mili-
metros (arma antitanque).

Ex-cassado gaúcho quer
esgotar recursos legais
e conseguir sua inscrição

Porto Alegre (Sucursal) — Embora disposto a
esgotar todos os recursos legais para "recuperar a
plenitude de minha cidadania", o primeiro políticocassado a pleitear sua reintegração na vida públi-ca, o ex-Deputado gaúcho Milton Dutra, ainda não
decidiu que providência tomará cm face da negati-
va do Tribunal Regional Eleitoral de restaurar sua
inscrição no Município de Dom Pedrito.

O ex-parlamentar está indeciso entre aceitar a
sugestão do próprio TRE de "pelos meios adequa-
dos" requerer novas qualificação e inscrição eleito-
rais ou recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral da
sentença que considerou impraticável a restaura-
ção da sua qualificação eleitoral, cancelada em
abril de 1964, quando o Sr. Milton Dutra teve seus
direitos suspensos por 10 anos.
INSCRIÇÃO ELEITORAL

No dia seguinte à prescrl-
ção dc sua punição, o Sr.
Milton Dutra requereu ao
TRE a restauração da sua
inscrição eleitoral em Dom
Pedrito, ao mesmo tempo
em que solicitava ao Direto-
rio do MDB ao mesmo mu-
nicipio a sua filiação parti-
daria.

Em sessão plena, o TRE,
acolhendo o voto do relator,
o Juiz Antero Ryff Leivas,
decidiu por unanimidade
indeferir a petição por con-
siderar que "não há como
restaurar o que não existe",
sugerindo em conseqüência
que o interessado providen-
cie nova qualificação eleito-
ral.

Não obstante, o procura-
dor eleitoral, Dr. Osvaldo
Flávio Degrazia, em seu pa-

recer entendeu procedente o
requerimento do Sr. Milton
Dutra, opinando pela rein-
clusão do seu nome na re-
lação dos eleitores da la.
Zona Eleitoral. Sugeriu, ain-
da, que fossem registrados
na folha de votação do re-
querente e no seu titulo
eleitoral "os motivos eme im-
pediram o eleitor de votar
nas eleições realizadas du-
rante o prazo cm que durou
a suspensão dos seus direi-
tos politicos".

A conseqüência Imediata
da decisão do TRE frustra-
rá a tentativa do Sr. Milton
Dutra de obter sua filiação
partidária no MDB de Dom
Pedrito, antes de conseguir,
através de novo titulo elei-
toral ou através de recurso
à instância superior, "res-
taurar sua inscrição eleito-
ral" anterior.

MEC ignora existir racismo
e colonialismo nos livros
didáticos e nao investiga

Brasília (Sucursal) — Pelo menos oficialmen-
te, o Ministério da Educação desconhece funda-
mento a denúncias sobre a 

'existência 
de racismo e

colonialismo nos livros de ensino nacionais, segundo
fontes do Instituto Nacional do Livro, que infor-
maram não existir ali qualquer investigação sobre
o assunto

O INL, ao mesmo que afirma que se procurachegar a um livro de texto completamente dentro
das realidades brasileiras, considera bom o livro di-
dático do país, assegurando ainda que está afasta-
da pelo próprio Ministro a hipótese de adoção de
um livro único. "A idéia agora é aperfeiçoá-lo ain-
da mais, não procedendo as críticas, principalmen-te sobre a influência demasiada da temática pau-lista nos textos".
PARTICIPAÇÃO
DOS NEGROS

O INL. embora reconhe-
condo imperfeições em li-
vros de determinados auto-
res, acha que os textos de
História "têm revelado
a participação dos negros
no trabalho de colonização
e demonstrado grandes fei-
tos dos indios aqui encon-
trados pelos colonizadores,
alguns dos quais se torna-
ram famosos pelos atos de
bravura e até de patriotis-
mo".

Acrescenta, quanto às de-

núncias de demasiada in-
fluência paulista, alegada
como conseqüência de serem
os livros preparados e im-
pressos em São Paulo, que
o fato não é verdadeiro, que"dezenas de editoras no Rio,
São Paulo, Belo Horizonte e
outros Estados trabalham
na edição desses livros, sem
que qualquer delas influa no
seu conteúdo".

O livro didático, a partir
da próxima semana, será
tema de um encontro nacio-
nal de coordenadores do
programa de distribuição,
em Curitiba.
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PARAPSICOLOGIA
VIVA O SÉCULO XX. Conheça Iodos os mistérios da mente:
Telepatia, Clarividência, Prepognição, Hipnose, Cièncias-ocultas, etc.

O Frei Albino A.esi e Equipo Médica da "MENS SANA" mantém por
correspondência um curso Científico para todo o Brasil. Duração:
um ano. Certificado final após prova teste em sua casa.

Informações*.
Associação "Mens Sana"

Av. Cons. Rodrigues Alves, n.° 804 — Vila Mariana
São Paulo — CEP. 04014

(P

NINA RIBEIRO NA TV TUPI
Amanhã, às 23,30 horas, a TV-Tupi, Canal 6,

apresentará o Deputado Federal Nina Ribeiro, falan-
do sobre o BANCO DA EDUCAÇÃO.
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Simonsen dis que inflação foi alta
em abril mas já está sob controle

0 Sistema Financeiro Financiter:
iW.l*-

Brasília (Sucursal) — A eleva-

ção do custo de vida será ainda bas-
tante alta em abril — os dados ii-
nais ainda não estão completos —

embora deva-se assinalar que os ín-
dices da Fundação Getúlio Vargas
são calculados com base nos preços
tabelados, porque se fosse feita com
base nos preçus reais a elevação se-
ria muito menor.

A afirmação foi feita, ontem,
pelo Ministro da Fazenda, Sr. Mário
Henrique Simonsen. ao receber jun-
tamente com o presidente do Banco
Central, Sr. Paulo Pereira Lira. Se-
guiulo ele. mesmo assim apesar da
pressão na primeira semana clc abril,
"tivemos um sensível abrandamen-
t,i da inflação alé o final domes".
Em maio, o ritmo de elevação dos
preços será menor, uma vez que não
se tem nada de sério a corrigir.

Os preços caminham
p a r a seu controle

Depois de informar que ainda não dispõe
de dado* finais .sobre a elevação do custo de
vida em abril — embora acredite que ele
venha mesmo a superar o do mês anterior —
o Ministro Mário Henrique Simonsen expli-
cou que a elevação do indice é relativa, uma
vez que ele é feito tomando em conta os
preços tabelados e não os preços reais.

— Se se fizer o cálculo da elevação dos
custos com base nos preços tabelados, o au-
mento vai .ser bem maior do que se fosse com
base nos preços reais. Por exemplo, o preço
tabelado da carne em março era de CrS 6,60,
mas simplesmente o consumidor tinha que pa-
gar muito mais para conseguir a carne. Evi-
dentemente o indice de alimentação vai ser o
de maior alta. jorque os Índices de custo de
vida em geral são feitos com base nas cias-
ses de renda baixa, onde a alimentação tem
um peso muito importante. E foi exatamente
nesse setor I carne, batata, arroz) onde se re-
gistraram os maiores aumentos.

O Ministro Mário Henrique Simonsen dis-
se acreditai- que a pressão no custo de vida
só tenha sido exercida nos primeiros dias de
abril "pois nas últimas semanas sentimos
pelos indicadores disponíveis, um abranda-
mento visível do nivel da inflarão, Inclüsi-
ve nos produtos industriais, quando já havia
uma superexcitação até lá pelo dia 15. Agora
a coisa tende a se normalizar, e esperamos
para maio um ritmo de inflação muito mais
brando, pois não se tem nada de sério a cor-
rigir".

Explicou o Ministro da Fazenda que a po-
litica de crédito seletivo vem sendo desenvol-
vida dentro das orientações previstas, tendo,
aliás, sido cortado o crédito do Banco do Bra-
sil para duplicatas de importação, uma vez
que seria absurdo se continuar finaciando
importações excessivamente, quando já se
tem um déficit de 1 bilhão de dólares na
balança comercial.

— Aliás se em alguns setores se reclama
do crédito apertado é porque está se impor-
tando demais para estocar, evidentemente que
assim não há crédito que agüente. De qual-
quer modo o dinheiro .só voltará a aparecer
quando cessem as expectativas inflacionárias.

Informou ainda o Ministro Mário Henrique
Simonsen que o orçamento monetário — que
já está pronto — será aprovado em reunião
do Conselho Monetário a 15 de maio, sendo
que a documentação (ampla) será distribuída
aos conselheiros para análise amanhã, para

que possam estudá-la com ampla margem de
tempo.

O Ministro da Fazenda afirmou que não
se está pensando em alterar as atuais taxas

. do depósito compulsório "e no momento não
há razão nenhuma para isso".

— Estamos acompanhando todos esses
e^mentos. A função do orçamento monetário,
em última análise, é a de observar dois ele-
mentos distintos: um é o controle da expan-
são da chamada base monetária, que resul-
ta da atuação do Banco Central e do Banco
do Brasil, que expandem as bases de paga- .
mentos; e o comportamento do setor privado,
quer seja através dos bancos comerciais, quer
seja através do público, que afetam os tais
coeficientes multiplicadores dessa base mone-
tária. Vamos examinando as duas partes, con-
juntamente, mas nada indica até aqui — nem
há qualquer indicação de mudança de com-
portamento que tornassem necessárias mu-
danças no compulsório. O orçamento prevê
que não se mude'.

Assinalou o Sr. Mário Henrique Simonsen
que o orçamento monetário é mais dificil de
seguir que um orçamento fiscal, pois tem-se
contas cambiais, tem-se o público que pode
resolver depositar mais ou menos no Banco
do Brasil de modo que resta apenas o contro-
le do orçamento monetário através de um sls-
tema de compensações: "Você tem algumas
contas que são normativas, como os emprés-
timos do Banco do Brasil, onde se podem íi-
xar limites para os empréstimos, e você tem
contas que são indicativas — que são as pre-
visões que se fazem para os bancos comer-
ciais. Depois, em cima de tudo, tem-.se umas
contas que são compensatórias, que é básica-
mente, a conta de Letras do Tesouro Nacio-
nal. que atua através das operações da políti-
ca de open-market".

Novas laxas de juros
refletem o consenso

Quanto às novas taxas máximas para a
remuneração nominal dos depósitos a prazo e
para as letras de cambio com correção prefi-
xada (respectivamente 247_., 25'_- e 26% ao ano,
se para bancos e financeiras ligadas a bancos
comerciais, se para bancos de investimento
não ligados a bancos comerciais e financeiras
ligadas a bancos de investimento, e financeiras
independentes) informou o Ministro que foi
mudada a discriminação em relação à toso-
lução 244.

— A discriminação ficou um pouco dife-
rente, porque no ano passado a discriminação
era: primeiro, todos os depósitos a prazo eram
21% a. a., todas as letras de cambio eram 22%
a. a., se fossem ligadas a bancos comerciais e
23% a. a. de financeiras independentes. "Nós
mudamos um pouco esta conceittmção. Nós
achamos que a taxa, seja de certificado de
depósito, depósito a prazo ou letra de cambio,
devem ser iguais. O que deve dar a diferen-
ciação é somente o porte da instituição.

Estas taxas', informou, incluem correção
monetária prefixada e juros, embora não se
distinga exatamente o que é taxa de juros ou
correção monetária I estimativa da inflação i,
porque é um valor só. Não apresenta a posi-
cão do ano passado onde, para a taxa de 21%
a. a., 12% referiam-se à previsão da infla-
ção em 12;% mais uma remuneração real de
9%. Houve uma elevação de três pontos em re-
lação ã tabela anterior mas isso não implica
em que se esteja prevendo a inflação em 15%
ou outro qualquer nivel.

— Quanto à manutenção das taxas deter-
minadas ao mercado, as autoridades exercerão
a fiscalização com o maior rigor. Por outro

lado, o maior interessado cm fiscalizar esse ta-
belamunto será o próprio público.

Explicou o Ministro da Fazenda que as ta-
xas atuais foram apresentadas aos principais
banqueiros do pais, que demonstraram sua
concordância, inclusive porque a taxas repre-
sentam um certo consenso. Exatamente pelo
fato de se haver preocupado por este consen-
so houve uma certa demora na tomada destas
medidas.

Lira nega limitação
para os automóveis

Assinalou o presidente do Banco Central
que a inflação no estabelecimento das novas
taxas de juros foi apenas estimada, pois,"tendo em vista o patamar de Inflação a que
se chegou fica um pouco difícil tentar uma
previsão como foi feita no ano passado (12%).
Por isso estamos montando uma política de
taxa de juros que procure evitar esta coloca-
ção, que, como a prática mostrou, pode tra-
zer dificuldades. Chegou-se, portanto, a uma
posição onde se procura fixar de forma rea-
listica a correção até um prazo de dois anos.
Com a experiência adquirida, pode vir-se a
reduzir este prazo ao periodo de um ano. Mas
só a prática vai demonstrar possibilidade des-
se procedimento.

— Sobretudo porque isso também se liga
à questão do financiamento do crédito ao
consumidor, quando o crédito ao consumidor
está hoje todo montado em termos de letras
de cambio, e letras de cambio que têm cor-
reção prefixada, de modo que procurou-se
criar um sistema de captação que fosse com-
pativel com as práticas atualmente conheci-
das na sistemática de crédito ao consumidor.

Para o Sr. Paulo Pereira Lira, a opera-
cionalidade indica a conveniência de se fixa-
rem taxas conhecidas ao longo do financia-
mento. "E' por isso que marchou-se para um
periodo de dois anos. que cobre o grosso do
financiamento do crédito ao consumidor".
Isso não quer dizer, ressaltou, que a empresa
queira financiar o crédito ao consumidor por
prazo superior a 24 meses náo possa levantar
fundos com a correção monetária verdadeira,
que é a correção postecipada. "Evidentemen-
te para isso a empresa vai ter que adaptar
seu sistema de financiamento à natureza dos
fundos captados". "As medidas adotadas pre-
servam as práticas atualmente encontradas
no crédito ao consumidor."

O Sr. Paulo Lira negou explicitamente
que o Banco Central estivesse pensando cm
restringir o crédito para a aquisição de auto-
móveis, como tem circulado nos últimos dias."Não há qualquer obstáculo legal para fazer-
se o crédito ao consumidor por periodo aci-
ma de 24 meses. Tem-se conversado com o
setor em termos de economicidade e parece
às autoridades que tal situação é realística
porque parte das práticas existentes, e sobre
ela a experiência poderá vir a indicar as cor-
reções no sentido em que o titulo vendido com
desconto no setor privado seria de apenas um
ano, mas não quisemos dar um passo assim
tão imediato, e vamos ver como o sistema ab-
sorve essa nova política".

Para o presidente do Banco Central "o
nosso consumidor está num processo de
aprendizado no due tange ao problema de ta-
xas. Quanto mais se alongam estes prazos,
de modo geral a taxa efetivamente paga au-
menta, e isso é parte do próprio processo
educativo do nosso consumidor. Que ele vá
se inteirando da taxa real paga pelo finan-
ciamento, de modo que, dadas determinadas
condições, quanto maior for o número de
prestações, maior é a taxa de juros paga".

Champalimaud reúne-se com Halles
O banqueiro português Antônio |Champalimaud reuniu-se -na tarde de on-

tem com os dirigentes do Grupo Halles
para negociar a aquisição de suas em-
presas. E' provável que, com novos encon-
tros hoje e amanhã os entendimentos
possam estar concluídos.

Além ão Sr. Champalimaud, tam-
bém o presidente áo Banco ão Estado da
Guanabara, prof. Octavio Gouvéa de Bu-
lhões teve confirmado o sinal verde do
Banco Central para adquirir o Grupo
Halles. E' prevista a chegada hoje ao
Rio do diretor do Banco Central Ernesto

S Albrecht para avistar-se com um grupo
de banqueiros que formularam uma ter-

¦ ceira proposta.

; HIPÓTESES

Qualquer áas duas primeiras hipóte-
:-ses poderá estar acertada até terça-feira
ipróxima. A terceira áemanáará negocia-
'Cão mais áemoraâa.

A primeira hipótese, venâa áo Gru-
po ao banqueiro português, poáerá ser
a mais simples é rápida, pois se. trata ão- dirigente áo segunáo conglomerado em-
presarial português e de um banco cujo
ativo é mais do que o triplo do maior

jbanco privaáo brasileiro. Esta negocia-
ção envolverá provavelmente - toãas as
empresas áo Grupo, a partir áa holding.
Seria mantiáa, neste caso, a participa-
ção áo Banco Sumitomo.

A hipótese áa venda a um grupo li-

-BmSBBBBí ¦_____________________________¦__¦

deraáo pelo BEG coloca-se em segunáo
lugar nas negociações em anáamento.
Seria formaáo um pool, ão qual o BEG
teria 49'],',, e um grupo áe bancos âe invés-
timento não ligados a bancos comerciais
ficaria com os 51 % restantes. O BEG te-
ria toda a responsabiliáaáe aâministra-
tiva áo Grupo mas não seria autorizaão
a incorporar o banco comercial à sua reãe
áe agências. O Grupo Halles permanece-
ria intacto, com nova âireção, permane-
cenáo sua associação com o Sumitomo.

O jato âe o BEG ter apenas 49%
ão controle ajasta desta hipótese a ca-
racterística de estatizante.

A terceira hipótese nasceu no seio ãa
Feüeração Nacional áos Bancos e vem
'senão áesenvolviáa em sucessivas reu-
niões ao longo da última semana. Um
grupo jormaâo pelos maiores bancos áo
país propõe-se a aceitar o comanâo áa
solução ão problema, assuminâo o gru-
po e negocianão-o, no todo ou em partes,
com um ou mais interessados.

Para manter, em nome do grupo,
entendimentos com as autoridades foi
formada uma comissão presidiâa pelo
professor Teófilo de Azereâo Santos e
composta também por representantes áo
Braâesco, Real, Bamerináus, UBB. e ou-
tros bancos.

DEPOSITANTES E INVESTIDORES
Qualquer áas três soluções áeverá

implicar na suspensão ãa intervenção e
reabertura áas agências ao público. Fi-
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inaugurou suas novas instalações
em São Paulo
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carão assim liberaãos os depósitos e —
?to prazo de vencimento — as aplicações
áos investiãores. No caso ãe prevalecer
a hipótese áo pool liâéraâo pelo BEG, o
Banco Halles reabrirá as portas com no-
va âireção totalmente composta pelo
BEG e assinalaão em sua placa a res-
ponsabiliãaâe ão banco oficial ão Esta-
áo. O BEG aãmitiu os entenâimentos em
torno desta solução considerando que o
Halles é o maior banco privado com sede
na Guanabara.

Segundo o professor Teófilo de Aze-
reâo Santos, presiáente áo Sinâicato áos
Bancos áa Guanabara, o encontro ãe
uma solução para o caso Halles e as no-
vas ãecisões áo Conselho Monetário po-
âerão representar importantes fatores áo
fortalecimento para o mercaâo.

CHAMPALIMAUD

O Grupo Champalimaiiâ já está pre-
sente no Brasil através ãe inâústrias âe
cimento e participações em variaáos em-
preenáimentos ináustriais. O Banco Pin-
to & Sotto Maior possui a maior reãe de
ãepenâências ãa metrópole e atuação
também em Angola e Moçambique. Nos
seus planos está a obtenção ãe maior in-
tercambio com o Brasil, a vinãa âe in-
vestimentos portugueses para cá e am-
pliação áo comércio áos ãois países, com
vistas inclusive ao aproveitamento áas
oportuniâaáes resultantes áo ingresso âe
Portugal no Mercaâo Comum Europeu.

O Sistema Financeiro Financilar,
do Grupo Lume, que recentemente
associou seu banco de investimento e
sua financeira com The Bank of To-
kyo Ltd., um dos mais importantes
do mundo, acaba de inaugurar suas
novas instalações, em São Paulo, que
ocupam agora área de 1.400 m2, na
Rua D. José de Barros, 186 — 109 an-
dar.

A solenidade foi presidida pelo
presidente do Grupo Lume, Senhor
Lynaldo Uchoa de Medeiros, com a
presença do presidente do Banco de
Tokyo S'A, Senhor Kamyiama, que,
na oportunidade, salientou que o Sis-
tema Financeiro Financilar "agora
se encontra no coração do mundo fi-
nanceiro de São Paulo, adequadamen-
te instalada, atuando nas mais diver-
sas faixas do mercado financeiro e de
capitais, podendo dar maior e melhor
contribuição para o progresso de nos-
sa Pátria."

O Grupo Empresarial Lume já
operava em São Paulo com a Imobi-
liaria Nova York e a Contal-Projetò.s,
Engenharia, Construções S/A, empre-
sas que rapidamente encontraram
projeção em todo o Estado. Posterior-
mente, iniciou operações com o Finan-
cilar-Banco de Investimento S/A e
Financilar-Crédito, Financiamento e
Investimentos S/Á. '

Agora, nos 1.400 m2 das novas _
instalações passarão a funcionar tam-
bém, empresas de Distribuidora de
Valores, Corretora de Cambio, Com-
panhia Hipotecária, Leasing, Correto-
ra de Seguros, Promotora dé Vendas,
Turismo, Administração de Bens.

A fita simbólica foi cortada pelos
Presidentes dos Grupos Lume eTo-
kyo e representante do Governador
Laudo Natel, Senhor Agnaldo de Oli-
veira.

BNDE financia fábrica da Sakura no pólo industrial de Rezende

O Ba'nco Nacional do Desenvolvimento Econômico — BNDE — acaba de assinar dois contratos
de financiamento com a Companhia Brasileira de Filmes Sakura, para a instalação no polo industrial-
do Rezende, da primeira fábrica brasileira de filmes de Raios-X com "know-how" 

japonês. Para o\
primeiro contrato, de Cr$ 36 milhões, foram utilizados recursos do Fundo do Reaparelhamento Eco-
nómico; para o restante, de 884 milhões de ienes (cerca de CrS 19 milhões), recursos do contrato do
BNDE com o Eximbank do Japão. Os documentos foram assinados (foto) pelos srs. Marcos Vianna,
Presidente do BNDE, Antônio Carlos Lobo, Presidente da Sakura, c Renato Monteiro, Presidente do
Grupo Empresarial Renato Monteiro, responsável pelo Polo Industrial de Rezende, assistido pelo Dire-
tor-Técníco Mikinori Yokoyama.
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SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A.

"Sociedade d« Cipii.il Aberto"
C.G.C. 11." IO.l37.9_iJ

GÊ)
Grupo Gerdau

PAGAMENTO DE JUROS
(incentivos Fiscais SUDENE - Art. 13/13)

Comunicamos às empresas que aplicaram seus
Incentivos Fiscais (art. 34/18), sob a forma dc cm-
préstimo (art. 13/13), a esta sociedade, que no dia 30
de abril iniciamos a remessa bancária correspondente
ao pagamento dos juros contratuais de 12''/,, ao ano,
calculados ate 31.03.74, 

"pro rata temporis" a partir
da data da liberação' dos recursos pela SUDENE.

Os juros serão remetidos aos bancos indicados
pelo próprio investidor quando da opção dc aplica-
ção. Aos senhores investidores que não indicaram qual
o banco de sua preferencia, informamos que estare-
mos remetendo os juros através do Banco do Brasil
S.A.

Recife, 30 de abril de 1974.

CON-SULllÜ DIRETOR
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mico Central baixa Resohícao 0 Sistema Financeiro Financilar
bando as novas taxas de furos inaugurou suas novas instalações

Brasilia (Sucursal) — O Banco Central
baixou ontem ii noite a Resolução 286 que
estabelece as novas taxas de rentabilidade cios
investimentos cm letras de cambio e depó-
sitos a prazo lixo e também a.s taxas dos fi-
nánciamentos concedidos pelos bancos co-
merciais e bancos de investimento.

O Ministério da Fazenda divulgou Porta-
ria do Ministério da Fazenda reduzindo de 1%
os juros pagos pelas Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, de prazos dc resgate de
dois c cinco anos. Foi extinta a ORTN de oi-
to anos de prazo, que não chegou a ser emi-
tida. As decisões foram adotadas na reunião
do Conselho Monetário Nacional de Ôa.-felra,
entrando em vigor amanhã.

As conseqüências

As implicações das novas taxas de juros,
de acordo com o.s empresários financeiros do
Rio de Janeiro, deverão ser as seguintes:

/Vos investimentos dc renda fixa: as lc-
trás de cambio e depósitos a prazo fixo nos
bancos de investimento passarão a ser mais
procurados polo público investidor. O Inte-
resse pelos depósitos a prazo fixo será rela-
üvamente multo maior, já que estes passam
a conceder rentabilidade mensal. Entre as
instituições financeiras, aumentará a procura
de certificados e recibos de depósito.

No merendo de ORTN: a forte subscrição
realizada nos últimos dois meses, quando já
se previa a redução das taxas de juros das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro, começará
a diminuir de ritmo, em favor das outras apli-
cações a prazo fixo.

No open-market: as novas taxas de
juros frustraram as expectativas de que fosse
instituída maior Iiberalidade no movimento
de compra e venda de Letras do Tesouro Na-
cional.

Á portaria
A portaria do Ministro da Fazenda, na

integra, é a seguinte:
"O Ministro de Estado da Fazenda, no

uso das atribuições que lhe confere o Pará-
grafo 6.° do Artigo 1.° da Lei N.° 4 357, de
16 de julho de 1964, combinado com os Arti-
gos 19 e 38, e seus parágrafos, do Decreto N.°
54 252, de 3 de setembro de 1964, consideran-
do as metas programadas pela politica eco-
nômico-financeira do Governo federal relati-
vãmente à adequação dos custos com o ser-
viço da divida pública mobiliária interna da
União às reais condições prevalecentes no
mercado de valores mobiliários, e, tendo em
vista a necessidade de serem fixadas novas
taxas máximas de juros das Obrigações do
Tesouro Nacional — tipo rcajustável.

RESOLVE:

_ Revogar a.s disposições estabelecidas
nos itens III, IV e V da Portaria n? 211, de
15 de agosto de 1973, suspendendo, em decor-
rência, a emissão e colocação de Obrigações
rio Tesouro Nacional — tipo reajustável de
prazos de resgate de dpis anos, taxa de ju-
ros de 5% a. a., cinco anos, 7% a. a. e oito
anos 8% a. a.s

II — Autorizar a emissão e colocação de
Obrigações do Tesouro Nacional — tipo rea-
justávei. observadas as seguintes condições:

ai Obrigações de prazo dn resgate de
dois anos:

Taxa de juros: 4% a. a., calculada so-
bre os valores mensais reajustados;

Pagamento de juros: semestral;
Modalidade: ao portador e nominati-

va-enddssável;
Corretagem pela colocação: 1.5% so-

bre o valor subscrito.
bi Obrigações de prazo de resgate de

cinco anos:
Taxa dc juros: 6% a. a., calculada so-

bre os valores mensais reajustados;
Pagamento de juros: semestral;
Modalidade: ao portador e nominativa-

cndossável;
Corretagem pela colocação: 2,5% so-

bre o valor subscrito.
III — Facultar aos portadores de Obriga-

ções do Tesouro Nacional — tipo reajustável
das modalidades ao portador e nominativa-
cndossável, quando dos respectivos resgates,
optar pela rcaplicação total ou parcial do
produto ria liquidação, na subscrição de
ORTN, observadas as seguintes condições:

I) Resgate de ORTN de prazo de dois
anos:

ai Reaplicaçáo em ORTN de prazo de
dois anos i juros de 4% a. a.l:

Preço de aquisição: o valor nominal
reajustado vigorante na mès imediatamen-
te anterior ao da reaplicaçáo;

Juros e prazo: contados a partir do se-
gundo mês anterior ao da rcaplicação.

b) Reaplicaçáo em ORTN de prazo de
cinco anos tjuros de 6% a. a.):

Preço de aquisição: o valor nominal
reajustado vigorante no mês imediatamente
anterior ao da reaplicaçáo;

Juros e prazo: contados a partir do
terceiro mès anterior ao da reaplicaçáo.

2) Resgate de ORTN de prazo de cinco
anos:

a> Reaplicaçáo em ORTN dc prazo de
cinco anos ijuros de 6% a. a,):

Preço de aquisição: o valor nominal
reajustado vigorante no mês imediatamente
anterior ao da reaplicaçáo;

Juros e prazo: contados a partir do se-
gundo mês anterior ao da reaplicaçáo.

IV — Estabelecer que as disposições da
presente Portaria aplicam-se tão somente às
subscrições voluntárias de ORTN não sc es-
tendendo às realizadas para efeito dc atendi-
mento compulsório ou como alternativas ao
pagamento de tributos federais, excetuadas
aquelas expressamente autorizadas pelo Mi-
nistério da Fazenda.

— Esta Portaria entrará em vigor a
partir da data de sua publicação."

A Resolução 286

Na integra, a resolução expedida ontem
pelo Banco Central é a seguinte:

"O Banco Central do Brasil, na forma do
artigo 9.° da Lei n.° 4 595, de 31 de dezembro
de 1964, torna público que o Conselho Mone-
tário Nacional, em sessão realizada nesta da-
ta. tendo em vista o disposto no artigo 4.°,
incisos VI e IX, da referida lei, bem como no
artigo 2.9, incisos III e V, no artigo 10, inciso
VI, e nos artigos 28 e 29 da Lei n.° 4 728, de
17 dc julho de 1965,

RESOLVE

— na captação de recursos, que através
do recebimento de depósitos a prazo fixo,
com ou sem emissão de certificado, quer atra-
vés dá colocação de letras de cambio com
aceite de instituições financeiras, observar-
se-á o seguinte;

ai para os depósitos e titulos com pra-
zo de vencimento até 24 (vinte e quatroi me-
ses, contado da data do recebimento ou da
emissão, respectivamente, será sempre utili-
zada correção monetária prefixada;

bi para os depósitos e titulos com prazo
dc vencimento superior a 24 í vinte e quatro >
meses, contado da data do recebimento ou
da emissão, respectivamente, será sempre uti-
lizada correção monetária idêntica à atribui-
da às obrigações reajustáveis do Tesouro Na-
cional.

II —- as taxas máximas para captação de
recursos na forma da alinea "a" do item an-
terior, que englobarão correção monetária
prefixada e juros, serão as seguintes:

.«1 B-socos Comerciais 
b) Bancos de investimentos Ltya-

dos a Bancos Comerciais . . .
c) Sociedades de Crédito, Finan-

ciamento e Investimento liga*
das a Bfncos Comerciais . . .

ó) Demais Bancos de Investimen-
to, não ligados a Bancos .Co-
merciais

e) Sociedades de Crédito, Finan-
ciamento e Investimento ligados
a Bancos de Investimento refe-
ridos na alinea "D" anterior

f) Sociedades de Crédito, Finan-
ciamento c Investimento não
ligadas a Bancos Comerciais
ou de Investimento . . - • ¦

III — Na captação efetuada de acordo
com a alínea "B" do item I anterior, além da
correção monetária, serão pagos os juros reais
vigo-rantes no mercado financeiro.

IV — Os financiamentos, com correção
monetária prefixada, concedidos por bancos
de investimento, serão feitos à taxas máximas
não superiores à.s resultantes do acréscimo de
7 (sete) pontos de porcentagem àquelas pre-
vistas nas alíneas "B" e "D" do item II, con-
forme o banco de investimento seja, respecti-
mente, ligado ou não a banco comercial, con-
siderando-se excluído desse limite apenas o va-
Ior correspondente ao imposto sobre operações
financeiras.

Depósito a prato, letras
com ou sem ornis- de
sao dc certificado Cambio

24% A.A.
¦2-4% A.A. 24% A.A.

24% A.A.

25% A.A. 25% A.A.

25% A.A.

26% A.A.

— Os financiamentos, com correção mo-
notaria prefixada, concedidos por sociedades
de crédito, financiamento c Investimento, po-
derão realizar-se de acordo com novas tabelas
dc custos máximos organizadas.com base nas
já fornecidas ao Banco Central do Brasil, com
os seguintes acréscimos:

a) 2 (dois) pontos de percentagem ao ano,
para as instituições referidas nas alíneas "C"
e "E" do item II.

b) 3 (três) pontos de percentagem ao ano,
para as instituições referidas na alinea "P"
do item II.

VI — As operações ativas dos bancos co-
merciais continuarão a ser realizadas com ba-
se nas taxas máximas fixadas pela resolução
n.° 242, de 16 de janeiro de 1973.

VII — Na captação de recursos, nos termos
desta Resolução, e na colocação de letras imo-
biliárias, titulos cambiários ou debêntures, de
emissão, aceite ou coobrigação de instituições
financeiras, poderá ser cobrada, no máximo,
uma taxa de colocação calculada sobre o va-
Ior efetivamente aplicado pelo investidor, com
base na tabela anexa. Essa taxa de colocação,
as quais não poderão ser cobradas à parte.
As eventuais despesas de colocação, pagas pe-
Ias instituições financeiras, serão consideradas
incluídas nas respectivas taxas máximas de
financiamento.

VIII — Somente' será admitida a atribui-
cão de renda mensal a depósitos a prazo fixo,
com ou sem emissão de certificado, e às letras
de cambio, quando o prazo de vencimento, con-
tado da data do recebimento ou da emissão,
respectivamente, for igual ou superior a 1
(um) ano.

IX — Aos bancos comerciais será faculta-
da a aquisição de certificados de depósitos ou
letras de cambio, em ambos os casos de emis-
são ou coobrigação de outras Instituições fl-
nanceiras, dentro da faixa regulamentar de
aplicações não prioritárias.

— Aos bancos comerciais e de invés-
timento será facultado receber depósitos a
prazo fixo, com emissão de certificado, de so-
ciedades corretoras e distribuidoras de titulos
e valores mobiliários e de agentes autônomos.

XI — O disposto na presente Resolução
não se aplica às operações realizadas mediante
repasse de recursos externos e outras refinan-
ciadas com recursos de instituições financeiras
oficiais.

XII — A presente Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o
item II da Resolução n.° 95, de 19 de julho de
1968, a Resolução n.° 244. dc 16 dc janeiro de
1973, e demais disposições em contrário.

Tabela anexa à
i-csohicão n.° 286

Prazo dos Títulos Taxa dc Colocação
Máxima (*)

180 dias 1,00%
210 dias 1,16%
240 dias 1.33%
270 dias 1,50%
300 dias 1,66%
330 dias 1,83%
300 dias . 2.00%
390 dias  2,16%
420 dias 2,31%
430 dias 2,46%
480 dias ........ 2,60%
510 dias 2.74%
540 dias 2,88%
570 dias 3,01%
000 dias 3.14%
030 dias 3,26%
G60 dias . . ." .... 3.38%
690 dias 3.49%
720 dias 3,60%
750 dias 3,70%
780 dias 3,80%
810 dias 3,90%
840 dias ........ 3.99%
870 dias 4.08%
900 dias 4,17%
930 dias 4,26%
960 dias 4.34%
ilílO dias 4.42%

1 020 dias 4,50%
1 050 dias 4.58%
1 080 dias 4,66%

Acima desse prazo, acrescentar-sc-á, por
periodo de 30 dias, a taxa de 0,06%.

i * i A incidir sobre o valor efetivamente
aplicado pelo investidor.

¦mmummm

Chamoalimaud reúne-se com Halles
O banqueiro português Antônio

Champalimaud reuniu-se na tarde de on-
tem com os dirigentes do Grupo Halles
para negociar a aquisição de suas em-
presas. E' provável que, com novos encon-
tros hoje c amanhã os entendimentos
possam estar concluíáos.

Além do Sr. Champalimaud, tam-
bém o presidente do Baiico ão Estado da
Guanabara, prof. Octavio Gouvêa de Bu-
lhões teve confirmado o sinal veráe ão
Banco Central para aáquirir o Grupo
Halles. E' prevista a chegada hoje ao
Rio do diretor do Banco Central Ernesto
Albrecht para avistar-se com um grupode banqueiros que formularam uma ter-
ceira proposta.
HIPÓTESES

Qualquer âas duas primeiras hipóte-
ses poderá estar acertada até terça-feira
próxima. A terceira demandará negocia-
ção mais demorada.

A primeira hipótese, venda do Gru-
po ao banqueiro português, poderá ser
amais simples e rápida, pois se trata do
dirigente do segundo conglomerado em-
presarial português e de um banco cujo
ativo é mais do que o triplo do maior
banco privado brasileiro. Esla negocia-
ção envolverá provavelmente todas as
empresas do Grupo, a partir da holding.
Seria jnanlida, neste caso, a participa-
ção do Banco Sumitomo.

A hipótese da venda a um grupo li-

âeraão pelo BEG coloca-se em segundo
lugar nas negociações em andamento.
Seria formado um pool, do qual o BEG
teria 49% e um grupo de bancos de invés-
timento não ligados a bancos comerciais
ficaria com os 51% restantes. O BEG te-
ria toda a responsabilidade administra-
tiva do Grupo mas não seria autorizado
a incorporar o banco comercial à sua rede
de agências. O Grupo Halles permanece-
ria intacto, com. nova direção, permane-
cendo sua associação com o Sumitomo.

O fato de o BEG ter apenas 49%
ão controle afasta desta hipótese a ca-
racterística de estatizante.

A terceira hipótese nasceu no seio ãa
Federação Nacional áos Bancos e vem
sendo desenvolvida . em sucessivas reu-
niões ao longo da última semana. Um
grupo formado pelos maiores bancos do
país propõe-se a aceitar o comando da
solução do problema, assuminâo o gru-
po e negociando-o, no todo ou em. par tes,
com um ou mais interessados.

Para manter, em nome do grupo,
entendimentos com as autoridades foi
formada uma comissão presidida pelo
professor Teófilo de Azeredo Santos e
composta também por representantes ão
Braãesco, Real, Bamerindus, UBB e ou-
tros bancos.
DEPOSITANTES E INVESTIDORES

Qualquer ãas três soluções ãeverá
implicar na suspensão áa intervenção e
reabertura das agências ao público. Fi-

em São Paulo
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carão assim liberados os depósitos c —
po prazo de vencimento — as aplicações
dos investidores. No caso de prevalecer
a hipótese do pool liderado pelo BEG, o
Banco Halles reabrirá as portas com no-
va direção totalmente composta pelo
BEG e'assinalado em sua placa a res-
ponsabilidade ão banco oficial âo Esta-
do. O BEG admitiu os entendimentos em
torno desta solução considerando que o
Halles é o maior'banco privado com sede
na Guanabara.

Segundo o professor Teófilo de Aze-
reão Santos, presidente do Sindicato dos
Bancos da Guanabara, o encontro ãe
uma solução para o caso Halles e as no-
vas decisões do Conselho Monetário po-
derão representar importantes fatores ão
fortalecimento para o mercado.

CHAMPALIMAUD

O Grupo Champalimaud já está pre-
sente no Brasil através âe indústrias áe
cimento e participações em variados em-
preendimentos industriais. O Banco Pin-
to & Sotto Maior possui a maior rede de
dependências da metrópole e atuação
também em Angola e Moçambique. Nos
seus planos está a obtenção âe maior in-
tercambio com o Brasil, a vinâa ãe in-
vestimentos portugueses para cá e am-
pliação ão comércio áos ãois países, com
vistas inclusive ao aproveitamento ãas
oportuniâaães resultantes ão ingresso ãe
Portugal no Mercaáo Comum Europeu.

O Sistema Financeiro Financilar,
do Grupo Lume, que recentemente
associou seu banco de investimento e
sua financeira com The Bank of To-
kyo Ltd., um dos mais importantes
do mundo, acaba dc inaugurar suas
novas instalações, em São Paulo, que
ocupam agora área de 1.400 m2, na
Rua D. José de Barros, 186 — 109 an-
dar.

A solenidade íoi presidida pelo
presidente do Grupo Lume, Senhor
Lynaldo Uchoa de Medeiros, com a
presença do presidente do Banco de
Tokyo SÁ, Senhor Kamyiama, que,
na oportunidade, salientou que o Sls-
tema Financeiro Financilar "agora
se encontra no coração do mundo fi-
nanceiro de São Paulo, adequadamea-
te instalada, atuando nas mais diver-
sas faixas do mercado financeiro e de
capitais, podendo dar maior e melhor
contribuição para o progresso de nos-
sa Pátria."

O Grupo Empresarial Lume já
operava em São Paulo com a Imobi-
liaria Nova York e a Contal-Projetos,
Engenharia, Construções S/A, empre-
sas que rapidamente encontraram
projeção em todo o Estado. Posterior-
mente, iniciou operações com o Finan-
cilar-Banco de Investimento S/A e
Financilar-Crédito', Financiamento e
Investimentos S A.

Agora, nos 1.400 m2 das novas
instalações passarão a funcionar tam-
bém, empresas de Distribuidora de
Valores, Corretora de Cambio, Com-
parihia Hipotecária, Leasing, Correto-
ra de Seguros, Promotora de Vendas,
Turismo, Administração de Bens.

A fita simbólica foi cortada pelos
Presidentes dos Grupos Lume e To-
kyo e representante do Governador
Laudo Natel, Senhor Agnaldo de Oli-
veira.

BNDE financia fábrica da Sakura no pólo industrial de Rezende

O Banco Nacional do Desenvotvimcnio EeonònVco — BNDE — acaba de assinar dois contratos
de financiamento com a Companhia Brasileira de Filmes Sakura, para a instalação no polo industrial
cie Rezende, da primeira fábrica brasileira cie filmes cie Raios-X corr. "know-how" iaponés. Para o

primeiro contraio, de CrS 36 milhões, foram utilizados recursos do Fundo do Reaparelhamenlo Eco-
nômico; para o restante, de 884 milhões de ienes (cerca de Cr$ 19 milhões), recursos do contrato do
BNDE com o Eximbank do Japão. Os documentos foram assinados (foto) pelos srs. Marcos Vanna,
PresidanlQ do BNDE, Antônio Carlos lobo, Presidente Óa Sakura, e Renato Monteiro, Presidente do
Grupo Empresarial Renato Monteiro, responsável pelo Polo Industrial de Rezende, assi:i:do pelo Dire-
lor-lecnico Mikinori Yokoyama.
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Grupo Gerdau

PAGAMENTO DE JUROS
' (Incentivos Rsoais SUDENE - Are. 13,13)

Comunicamos às empresas que aplicaram Si
Incentivos Fiscais (art. 34/18); sob a lorma de-en
préstimo (art. 13/13), a esta sociedade, que no dia \
de abril iniciamos a remessa bancária correspondem
ao pagamento dos juros contratuais de 127° ao am
calculados até 31.c3.74, 

"pro rata temporis" a partii
da data da liberação dos recursos pela SUDENE.

Os juros serão remetidos aos bancos indicados
pelo próprio investidor quando í\.^ opção de aplica-
ção. Aos senhores investidores que não indicaram qual
o banco de sua preferencia, informamos que estare-
mos remetendo os juros através do li.mco do Brasil
S.A.-

Recite, 30 de abril de 1974.

CONSELHO DIRETOR!
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GELADEIRA PROSDÓCIMO . ^^ CONDICIONADOR DE AR

Sgmte. 330 

litros - na cor azul. Exata mini fiSdS WESTINGHOUSE COMPACTO
3Uã por fora, espaçosa por den-:,.. ppgpggiBrm-B^- 7000BTU-Unidade importada, ^j,-: .—* ^^^a^| Grau dez em qualidade. Mici ioai ^^ ^-_^, 

Maior rendimento com maior mim .00
economia. mensal Ws^^lSprtf

TVSEMPINH0 31 cm Em lindo
modelo. Som Hi-Fi e fácil de
transportar.
Imagem de absoluta nitidez.
Antena dupla^ Qualidade
para sempre, único com fone
de ouvido

TV TELEFUNKEN 59cm - Modelo . .
de mesa. O televisor mais dese- pf|Íni
jado pelos exigentes. Mania de- .-— — — -^i
perfeição. iTIGriSal

TV GE APOLLO 59cm - Sintonia . .
fina permanente, controle auto- mi-ll
mático, circuitos impressos
acabamento de alto luxo. mensal
TV PHILIPS, 43cm - Stabilimatic,
não cai, náo rola, não treme, não fnjnj
sofre interferência. Antenas aius- •> _ 

'_. 
_; itáveis mensal m -ffirj

TV PHILCO B-139 Superdotado
61 cm - Testado e aprovado du-
rante 48 horas de funcionamento
ininterrupto. Móvel em Nogueira,
transistorização total.

mini
mensal

SYLVANIA EMPIRE COLOR mlni monc!1|44crn. Sintonia automática. Cir- mim .menbai
cuito tropicalizado.
Antena telescópica. Gabinete
em couro.

GELADEIRA CÔNSUL 270 litros -
na cor azul. Porta magnética
c/pedal no rodapé, deaelo auto-
mático. com espaço para gar
rafa de um litro '

mini
mensal 67.

GELADEIRA GELOMATIC 290
tros-Feita para famílias grandes, mJHJCongelador que é urna verdadeira
fábrica de gelo. vermelho, azul
branca

ELETROLA ABC IZABELA -
Som nobre.Toca discos automá-"tico de4 rotações e agulhas re- mini
versíveis, rádio 4 faixas. Móvel L_ôr40_.i
em madeira de lei. mensal Irflfi|

mensal ^p*Sf| f"*:*^
GELADEIRA BRASTEMP-Modelo mini _fl_.fi ¦¦¦i jLr==^=:::::^^0^ím^ ~" ^V
Imperador 345 litros. Cores azul e Hill II UM B*S_ ^P^flfOIMk^flS,"" ~~zz£«£tirí\

mSS^ÊéF%i vermelha Qualidade da melhor. menSal I fl^-Pj mW^Éfí^S^^^^SB^^^^^Êm
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FOGÃO JANGADA COMERCIAL - 4

bocas, cor vermelha, forno e estufa fe-

chada. Resistente, prático e durável.

—aú WÉBB ___k
_______H^™^^ii^^tT__/^w^rJ?' _______

111 __Bi£i_jmiiWjTt. [41 WÊ
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DORMITÓRIO BONSUCESSO - Angico

todo em formica platinada. Cômoda com
4gavetasepenteadeira espelhada, ban-

queta, cama conjugada. Prático, moder-
no e luxuoso.

JÓIAS

Ba m____3

FOGÃO SEMER
RADIANTE Luxo. Visor
total, 4 queimadores,
amplo forno iluminado, co-
Iprido, lindo.

MÁQ. COSTURA SINGER-
Modelo Facilita. Bobina
transparente, não vibra,
não faz barulho. A mais
moderna Máquina do Bra-
sil. com motor

mini mensal

mini mensal

-_S_Ü

LÍ^r

Relógio Ricoh, senhora
automático calendário

mini mensalOwj

Relógio Seiko automá-
tico, calendário homem

mini mensalOOj

Relógio Seiko, bi-calen-
dário p/ homem.

mini mensal "-l Sj

Aliança Ouro Meia
Cana, tipo escrava.

mini mensal ___¦¦¦

Anel grau, diversos
tipos e modelos.

mini mensal O w

oo

Eletrola Admirai
Telestéreo
com rádio
de 1 faixa.

mini mensal 2

Gravador Fair
Mate.
Pilha e corrente i
c/ microfone
embutido.

mini mensal

i^-r;-_a -'jkw

3^

DORMITÓRIO BÉRGAMO - Modelo Triunfo.
Guarda-roupa 4 portas, cômoda c/ pente-
adeira, espelho cristal, cama conjugada em
madeira jacarandá.

DORMITÓRIO DOMANI - Obra prima
da indústria mobiliária. Conforto e mjnj mensal 105.
bom gosto em 4 peças de qualidade '
maior.

DORMITÓRIO JEPIME - Modelo Espanha, 4 pe-
ças em pau-ferro de sólido acabamento.

!|||||| 
"-^sag^•v^-

Peruca inteira
Kanekalon.

à vista i

mini mensal
tzÊZ* ;

——***»"-i _£$-í_§Í_-__>:

»r*^_Sul»:.. ¦<***??%*".' r-fi

2sfi>

Grill GE Automático

mini mensal l^*j

CBNE FOTO

.¦<¦* &m:

i Liqüidificador
Walita Campeão
72 - luxo.

mini mensal 11,

Conjunto Instamatic Pocket 200
c/ estoja mini mensal rl

MÁQUINA

PE COSTURA
SINGER
:PONTO

|'E 
OURO

|)m tesouro
;èm casa.
prática,
^legante,
rfaz muito
•|nelhoro que'ias outras
fazem.

¦ I Wnm

-_*V>..

._—_ ___<_íS»ii--a:..____ —

Câmara fotográfica
Olympus PENN EE 2

mini mensal iir-tf

Câmara fotográfica
Zip Polaroid Fotogra-
fou, revelou na hora.

mini mensal 39

Câmara fotográfica
Yashica Eletro 35 ME

EÜ_ Batedeira GE c/
afiador de facas
cor azul.
mini mensal

Enceradeira Walita, ^/p)
luxo esmaltada «S-f

mini mensal

Ferro Walita,
automático luxo

à vista ^Jc

Secador SpamJetc/
estojo.

18,/

287^
i_g__f____

1 ll I 1
SALA VEDETE - Em fór- SALA HELEN HAWAI - 6
mica. 6 lindas peças em mini mensal peças em formica ama- mmi mensal

jacarandá. Bufet, mesa e ^»<0 rela e branca. Alegre, de- 9Q
4 confortáveis cadeiras. ^-*_C5ij corativa, resistente. ,*^,*^f

mini mensal IQj

%y^£gr

GRUPO ESTOFADO RA-
VAL - Modelo Flamingo
em courvin, prático e con-
fortável.

mini mensal

mim mensal ll5_fj

Rádio Admirai
Mini Sport 1 faixa

à vista 69i

Bicicleta
Monark
Especial
Aguiade
Ouro 73
mini-mensal

Ef5íí"' -TI

____3r~"^^Sv
í jMmbFÍ

GRUPO ESTOFADO RA-
VAL - Modelo LANDAU

Pino n°nUJ!tln 
castanho- mini mensal

Fino gosto.
c9 "1^-3^',"

0k i. . 
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I
APOSENTADORIA EM 6 ANOS

MONTEPIO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DO BRASIL

Rua* México, 21 - 11." .-•'"jar - Sal» 1201 - B.
Telefone: 221-3316.

0 SR. POSSUI UM TERRENO?
Nós Projetamos, Construimos e

temos o Financiamento.
Inf.: Av. Rio Branco, 277 - Grupo 1010 •

Fones: 252-4553 e 222-1098
CRECI 4011

A Semana Econômiea

Setor mais dinâmico
"\

João Muniz de Sòüzà

<P I I

Sc você tem grandes planos, fale com
um banco suficientemente grande para
poder ajudá-lo. Fale com o Continental.

Na America Latina, um local é preparado para mais um projeto de desenvolvimento de
recursos naturais.

É um grande projeto. E lá está um grande banco. O Continental.
O Continental Bank é uma rede financeira mundial, com ramificações cm seis

continentes, para facilitar o acesso aos mercados de capitais do mundo inteiro.
Os extraordinários recursos dessa rede são uma das razoes pelas quais podemos resolver

problemas de qualquer tamanho.
Mas há outras boas razões.
A experiência é uma delas. Há vários anos temos ajudado muita gente na concretização de

grandes projetos. Tanto na América Latina como em outras partes do mundo. Naturalmente, os
recursos e o know-how especializado que desenvolvemos podem ajudá-lo na execução dos seus
planos, quaisquer que eles sejam.

E os serviços do Continental são extremamente versáteis e variados. Incluem financiamento
em dólares ou em euromoedas. Grandes financiamentos para aquisição dc equipamentos,
tanto de fabricantes americanos como de outros países. E, ainda, administração de empréstimos
internacionais sindicados.

Se você está planejando algo de grandes proporções, procure o pessoal do Continental. Aqui
mesmo no Brasil. Ou em qualquer lugar onde gente e capital estejam realizando coisas grandes.

Representante no Brasil:
Rua Direita, 250—15° andar, São Paulo

Telefones: 34-2398 c 239-5965
Escritórios também cm Buenos Aires, Caracas e México

SK CONTINENTAL BANK
k5l2_' ¦ . ini-nlallllinnhN rui llank ami lrn-.l Cn.pjni „! I *h,o,:.,.C*hk'.iw. 

lllirul.,nlin
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Fránp.Grã -Bteunh

ri'.nirf l h,i.„:.,.lhK.iíi„. llIrrmsUffl.VCnnlinrntal Banllntfnuljoiul, H.ihcny Plnxi.NVw Yrrl.N.Y. IOfl06.G>n|llWlltal Bank Intcfiullmul
I-, S II ou trSiía-osÁrisfliáíQliftSflll?! Também Alemanha O. irlrntal. Argentina. Austrália. Áustria, B.iam.15, Bélfiica, Brasil, Colórnbi.i. Espjnlu. Iilipindi. I ormnsj,
.Créua.llolarula.inilunísia, Itália,Uriérria.l ilumi,Marrocos,México, Cirrcapur.r.Surja.yçnézüel?.

A Indúsiria continua a dar
provas de ser o setor mais dinami-
co da economia nacional. Com efei-
to, sua contribuição nos últimos
10 anos, crescendo quase 130% nes-
se periodo, c das mais significati-
vas. Os 15% de incremento em
1973 animaram o setor e para o
corrente ano lemos possibilidade dc
alé ultrapassar aquele índice, se
considerarmos as taxas obtidas no
primeiro trimestre que foram além
de 17%.

Os primeiros levantamentos dc
1974, cobrindo os meses de janeiro,
fevereiro e março, indicam uma
tendência bastante animadora. Au-
toveículos imais 30,59%-), tratores
(mais 37,34%), aparelhos eletrodo-
mestiços e' eletrônicos domésticos
(mais 30,4"/,) foram os itens que
assinalaram maior expansão, em
comparação com igual periodo do
ano passado. Outro aspecto impor-
tante a ressaltar é o incremento
indicado pela produção siderúrgica,
que alcançou um nivel de 9,4% pa-
ra o aço em lingotes c 6% para o
ferro gusa (periodo janeiro/'feve-
reiro de 1974).

Conclusões
Algumas conclusões já podem

ser tiradas pelas indicações desses
primeiros levantamentos do ano: 1)
a economia se desenvolve cm ritmo
plenamente satisfatório, não ha-
havendo indicio dc ruptura desse
ritmo em qualquer área; 2) os pro-
blemas de escassez de matérias-
primas provocaram defasagens em
alguns setores, como no caso da
indústria dc autopeças, registran-
do-se ainda menores investimen-
tos de bens de capital e dc consu-
mo cm lais setores cio que naqueles
de produção final como é o caso da
indústria automobilistica. com re-
flexos no atendimento da procura;
3i para a superação de tal descom-
passo o BNDE vai dar grande im-

pulso ao selor de autopeças.
Essas taxas ãe crescimento são

oarticularmente significativas, pois
têm como base dc comparação pe-
ríodo que foram também de ex-

pansão da produção industrial. Os
repetidos aumentos da procura —

interna e externa — vêm pressio-
nando a capacidade de produção
das empresas nacionais, já quase
totalmente utilizadas e a disponi-
bilidade dc matérias-primas.

A questão da disponibilidade
das matérias-primas necessárias à
fabricação de produtos finais, dc
componentes e material de embo-
lagem. bem como de combustível
c lubrificantes, tem-se agravado
não só pelo crescimento da procura
interna mas também pela situação
do mercado internacional, que tor-
na a importação desses insumos
muito difícil on excessivamente
cara.

Todavia, apesar desses obstá-
culos, o ritmo de crescimento da
produçáo brasileira vem-se man-
tendo acelerado nos últimos meses.
Mesmo a indústria de veículos, que
poderia ser mais diretamente afe-
tada pelas perspectivas da redução

da oferta dc combustíveis, conl.i-
nuou aumentando seu nível de ali-
vidade, chegando mesmo a regis-
trar recordes sucessivos.

Descentralizarão

Vm dos pontos colocado snm-
pre em evidência quando se deba-
te a industrialização brasileira é o
que se refere à estratégia dos pó-
los de desenvolvimento, num es jor-
ço progressivo e racional de mui-
tipolarizur o poder econômico.

Obedecendo a razões econômi-
cas, sociais c geopolíticas, o pais
opta pela idéia de faper espaço
econômico, tanto quanto possível,
de dimensão que se aproxime do
espaço geográfico, sem abrir mão
do crescimento acelerado da eco-
nomia nacional.

Isso não deve significar enfra-
quecer, por exemplo, o pólo dc São
Paulo, hoje já coni um produto glo-
bai superior a CrS 120 bilhões em.
inn produto industrial que ultra-
passa a CrS 75 bilhões. Significa
colocar relativo equilíbrio no trian-
guio São Paulo—Rio—Belo Horizon-
te c dar oportunidade à emergên-
cia dc pólos dc razoável densidade
econômica no Sul. no Nordeste, na
Amazônia c no Planalto Central/
Centro-Ocsle.

Tal descentralização relativa
deverá se efetivar a curto prazo,
sem abrir mão do crescimento
anual a 10% e a médio e longo pra-
zos com boa probabilidade dc rea-
lizar uma estratégia que signifique,
para o pais. opção dc crescimento
melhor do que aquela confinada ao
pequeno espaço econômico. Isso é
viável se o país souber converter os
novos pólos em experiências, capa-
zes dc incorporar fatores dc produ-
ção — mão-de-obra e recursos na-
tarais, principalmente — que a cs-
tratégia de concentração excessiva
deixaria suputilizados nas próximas
décadas.

Os instrumentos dc governo —
fiscais e monetários em especial —
não devem ser utilizados apenas
paru orientar investimentos priva-
dos para setores prioritários. Pre-
cisam operar, também, como esti-
mulo para que as empresas pos-
sam modernizar-se em tecnologia
e prática gerencial — mesmo em
grande escala quando necessário —
e armar-se de adequada estrutura.

Todos têm consciência de que
não existe mais. para o desenvol-
vimento industrial, o caminho fá-
cil du substituição das importações.
Ainda que tal opção levasse even-
!nalmente a um certo aumento do
nivel de investimentos a curto pra-
-o ipois ainda persistem oportuni-,
dades nas indústrias dc bens dc
capital e bens intermediários), seu
dinamismo não seria o suficiente
para atingir alto grau de desen-
volvimento econômico.

Hoje, na maioria dos setores
está ultrapassada a fase da indús-
tria nascente. O tamanho.do mer-
cado e a diversificação io parque

produtor não justificam mais a po-
sição anterior. Dai a necessidade áe
rc formular-se a visão do papel que
a indústria brasileira deve desem-
penhar, passando de uma fase dc
instalação para outra, cuja carac-
terística deve estur ligada á oblen-
ção de nineis dc eficiência iguais
aos padrõts internacionais.

Após 1967, pôde ser observada
uma recuperação acentuada, fazen-do com que as laxas de cresclmen-
to induytrial superassem sempre os
10'.', anuais, chegando a atingir
15,9% em 19GS e próximo dessa ta-
xa em 1973. Outro aspecto marcan-
le do comportamento industrial
nos últimos anos é a alteração quese vem observando na composição
setorial, dc lal forma a diminuir a
participação do setor de bens dc
consumo tradicionais, relaliva men-
te aos bens dc capital e de bens
intermediários.

A<-ão do Eslado
A ação do Estado como fator

promocional do desenvolvimento c
clc descentralização industrial está
bem caracterizada na experiência
do Nordeste, através da Sudene.
Houve época em que as leis natu-
rais que regem o mecanismo cs-
ponlaneo de desenvolvimento cria-
vam uma preferência e estabelecia
uma opção prálica pela região Cen-
tro-Sul, especialmente pelo trian-
guio Rio—São Paulo—Minas para
absorver as poupanças disponiveis
c os surtos de industrialização.

Não havia, efetivamente, o que
condenar em lal preferência loca-
cional dos investidores: os clesequi-
librios interregionais resultantes
ante a direção dc preferência dos
empresários era uma condição na-
lural de iodo o processo espontâneo
dc desenvolvimento em cujo qua-
dro os investimentos necessária-
mente afinem para onde a renta-
bilidade do capital é o maibr c on-
dc as condições do meio são mais
favoráveis á migração européia.

Coube ao Estado, através de
instrumentos compensatórios de
tipo tributário fiscal e cambial c
ainda pela realização de investi-
mentos maciços de infra-estrutu-
ra. corrigir ou pelo menos, atenuar
o desequilíbrio geográfico do pro-
cesso industrial, motivando o Nor-
deste como uma área de investi-
mentos.

O importante no caso é que o
Eslado, «o promover uma politica
intervencionista de desenvolvimen-,
to do Nordeste, não estabeleceu
atritos com a livre empresa. Ao re-
vés, procurou conexões dc interes-
ses com o empresário, distribuir es-
limulo às suas iniciativas criadorus,
garantiu-lhe maior supor financei-
ro, em termos de financiamento dc
com piem ent ação. Posteriormente,
neste mesmo sentido surgiu a Su-
dene e vários outros organismos
(Sintam, Sudeco, Suvale, etc.) que
estão promovendo uma salutar c
necessária descentralização indus-
trial.
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Com renda fixa, segurança e liquidez. Resgatáveis em todas as agências do Crefisul e
também no City Bank. i
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Associado ao First National City Bank
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Inftorme econômico

Navegando
em alto-mar

(i)
O Almirante José Celso de Macedo

Soares Guimarães fez história na Mari-
nha Mercante brasileira pela sua impe-
tuosidade. Era um demolidor. Personali-
dade controvertida, ele entrou na Suna-
mam com um m'ograma para dotar o
pais de uma frota própria âe navios e —
o que é mais importante ainãa — ãe ar-
maãores no sentido amplo da palavra.

O Almirante deve ter cometido aque-
les erros clássicos do nacionalismo sem
pessimismo — que ele confessadamente
nunca fez questão ãe praticar — em uma
área onâe a metaâe ou mais âa metaáe
áas banáeiras registra-se na Monróvia,
Libéria, com todas as conveniências e fa-
cilidades que a avidez de um balcão afri-
cano de registros sobre uma base ierrito-
rial semelhante à de Sergipe pode ofere-
cer. São áuros os homens âo mar, e o Sr.
José Celso procurou sê-lo inais ainãa. Ga-
nhou o primeiro round, perâeu o segun-
do. Terá feito seguiâores? Haverá um ter-
ceiro?

As cartas, agora
O fato é que a jovem Marinha Mer-

cante brasileira começou a se formar, e,
hoje, pelo menos oito empresas áe longo
curso ãisputam palmo a palmo a carga
rateada das conferências de fretes, onde
o Brasil teve também a oportunidaãe áe
inovar e fazer alguns seguiâores respei-
táveis, inclusive os Estaâos Uniâos.

O quadro abaixo dá uma iãéia ãe
quem é quem atualmente no longo curso:

Tonelagcm
Emprasa Navioi (1 000)

__;_<, 3? 373
Nctumar 15 94
Paulista 51
Aliança 16 173
Frota Oceânica II 295
L Figueiredo 32
Lóide/Libra 3
Docenave 309

TOTAl 101 1374

Na cabotagem encontram-se 67 na-
vios, 23 âos quais pertencentes à Libra
(que resultou âe um processo ãe fusão
üe empresas nacionais âe pequeno ou
méâio porte) e o restante a armadores
isoludos e em muitos casos com proble-
mas decorrentes precisamente da falta de
escala.

Na cabotagem também acumularam-
se os problemas, a âespeito âos quais os
negócios cresceram ao ponto áe atual-
mente os navios trafegarem com porões
cheios. Isso ãeve ser uma âas consequên-
cias imeãiatas âa crise de combustível e
do aumento dos fretes, além de que crês-
ceu consideravelmente a demanda de
transporte roáoviário para a movimenta-
ção de graneis no interior, por conta das
grandes safras agrícolas, principalmente
soja e outros cereais vinculados aos Cor-
redores ãe Exportação. Os empresários
queixam-se entretanto do imposto absur-
damente incidente sobre o combustível,
âa legislação portuária, ão suporte âe in-
fra-estrutura, em resumo, que ãificulta
a armação e termina por tornar mais ca-
ro neste país o que em toãas as partes ão
mundo é matematicamente mais barato.

Concorrendo com o caminhão
O grande impulso que foi dado à Ma-

rinha Mercante pelo Ministério dos
Transportes nos Governos Costa e Silva e
Mediei não chegou a fechar o círculo in-
dispensável à expansão âa cabotagem.

Do novo presiâente áo Sinâicato âos
Armaâores, Roberto Moreira Penna, po-
áe-se ouvir este exemplo: — Vai o arma-
âor receber uma partida de fogões ou ou-
tros quaisquer manufaturaáos no Sul âo
país para transportar para o Norte. Uma
partiáa embarcaãa em navio é sempre
muitas vezes maior que um embarque
por caminhão. Obviamente o sistema fi-
nanceiro cobre com muito mais faciliâa-
âe as pequenas remessas, e com ãificul-
dades (ou não cobre) as grandes parti-
das embarcaâas em navios. Bastaria que
o Banco do Brasil, por exemplo, abrisse
uma linha de crédito especial para fa-
cilitar o transporte via navegação ãe ca-
botagem para que imediatamente o sis-
tema empresarial se sentisse atraído a
muâar âe rotinas. "E' preciso às vezes
um pouco áe mágica e um pouco de
feeling para mudar uma rotina" — disse
o armador.

E' evidente que ninguém deseja mu-
dar o sistema clássico de âesconto ãe âu-
plicatas para reajustar as características
ãe uma transação que envolve o compra-
âor e o venâeãor, introâuzináo âe repen-
te a figura âo transportaãor no meio áa
operação. Aináa assim, com um pouco
de imaginação talvez seja possível che-
gar-se a estímulos financeiros ao trans-
porte via cabotagem, o que reverterá em
ganhos pela reâução âe custos para to-
âa a economia.

Ferrovias
reduzirão
dependência

O Engenheiro Luis Dutra,
Dirotor da Montor S.A. Pro-
jetos e Sistemas, informou
ontem, que a eletrificação
das ferrovias, anunciada
pelo Ministro dos Transpor-
tes, não tem apenas caráter
econômico, mas político,
pois essa decisão reduzirá
a dependência de petróleo
que o Brasil sofre no mo-
mento.

Segundo o Sr. Luis Dutra,
o sistema rodoviário não es-
tá sofrendo um esvaziamen-
to progressivo em detrimen-
to das ferrovias, mas o que
houve foi uma "complemen-
tação de necessidades", con-
sequentemente, diminuiu de
intensidade o desenvolvi-
mento desse item, passandoagora, para o estágio de
conservação das vias cons-
truidas", afirmou.

Sistema ferroviário
Para o Engenheiro Geral-

do Lins, Diretor Ida Montor,
responsável pelo setor de
projetos para transportes, o
problema ferroviário brasi-
leiro dista de há 'muito tem-
po, "pois nunca se elaborou
uma ramificação conscien-
te, no sentido radial, queseria o óbvio. No triângulo
R i o—Belo Horizonte—São
Paulo, não existe uma inte-
gração perfeita pois existe
linha do Rio para São Pau-
lo e para Belo Horizonte, no
entanto, de Belo Horizonte
liara São Paulo, curiosa-
mente não temos uma li-
nha", afirmou.

Segundo o Sr. Geraldo
Lins, são diversos os fatores
que apresentam hoje as
ferrovias em posição de in-
feriorldade às rodovias, "há
20 ou 30 anos as ferrovias
são deficitárias. Só agora
está se partindo para uma
politica de realidade tarifa-
ria, o que causará um au-
mento de eficiência e conse-
quentemente redução de
custos. Dentro de cinco
anos, no máximo, o sistema
ferroviário brasileiro estará
apresentando índices supe-
ravitários."

Modernização

Processamento de Dados:
A profissão dos novos homens de um mundo novo.

O computador é um equipamento de
uso cada vez mais generalizado e
indispensável no mundo de hoje.

Seja um profissional de Processamento
de Dados, matriculando-se no
LTD/DATAMEC, o maior centro educacional
do setor.

Matrículas abertas para os seguintes
cursos:

PROGRAMAÇÃO
(Prazo de Inscrição:)

Manhã: ]
Tarde: [ I0.V.74
Noite: m

ANÁLISE
(Prazo de Inscrição:)

Manhã:
I0.V.74*

Noite:

LTD/OATz®
Contro Educacional dc Processamento do Dados.
Rua cio Ouvidor, 130 - 3' and. • tol. 252-223! • 232-4073.

TELEPON
a certeza íflo- recado
^;t^.;dadò. ;.n

/Ém sempre o
equipamento caro e

sofisticado é a solução.

RESOLVn 0 PROBLEMO
DE

COMUNICAÇÃO INTERNO
.Para esuitorlos ou residências

modelos de 2 a 48 ramais.
Informações e vendas.

3 TENENGE
TÉCNICA NACIONAL DE ENGENHARIA S.A.

COMUNICADO
Tenenge •- Técnica Nacional de Engenharia S. A., comunica aos seus clistin-

tos clientes, fornecedores, colaboradores e amigos a mudança de seus escritórios

para as novas instalações à

EiMI
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, N.° 3819

(ao lado da ponte da Av. Morumbi) — Brooklin, com os seguintes telefones:

61-3055 240-9059 240-9365 240-4863

Observação importante:

O endereço para correspondência continua sendo: Rua 24 de Maio, 104 —

14.° andar — Centro.

A politica de modernl-
zação do sistema ferroviário
do país, segundo Geraldo
Lins, trar á conseqüências
positivas de grande monte
para o país "face às fracas
condições estruturais das 11-
nhas férreas no momento
as composições estão cum-
prindo metade da veloclda-
de comercial. Os trens
atuais transportam carre-
gamentos de 500 toneladas,
quando poderia ser de 2
mil t. A linha da Central
do Brasil não tem estrutura
para receber os carrega-
mentos de minérios que por
ela são transportados, como
conseqüência, seguidamente
estamos observando aciden-
tes — G8 neste ano — não
só para ela mas para todas
as linhas que apresentam
real economicidade, tem-se
de promover um imediato
reaparelhamento, seja com
a unificação de bitolas so-
bre estruturas sólidas, seja
com a duplicação dessas li-
nhas."

Segundo o engenheiro
Geraldo Lins, apenap agora
as empresas nacionais de
consultoria técnica estão
sendo levadas a sério. Até
então, todos os projetos de
grande valor e importância,
eram encomendados a em-
presas estrangeiras, daí ter
acontecido erros d e pre-
visão que nós não teríamos
cometido. O grupo que fez
o estudo técnico para a
construção da Ponte Rio—
Niterói, na época, em 19G7,
constatou que existiam no
Rio 267 mil conduções, sua
previsão foi de que em 1987
o Rio teria 412 mil con-
duções. Pois bem, hoje em
1974, o Rio de Janeiro já
possui mais de 500 mil con-
duções, o que tornou a Pon-
te superada e dentro de
dois anos ela não dará mais
vasão ao tráfego.

Transporte urbano

O Sr. Geraldo Lins afir-
ma que não existe um estu-
do decente e racional para
o transporte na área do
Grande ;Rio e se não for
providenciado urgentemen-
te, dentro de pouco empo
estaremos frente a um pro-
blema de dificílima solução.

No momento o desenvol-
vimento urbano do Grande
Rio está conceituado em
dois processos de distri-
buição: temos as massas de
produção de tráfego (que se
concentra na área residen-
ciai)' e as massas de
atração de tráfego (que se
concentra nas áreas de em-
prego). Essa definição é de
Geraldo Lins, que afirma
que é necessário se elaborar
um estudo de absorção para
esses dos tipos de distri-
buição, "pois dentro de uns
20 anos a concentração po-
pulacional não deverá ser
mals a mesma e temos de
prever tudo desde agora",
concluiu.

Os caboclos e osjhdios não
compreendiam a razão por que

: aquele homem tão semelhante
a eles ia abrindo trilhas-na

floresta e nelas fincando
troncos de madeira.

Mais espantados ficavam
quando viam aquele, fio metálico

sendo estendido poste-a pqste,
através de ermos sertões,

Era como se contemplassem 'a
construção de um novo totem,-
<j em homenagem a um

deus estranho.
Não podiam imaginar que

aquele homem, Cândido Mariano
da Silva Rondon, estava apenas

tentando levar o Brasil para
dentro de si mesmo,.

• através das comunicações.
Hoje em dia, já ninguém estranha

quando assiste ao avanço das
torres de micro ondas em todas

as direções no território nacional.
Os telefones e o telex, saltando

sobre antigas linhas telegráficas,
. já alcançam as regiões mais

remotas do País.
É uma epopéia nova, deste

tempo, que retoma o sonho de• Rondon é o converte em
realidade de uma grande nação

que se integra.
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IDMA S.A. Indústrias Plásticas

PABX 244-6255
INFORMA A CLIENTES E AMIGOS O NOVO TELEFONE DE SUA MATRIZ

Rua 7 de Setembro, 48 - 9.° andar - Cenlro - Rio de Janeiro/GB.
Caixa Postal 2255, - End. Telegr.: LINHOLENE.

Brasil e Colômbia concluem
acordo para valo ris ar ,.,,(/, T^rSTWX COMPANHIA VALE DO RIO DOCE^

Ctf/C I rr-j»j """¦"""" I

C.I.P. - PAPIRUS

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Aos Clientes, Fornecedores, Bancos e Amigos em geral, a PAPIRUS, INDÚS-

TRIA DE PAPEL S.A., declara-se surpreendida com o noticiário divulgado pela
imprensa sobre medidas punitivas que lhe teriam sidc impostas pelo C.I.P.—

Conselho Interministerial de Preços.
Não tendo sofrido qualquer auditoria (ou mesmo simples visita) por parte

do C.I.P., a PAPIRUS possui nesse organismo um processo — pendente de jul-

gamento - de fixação de preços de venda dos papéis por ela produzidos (pro-
cesso 2287/74), sobre o qual foi recebido em 26/04/74 o seguinte telegrama:

TELEGRAMA CIP-2903/74, de 23/04/74
"REFERÊNCIA SUCARTA DIR/AFP-006/74 VG DEZESSETE ABRIL CORRENTE VG

RECEBIDA 22 MESMO MÊS VG COMUNICAMOS PRAZO ANALISE PROCESSO

SUINTERESSE 2287/74 ESTAH INTERROMPIDO VG AFIM SEREM PROCEDIDOS
ESTUDOS MAIS DETALHADOS PT SDS. SERGIO SCRIVANO COORDENADOR SE-

TOR CIP".
Todas as informações, dados estatísticos, notas fiscais de aquisição de ma-

térias-primas, notas fiscais de vendas efetuadas pela PAPIRUS, solicitadas pelo
C.I.P. através de ofícios e telegramas, foram sempre prontamente fornecidos

por nossa Empresa dentro dos prazos, às vezes exíguos, estabelecidos por aquele
organismo.

O C. I. P ., ao comunicar a interrupção do prazo fixado na legislação em vigor

para a análise de nosso processo, levou a PAPIRUS à conclusão que estivesse sendo
aguardado o resultado dos estudos solicitados diretamente pelo Exmo. Sr. Mi-
nisfro da Fazenda aos Presidentes do Sindicato da Indústria do Papel, Celulose e
Pasta de Madeira para Papel no Estado de São Paulo e da Associação Paulista
dos Fabricantes de Papel e Celulose. Por outro lado, "os estudos mais detalhados",
referidos no telegrama supra transcrito, talvez fossem, também na expectativa
da Empresa, o exame da Conlabilidade da PAPIRUS, tantas vezes por ela solicitado
e não realizado pelo C.I.P.

Nessas condições, fácil é imaginar a surpresa de nossa Empresa ao se de-

parar com o noticiário da imprensa sobre as punições a ela impostas pelo C.I.P.
Acreditando tratar-se de desencontro de informações por parte de setores do pró-
prio C.I.P., a PAPIRUS agradece a solidariedade recebida de seus Clientes, For-
necedores, Bancos e Amigos em geral e comunica que está realizando contatos
com o C.I.P. visando ao completo esclarecimento da situação.

São Paulo, 30 de abril de 1974.
PAPIRUS, INDÚSTRIA DE PAPEL S.A.

Diretoria
tr

J^ COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
<fc m r.mpr«sa de ezanomiamisli vinculada ao Ministério da IndJsiria «doComercio

CONCORRÊNCIA DE MAIO/74 DE VENDAS DIVERSAS

1) _ piche fora de especificação ".... 5.000 quilos
2) — Papei cie escritório, enfardado 16.000 quilos
3)'— Zinco duro da galvanização continua 30.000 quilos
•ti — Zinco duro em lingotes 15.000 quilos
5) — Um lote de pneus novos 38 unidades
6) — Um lote de pneus recauchutados 32 unidades
7) - Um iote de pneus usados 22 unidades

8)—*"Um lote de peças e accessórios diversos de veiculos de diferentes marcas,
nacionais e estrangeiras, conforme relação detalhada em poder das gerências
Regionais, no Rio, Av. 13 de AAaio, 13, sala 1521, e em São Paulo, Av. Se-
nador Queiroz. 605 — 24.° and., a disposição dos interessados para consulta."

— Os materiais poderão ser vistoriado em Volta Redonda, sendo os interessados atendidos na Ge-
rência dc Vendas, 3.° andar do Escritório Centrai, sala 335, diariamente, no horário de 8,00 as
10,30 e de M,00 ãs 16,30 homs, exceto aos sábados e domingos.

— As vendas serão à vista, devendo os ganhadores retirarem o material no prazo de sete dias,
contados ria data de cada concorrência. O ICM poderá ser incluído no preço da oferta, pre-
valecendo no Estado do Rio de Janeiro, o Dec. lei n.° 14.211 de 31/07/69.

-i — As propostas deverão ser entregues em envelope fechado, em cujo sobrescrito estejam as pa-
lavras "CONCORRINCIA DE MAIO/74", até o dia 31 de Maio de 1974, em Volta Redonda,

ou nos Escritórios do Rio, Av. 13 de Maio, 13, sala 1521, e em São Paulo, Av. Senador
Queiroz, 605 — 24.° and., mencionando os números do CGC e IE.

5 — A CSN se reserva o direito de sustar a venda de qualquer material acima citado.
ip

O PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

AVISO AOS ACIONISTAS
Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas das socie-

dades COMPANHIA DE PETRÓLEO DA AMAZÔNIA e REFINARIA
E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO "UNIÃO" S.A. que a Assembléia-
Geral Extraordinária da PETROBRÁS, realizada em 30-4-74, indicou
os Peritos na forma da lei e aprovou a incorporação dessas empre-
sas, nas seguintes bases-.

— Apuração dos patrimônios líquidos das incorporadas e da
incorporadora com base nos balanços gerais de
31/12/73, obtendo-se o valor patrimonial das ações
dentro dos critérios legais e contábeis, para estabelecer
os coeficientes de substituição de ações;

II — atribuir aos atuais acionistas das sociedades incorpora-
das, possuidores de ações ordinárias, o direito de re-
ceber o número de ações da PETROBRÁS que lhes cou-
ber, na percentagem de 50% de ações ordinárias nomi-
nativas e 50% em ações preferenciais ao portador, em
observância aos Itmiles fixados no artigo 14 dos esta-
tutos da PETROBRÁS;

III — os atuais portadores de ações preferenciais das empre-
sas incorporadas receberão a' "-es 

preferenciais ao por-
tador da PETROBRÁS, na quantidade a que tenham di-
reito.

Quanto a eventuais frações de ação da PETROBRÁS, em favor
dos acionistas das duas sociedades, ficou decidido: '

a) nos primeiros 60 dias, a partir das datas das respectivas
Assembléias Gerais Extraordinárias finais das empresas a
serem incorporadas, deverão os acionistas daquelas socie-
dades comparecer à PETROBRÁS para substituição de suas
ações, de acordo com o critério legal aprovado;

b) os direitos relativos às ações serão computados por acio-
nistas, somando-se as quantidades de ações representadas
pelas respectivas cautelas, obtendo-se assim uma única e
final fração;

c) dentro do prazo acima, as frações de ação serão pagas em
dinheiro, com base no valor de cotação (fechamento) das
ações da PETROBRÁS no mercado, em 29 de abril de 1974;

d) será efetuada, pela PETROBRÁS, através da Bolsa do Rio
de Janeiro, a venda das ações resultantes das frações de
ação; e

e) após o prazo de 60 dias mencionado na alínea a, a substi-
tuição das ações das incorporadas, pelas ações da PETRO-
BRÁS, será feita em valores inteiros, desprezadas as fra-
ções, obtidas na conformidade da alínea b.

Esclarecemos que o prazo de 60 dias acima aludido está pre-
visto para 31 deste mês s 3 de junho do corrente ano, quando de-
claradas extintas, em suas Assembléias Gerais Extraordinárias, as
sociedades incorporadas. (P

A. Centrai é ouvida
São .losc du Costa Rira ÍAFP-.JB) — Os países

latlno-amerlcahos produtores de café se reunirão
amanhã no porto cie Puntarenas, a 100 quilômetros
dc São Jo.sc, para analisar exaustivamente a si-
tuação do mercado mundial desse produto.

Sceundo fontes próximas à reunião a América
Latina busca a aprovação de um plano de promo-
ção para a venda dc café ao nivel mundial, assim
como chegar a acordos para regulamentar a oferta
do tipo "outros suaves".

Participarão da reunião as mais altas autori-
da des do setor do café da região. Entre elas, Ca-
milo Calazans Magalhães, presidente do Instituto
Brasileiro do Caie, Arturo Gomez Jaramillo, presi-
ciente do Instituto Colombiano, Fausto Catu Pena,
presndente do Instituto Mexicano e presidente da
Organização Pan-Americana do Café.

Também estarão presentes Luis Gonzalez, dire-
tor do Comércio do Café da República Dominica-
na, Francisco Chavarria, diretor do Instituto do
Café cia Nicarágua, Juan Molina. vice-presidente
da Companhia Salvadorenha do Café, René Cobar,
delegado da Guatemala na Organização Interna-
cional do Café e o Ministro da Agricultura e pre-
sidente cio Instituto do Café da Costa Rica, Fer-
nando Batalla.

BANCO DO ESTADO
DO AMAZONAS S.A.

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
C.G.C. N.° 04562120

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas, porta-

dores de ações ordinárias e preferenciais nóminati-
vas, que, com início em 10-05-74 serão creditados,
de acordo com os nossos Estatutos Sociais, os divi-
dendos referentes ao 2.° semestre de 1973, na base
de 14%' ao ano.

Os possuidores de ações preferenciais ao por-
tador deverão apresentar ao Banco a respectiva cau-
tela, para o destaque do cupão n.° 3, no horário das
14:00 às 16:00 horas.

A partir da data deste Aviso todas as negocia-
cões com os títulos nominativos serão feitas ex-divi-
dendos.

Manaus (AM), 3 de maio de 1974.
A DIRETORIA
(a.) Octaviano Gonçalves Cardoso Neto
Gerente

Bogotá (UPI-JB) — O
Brasil e a Colômbia chega-
ram ontem a "um acordo
completo" para o manejo
da politica do café, depois
cie dois dias de conver-
sações entre os dois mais
destacados dirigentes da
politica cafeeira desses dois
paises, informou a Fede-"ração 

dos Cafciculores da
Colômbia.

A reunião tinha por obje-
tivo unificar os pontos-de-
vista da Colômbia e do Bra-
sil, -antes da Conferência de
Pro dutores Latino-Ameri-
canos, a realizar-se na pró-
xima semana em Punia
Arenas, Costa Rica.

COMUNICADO

No final da reunião, a di-
retoria da Federação dos
Cafeicultores da Colômbia
expediu um breve comuni-
cado cujo texto estava enci-
mado pelo sugestivo titulo:
"Encerrada a reunião de
cúpula sobre o café. Pleno
acordo Colômbia—Brasil", e
cujo texto é o seguinte:

"Os senhores Camilo Ca-
lazans de Magalhães, presl-
dente do Instituto Brasi-
leiro do Café, e Arturo Go-
mes Jaramillo, presidente
da Federação Nacional de
Cafeicultores da Colômbia,
reuniram-se em Bogotá nos
dias dois e três de maio pa-
ra tratar sobre a situação
cafeeira internacional.

Como resultado dessas
conversações, conseguiu-se
um acordo completo para o
manejo da politica cafeeira
nos próximos meses.

Os dois dirigentes estarão
presentes amanhã na reu-
nião convocada para o s
dias seis e sete em Costa
Rica, da qual participarão
também representantes do
México. Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Hondti-
ras, Nicarágua, República
Dominicana e Panamá."

EMPRESÁRIOS VÃO CONHECER 0
SISTEMA ALEMÃO DE POUPANÇA

O Sr. Witter Englert (E), presidente da IUBSSA,
(ABECIP), Francisco de Assis G. Moreira (ARECIP) e

O Presidente da União lnlernacion.il das En-
tidades de Crédito Imobiliário e Poupança (IUBSSA),
Sr. Walter Englert, antes de retornar à Alemanha,
manteve um encontro com empresários brasileiro:,

promovido pela Associação Regional das Entidades
de Crédito Imobiliário (ARECIP). Presentes, além
do Presidente em exercício da ARECIP e Diretor
de Operações do Grupo TAA, Francisco de Assis^
Guimarães Moreira, o Presidcnle da ABECIP, Nyi
ton Velloso, além de autoridades ligadas ao Setor
Imobiliário c representantes da classe.

Na oportunidade o Sr. Englert propôs aos cm-

presários a formação de uma delegação brasileira

em palestra informal com os Srs. Neylon Velloso
Welman Queiroz (Centro de Promoção e Poupança)

para ir à Alemanha, ern princípios de iulho próxi-
mo, com o objetivo de observar o Sistema de Pou-

panei Contratual, bastante desenvolvido naquele

país.
Essa visitei deverá propiciar a obtenção de

maiores subsídios em favor da participação bra-
sileira no XIII Congresso da IUBSSA, a ser reali-
zado cm agosto, pela primeira vez no Brasil e n.
América Latina: O Presidenie da ABECIP aceitou
a sugestão do empresário alemão, informando que
a delegação brasileira deverá ser inlcgrada por
doze membros, adiantando, ainda, que convidará
o Sr. Oswaldo lório Filho, para chefiar a missão.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 51-A

AGÊNCIA CENTRO-RIO/GB

Comunicamos à nossa clientela, que a partir de 06-05-74, passaremos
a atender pelo telefone:

PABX - 221-4977

S. A. WHITE MARTINS
REELEGE DIRETORIA

Em Assembléia Geral Ordinária levada a efeito no dia 30 de abril próximo

passado, os acionistas de S. A. White Martins reelegeram sua Diretoria Exe-

cutiva que ficou assim constituída:

Dr. Pedro Luiz Coutinho Coelho, Diretor Presidente; Sr. José Lifschits, Di-

retor Vice-Presidenle; Dr. Cherubin Helcias Schwartz, Diretor de Administração;

Sr. Tod Orison Ganzer, Diretor Industrial e Sr. John Robert Ecker, Diretor de

Finanças.

A Diretoria Consultiva ficou constituída pelos Sr. J: Van Kampen e Dr. Jayme

Bastian Pinto.

Na mesma ocasião foram eleitos membros do Conselho Fiscal, Efetivos, os
Drs. Anlonio Felix de Bulhões, Raul Freitas de Oliveira e Raul de Góes e Su-

plentes, os Srs. Manoel Garcia, João Maria Machado e Sylvio Siqueira Cunha.
(p

EDITAL DE VENDAS
1 - A CVRD dtlpfifl para venda, tio 41 tod a cm que ie encontram, e de
acordo com o seu Rcçjulamcnlo pnra Alienação de mal criais diiponí.
veis r sucata, dos materiais abaixo:

- TELEFÉRICO - Cabo aéreo para tr.insporte dn minério, completo
com torres, estações de carga e descarga, etc.

-- VCÍCUIOS - Volfcswígcn (Kombis e Sodani) Rural) Willys,
Chevrolet Veraneio, Caminhão Ford.

ilumí*

3 -¦ PNLUS E CÂMARAS DC AR - diversas rouVjcns, novos.

•t - SUCATA DE «CIAIS NÃO FCRROSOS - cobre, chumbo,
nio, bronze, eletrodos, radiíidorcs, metais diversos,

- CARBURCIO INDUSTRIAL

• CABOS DE AÇO DE'1 1/4".

- 6LE05 E LUBRIFICANTES ¦• diverso».

- EOUIPAMENIOS DIVERSOS.

- MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO - TELEFONES MAGNÉTICOS.

10 -• ESTICADORES DE CABO.

11 - ÓLEO QUEIMADO.

12 - PNEUS USADOS.

II — As propostas par,i compra des-.es materiais, deverão ser aDrc!.ení#-
clns OBRIGATORIAMENTE em formulário próprio, fornecido pela CVRD
nos seguintes endereços:

RIO DE JANEIRO

BEIO HORIZONIE

SAO PAULO

Serviço Central de Administração Patrimonial
Av. Graça Aranhn n° 26 - 49 anciitr
Tel. 224-4477 (R. 309 e 435) c 2248009.

Assessoria do Patrimônio
Av. Amazonas n9 -491 - sobreloia
Tel. 24-7011 e 24-7455.

ESCRITÓRIO REGIONAL
R. Ncslor Pestana, 125 - coni. 63
Tel. 257-3921 e 256-4875.

VIIÓRIA — Divisão de Material — Departamento da Estrada.
Jardim América
Tel. 2-3592, 3-2836 • 3-0696.

III — A abertura d« propostas será no dia, tocai « hora indicados no
formulário entregue pela CVRD, permitindo-se a presença dos interes-
sados.

IV — Quaisquer esclarecimentos poderão sor obtidos nos endereços cita-
dos no item II acima.

ip

SKtefetetefefefe

is Crédito Imobiliário COPEG

COMUNICADO

Comunicamos a todos os mutuários que
estão em dia com o pagamento das presta-
ções imobiliárias, que já estamos procedendo
à entrega dos carnes de pagamento, solici-
tando que sejam procurados no setor de co-
brancas, na Av. Nilo Peçanha, n.° 175 - 27.°
andar, no horário de 9 às 16 horas. (P

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

(!)

Companhia Estadual
de Gás - CEG-GB

EDITAL N.° 016. 74
TOMADA DE PREÇOS N.° 016/74
A Comissão de Licitação da COMPANHIA ESTA-

DUAL DE GÁS — CEG — GB, comunica às empresas
interessadas e devidamente inscritas no Cadastro de
Empreiteiros da CEG — GB, que foi escolhida a
data de 07/06/74, para a realização da Tomada de
Preços n.° 016/74, para os serviços de Tratamento
D'água Industrial, conforme edital completo que se
acha afixado na sede da Companhia, à Av. Presi-
dente Vargas, n.° 2.610 - 1.° andar — Depto. de
Serviços Complementares.

O valor estimado para a obra é de Cr$ . . .
950.000,00.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1974.
(a) Álvaro dos Santos
Chefe do Depto. de Serviços Complementares

(P

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Programa de Desenvolvimento
do Ensino Médio - PRODEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE CONSULTORES

A Comissão cie licitação cie Serviços cie Consultoria para As-
sumos Educacionais, designada pela Portaria n.° 306, de 26 de no-

vembro cie 1973, do PRODEM, lorna público que se acha abena
a inscrição do candidatos aos trabalhos dc consultoria técnica para
a revisão e aprimoramento de currículos de Engenharia de Opera-

ção, elaboração dc ementas de disciplinas, plano detalhado de «u-

las de. laboratório, listagem de equipamento e mobiliário, de aço-

modaçoes e layoutj básicos. Os candidatos, somente pessoas fisi-

cas, deverão ter graduação superior relativa ã especialidade que
escolherem e experiência mínima de dois anos no magistério e

profissional em área conexa.

Arcos do cursos, disciplinas o matérias rclerentes a esta coiv

vocação: I. Construção Civil; 2. Processamento de Dados Comer

ciais; 3. Gerência e Produção Industrial; 4. Química industrial; 5.

Prática cie Oficinas; 6. Psicologia; 7 Redação de Relatórios; 8

Economia; 9. Supervisão; 10. Administração e Conlabilidade; 11

Direito Comercial.

Para outras informações, instruções, obtenção de formulários

e inscrição, deverão os candidatos entender-se com a Comissão

de Licitação de Serviços de Consultoria para Assuntos Educacionais,

na sede do PRODEM, Rua Mata Machado, n.° Ab, Maracanã, Rio

de Janeiro, nos dias úleis, das 9li is llh30m, « partir da publi-

cação deste edital e até às llh30m do dia 31 de maio próximo.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1974.
I

Carlos Roborto de faria • 5oui«

Presidcnle da Comissão de Licitação

:1
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cos querem urn estatuto para
a atividade da multinacional

BEM OU MAL
"Ainda não nos é Hado

avaliar o potencial, para o bem,
ou talvez para o mal, das gran-
des empresas multinacionais, no-
vos protagonistas singulares no
cenário dantes restrito aos Esta-
dos-Naçóes". (General Ernesto
Geisel, no discurso aos conven-
cionais da Arena, que o indica-
ram candidato do Partido à Pre-
sidência da República, setembro/
1973).

O.s debates
.IH — Há necessidade de se cx-

pli.itar as regras do jogo cm relação
à empresa multinacional? tomo isso
deveria ser feito?

Nina Ribeiro — Nós não podemos
ser contra a empresa multinacional.
O que é preciso é disciplinar as suas
atividades no Brasil. Nós também te-
mos as nossas multinacionais, como o
Banco do Brasil, a Braspetro e a Si-
derbrás.

Eu. pessoalmente, acho muito pe-
rigosa a tese levantada pelo Ministro
da Agricultura, Sr. Allyson Paulinelli,
de abrirmos as portas para a empresa
multinacional atuar na área agrícola.
Precisamos contar com um mecanis-
mo de defesa jurídico.

Rubem Medina — Eu acho que
cada caso deve ser tratado isolada-
mente. Se ele interessa ao pais ou
não. Não vamos nos esquecer que às
vezes é melhor comprar tecnologia do
que vender empresas. ¦

Nina Ribeiro — Corrigindo-se a
legislação existente já será um gran-
de avanço. A Lei 4 728. de 14 de julho
pe 1965. também chamada de Lei do
Cercado de Capitais, cita no seu Ar-
figo 23, na parte referente ao acesso
de empresas de capital estrangeiro ao
sistema financeiro nacional, que esse
limite não poderá ser inferior a 150rc
dos recursos próprios pertencentes a
residentes ou domiciliados no exte-
rior, nem de 250ró dos recursos pró-
prios pertencentes a residentes ou do-
miciliados no pais. Parece que houve
um cochilo, já que, em vez de infe-
rior deveria ser superior.

José Almeida — Hoje. já não
existem condições para que uma em-
presa multinacional imponha a sua
decisão ao pais hospedeiro. A expc-
ciência canadense pode nos dar uma
Ótima colaboração no trato com a
empresa multinacional.

Rubem Medma — Eles estão rea-
gindo agora.

..osé Almeida — Exato. O Gover-
no canadense instituiu uma comissão
para levantar o grau de dominação
da economia canadense pelo capital
estrangeiro. O número encontrado foi
1)0%. Mas, o que alarmou o Governo
de lá é que 10% da riqueza nacio-
nal estão em mãos de não residen-
tes. Ficou constatado que o capital
estrangeiro contribuiu decisivamente
para o desenvolvimento canadense.
Mas causou problemas de tal natureza
que 10 anos de tentativas para solu-
cioná-los não foram ainda suficientes
para se encontrar o caminho a se-
guirl E o que é njais importante, os
problemas causados pelas multinaciu-
nais continuam se agravando. Um de-
talhe é que elas passaram a ter o seu
poderio econômico reforçado por re-
cursos gerados dentro do Canadá.
Houve ai uma queda brutal de trans-
ferência de recursos do estrangeiro
para dentro do pais, e um fortaleci-
mento através das depreciações dos
lucros retidos e das reservas.

Carlos Langoni — Um ponto in-
téressante que o Almeida levantou e
que eu acho muito importante, é a
questão da contribuição das empresas
multinacionais em termos de acumu-
lação de capital. A análise deve ser
feita cm termos de alternativas. Exis-
tc a alternativa de doação, que eu
acho que talvez tenha o maior custo
politico, já que se trata de uma bar-
ganha de Estado para Estado. Outra
é através de empréstimos, que têm
suas vantagens, mas nem sempre vêm
acompanhados de transferência de
tecnologia.

Nas economias em desenvolvi-
mento, o Estado é o responsável cm
conciliar os objetivos privados com os
sociais. Isso é válido tanto para as
empresas multinacionais, como para
a atuação do setor privado em geral.
Ao Estado cabe definir as áreas de
atuação de cada grupo, inclusive a
empresa pública, examinando as van-
tagens comparativas, ponderando cri-
térios econômicos com interesses po-
liticos e, até mesmo, de segurança na-
cional. Por que, em alguns casos, não
se mantêm as empresas estrangeiras
exatamente como são, em vez de es-
timular nacionalização, que no fundo
é supérflua? Quando uma empresa es-
frangeira abre o seu capital, ela pas-
sa a substituir a poupança interna-
cional pela doméstica, que é escassa,
r deveria ser canalizada para a em-
presa nacional.

Nina Ribeiro — Eu considero que
a participação da empresa multlna-
cional dcva_ser complementar ao ca-

pitai nacional. Isso, para se evitttr o
estrangulamento da empresa nacio-
nal cm setores onde a multinacional
pude., ser muito mais forte.

A necessidade de normas re-
guladoras aa atividade da empre-
sa multinacional no Brasil foi on-
tem levantada por políticos e eco-
nomistas, como uma das melho-
res formas de apoio à empresa
nacional. Reunidos em mesa-re-
donda com a Editoria de Econo-
mia cio JORNAL DO BRASIL, fa-
laram sobre o tema o Senador
Franco Montoro, vice-lider do
MDB no Senado Federal, os Depu-
tados Nina Ribeiro e Rubem Me-
dida\ o primeiro vice-lider da
Arena (GB) e o segundo vice-lider
do MDB (GB) na Câmara Federal
e os economistas Carlos Geraldo
Langoni, diretor da Escola de Pós-
Graduação em Economia da Fun-
dacão Getúlio Vargas e José Al-
meida, do IPEA.

No encontro foi demonstra-
do que já não mais existem con-
dições, hoje, para que uma em-
presa multinacional imponha a
sua decisão ao país hospedeiro.
Desta forma, pode e deve caber ao
Estado definir as áreas de atua-
cão de cada empresa multinacio-
nal, com vistas a que o seu invés-
timento seja orientado para seto-

res previamente definidos como
tíe interesse da economia nacio-
nal. Além disso, um alerta dado
pelos participantes da mesa-re-
donda foi no sentido de que de-
vem ser evitadas, ao máximo, os
acréscimos do poder econômico
das empresas multinacionais com
recursos gerados dentro do país,
com o que se reduz, automática-
mente, o fluxo dos investimentos
externos.

O uso dos incentivos fiscais
como forma de conduzir a empre-
sa multinacional para atividades
de interesse da economia foi
exemplificado com a política de
exportações, quando o Governo
praticamente obrigou a que essas
empresas passassem a exportar
volumes cada vez maiores. No ca-
so da indústria automobilística,
todos os programas de expansão
estão sujeitos a uma exportação
minima de 40 milhões de dólares
(Cr$ 260 milhões) por ano, no
prazo de 10 anos. Uma sugestão
feita é para que essa política se-
ja levada a outros setores indus-
triais.

Princípios do anteprojeto
Criar um Estatuto para re-

guiar as atividades da empresa
multinacional no Brasil ou sim-
plesmeriiè um Estatuto de pro-.
tecão à empresa nacional? Es-
ta parece ser a dúvida existen-
te epi vários setores. No pri-
mcii'0 vaso, uma legislação es-
pecifica parece difícil de ser jor-
mulada, devido à dinâmica des-
sas empresas. No segundo, já
existem alguns princípios que
norteiam esse apoio, embora não
escritos. Um exemplo é a recen-
te transferência dos recursos
do Programa de Integração So-
ciai (PISi e do Plano de Assis-
tência ao Servidor Público
(Pascp) para o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico
(BNDE). Pelos seus Estatutos, o
Banco não pode financiar em-
presas cuja maioria do capital
esteja em mãos de estrangeiros.

No debate sobre o papel da
empresa multinacional na eco-
nomla brasileira, procurou-se
formular um rápido esboço do
que poderia ser um anteprojeto
de Estatuto da Empresa Multi-
nacional no Brasil.

Os principais pontos são os
scyuintes:

"Artigo 1." — O critério de
seletividade deve prevalecer no
registro do capital estrangeiro
no Brasil. A preferência será da-
da aos capitais que se destinem
a setores considerados prioritá-
rios pelo Conselho de Desenvol-
vimento Econômico.

Artigo 2.° — A localização
do empreendimento estrangeiro
obedecerá a diretrizes eslabele-
cidas na politica industrial, bus-
cando-sc sempre a descentrali-
zação.

Artigo 3.° -- A concessão de
incentivos fiscais será regula-
montada pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, sempre que estiver
envolvida empresa com capital
estrangeiro.

Artigo 4.° — A empresa mui-
tinacional deverá transferir pa-
ra o Brasil uma tecnologia com-
patível com os insumos abun-
dantes no país. Serão adotadas
medidas visando a uma maior
absorção de tecnologia.

Artigo 5° — As empresas
multinacionais deverão aplicar
uma parcela a ser definida de
seu investimento, no treinamen-
loKde mão-de-obra especializa-

da. O Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico estudará a
aplicação de incentivos fiscais,
com vistas a uma maior absor-
ção de mão-de-obra.

Artigo 6." — A Lei dos 2/3
lambem aplicada à Diretoria âa
empresa multinacional, com vis-
tas a aumentar a capacidade
gerencial do brasileiro.

Artigo 7.° — Será criado um
órgão junlo ao Banco Central
do Brusil para tratar diretamen-
te das questões relacionadas com
o capital estrangeiro. A atual
Gerência de Fiscalização e Re-
gistro do Capital Estrangeiro
iFircel passa à categoria de
Diretoria. Funcionarão como
consultores representantes das
classes empresariais.

Artigo S.° — A participação
acionária da empresa multina-
cional em projetos e associação
terá o seu quantum definido em
cada caso.

Artigo 9." — Nos casos cm
que for julgada necessária a par-
ticipação do Estado como acio-
nista do projeto, como o da pc-
iroquímica du Bahia, eslabele-
ecr-sc-ü o esquema de associa-
ção na base de um terço para
cada parte, cabendo ao empresa-
rio privado nacional a parte res-
tante.

Artigo 10° — A legislação
que criou a Comissão para a
Concessão de Incentivos Fiscais
a Programas Especiais de Expor-
tação i Decreto-lei 1 219), com
vistas especificamente à indús-
tria automobilística, poderá ser
estendida a outros setores.

Artigo 11.° — Será fixado
um limite de crédito que a cm-
presa multinacional poderá cap-
tar no mercado financeiro na-
cional.

Artigo 12.° — A abertura do
capital da empresa multinacio-
nal somente será autorizada pc-
lo Banco Central nos casos em

¦ que houver interesse da econo-
mia do pais. Isso para evitar
uma concorrência danosa para a
empresa de capital exclusiva-
7nente nacional.

Artigo 13° — A presente lei
entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Ofiical da
União, revogadas as disposições
em contrário.

Brasilia ((DF), de 1974
— 153° ano da Independência e
S6.° da República."

O papel
do Estado

**. i<*- _^tffl__B_____________.

Em cima, o
Senador Franco
Montoro e os
Deputados Nina
Ribeiro e Rubem
Medina. Embaixo,
os economistas
José Almeida e
Carlos Geraldo
Langoni

JB — A participação direta do
Estado, através de empresas públicas,
no processo de desenvolvimento eco-
nnmico, deve ser vista como modera-
dora da presença da multinacional na
economia de um país?

.Tose Almeida — Eu voltaria ao
exemplo canadense para mostrar que
lá a ausência da participação do Es-
tado no processo de desenvolvimento
econômico foi a causadora do dese-

quilibrio verificado. Houve uma gran-
de preocupação em buscar recursos
externos para desenvolver aquilo que
o capital nacional seria capaz de fazer.

De outro lado, eu vejo que esta-
mos todos muito preocupados em criar
obstáculos á entrada do capital es-
trangeiro, e pouco em criar o capital
nacional. O que é preciso é haver com-

petência gerencial do empresário na-
cional. lylas ele não tem tido o suporte
de que necessita. A mim não preocupa
tanto a transferência de tecnologia,
mas antes a sua absorção.

Carlos Langoni -- A multinacional
tem atuado, no Brasil, nos setores
mais dinâmicos da economia. Não tan-
to por causa do custo da mão-de-obra
mais barato, mas antes pelos estimu-
los fiscais concedidos. Talvez na épo-
ca houvesse uma escassez de poupan-
ça doméstica.

.losé Almeida — Uma dificuldade
que existe é que náo se chegou a for-
mular uma politica industrial objetiva
no pais. nem se forçou os bancos de in-
vestimento a atuarem como tal, dei-
xando que continuassem operando
com a mentalidade de bancos comer-
ciais, vendo projetos de investimento
como nota promissória e desprezando
a sua viabilidade econômica em fun-
ção das garantias exigidas.

Carlos Langoni — Acho que preci-
sa haver uma definição mais clara
sobre o papel do Estado na economia,
como também do setor privado nacio-
nal e internacional. Vejamos o exem-
pio da política de exportações brasilei-
ra, o Governo praticamente obrigou as
multinacionais a exportar. Talvez ele
pudesse ser levado a outros setores.

Franco Montoro — Boa tarde se-
nhores. Eu estou chegando agora de-
vido a problemas na Ponte Aérea de
Sáo Paulo. Mas, com base no retrós-
pecto que me foi feito desta mesa-re-
donda. eu gostaria de citar o caso de
um empresário do setor de autopeças
de São Paulo, que foi procurado por
um empresário norte-americano que
queria comprar a sua empresa, che-
gando a propor um preço. A resposta
foi que a empresa não estava à ven-
da. O empresário norte-americano re-
trucou imediatamente: — o senhor é
que não sabe que ela está à venda.
Trate de aproveitar a oportunidade.

Isto serve para mostrar a gravi-
dade da situação, e que precisa ser
imediatamente corrigida. Ou se faz
um Estatuto de Proteção à Empresa
Nacional ou um que regulamente a
atividade da multinacional no Brasil.
No primeiro caso é preciso que cons-
tem as restrições ao capital estrangei-
ro cie uma forma bastante clara. E que
fiquem estabelecidos os controles e a
fiscalização. E aí a coisa não deve fi-
car apenas nas mãos do Governo. To-
da a comunidade deve participar desse
processo de fiscalização.

A questão de reserva de mercado
por parte da multinacional é outro
ponto que deve ficar bastante claro,
para se evitar o prejuízo da empresa
nacional. Isso porque o desemprego
será a conseqüência pior desse pro-
cesso-

O que não podemos deixar é que
a multinacional continue atuando li-
vremente como até agora, sem uma
ordenação de suas atividades. A sele-
tividade na aplicação de seu capital é,
paralhim, o primeiro artigo que de-
veria constar num Estatuto regulan-

I do a sua atuação.

FIXAR AS NORMAS
"A 

participação das empre-
sas multinacionais tem sido guia-
da por muitas regras não escri-
tas e por critérios nem sempre
explícitos que vem sendo for-
mados pelo consenso das autori-
dades no seu diálogo com o se-
tor privado. Já adquirimos sufi-
ciente experiência para que, ago-
ra, explicitemos as regras.do jo-
go, de modo a simplificar a ad-
ministração pública, a fortalecer
a confiança -dos empresários e
assegurar a igualação das opor-
tunidades". (Presidente Ernesto
Geisel, no pronunciamento em

que alinhou as diretrizes do seu
Governo na primeira reunião mi-
nisterial em Brasília, 19 de mar-
çode 1974).

Movimento semanal no Rio
Depois de um período de incerteza, pareceu, no fim dl

semana, que os fatos abriam novas expectativas ao
mercado de ações. O mercado se tranqüilizou com as medida»

no sentido de aperfeiçoar a sistemática das operações
financeiras e uma solução para o problema resultante da

intervenção no Grupo Halles.

NEGÓCIOS C O T A C 6 • I
EFE1UADOS C O TA Ç Oll

iS.ICIMCACAO
Númtro de Variati»

títulos Mínima Mix.mi s/medi»

(tm mil) inUricJ

Alimentos 
Carioca Indl. p/p 
Clay — Anderson Clayion o/p/t
Binamo o/p/e 
Kibon o/p 
Moinho Fluminense o/p

95
2

10
12
15

 54

Aparelhos • Materiais Elétricos  256
Ericsson o/p .,/ 58
Springer Refrigeração p/p/«  198

Bancos Comerciais Oficiais ,
Amazônia o/n 
Brasil o/n 
Brasil p/p e/e 
Bahia p/n
Ceará p/n 
Ceará p/p 
Guanabara o/n 
São Paulo o/n 
São Paulo p/p 
Nordeste o/n ,..
Nordeste p/p 

Bancos Comtrciais Privados
Econômico da Bahia p/n
Itaú p/n

p/n

p/n

2 074
33

428
1 175

12
4
1

100
1

IB
75

224

3B9
13
23

1
113

7
9

135

Itaú p/p
Nacional
Real o/n
Real p/n
Bradesco
Unibancos o/n
Unibancos p/p 

Bancos dt Investimentos
Crefisul p/p 
Minas Gerais p/n ...
Bradesco p/n 
Real o/n
Real p/n 

Bebidas  1 213

207
1

8
176

1
19

Antarctica o/p . .. .
Brahma op/ c/c/c
Brahma o/p e/e'e
Brahma p/p c/c/c
Brahma p/p e/e/e

Cimento 
Ara'u o/p 
Paraíso o/p 

Comércio d* Btns Duráveis
Borghoff p p 
Equipo p/e 
T. Janer p/p ex/div . ...

Comunicações 
C1B o/n 
CTB p/n 

Confecção de Roupas
Confecções Sparta o/p

Construção Civil . . 
Gomes Almeida Fernandes o/e
Mendes Júnior p/p 
Veplan p/p 

Editorial e Gráfica 
AGGS o/p 
AGGS p/p 
J. Olímpio p/p 
LTB o. p/c 

Energia Elétrica
CBEE o/p

13
215
100
459
424

30
17
13

21
1

11
9

2 114
96B

1 146

15
15

37
1

95
II
16
2

66

1 063
24

0,15
0,75
0,32
0,50
1,06

3,50
1,03

0,60
4,10
5,88
1,20
0,89
0,99
1,10
1,20
1.28
1,53
1,90

1,00
1,25
1,25
0,80
0,78
0,70
1,55
0,87
0,85

1,89
0,45
1,55
0,75
1,02

0,95
1,55
1,30
1,82
1,51

0,42
0,31

0,15
0,75
0,34
0,55
1,10

3,55
1,05

0,82
4,.'-
6,05
1,20
0,89
0,99
1,13
1,20
1,23
1,56
2,00

1,00
1,25
1,25
0,81
0,90
0,80
1,60
0,87
0,85

1,89
0,45
1.60
0,75
1,03

0,96
1.60
1,33
1,90
1,60

0.42
0,35

CESP p/p W
Cemig p/p C/b I»6
Eletrobrás p/p 2
FlCl p/p 27
Light o/n e/e 1Cí

.light o/p 271
Paulista Forca e Luz o/p 46

Ferliliiantes 
Fertisul o/p 
Fertisul p/p c/div ...
Fertisul p/p/e 
Ecisa p/p 

Financeiras s... .
Bradesco p/n 

Fumo 
Sousa Cruz op/ c/c
Sousa Cruz o/p e/e

Lojas e Supermercados
Br*i. de Roupas o n
Bras. de Roupas p/p .
Càjas da Banha o/p
José Silva o/p 
Ducal p/p 

.L. Americanas o.-p . .
L. Brasileiras o/p ..
Mesbla o/p 
Mesbla p'p 
Mesbla p/p nov/sub

Madeira • Mobiliário .
Madequimica o/p
Madequimica p/p .. .

Material d« Construção
Marcovan O/p 

Material de Transporta
Ford óo Brasil o.-p
Pirelli o/p c/c 
Pirelli o/p e/« ....

Mf canica 
Gemmcr o/p

Mineração 
Samitri o/p/e ...... -.
Vale do Rio Doce p/n
Vale do Rio Doce p. p

Metalurgia 
Apoio o/p 
A.S.A. p/e 
Mel. Barbará o/p ....
Abraino Eberle p/p ..
Ferro Bras. o/p 
Gerdau p/p/e 
Meir. de Aços o/e .. .
Mctr. de Aços p/« 
Metalftex o/p 
Metalfle* p/p 
Metalon o/p 
Zivi p/p 

Papel e Celulose
Pafisa p/e ...

802
22

719
40
20

1

613
239
374

1 013
2
3

62
2
I

366
75

223
276

2

72
5

67

23
7
3

18

2
2

637
53

1
.82

Petróleo •
Ipiranga
Ipiranga
Ipiranga
Ipiranga

Petroquímica

P/n 
3/P 
p/P 

Manguinhos o/n ..
Petrobrás o/n/e .. ¦
Petrobrás pp ....
Ipiranga o/p/c ..
Ipiranga o.'p/c ..
Ipiranga p/p/c ..
Ipiranga p/p/e
Petrominas p/n . . .
Petrominas p/p ¦¦
Ref. União o/n ..
Rei. União p/p/c
Supergasbrás o/p .
Unipar o/e 
Unipar p/e 

879
6

53
47

187
42

7
2

27
17

468
20

2

120
120

3 365
1
7
7

1
3

1 330
1 290

17
20
61
6
I

18
67

365
9

23
125

0,80
0,60
0,95

0.24
0,47

1,10

1,25
1,40
0,75

0,68
0,69
0,60
1,20

0.81
0,75
0,95
0,97
0,93
1,15
1,25
0,99

0,85
1,82
1,55
1,05

1,40

3,72
3,05

1X0
1,02
0,50
0,70
0,35
2,88
0,80
0,84
0,88
0,80

0,75
1,14

0,55

2,50
1,48
1,25

1,75

4,14
3,75
3,84

2,30
0,36
1,23
0,98
1,42
1,80
0,26
0,32
0,75
1,26
0,60
1,50

0,38

0,80
0,60
0,95

0,24
0,50

1,10

1,30
1,40
0,75

0,70
0,70
0,60
1,25

0,82
0,76
0,97
0,97
0,95
1,15
1,27
1,00

0,85
1,92
1,55
1,10

1,40

3,83
3,10

1,00
1.C2
0,57
0,75
0,35
2,99
0,85
0,85
0,90
0,80

0,75
1,20

2,50
1,48
1,30

1,75

4,25
3,75
4,15

2,38
0,41
1,35
1,02
1,48
1,85
0,26
0,38
1,0
1,40
0,65
1,50

0,39

Prod.. Couro •
Kelson's o/p
Kol.on'. P/P
Mundial p/p

Plástiio 322
10

281 
31

Química 
Sinteko o/p 
Sinteko p/p 
Tibrás o/e  ¦
Tibrás p/e 
White Martins o/p

Serv. Portuários 
Docas Novas o/p 
Docas Antig
Docas de Imbiluba o/p

Serviços Técnicos ..
Datamec p-p-e .
Sondotécnica p/p

Siderurgia 
Acesita o/p 
Acesita p/p 
Anhanguera o/p 
Açonorte p/p 
Belgo-Mineira o/p ..
Síd. Nacional p/p ¦•¦
Sid. Lanari o/e 
Sid. Lanari p/e 
Sicf. Lanari o/e/e ...
Sid. Lanari p/e/e ...
Mannesmann o/p/c ,.
Mannesmann p/p/c ..
Pains p/p 
Rio-Grandense p/p/e
Hime o/p 
Hime p/p 

Têxtil 
Bangu p/p/c 
Bangu p/p/ e 
D. Isabel Ant. o/p ..

D. Isabel Ant. p/p ...
D. Isabel Emis/71 o/p
D. Isabel Emis/71 p/p
F Guimarães o/p ¦ • ¦ ¦
Nova América o/p/c ...
Nova América o/p/e ...
Nova América p/p/c ..,

Transpottes
Varig p/p

339
2

23
9

25
250

1 143
90
050

3

142
99
43

3 449
259

1
5
4

274
74

1
7
3
5

lll
I

278
154

72
197

I 005
50

1
18

215
8
8

22
610

71
1

25
25

0,66
0,66
0,70
0,70
0,80
1,43
3,43
0,77
0,72
1,00
0,99
0,55
0,60
1,30
1,95
0,65
0,50
0,68

0,75
1,08
1,18

0,55
0,60
0,40
0,44
2,60

2,70
2,91
0,35

0,45
1,15

1,32
1,25
1,20
1,50
3,00
1,63
0,38
0,42
0,35
0,37
2,35
2,00
1,20
2,35
0,85
0,93

0,90
0,90
0,32
0,40
0,26
0,37
1,10
0,90
0,B2
1,2Q

25,0

8,6
2,0

¦ 0,9

4,1
6,1

Est.
.1- a»
-I 3,5
+ 6,2- U

Est.
4,3

Esl.
Est.

5,5
2,5

1,0

Esl.
I 11.0

1,4
Esl.

3,3
2,3

Est.
2,5

10,7
Esl.

- 10,3
Est.

4- 1.5
I- 2,2

4- 4,7

5.0
9,7

Est.
Est.

- 4,0
_ 5,»

7,4
6,0

2,3
2,8
1,6
3,2

Esl.
Esl. .

1.0

2.1

Esl.
1,0

Esl.
+ 5,1

- 5,3

0,3
1,0

Est.
Est.

- 5,3

- 0.3
-• 4.7
+ 1.2

- 6,3
Est.

5,7
0.7
7,1

0,66
0.66
0.70
0,70
0,80
1,52
3,75
0,80
0,72
1,08
1,00
0,55
0,69
1,45
2,15
0,69
0,52' 0,71

o.ai
1,17
1,25

0,55
0,62
0,40
0,45
2,95

2,90
3.12
0,35

0,50
1,22

+ 2,9

4 3,3

1,7
4,9

Esl.
Esl.

4- 1,4
+ 2,2
... 10,3
+ 9,4

O.S
3,1

1,2
0,7
2,0
1,2

0,9

17,6

4,1
1,4
3,7
5,5

11,2
5.1
0,8

8,3
--• 4,6

7,0
10,0
0,4

4 3,3
+ 2,1

Esl.

1,42
1,25
1,20
1,50
3.24
1,70
0,38
0,42
0,35
0.37
2,46
2,C0
1,35
2,45
0,90
1,00

0,9.
0,90-0,32

0,41
0.26
0.32
1,25
0,94
0,64
1,20

1.70

a,o
2,5

0,7

S,2
4 4,0

Esl.

4- 7,7

1.4
4,8
4,5

Esl.
4- 2.4
4 *,6

Lit.

3,0
Esl.

4,0-4 3,2
20,0
!<1
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Polícia em
Pernambuco
mata preso

Recife (Sucursai) — De-
pois de deter 21 marginais
durante a semana passada,
n policia de Golan". a G9
quilômetros desta Capital,
torturou um deles ate a
morte, fez desaparecer ou-
tros 16 e sevlciòü gravemen-
te quatro, encontrados nos
canaviais do município com
pernas, braços e costelas
quebrados.

A denúncia foi formulada
pelo sargento Augusto da
Câmara Ribeiro, lotado no
Tiro de Guerra Ca Goiana,
ao IV Exército, em Recife
p a outras autoridades atra-
vés de carta em que classl-
fica de "absurda'' a atuação
da policia naquele munici-
pio sob as ordens do Dele-
gado Severino Silva Batista.

DESAPARECIDOS

De acordo com as acu-
saçòes do sargento, a poli-
cia local torturou até matar
o ladrão José Ivanildo da
Silva. 18 anos e dos 21 mar-
ginais por ela detidos, ir se
c n contram desaparecidos,
prisumindo-se que foram
a 11 ra d o s num ac u d e ,
morrendo afogados. Quatro
desses presos foram encon-
trados em canaviais — diz
ele — em estado desespera-
dor, com fraturas nos bra-
ços, pernas e costelas, pro-
vpcadas por cabo de ma-
chado.

A denúncia, segundo se
soube, será seriamente apu-
rada pela Secretaria de Se-
gurança Pública, e pela Po-
licia Militar de Pernambu-
co. que deverão abrir Inqué-
rito para definir r.s respon-
sàbilidaúes do Delegado de
Goiana e seus policiais no
«iso.

Agentes
trocam tiros
com bandidos

A perseguição a bandidos
que praticaram assaltos du-
rante o dia de ontem em
pontos diferentes da cidade,
provocou tumulto entre po-
liciais. e até mesmo troca
de tiros em ruas de grande
movimento. Na Praça -das
Nações, em Bonsucesso, po-
liciais armados invadiram
as Casas da Banha devido
a informações de que ali
ocorrera um assalto. A che-
gada brusca dos agentes so-
mente serviu para assustar
empregados e fregueses, e
provocar um principio de
tumulto.

Na Rua Dom Vital, em
Rocha Miranda, detetives
do 5~ Setor de Vigilância
(Jacarepaguá), troca am ti-
ros com marginais que fu-
mavam maconha num
terreno baldio. A menina
Solange Conceição de
Barros, de 10 anos, foi feri-
da na perna esquerda e le-
vada para o Hospital Carlos
Chagas no próprio carro da
policia. Ninguém soube in-
formar se a bala que atin-
piu Solange foi disparada
pelos marginais ou pelos
agentes.

Na Avenida Suburbana,
em Higienópolis, uma tur-
ma de ronda da 21a. Dele-
gacia Policial saiu em' per-
seguiçâo a uma Variant
ocupadr. por qu- tro ho-
mens. No Largo do Pedre-
guino, a Variant chocou-se
com um Chevette e houve
troca de tiros, Uma das ba-
las atingiu no braço esquer-
do o comerciado Taulo Gus-
tavo Figueiredo, de 21 anos,
que viajava no último ban-
co de um ônibus da linha
Jacaré—Jardim Ci Alá.

Delegac ia preocupada com
prisões por vadiagem lidera
os índices de criminalidade

A maior parte dos 438 assaltos ocorridos nos
primeiros 120 dias do ano ocorreu nos bairros de
Bonsucesso, Penha, Vicente de Carvalho, Irajá,
Madureira, Jacarepaguá (subúrbio), Copacabana,
Ipanema (Zona Sul) c na parte central da cidade.
A delegacia que registra maior índice de criminal!-
dade é a 21a DP, em Bonsucesso, cujo Delegado,
Sr. Dcmétrio Farah, tem outro recorde: é o que
mais faz prisões por vadiagem.

Bairros como Copacabana e Ipanema, onde
até há pouco tempo era pequeno o índice de crimi-
nalidade, vêm surpreendendo pela série de assaltos
(a maioria com violência) — freqüentemente con-
tra bancos, supermercados, pequenas casas comer-
ciais e até cinemas (o Cine Bruni, na Visconde de
Pirajá, foi atacado três vezes por bandidos em me-
nos de um mês).

l&Êá

investigação
Certos policiais acham

que a.s ordens de trabalho
emanadas da cúpula da Se-
cretaria de Segurança são
as culpadas pelo caos em
que se oncoiVra o aparelho
policial do Rio. Os detetives,
ao invés de r e c e b e r e m
orientação segura para
exercer seu trabalho à base
de investigação policial (o
que resultaria na prisão dc
assaltantes, traficantes de
tóxicos e outros! são ins-
truidos a não investigarem
e simplesmente saírem fa-
zendo prisões para aumen-
tar a estatística da delega-
cia.

Extinção <las
Dentro da reforma preco-

nizada por policiais, seriam
extintas a.s delegacias espe -
clalizadas (Homicídios, Rou-
bos, Defraudações, Tóxicos
e Transito) e criadas, den-
tio das delegacias distritais
nos bairros, esquadrões es-
pecializados. Os 600 policiais
que servem nas especializa-

e nao prisão
Para eles seria'necessária

uma reforma geral, com o
afastamento de velhos poli-
ciais (delegados, còmissá-
rios e detetivesi que, com
mais de 00 anos de idade
pouco fazem de positivo.

Alguns policiais acham
necessário um certo grau de
cultura, além de melhores
salários. Os detetives e
agentes de policia preferem
não arriscar a vida em tro-
ca de um salário de pouco
mais dc CrS 1 mil, porque
seu delegado, que ganha
CrS 10 mil, não sai em dili-
gência e se limita a,assinar
papéis.
especializadas
das seriam transferidos pa-
ra as distritais, aumentan-
do seus efetivos.

Os policiais da Guanaba-
ra, em alguns casos, não
têm nem o curso primário.
Em outros, carecem de co-
nhecimentos técnicos e ins-
trução policial, não sabendo
nem atirar.

' íi^^lrlir^^ '
i"~»w. ¦ yy^''-:^y^'v^:t:A^m4,~-^' '«^f ":''77 tf*:' ¦„^^--^~-^--~::~~::~~:: '

.^.«^P"^^""*-' ¦ , "l *í ?¦: ,"^>,!¦«'¦' «Mr-———T~~~~~

Cijit..^>.«w,.,.^w.-.,-J. ¦ -. .» -¦ j|i^^ tUi ,/J ^ J. "-rr-;-~-:EE~=2rE.1.... i i i i ii mpm llMjfe ^5^ > T *M

r w vflBS j fl I H'::; jl I I ¦ e hB almIi y 11

// virou a chave errada e o tre

Assai lautos no s á b a cl o
roubara ale clé um cego

O cego José Vieira dos
Santos foi ontem uma das
vítimas da insegurança que
se incorpora à rotina da ci-
dade, onde houve mais de
120 crimes misteriosos em
apenas quatro ineses: assai-
tado por uma mulher em
sua casa 'Rua Jacaraná,
144, no Andarai), ele ficou
sem CrS 280.00.

Na Rua Costa Lobo 243,
em Triagem, dois assaltan-
tes que invadiram um depo-
sito de papéis velhos mata-
ram o proprietário, Diaman-
tino Pereira, de 35 anos. que
se recusava a entregar o di-
nheiro. O homem levou uni
tiro no peito e outro nas
costas, morrendo no Salga-
do Filho.

Os outros
Outros assaltos de ontem:

De madrugada, Bene-
dita Braz Rodrigues iRua
Pedro Américo 306, aparta-,
mento 3021 foi assaltada à
porta do seu edifício por
quatro homens, que ainda
tentaram violentá-la. Os a.s-
saltantes fugiram quando
os gritos da mulher atraí-
ram outras pessoas.

Em Copacabana, Vai-
dir Oliveira, assaltado tam-
bém ao chegar em casa
(Rua Henrique Osvald 131),
lutou com dois bandidos e
acabou ficando sem um pe-
daço da orelha, devido a
uma dentada.

Em Deodoro íRua
Bnéias Martins 141, dois
bandidos assaltaram a Pel-
xaria J. C. Santos e rouba-
ram CrS 5 mil.

Em Ricardo de Albu-
querque IRua Itabaglra
109i, dois assaltantes leva-
ram CrS 1 200 do Armazém
São Jorge.

De manhã, bandidos
atacaram no Méier (Rua
Dias da Cruz 101 a Lancho-
nete Izcmara e roubaram
CrS 1 750.00.

Na Ilha do Governa-
dor, o motorista Augusto
Alves de Brito «táxi
TB-1762), atacado por dois,
ficou sem o carro e
CrS 200.00.

No Rio Comprido (Rua
Barão de Itapagipe), Maria
da Luz Santos foi mais fe-
liz: gritou ao ser assaltada
e uma patrulha da PM con-
seguiu prender os dois as-
saltante.s e recuperar seus
CrS 200,00.

—- Em Ricardo de Albu-
querque (Avenida Ministro
Alencastro Guimarães
4 2571. o Bar Videiras foi as-
saltado por três e perdeu
CrS 2 560,00.

— Em Honório Gurgel
(Rua Ururái, 1257), CrS
1260.00 foi a importan-
cia roubada da Padaria
Parque Boa Esperança.

—- Em Triagem (Rua
Costa Lobo, 271), bandidos
que tentavam roubar o
carro de Sônia Maria Neves
Ferreira fugiram às pressas
após ouvir os gritos da mu-
lher.

Na Estrada Velha da
Pavuna, bandidos levaram
CrS 1 500,00 de um emprega-
do do Supermercado Valen-
tim.

Em Pilares (Avenida
João Ribeiro), João Francis-
co da Silva foi assaltado
por dois homens e ficou
sem o carro (FC-1790) e
CrS 11 mil.

Em Olaria, quatro ho-
mens sairam de uma Va-
riárit para assaltar Paulo
Edson Leitão Carneiro, de
25 anos, e Ruber Moreira,
de 39. Levaram Cr$ 1 600,00
e uma pasta com documen-
tos.

— Em Copacabana, o PM
Wilson Teixeira baleou na
barriga Francisco Cardoso
Filho, servente da loja Mo-
das Etan i Avenida N. Sa. de
Copacabana, 637), que foi
internado no Miguel Couto.
O PM diz ter confundido
Francisco com um assaltan-
te visto pelos empregados
nos fundos da loja.

Telefone para
222-2316

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO

BRASIL

AVISOS RELIGIOSOS

INAIÁ MAGALHÃES VID0N
(FALECIMENTO)

+ 

Sua mãe, filho, nora e irmão comuni-
cam o seu falecimento e convidam
para o seu sepultamento hoje, dia 5,

às ,12 horas, saindo o féretro da Capela D do
Cemitério de São Francisco Xavier (Caju) para
a mesma necrópole.

JOSÉ SOARES DE CARVALHO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Marina de Oliveira Carvalho, filhas e genro, agradecem
as manifestações de pesar por seu falecimento e parti-
cipam que a missa de 7.° dia, será celebrada às 11 ho-

ras na Catedral S. João Batista, em Niterói, segunda-feira, dia 6
de maio.
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Choque de
trens
fere 10

Uma falha humana orlgl-
nou um choque dc trens, na
madrugada de ontem, na
Estação D. Pedro II, provo-
cando ferimentos leves em
10 pessoas. O acidente foi
causado pelo guarda de ca-
bina Odalr Guimarães, que
abriu a chave errada, fa-
zendo com que a compo-
sição prefixo UM-6, procé-
dente de Queimados, bates-
se na traseira de tres
vagões que estavam estácio-
nados.

Os feridos, medicados no
Sousa Aguiar, são: Adailton
Silva Bayata, T 1 b ú r c i o
Ferreira, José Alves Be-
zerra, José Antônio da Ro-
cha. Sebastião Alves dos
Santos, José Augusto Araú-
jo, Severino Francisco Dias,
Edson Vieira Chaves, Scbas-
tiana Sousa Santos e Álvaro
da Costa.

O guarda da Estação Pedro m de Queimados bateu evi outro M.áterÍal d(l
decoração é
abandonado
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O material ítsado na decoração do carnaval foi abandonado junto ao Pavilhão de São Cristóvão

Grande de quantidade do
material que serviu para a
decoração da cidade duran-
te o carnaval encontra-se,
desde sua retirada das ruas,
abandonada em uma calça-
da nos fundos do Pavilhão
de Sào Cristóvão, sem que
a Riotur se preocupe com o
seu destino.

Misturados a módulos co-
loridos e grande quantida-
de de armações de arqui-
bancadas encontram-se. ta-
petes velhos, vidros quebra-
dos e lixo, ocupando cerca
de 100 metros de extensão
da calçada e parte da rua,
e diminuindo ern aproxima-
damente 50 o número de
vagas do estacionamento
ali existente.

A firma Brasilia Empre-
endimentos, que organiza a
feira inaugurada sexta-fei-
ra passada no Pavilhão, es-
tá, segundo seus diretores,
sendo muito prejudicada
pela falta de atenção da
Riotur, não só quanto ao
problema do lixo — cuja
retirada já foi por eles so-
licitada várias vezes, sem
resultado — mas também
quanto à má conservação
da área.

Dourado proíbe hospital de Possibilidade de elevação Mulher teme
registrar morte de detetive do solo leva a Veneza volta ao mar
baleado dentro da delegacia o professor Carlos Chagas dè pesqueiro

O detetive Manuel Ribas Ribeiro, de 40 anos,
foi baleado na nuca ontem de madrugada, dentro
da Delegacia de Vigilância Centro, na Avenida Ma-
rechal Floriano, e inexplicavelmente levado pelo
Delegado Rui Lisboa Dourado, numa viatura poli-
ciai, para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, on-
de morreu.

O Delegado Rui Dourado, nervoso e aos gritos,
impediu que os detetives Cristiano Gomes e Luís
Cavalieri, de serviço no hospital, registrassem a
ocorrência, o que gerou protestos da 27.:l Delegacia
Policial, a quem o fato não foi comunicado. Agindo
arbitrariamente, o Delegado providenciou a remo-
ção do corpo para o IML

Muito estranho
Os policiais da 27a. Dele-

gacia Policial acharam es-
tranho o sigilo que o Dele-
gado Rui Dourado impôs ao
caso, já que agia fora de
sua jurisdição dc policia-
mento e teria dé obedecer
á Delegacia dc bairro. Além
de proibir que o fato fosse
registrado no livro do hos-
pitai, negou informações à
27a. DP. que deveria abrir
inquérito para apurar a
morte.

O detetive Ribas chegou

ao hospital às 4h 15m da
madrugada, levado na via-
tura 165 da Delegacia de Vi-
gilancia Centro. Levara ura
tiro na nuca e, segundo os
médicos, poderia ter sido
salvo se fosse socorrido a
tempo, mas tal náo
ocorreu: o delegado deixou
de levá-lo para o Hospital
Sousa Aguiar (a dois minu-
tes da Delegacia), preferin-
do levá-lo ao HGV, na Pr-
nha, distante 15 qnilõme-
tros do centro da cidade.

PEIXE-ELÉTRICO

Criminoso preso em S. Paulo
confessa ter participado do
assalto à mansão de Berardo

Robson Cavalcante Albuquerque, preso por as-
sassinatos e crimes, confessou ontem em São Pau-
Io ter participado com três comparsas (um deles
Adilson da Silva Duarte, o Daniel) do assalto à
mansão do Deputado Rubens Berardo, que çulmi-
nou com a sua morte.

O delegado Sérgio Garcia dos Santos, da 3.f
Delegacia, Bairro de Campos Elíseos, está interro-
gando o preso e procurando levantar a identifica-
ção completa de dois comparsas de Robson, cujos
apelidos ele já revelou. A polícia pediu auxílio à De-
legacia de Homicídios do Rio, que não se inte-
ressou.

O carro está sendo procu-
rado pela policia. Na próxi-
ma semana, o advogado
Laércio Pelegrlno voltará a
Sáo Paulo e acompanhará
as diligencias do delegado
Sérgio dos Santos. No Rio,
o Delegado de Homicídios,
Sr. Rescala Bittar, recebeu
a informação de seu colega
de São Paulo, mas não se
interessou pelo caso; liml-
tou-se a dizer que aguarda-
rá "um oficio da polícia
paulista" para saber se
manda ou não alguém a
Sáo Paulo.

SEM DÚVIDAS

O advogado Laércio Pele-
grino, que ontem de manhã
regressou de São Paulo, dis-
se não ter dúvidas do envol-
vimento de Robson no caso
Rubens Berardo, pois ele
contou com detalhes o que
ocorreu. Disse que Adilson
e um outro entraram na
mansão, ficando Robson do
lado de fora com o quarto
comparsa vigiando. Segun-
do o ladrão, após os dispa-
ros feitos por Adilson, que
mataram o deputado, o
bando fugiu numa Rural
WÍU.VS.

A possibilidade de elevação do solo de Veneza
será analisada pelo comitê internacional de salva-
guarda daquela cidade, em reunião a se realizar na
próxima semana, com a participação do professor
Carlos Chagas Filho, que embarcou ontem para a
Europa, fazendo primeira escala em Londres, onde
fará conferência sobre seus estudos do ppixe-elétrico.

De Veneza o professor Carlos Chagas seguirá
para Roma, onde participará da reunião do Conse-
lho da Academia Pontifícia. Antes de partir, ana-
lisou a situação da pesquisa científica na univer-
sidade, criticando a exagerada preocupação com a
rentabilidade dos projetos científicos, e defendeu
uma maior abertura das academias em relação à
vida cultural da comunidade.

po acadêmico e a realiza-
ção de semanas e grupos dc
estudo.

SALVAÇÃO
DAS ACADEMIAS

¦—Qualquer academia, pa-
ra sobreviver — disse — não
pode se limitar a reuniões
hebdomadárias, mensais, se-
mostrais ou anuais. Tem
que participar da vida inte-
lectual e cultural do con-
texto social nacional ou in-
ternacional no qual se in-
sere. Na Academia Pontl-
licia nós somos originários
de mais de 30 paises. Temos
as mais variadas especiali-
dades e religiões diversas. A
fé que nos une é a certeza
de que a boa aplicação da
ciência pode e deve benefi-
ciar o homem e abrir me-
lhores perspectivas para o
futuro da humanidade.

Disse o prof. Carlos Cha-
gas que "a Academia Pon-
tificia procura exercer sua
atividade, seja propiciando
a discussão de temas cien-
tificos como o da dessalini-
zação da água, que será tra-
tado em abril do ano pró-
ximo, como também a for-
mação de grupos de traba-
lho para discussão dc temas
de interesse para a infor-
mação ao grupo que dirige
os destinos da Igreja."

— Se as academias —
prosseguiu'— têm a impor-
tante função de elo entre a
tradição e o progresso, só
poderão cumpri-la se parti-
ciparem ativamente dá vida
Intelectual, realizando sim-
póslos, conferências, grupos
de trabalho que, como no
caso da Academia Pontifi-
cia, se constituam não só
dc acadêmicos, como de ele-
mentos estranhos a ela.
mas de grande competência
cm seu setor.

O professor Carlos Cha-
gas Filho é o primeiro bra-
sileiro a falar na Royal
Institution, uma das mais
velhas instituições científi-
cas do mundo. Sua confe-
rência. no próximo dia 9.
será sobre a contribuição
dada pelos estudos sobre o
peixe-elétrico- à neurobio-
logia mundial.

Creio que o aspecto
mais novo deste tema é o
da utilização deste animal
para o conhecimento da dl-
ferenciação celular, em ou-
tras palavras, para saber
qual o mecanismo pelo qual
o que devia ser músculo
veio a ser um dos mais bem
estruturados sistemas que é
o órgão elétrico, E' um pro-
blema de grande significa-
ção para a evolução. A con-
ferência será divulgada pe-
Ia BBC — afirmou o pro-
fessor.

SALVAÇÃO DE VENEZA

Em segunda Irei a Ve-
neza, participar da V Reu-
nião do Comitê Intcrhacior
nal de Salvaguarda de Ve-
neza. Vão ser ali analisadas
as experiências positivas
feitas pelo Conselho de
Pesquisas da Itália sobre
elevação do solo. Como eu
tenho dito, o desafio soclo-
tecnológico da salvaguarda
de Veneza é tão importante
quanto qualquer das gran-
des realizações tecnológicas
— e talvez ainda mais, pe-
Io seu aspecto humano —
que se tem feito nos últi-
mos 20 anos.

Acrescentou que na reu-
nião do Conselho da Aca-
demia Pontifícia, cm Roma.
serão tratados vários assun-
tos, entre os quais a refor-
ma do estatuto, a escolha
da lista de novos membros
para futura eleição do cor-

Porto Alegre (Sucursal)
— As mulheres dos tripu-
lantes do pesqueiro Presi-
dente Vargas, metralhado
dia 1.° por um contrator-
pedeiro uruguaio, pediram
ao diretor da empresa pro-
prietária, a Guanapesca,
que o barco não volte a
operar nas proximidades do
Chüí, ao ser anunciado on-
tem que ele retornaria ao
mar.

Elas vieram chorando,
como se eu estivesse man-
dando seus maridos a uma
batalha naval — contou o
diretor, Sr. Luis Cláudio
Xavier. O Presidente Var-
gas foi liberado depois que
o Comandante do V Distri-
to Naval ouviu seus tripu-
lantes e o estaleiro tapou
oito furos dc meia polega-
da de diâmetro feitos a ba-
Ia sob a linha dágua pelo
contratorpedeiro IS de Ju-
lio.

Os barcos não podem
ficar parados, nem operar
noutra área, porque só lá
aguardam os cardumes que
se dirigem ao Norte pela
costa sul-americana — dis-
se o diretor da Guanapesca.
Sugeriu que a melhor solu-
ção seria um acordo de pes-
ca entre os dois paises e,"ao que parece, os uru-
guaios esperam a iniciativa
brasileira".

Acrescentou que atual-
mente o Governo uruguaio
cobra 25% do total pescado
para permitir a captura nas
águas de seu pais, "mas, co-
mo essa fração precisa ser
desembarcada no porto de
Montevidéu, onde há pesa-
das despesas de estiva, é
economicamente impossível
aos- armadores brasileiros
submeterem-se a essas con-
dições".

A Guanapesca é respon-
sável pela captura anual de
30 mil toneladas de peixe e
"se a empresa solicitasse 11-
cença para pescar em águas
uruguaias teria uma dimi-
nulção em seu íaturamen-
to da ordem de 600 mil dó-
lares/ano (cerca de CrS 37
milhões 800 mil/anoV Por
isso decidiu não pescar em
águas daquele pais".

— Como não somos clien-
tes' dessa dispendiosa licen-
ça creio que a Marinha uru-
guala está sendo especial-
mente rigorosa conosco por
causa disso -— concluiu o di-
retor da Guanapesca.

m .j.,.
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Polícia em

ernambuco
mata preso

Recife iSucursall — De- '

pois dc deter 21 marginais
durante a semana passada,
à policia de Golan?., a 69
quilômetros desta Capital,
torturou um deles até a
morte, fez desaparecer ou-
tros 16 e seylclpú graverhéri-
tr quatro, encontrados nos
canaviais do município com
pernas, braços e costelas
quebrados.

A denúncia foi formulada
pelo sargento Augusto da
Gamara Ribeiro, lotado no
Tiro de Guerra de Goiana,
ao IV Exército, em Recife
e a outras autoridades atra-
vés de carta em que elassi-
fica de "absurda" a atuação
da policia naquele munici-
pio sob a.s ordens cio Dele-
sado Sevcrino Silva Batista.

DESAPARECIDOS

De acordo com as acu-
.sações do sargento, a poli-
cia local torturou até matar
o ladrão José lvanildo da
Silva. 18 anos c dos 21 mar-
ginais por ela detidos, ir se
e n contram desaparecidos.
presumiido-se que foram
a t i ra d o s n u m aç u d e .
morrendo afogados. Quatro
desses presos foram encon-
trados em canaviais — diz
ele — em estado desespera-
dor, com fraturas nos bra-
ços, pernas e costelas, pro-
vocadas por cabo dc ma-
chado.

A denúncia, segundo se
soube, rerá seriamente apu-
rada pela Secretaria de Se-
gurança Pública, e pela Po-
licia Militar de Pernambu-
co, que deverão abrir inqué-
rilo pára definir rs respon-
sabilidai.es do Delegado de
Goiana e seus policiais no
ca.so.

Fogo destrói

Delegacia preocupada com
prisões por vadiagem lidera
os índices de criminalidade

A maior parte dos 438 assaltos ocorridos nos
primeiros 120 dias do ano ocorreu nos bairros de
Bonsucesso, Penha, Vicente dc Carvalho, Irajá,
Madureira, Jacarepaguá (subúrbio), Copacabana,
Ipanema (Zona Sul) c na parte central da cidade.
A delegacia que registra maior índice de criminali-
dade é a 21" DP, em Bonsucesso, cujo Delegado,
Sr. Demétrio Farah, tem outro recorde: é o que
mais faz prisões por vadiagem.

Bairros como Copacabana e Ipanema, onde
até há pouco tempo era pequena o indice de crimi-
nalidade, vêm surpreendendo pela série de assaltos
(a maioria com violência) — freqüentemente con-
tra bancos, supermercados, pequenas casas comer-
ciais c até cinemas (o Cine Bruni, na Visconde de
Pirajá, foi atacado três vezes por bandidos em me-
nos de um mês).
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Investigação
Certos policiais acham

que as ordens de trabalho
emanadas da cúpula da Se-
cretaria de Segurança são
as culpadas pelo caos em
que .se eneoiV.ra o aparelho
policial do Rio. Os detetives,
ao invés de receberem
orientação segura para
exercer seu trabalho à base
de investigação policial io
que resultaria na prisão de
assaltantes, traficantes de
tóxicos e outros) são ins-
truidos a não investigarem
e simplesmente saírem fa-
zendo prisões para aumen-
tar a estatística da delega-
cia.

Exii UCÍIO (las

industria
ulistapa

São Paulo iSucursall' —
Um incêndio ontem ã tarde
no Centro Comercia! d o
Bom Retiro obrigou o Co-
mandante rio Corpo d e
Bombeiros. Coronel Jarbas
Piores, a interromper um
casamento em que era pa-
drinho. para comandar pe.s-
soalmente 40 homens de
sua corporação e 11 carros-
pipa da Prefeitura.

O fogo destruiu totalmen.
te a Tecnion S.A. Indústria
Têxtil, causando prejuízo de
cerca de CrS 4 milhões, se-
gundo o gerente Sócrates
Poltarquis. No Centro Co-
mercial, uma galeria que
vai da Rua Jcsé Paulino à
dos Italianos, funcionam
aproximadamente 10 esta-
belecimentos industriais e
SO lojas comerciais.

Ninguém sabe ainda a
causa do incêndio, que co-
meçou às 17h30m. Logo que
as chamas atingiram o
quarto andar da Tecnion a
Light cortou a energia elé-
trica de toda a Rua José
Paulino e os bombeiros en-
traram em ação. utilizando
duas escadas Magirus. Em
meia hera o fogo começou
a ceder e o Comandante
Jarbas Flor e s lamentava
ter interrompido o casa-
mérito em que era padri-
nho.

Loteria
sai para
São Paulo

Todos os cinco grandes
prêmios da Loteria Federal,
na extração dc ontem, sai-
ram para Sâo Paulo, que fi-
cou também com o sorteio
do prêmio extra, no valor
de CrS 200 mil. contemplai!-
do o 13? vigésimo da série
B do bilhete número 19 641.

O primeiro prêmio, d e
Crs 1 milhão, saiu para o
bilhete 08 173: o segundo, de
CrS 120 mil, para o número
05 268; o terceiro, de CrS 60
mil, para o 04 838: o quarto,
de CrS 40 mil. para 26 615;
e o quinto prèmic, de C:S20
mil. para o bilhete número
12 714.

Foram premiados c o m
Cr3 2 mil todos os bilhetes
correspondentes às nove
aproximações anteriores e
nove posteriores ao primei-ro prêmio.

Dentro da reforma preco-
nizacla por policiais, seriam
extintas a.s delegacias espe-
cializadas (Homicídios, Rou-
bos, Defraudações. Tóxicos
e Transito) e criadas, deu-
tro das delegacias distritais
nos bairros, esquadrões es-
pecializados. O.s 600 policiais
que servem nas especializa-

Assaltantes no
roubam ate de

O cego José Vieira dos
Santos foi ontem unia das
vitimas da insegurança que
se incorpora à rotina da ci-
dade. onde houve mais de
120 crimes misteriosos em
apenas quatro meses: assai-
tado por uma mulher cm
sua casa 'Rua Jacaraná,
144, no Andarai), ele ficou
sem CrS 280.00.

e nao prisão
Para eles seria necessária

uma reforma geral, com o
afastamento de velhos poli-
ciais (delegados, comissá-
rios e detetivesi que, eom
mais de 60 anos de idade
pouco fazem de positivo.

Alguns policiais acha m
necessário um certo grau de
cultura, além de melhores
salários. Os detetives e
agentes de polícia preferem
não arriscar a vida em tro-
ca de um salário de pouco
mais de CrS 1 mil, porque
seu delegado, que ganha
CrS 10 mil, não sai em dili-
gência e se limita a assinar
papéis.
«"sjx'ciali/a<las
das seriam transferidos pa-
ra as distritais, aumentan-
do seus efetivos.

O.s policiais da Guanaba-
ra, em alguns casos, não
tèm nem o curso primário.
Em outros, carecem de co-
nhecimentos técnicos e ins-
trução policial, náo sabendo
nem atirar.

I
fim

***s

.y. .-;¦¦«*->..¦¦ -.*; • 
... ¦¦¦ ,*..y.,t.-<y 

¦'"'*"' ¦¦ ¦¦•>.'¦. Choque de
**.«***!*<*»¦***¦ trens

gg^ggggMg*ggB!S TPYP i(f

O guarda da Estação Pedro II virou a chave errada e o Irem de Queimados bateu em outro

sábado
um cego

Os
Outros assaltos de ontem:

De madrugada, Bene-
dita Braz Rodrigues (Rua
Pedro Américo 306, aparta-
mento 3021 foi assaltada à
porta do seu edifício por
quatro homens, que ainda
tentaram violenta- la. Os as-
saltantes fugiram quando
os gritos da mulher atraí-
ram outras pessoas.

Em Copacabana. Vai-
dir Oliveira, assaltado tam-
bém ao chegar em casa
iRua Henrique Osvald 131),
lutou 'com dois bandidos c
acabou ficando sem um pe-
daço da orelha, devido a
uma dentada.

Em Deodoro I Rua
Enéias Martins 14f, dois
bandidos assaltaram a Pei-
xaria J. C. Santos e rouba-
ram CrS 5 mil.

- Em Ricardo de Albu-
querque I Rua 11 a b a g i r a
109), dois assaltantes leva-
ram CrS 1 200 do Armazém
São Jorge.

De manhã, bandidos
atacaram no Méier (Rua
Dias da Cruz 101 a Lancho-
nete Izomara e roubaram
CrS 1 750,00.

Na Ilha do Governa-
dor. o motorista Augusto
Alves de Brito I t á x i
TB-1762i. atacado por dois,
ficou sem o carro e
CrS 200,00,

No Rio Comprido iRua
Barão de Itapagipei, Maria
da Luz Santos foi mais fe-
liz: gritou ao ser assaltada
e uma patrulha da PM con-
seguiu prender os dois a.s-
saltantes e recuperar seus
CrS 200.00.

Na Rua Costa Lobo 243,
em Triagem, dois assaltan-
tes que invadiram um depó-
sito de papéis velhos mata-
ram o proprietário, Diaman-
tino Pereira, de 35 anos, que
se recusava a entregar o di-
nheiro. O homem levou um
tiro no peito e outro nas
costas, morrendo no Salga-
do Filho.

oulros
.— Em Ricardo de Albu-

querque (Avenida Ministro
A 1 e n c a s t r o Guimarães
4 257i, o Bar Vidciras foi as-
saltado por três e perdeu
CrS 2 560.00.

— Em Honório Gurgel
(RÚa Ururaí. 12571, CrS

1 260.00 foi a importan-
cia roubada da Padaria
Parque Boa Esperança.

Em Triagem (Rua
Costa Lobo. 2711, bandidos
que tentavam roubar o
carro de Sônia Maria Neves
Ferreira fugiram às pressas
após ouvir o.s gritos da mu-
lher.

Na Estrada Velha da
Pavuna. bandidos levaram
CrS 1 500.00 de um emprega-
do do Supermercado Valen-
tini.

Em Pilares i Avenida
João Ribeiro i, João Francis-
co da Silva íoi assaltado
por dois homens e ficou
sem o. carro 'FC-1790> e
CrS 11 mil.

Em Olaria, quatro ho-
mens sairam de uma Va-

• riant para assaltar Paulo
Edson Leitão Carneiro, de
25 anos, e Ruber Moreira,
de 39. Levaram CrS 1 600.00
e uma pasta com documen-
tos.

— Em Copacabana, o PM
Wilson Teixeira baleou na
barriga Francisco Cardoso
Filho, servente da loja Mo-
das Etan I Avenida N. Sa. de
Copacabana, 637), que foi
internado no Miguel Couto.
O PM diz ter confundido
Francisco com um assaltan-
te visto pelos empregados
nos fundos da loja.

v- fiSK.^: ~y^-- *^^

I '"¦ y '., ,- yyy^^"^''^*^r^vrC ^*^*£$^..y; n**^ '^-^---ill*-~*^

g^í/VX.' * »W8fifflfâji v •"*•- A'-*-. vy ;/• ¦ ^Ca^J^^È^SàfiSÊ^ W^ã-y ^V :--y;-J,*í Vi, y, & '-¦ -:..•*?*• ^w'e»Mt», , -1-*^

AVISOS RELIGIOSOS

JOSÉ SOARES DE CARVALHO
(MISSA DE 7.° DIA)

Marina de Oliveira Carvalho, filhas e genro, agradecem
as manifestações de pesar por seu falecimento e parti-
cipam que a missa de 7.° dia, será celebrada às 11 ho-

ias na Caledral S. João Batista, em Niterói, segunda-feira, dia 6
cie maio.

Ò material usado na decoração do carnaval joi abandonado junto ao Pavilhão de São Cristóvão

Dourado proíbe hospital de Possibilidade de elevação
registrar morte de detetive do solo leva a Veneza
baleado dentro da delegacia o professor Carlos Cl

O detetive Manuel Ribas Ribeiro, de 40 nnos,
foi baleado na nuca ontem de madrugada, dentro
da Delegacia de Vigilância Centro, na Avenida Ma-
rechal Floriano, e inexplicavelmente levado pelo
Delegado Rui Lisboa Dourado, numa viatura poli-
ciai, 

"para 
o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, on-

de morreu.
O Delegado Rui Dourado, nervoso e aos gritos,

impediu que os detetives Cristiano Gomes e Luís
Cavalieri, de serviço no hospital, registrassem a
ocorrência, o que gerou protestos da 27." Delegacia
Policial, a quem o fato não foi comunicado. Agindo
arbitrariamente, o Delegado providenciou a remo-
ção do corpo para o IML

Muito estranho
hospital às 4h 15m da

iagas
A possibilidade de elevação do solo de Veneza

será analisada pelo comitê internacional de salva-
guarda daquela cidade, em reunião a se realizar na
próxima semana, com a participação do professor
Carlos Chagas Filho, que embarcou ontem para a
Europa, fazendo primeira escala cm Londres, onde
fará conferência sobre seus estudos do peixe-elétrico.

De Veneza o professor Carlos Chagas seguira
para Roma. onde participará da reunião do Conse-
lho cia Academia Pontifícia. Antes de partir, ana-
lisou a situação da pesquisa científica na univer-
sidade, .criticando á exagerada preocupação com a
rentabilidade dos projetos científicos, c defendeu
uma maior abertura das academias em relação à
vida cultural da comunidade.

Os policiais da 27a. Dele-
gacia Policial acharam es-
tranho o sigilo que o Defe-
gado Rui Dourado impôs ao
caso, já que agia fora de
sua jurisdição de policia-
mento e teria de obedecer
à Delegacia do bairro. Alem
de proibir que o fato fosse
registrado no livro do hos-
pitai, negou informações à
27a. DP, que deveria abrir
inquérito para apurar à
inorte.

O detetive Ribas chegou

ao Hospital as
madrugada, levado na via-
tura 165 da Delegacia de Vi-
gilancia Centro. Levara um
tiro na nuca e, segundo os
médicos, poderia ter sido
salvo se fosse socorrido a
t c m p o , m as tal não
ocorreu: o delegado deixou
de levá-lo para o Hospital
Sousa Aguiar ia dois minu-
tos da Delegacia i, preferln-
do levá-lo ao HGV, na Pc-
ilha, distante .15 quilòme-
tros do centre da cidade.

INAIÁ MAGALHÃES VID0N
(FALECIMENTO)

+ 

Sua mãe, filho, nora e irmão comuni-
cam o seu falecimento e convidam
para o seu sepultamento hoje, dia 5,

as 12 horas, saindo o féretro da Capela D do
Cemitério de São Francisco Xavier (Caju), para
a mesma necrópole.

(P

Criminoso preso em S. Paulo
confessa ter participado do
assalto ti mansão de Berardo

Robson Cavalcante Albuquerque, preso por as-
sassinatos e crimes, confessou ontem em São Pau-
lo ter participado com três comparsas (um deles
Adilson da Silva Duarte, o Daniel) do assalto à
mansão do Deputado Rubens Berardo, que culmi-
nou com a sua morte.

O delegado Sérgio Garcia dos Santos, da 3.u
Delegacia, Bairro de Campos Elíseos, está interro-
gando o preso e procurando levantar a identifica-
ção completa de dois comparsas de Robson, cujos
apelidos ele já revelou. A polícia pediu auxílio à De-
legacia de Homicídios do Rio, que não se inte-
ressou.
SEM DÚVIDAS

O advogado Laércio Pele-
grino. que ontem dc manhã
regressou de São Paulo, dis-
S,e não ter dúvidas do envol-
Vimento de Robson no caso
Rubens Berardo. pois ele
contou eom detalhes o que
ocorreu. Disse que Adilson
e um outro entraram na
mansão, ficando Robson do
lado ae fora eom o quarto
comparsa vigiando. Segun-
do o ladrão, após os dispa-
rua feitos por Adilson, que
mataram o deputado, o
bando fugiu numa Rural
Willys.

O carro está sendo procu-
rado pela polícia. Na próxi-
ma semana, o advogado
Laércio Pelegrino voltará a
São Paulo e acompanhará
as diligências dò delegado
Sérgio dos Santos. No Rio,
o Delegado de Homicídios,
Sr. Rescala Bittar, recebeu
a informação de seu colega
dc São Paulo, mas náo se
interessou pelo caso; limi-
tou-sc a dizer que aguarda-
rá "um oficio da policia
paulista" para saber se
manda ou não alguém a
São Paulo,

PEIXE-ELÉTRICO

O professor Carlos Cha-
gas Filho é o primeiro bra-
sileiro a falar ná Royal
Instítution, uma das mais
velhas instituições científi-
cas do mundo. Sua confe-
rência, no próximo dia 9,
será sobre a contribuição
dada pelos estudos sobre o
peixe-elétrico à neurobio-
logia mundial.

— Creio que o aspecto
mais novo deste tema é o
da utilização deste animal
para o conhecimento da cli-
ferenciação celular, em ou-
trás palavras, para saber
qual o mecanismo pelo qual
o que devia ser músculo
veio a ser um do.s mais bem
estruturados sistemas que é
o órgão elétrico. E' um pro-
blema de grande significa-
çáo para a evolução. A con-
ferência será divulgada pe-
la BBC — afirmou o pro-
fessor.

SALVAÇÃO DE VENEZA

— Em segunda irei a Ve-
nezá, participar da V Reu-
nião do Comitê Internacio-
nal de Salvaguarda dc Ve-
neza. Vão ser ali analisadas
a.s experiências positivas
feitas pelo Conselho de
Pesquisas da Itália sobre
elevação do solo. Como eu
tenho dito, o desafio sócio-
tecnológico da salvaguarda
de Veneza é táo importante
quanto qualquer das gran-
des realizações tecnológicas
— e talvez ainda mais, pe-
lo seu aspecto humano —
que se tem feito nos últi-
mos 20 anos.

Acrescentou que na reu-
nião do Conselho da Aca-
demia Pontifícia, em Roma,
serão tratados vários a.ssun-
tos, entre o.s quais a refor-
ma do estatuto, a escolha
da lista de nnvos membros
liara futura, eleição do cor-

po acadêmico e a realiza-
ção de semanas c grupos de
estudo.

SALVAÇÃO
DAS ACADEMIAS

— Qualquer academia, pa-
ra sobreviver — disse — não
pode .se limitar a reuniões
hebdomadárias, mensais, se-
mestrais ou anuais. Tem
que participar da vida inte-
leclual e cultural do con-
texto social nacional ou in-
ternacional no qual- se in-
sere. Na Academia Ponti-
ficia nós somos originários
de mais de 30 países. Temos
as mais variadas especiali-
dades e religiões diversas. A
fé que nos une é a certeza
de que a boa aplicação da
ciência pode e deve benefi-
ciar o homem e abrir me-
lhores perspectivas para o
futuro da humanidade.

Disse o prof. Carlos Cha-
gas que "a Academia Pon-
tificia procura exercer sua
atividade, seja propiciando
a discussão de temas cien-
tificos como o da dessalini-
zação da água, que será tra-
tado em abril do ano pró-
ximo, como também a for-
mação de grupos de traba-
lho para discussão de temas
de interesse para a infor-
mação ao grupo que dirige
os destinos da Igreja."

— Se as academias —
prosseguiu — têm a impor-
tante função de elo entre a
tradição e o progresso, só
poderão cumpri-la sc parti-
ciparem ativamente da vida
intelectual, realizando sim-
pósios, conferências, grupos
de trabalho que. como no
caso da Academia Pontifí-
cia, se constituam não só
de acadêmicos, como de ele-
mentos estranhos a ela,
mas de grande competência
em seu setor.

Uma falha humana orliíl-
nou um choque dc trens, na
madrugada de ontem, na
Estação D. Pedro II, provo-
canelo ferimentos leves em
10 pessoas. O acidente foi
causado pelo guarda de ca-
bina Odalr Guimarães, que
abriu a chave errada. Ta-
zendo com que a compo-
sição prefixo UM-0, proce-
dente dc Queimados, bates-
se na traseira de três
vagões que estavam estácio-
nados.

Os feridos, medicados no
Sousa Aguiar, são: Adailton
Silva Bayata, Tibúrcio
Ferreira, José Alves Be-
zerra, José Antônio da Ro-
cha, Sebastião Alves dos
Santos. José Augusto Araú-
jo. Sevcrino Francisco Dias,
Edson Vieira Chaves, Sebas-
tiana Sousa Santos e Álvaro
da Costa.

Material da
decoração é
abandonado

Grande de quantidade do
material que serviu para a
decoração da cidade cluran-
te o carnaval encontra-se,
desde sua retirada das ruas,
abandonada em uma calça-
da nos fundos do Pavilhão
de São Cristóvão, sem que
a Riotur se preocupe com o
seu destino.

Misturados a módulos co-
loridos c grande quantida-
de de armações de arrjul-
bancadas encontram-se'ta-
petes velhos, vidros quebra-
dos e lixo, ocupando cerca
de 100 metros de extensão
da calçada e parte da rua,
e diminuindo em aproxima-
damente 50 o número de
vagas do estacionamento
ali existente.

A firma Brasília Empre-
endimentos, que organiza a
feira inaugurada sexta-fei-
ra passada no Pavilhão, es-
tá, segundo seus diretores,
sendo muito prejudicada
pela falta de atenção da
Riotur, não só quanto ao
problema do lixo — cuja
retirada já foi por eles so-
licitada várias vezes, sem
resultado — mas também
quanto à má conservação
da área.

Mulher teme
volta ao mar
de pesqueiro

Porto Alegre (Sucursal)
— As .mulheres dos tripu-
lantes do pesqueiro Presi-
dente Vargas, metralhado
dia 1.° por um contrator-
pedeiro uruguaio, pediram
ao diretor da empresa pro-
prietária, a Guanapcsca,
que o barco não volte a
operar nas proximidades do
Chuí, ao ser anunciado on-
tem que ele retornaria ao
mar.

— Elas vieram chorando,
como se eu estivesse man-
dando seus maridos a uma
batalha naval — contou o
diretor, Sr. Luís Cláudio
Xavier. O Presidente Var-
gas foi liberado depois que
o Comandante do V Distri-
to Naval ouviu seus tripu-
lantes e o estaleiro tapou
oito furos de meia polcga-
da de diâmetro feitos a ba-
la sob a linha dágua pelo
contratorpedeiro IS de Ju-
lio.

— Os barcos 'não podem
ficar parados, nem operar
noutra área, porque só lá
aguardam os cardumes que
se dirigem ao Norte pela
costa sul-a/nericana — dis-
se o diretor da Guanapesca.
Sugeriu que a melhor solu-
cão seria um acordo de pes-
ca entre os dois paises e,"ao que parece, os uru-
guaios esperam a iniciativa
brasileira".

Acrescentou que atual-
mente o Governo uruguaio
cobra 25% do total pescado
para permitir a captura nas
águas de seu pais, "mas, co-
mo essa fração precisa ser
desembarcada no porto de
Montevidéu, onde há pesa-
das despesas de estiva, é
economicamente
aos armadores
submeterem-se a
dições".

A Guanapesca é respon-
sável pela captura anual de
30 mil toneladas de peixe c
"se a empresa solicitasse li-
ceriça para pescar cm águas
uruguaias teria uma dimi-
nuição em seu faturamen-
to da ordem de 600 mil dó-
lares/ano i cerca de CrS 37
milhões 800 mil/anoL Por
isso decidiu não pescar em
águas daquele pais".

— Como não somos clien-
tes dessa dispendiosa licen-
ça creio que a Marinha uru-
guaia está sendo especial-
mente rigorosa conosco por
causa disso — concluiu o di-
retor da Guanapesca.

impossível
brasileiros
essas con-

I
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Craques sul-americanos decidem o GP São Paulo
T.iofoio jb São Paulo (Sucursall — Moraes Pinlo, nutro con-

Miss Araxá deve
ganhar clássico
de 1200 metros

Miss Araxá, gaúcha, sa-
uhadora de pencas no Rio
Grande do Sul c um GP cm
São Paulo, c a favorita do
clássico Luis Alves dc Al-
meida programado para ho-
jc à tarde, na Gávea, cm
1 200 metros, pista de areia,
valendo CrS 30 mil ao pro-
prietário da ganhadora, sob
a direção dc Gildásio Alves.

Babá, ganhadora do GP
Ministério :1a Agricultura,
Padela, em fase de ascen-
são,, Charity Fleet. Regala-
de, mesmo perdedora, Pa-
lhada. com quatro .segundos
lugares sucessivos e Abaiba.
entre outras, podem ser
apontadas como as princi-
pais competidoras de Miss
Araxá no clássico dc logo
mai.s.

RETROSPECTO

Mis__ Avaí, com duas colo-
cações sucessivas, com o re-
forço cie Grifa, também sob
a responsabilidade do trei-
nador Zilmar Guedes, do-
mina aparentemente o pri-
meiro páreo da reunião de
hoje à tarde no Hipódromo
da Gávea, em 1 300 metros
de percurso.

Há muitas esperanças na
estréia de Comare. argenti-
na. filha de Master Bald.
com exercício dc 1111208 3/0
nos 1 300 metros, final dc
Kis 1/5, prometendo uma
grande apresentação, bas-
tando confirmar o trabalho
realizado em raia ruim.

UMA ESTREANTE

Outra estreante. Mabird,
a argentina Cal Viva, e Ta-
jala, com c mesmo número
de Tatié- são ainda concor-
rentes perigosas, prontas
liara influírem no marcador.

Oceania.., filho dc Hasel-
tine. do treinador Artur
Araújo, reaparece muito
bem enturmado nos 1300
metros do segundo páreo,
pronto para subir no mar-
cador, sob a direção de Ade-
mar Ferreira, em boa for-
ma técnica no momento.
Mar Moon é candidata a
formação da dupla, decidin-
do mesmo a prova com
Oceanum, Giotto. dependeu-
do da partida, Tuly e o es-
treante Zagálejò que não
chegou a s_t apresentado

s
na reunião clc quarta-feira,
além dc Sigfricd, são ainda
concorrentes traiçoeiros.

Equilibrada a te r c e i r á
prova, com a participação
dc cavalos nacionais do e.n-
co anos e mais idade, com
Royal Garbo, Siüeiro, gran-
de candidato em pista de
.*,rama, Caclnpus, P a g o h ,
que vem de vitória, e Olairn,
devem decidir mesmo a
competição. Sc chover, au-
menla a chance dc Qiielito.

DUPLA EXATA

Prova Especial de Leilão,
cm mil metros, valendo pa-
ra a modalidade Dupla Exa-
ta, apresenta mu1 tos com-
petidores com (hance d.- vi-
toria e cplocaç&p, destacan-
do-se Hall Cross, com a '.-«s-
ponsabilidade de defende1, o
número um, sob a direção
de Francisco Esteves, divi-
dindo a preferencia dos ob-
servadores com Passe, Ken-
ry, o estreante Radium, fi-
lho de Svengali, tido é:n
boa conta por sou tre!na-
dor, Sir Socorroe Gigot
D'Agneau. Difícil a prova,
com Hall Cross e Passe me-
recendo mai.s confiança pelo
que já apresentaram.

Sombrero esteve em Belo
Horizonte, correndo e em
período de recuperação. De-
íenderá o número um do
sexto páreo, cm 1600 me-
tros, percurso que lhe é fa-
vorávcl com a caracteristi-
ca de atropelado.*. Há espe-
ranças em Kardex, Nambi,
forte concorrente em pista
de grama. Ousado, que náo
escolhe pista para produzir
o que sabe. Ziller e Parny,
melhorando na raia pesada.

Azamálio realizou Ü m a
grande apresentação na úl-
tirria corrida, só sendo ai-
cançado nos derradeiros
metros, c agora, ainda mai.s
aguerrido, dificilmente será
alcançado. Futrico. Balke,
Delicado. Rinch e Hampshi-
re. com o reforço de Juncal,
são ainda fortes concorreu-
tes.

A última prova pode ser
decidida entre Grumio. Pri-
meiro, First Hand, Dünquc
e Traga-Moiros, se não sen-
tir a ausência das pistas
mas muito bem enturmado.
Não foi normal a última
corrida de First Hand. que
tem carreira para ganhar.

WSSOS PALPITES
I — Comare — Miss Avaí — IMabirb

Z — Oceanum — Tuly — Mar Mouu
3 — Siliciro — Koyal Garbo — Pagob
•I — 1'assc — Hall Cross — Radium

l> — Miss Araxá — Babá — Padela
li — Sombrero — Ziller — Ousado
7 — Azamálio — Delicado — Rinch
R — First Hand — Traga-.Moiros — Primeiro

Clear Sun
se impôs a
Rancho Médio

São Paulo (Sucursall — O
argentino Clear Sun,- bem
conduzido por J. Torres, ven-
ceu ontem, por decisão no
PHotochart, o Grande Prêmio
Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalo de Corrida,
prova clc velocidade realizada
cm 1000 metros. O segundo
lugar ficou para Rancho El
Médio, também argentino. O
total de apostas ontem, em Ci-
dade Jardim, um recorde, atin-
giu CrS 5 220 115,00.

A outra prova importante
da reunião realizada ontem foi
a do Grande Prêmio Organi-
zação Sul-Americana dc Fo- .
mento ao Puro-Sangue de
Corrida, na distancia de 2 000
metros, vencida por Zorrilla,
om mais uma decisão por Pho-• tóchart, com greves. Devido ao
total dc apostas de ontem, os
dirigentes cio Jóquei Clube de
São Paulo acreditam que serão
arrecadados, de hoje ate ama-
nhã, encerramento da.s solèni-
dades do Grande Prêmio São
Paulo, mais dc Cr$ 10 milhões.

Resu liados
1? PAREO - 1 300 metros -- Areia -
C'$ 17 mil
1? - Roses Licjht, J. G. Silvj, 7.9 -
Ameaça, Urias Bueno -- Tcmno: 1' 21"
6/10 ~ Vencedor: CrS 0,18 - Dupl-'
(16) CrS 3,71 -- Placòs: CrS 0,14 e
CrS 0,56.

2° PaREO - 1 609 metros - Grama —

OS 15 mil
""(Prêmio 

Jóquei Clube de Minas Gerais)

19 _ Maquininha Tres, F. Maia — 2? --

Icnessee, Sérgio Vera -- Tempo: 1' 31)"
3 10 - Vencedor: CrS 1.22 - Du-

pia: (25! CrS 0,95 - Placós: CrS 0,2S n

CrS 0,11-

3° PAREO - 1 00o metros — Grama —

CÍS 17 mil

. (Prêmio Jóquei Clube Brasileiro',

io __. Gay Brook, E. Amorim — 29 —

Concreta, J. G. Cos'i - Tempo: 55"

5/10 - Vencedor: CrS 0,17 - Dupla

(73'i CrS 0,42 - Placês: CrS 0.12 e

CrS 0,17.

4? PAREO - 2 400 metros - Grama -

CrS 13 mil

io ._ Fiíty Filty, A. Deus - 29 - Sa-
rapêtcl M. A. Carvalho - Tempo: 2

30" 9/10 - Vencedor: CrS 0,22 —

Dupla (35) CrS 0,38 - Plar.cs: CrS

0,13 e Cr$ 0,16.

50 PaREO - 1 000 nieiros — Grama
CrS 60 mil — (Grand» Prêmio

Aisot. Brasileira d« Criadores de Ca-

valo dc Corrida) - Produtos de Ires

e mais anos

19 Clear Sun, J. Torres. 29 Rancho
El Médio, H. Arligas. 39 Cortiio, G-
lu-ama. 39 Lady Danccr, V. R. Cen-
.«¦no. 59 Depressa, J. C. Ávila. Tem-

po: 56"7/IO. Vencedor: CrS 0.17 -

Dupla (38) CrS 0,70 - Placês: CrS
0,16 e CrS 0.31.

Decisão por photocharl enrre Clear
Sun o Rancho El Médio. Clear Sun,
argentino, havia vencido uma semana
atrás um clássímo cm Pai ermo tam-
bérn em 1 000 metros, com o tempo
de 55**8/10. Há 15 dias vencera o
Clássico Coronel Pingles, também em
1 000 metros, -cm areia encharcada de
Patermo.

6? PaREO - 1 000 metros — Grama
- CrS 60 mil - (GP Organiiacão Sul-
Americana de Fomento ao Puro-San-

gue de Corrida) — Éguas 0V5 íris •
mais anos

|0 Zorrilla,- G. Massoli. 2o Greves,
.1. M. Amorim. 39 A. Tempo. .R. Pe-
nachio. 49 Coupe de Soieil, E. Amo-
rim. 59 Radiante II. J. Pinto, lempo:
2m 03s 5. 10 Decisão da prova no

photocharl entre Greves e Zorrilla.
Vencedor: CrS 1,22 - Dupla (63) CrS
75.01 - Placês: CrS 0,79 e CrS 1,49.

1" PaREO - 1 300 m_tros - areia -

CrS 15 mil

19 Pensionada, J. G. Costa. 29 lu-
nática li, S. Vera. Tempo: lm ?ls.
Vencedor: CrS 0,20 - Dupla (36) CrS
0,86 - Placês: CrS 0,14 c CrS 0.30.

8° PaREO - 1 300 metros - Areia
CrS 15 mil

1° Saiwai, A. Barroso, 2o Saliage,
A. Masso. Tempo: tm 2ís 7/10. Ven-
cedor: CrS 0,16 - Dupla (78) CrS
1,56 - Placês: Cr$ 0.16 r. CrS 0,56.

9? PAREO - 1 300 metros - Areia
CrS 15 mil

io Jasmine, M. Colaneri. 29 Ganha,
M A. Carvalho. Tempo: lm 21s 5/10.
Vencedor: CrS 0,39 Dupla (43) CrS
1,01 - Placês; CrS 0,36 c CrS 0.26.

109 PAREO - 1 609 metros - Grama
CrS 15 mil
19 Inclaial, A. Barroso. 29 Orestcs,

t, Cavalheiro. Tempo: lm 37s 7/10.
Vencedor: OS 0,18 Dupla (58) CrS
0,76 - Placês: Cr$ 0,15 c CrS 0,23.
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São Paulo (Sucursal
O Grande Prè.nio tíão Pau-
lo, a ser disputado hoje om
Cidade Jardim, reunira 20
dos melhores produtos de
quatro paises — Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Chile —
montados por alguns dos
mais destacados jóquei s
sul-americanos, <: o m o Al-
benzlo Barroso, Orcstes Co-
senua c Justo Torres. Eles
correrão ãs 17h 25m, por
CrS 300 mil dc dotação c pe-
lo titulo dc campeão da
América do Sul.

Moraes Pinto, putro con-
denado o novo fenômeno
das pistas argentinas, é o
íavprltò destacado, sol) n
condução de Roberto Rtitli.
Como candidato a vitória
nos 2 -lOOm de grama, o
Brasil terá o campeão Lu-
nai.-l, tordllho valente ape-
sar dc desconhecido, A pru-
va anterior, o Grande Prê-
mio Presidente da Repúbli-
ca, será às lGh 25m e com
dotação de Cr$ 100 mil nos
1 íiüO metros de grama.

Tarde iitleriiàciòiia]
Zorrilla foi vitória brasileira dominando Graves no G. Prêmio

Tilt atropelou
* e venceu

Dogen na Gávea
Tilt avançou na reta final para dominar Do-

Ron c conseguir a vitória no sétimo páreo ria reu-
nião realizada, ontem, no Hipódromo da Gávea. A
diferença de dois corpos separou d ganhador, que
foi o favorito, rio veloz Dogen que esteve na ponta
até a 300 metros do vencedor.

Na oitava carreira Highnighl e Intrepirie 11
terminaram empatadas, depois de uma luta rie
quase 600 metros despertando a atenção rio público
que apostou quase CrS 2 milhões nos 10 parcos cio
programa. Tiurcpide II atacou Highnlght e parecia
a vencedora, mas a adversária reagiu c elas cru-
zaram o espelho numa mesma linha.
io pjt,„ _ l 300 metros - Pista: AM - Prêmio: CrS 8 mil

IP Part Pris, j. Tinoro *£.
2°- Gótico, P. Teixeira •'¦'

Não r0.-reu: PllíH.
D (crenças: 3/4 dc corpo . 2 corpos - Tempo: I _6 ~ ven-

cctlor: (4) 5,00 - Duola: (231 5,90 - Placês: (4) 2,00 e (2) 2,00.

Treinador: J. C. 
"T 

tioco.

2° Páreo - 2 000 metros - Pista: GM - Prêmio: CrS 14 400 CO
Kg

1° Blir» Train A. Ferreira . . 55
29 Escondido, J. Machado 55

Náo correu: PAVANE.
Difcrmc*: min'.ma r vários corno* - Teinpo:2.05" -¦ Vsn-

cedor: (4) 5,10 - Dupla: (13) 2,80 - Placês: (4) t.50 e (1) 1,10
Treinado" F. P. lavor

3? Páreo - 1 600 metros - Pista: GM - Prêmio: CrS 12 mil
Kci

1° Pif.Pni, J. M. Silva r>6
2"? Folcony, J. Machado .- - 56

Náo correram: PARK ROYAl e GÉRSON. 
'

Diferenças: 3 corpos e paleta - Tempo: 1*3?"
dor: (1) 2,00 ¦- Dupla: (13) 2,40 - Placês: (li 1,40

Treinador: F. P, lavor.

Vence-
l-i) .1,70

4? P.irco - 1 40O metros Pista: GM - Prêmio: CrS 8

1?
2?

Yak-in, VA Ganç^ves
Norfifi-*, J. Marhído

ui
Kg

51
Não correram: ESIECA, RETIRADA c FAISCADA.
D ferencas: 3/4 de corpo e 3"1 dc corpo — Tempo: 1*25**3

- Vencedor: (5) 8,30 - Dupla: (23) 6,50 - Placcs: (5) 2 80 e
(3) 1.60. - Trein.-.dor-, O. Serra.

59 Páreo - I 000 melros - Pisla: GM — Prêmio: CrS 12

\° Faronaze, P.
2o Une Perue,

Cfl.'do<o
. Fsins/e^

Kg

56

Não mr.eu: CHUVA MIÚOA.
Dupla Exata (12-4) CrS 11,00 - Diferençai: palcla e 2 1*2

corpos - Temoo: I '01 "l - Vencedor: (12) 2,80 - Dupla: (24)
4,40 - Placês: (12) 2,00 e (4) 2,00 - Treinador: O. Serra.
6? Páreo - 1 SOO melros - Pisla: GM - Prêmio: CrS 12 mil

K'J
Pnnceion, G. Meneseii<?
Oleol, G. F. Almeida  55
Não correram: CAPITÃO MEGA e PETÉ.
Diferenças: vários corpoi e'2 1/2 corpos Tempo: 1'3I"1

- Vencedor: (4) 2,20 - Dupla: (12; 3,20
(!) 2.70 - treinador: E. Freitas.
79 Páreo - 1 300 melros - Pisla: GM

19 Tilt, G. F. Almeida .. ..
29 Dotjcn, L. Maia

Não correu: PADU.
Diferença..: 2 corpos q I

Vencedor: (21 2,10 - Dupla:
(1) 1,50 — Treinador: G. Feiió

89 Páreo - 1 000 melros

19 Hiçjhnighl, G. Alves ,.
19 Intrépido II, J. Portilho

Placês: (4) 1,40 e

Prêmio: 14 mil

•j 
;••

55
53

1/2 corpo
ÍI2I 2,40

Pista: GM

- tempo: 1*19**2
Placês: (2) 1.40

Prêmio: 12 mit
K ri

Diferenças: EMPATE e 2 corpos -
cedor: (4) 1,60 c (12) 5,90 - Dupla:
2.00 e (12) 5,90 - Treinadores: Silvi
V-ildir Meireles [Inirepide II).

99 Páreo - 1 200 metros - .Pista: NM - Prêmio:

19 Vimory, R. Marques
29 Vanina, F. Esteves .

íempo: 1'0!"3 ¦ Ven-
(24) 3,60 - Ptacés: (4|

d Morales (Highníghtj c

CrS 10 mil
K_l

57

Nâo correu: GRAND GIRL. (*) Empate.
Diferenças: 2 corpos n 1 1/2 corpo •-• Tempo; l'ti> -

Vencedor: (10) 7,40 - Dupla: (14) 4,50 - Placês: (10) 2,70
r (1) 1,40 — Treinador: R. Carrapito.
109 Páreo - 1 300 melros - Pisla: NM _ Prêmio: CrS 8 mil

K_l
19 Royal Daddy, J. Machado  58
29 Pitica, G. F. Almeida  57

Não correu: ARR IMO. (*) Caiu na partida).
DUPLA EXATA (1-9) CrS 10,20 - Diferenças: 3/4 de corpo

r 2 1/2 corpos - Tempo: 1'22"2 - Vencedor: (I) 1,90
Dupla: (14) 2,90 « Placcs: .(1) 1,20 e (9) 1,90 - Treinador: Jcsc
I. Pedrosa.

Cannonade
leva atoa o
Kentuvhy

L o u i s ville , Kentucky
i UPI-JB t -- O potro Carino-
nade ganhou ontem ã tarde
o centésimo Derby de Ken-
tucky, a maior prova turfís-
Mca dos Estados Unidos, ia-
/.endo jus a 274 mil dólares,
aproximadamente CrS 1,7
milhão.

Hudson County formou a
dupla e Afútatc íoi o tercei-
ro colocado. Cannonade tc-
ve a direção de Angel Cor-
dero, que imprimiu uma ex-
celente direção au puro-san-
gue, defendendo as pules do
companheiro Kudger, apon-
fado como um do.s favori-
tos. Cerca de 150 mil pes-
soas assistiram ao desenro-
lar da prova, mas o criador
do craque; John Olin. de Kl
anos de idade, preferiu fi-
car em casa. cm Saint-
Louid, Missouri.

jóqaei paga
iadeaizacão
a Pa ala ao

Ruenos Aires i AFP-JB) —-
O Jóquei Clube da Argenti-
na foi condenado a pagar
2 340 mil pesos. CrS 1400
mil. ao inventor da modali-
dade de apostas íí placc,
que consiste em jogo tripli-
cc das carreiras de cavalos
do.s Hipódromos de Palermo
e San Isidro, em Buenos Ai-
res.

A Câmara de Apelação
decidiu a favor de Juan
Pântano, criador do siste-
ma, classificando o invento
como ''obra intelectual",
protegida por lei. Pântano
havia solicitado uma inde-
ilizacão de 700 mil dólares,
CrS 4 200 mil, no processo
que moveu a entidade tur-
fistica, mas a Câmara fixou
a quantia cm 234 mil dóla-
res.

RESULTADO DO
CONCURSO

Bolo de 7 pontos - Nao
leve ganhador, acumulan-
do CrS 125.094,55.

Quando o Juiz de Partida
Rui Benitez acionar o botão
no aparelho automático, às
17h25m, 20 cavalos dos me-
lhorcs atualmente existen-
tes na América do Sul, co-
meçarão a correr por uma
das maiores dotações do
fcürfé nacional, um prêmio
de CrS 300 mil, e também
pela liderança na América
do Sul, desta feita cobiçada
pelo Brasil, Argentina, Uru-
guai e Chile,

Esperando CrS 10 milhões

Movimen!
CrS 5 036.00.

das apostas: Cri I 940 057,50 Pottorri;

PROGRAMA
PRIMEIRO PAREO - AS 14H 30M - 1 300 METROS RECORDE - GRAMA - CAROATA - l'15"4/5

1-J Miss Avai, P. Cardoio

2-2
3

3-4
5
6

4-7

Grita, G. Alvo» 6
Comare, J. Machado . 2
Bossa, J. M. Silva .... 5
Mabirb, G. F. Almeida 7
Cal Viva, A. Garcia . 1
Darajana, W. Gonçalve* 9
Tdjala, A. Ramos .... 4
T^fié, A. Morales F9 . 10
Icchanl, A. Morales f? 8

I
55 49 ( 8) Preveza e Palhcda
55 29 (10) Abaiba e Dama Araby
55 ', Estreante
55) 79 (15) Guepa c. Comunicetiva
55 Estreante
55 69 ( 9) Maiccna e 

'Anarosc

55 69 < 10) Abaiba e Grila
55 59 ( 9) Nobressa o Paga
55 59 (10) Abaiba e Grifa
55 89 ( 9) Maicena e Anarose

QUINTO PAREO - AS 16H 30M - I 200 METROS - RECORDE - AREIA - IA1AGAN

(ClASSICO LUIZ ALVES DE ALMEIDA)

l*12"2/5

1 200
1 200
Eslrcanlc
I 000
tstreante
I 200
1 200
1 200
1 200
1 200

AP
AP

AP
AP
AP
AP
AP

1*16"
ri6**

1*04"

1'15"4
1*16"
1*16**2
1*16"
1*I5"4

D. Gucdc
D- Guecki
P. Silva
Ribeiro
Paim Fo
Carrapito

P. Gomes
Moril-ü
Morshs
Morilos

SEGUNDO PAREO - AS 15 HORAS - 1 300 METROS - RECORDE - GRAMA - CAROATA - 1*15**4/5.

1-1 Miss Araxá, G. Alves . 11 55
2 Palluda, G. F. Almeida 55

2-3 Babá, F. Esteves .... 55
Matralfa, A. Ferreira . 55
Aelita, 5. Silva 55

3-6 C. Flcol, A. Hodecker 10 55
Rog-iladc, J. Sousa .... 55
D. Maria, A. Morales F9 55

4-9 Padela, J. Pedro F9 . , 55
10 Abaiba, A. Garcia ... 55

" Ecossaise, A. Ramos . 55

I 29 ( 8) Babá e Charily Flcel | I
I 2o ( 8) Preveza e Dama Araby 1
I 19 ( 8) Miss Araxá e Charity Fleal I

Estreante E
| 1° ( 9) Guapa e Bossa 1
| 19 (11) Maicena e Que Luxo | I
! «19 (15) Guapa o Comunicativii I 1
j 29 ( 6| Padela e Aristcia 1
i 19 ( ó) Denyosa Maria e Aniteia j 1
| 19 (10) Grila e Dama Araby | 1
( 59 ( 6) Padela e Deliciosa Maria 1|

000 AL
-00 AP
000 AL
streante
200 AP
000
000
300
30O
200
300

AL
AP
AP
AP
AP
AP

1'01"3
1*16"
roi"3
I'I5"1
1'02"2
i'04"
1*23"2
1'23"2
1*16"
l'23"2

D. Guedes
Morando

T. Sousa
Câmara
Abreu
Cunhíi
Mondes
Morales
Morales
Pereira
Pereira

1—1 Mar Moon, A. Garcia . 1
ínterim, D. F. Graça . 2
Cimur, E. Ferreira ... 6

2—1 Oceanum, A. Ferreira . 5
Beau Geste, D. Guignoni 11
Ormoc, M. Eduardo . 8

3-7 Giollo. I. Caldeira ... 7
fl Sigfrid, C. Abreu ... 10
9 Erentirn, J. Pedro F9 . 12

•1-10 Tuly. A. Ramos .... 9
M Ofensivo, J, F. Fraga . 4
12 Zagalojo, G. Alves ... 3

58 39 ( 8) Sir Brave e Kardex
56 69 (10) Zhul-.ow e Nebel
55 59 (13) Bom de Bico e Nebel
56 49 ( 9) Anuro e Rubeniz
56 79 (11] Fumaré e Romaneio
56 99 (13) Bom dc Bico o Nebel
56 109 (11) Fumaré » Ronuncio
56 9° ( 9: Errol _ Rubeniz
56 7o (|3) Bom jj Bjco c Ncbc|
56 50 ( 8) Sa-élite c Gingai
56 39 (13) Bom de Bico í Nebel
58 Est.-eant»

i

1 600
1 000
1 200
I 400
I 300
1 200
I 300
1 600
1 200
1 300
I 200
Estreante

AP
AP
AM
Gl
AP
AM
AP
AL
AM
AP
AM

l'44*M
1*03**1
1*I6"3
1*26"
1'24"3
1*16"3
l'24"3
1*44"
1*16'*3
l'22"4
1*I6"3

P. Carrapito
A. Ricardo
W, G. Oüvciia
A. Araújo
F. Abreu
J. D. Morena
C. Pereira
H. Cunha
J. A. Umcir-i
A. V. Noves
J. E. S0U',A
H. Cunha

SEXTO PAREO - AS 17H 05M - 1 600 METROS RECORDE - GRAMA IUCCARNO - V33"4/5

TERCEIRO PAREO - AS 15H 30M - 1 400 METROS - RECORDE - GRAMA - TZARINA - 1'22"2/S

1-1 Royal Garbo, L. Correia .
Quolidiano, C. Valgas . .

2-3 Síticíro, A. Garoa . . .
Olaiin, J. F. fraga , . .

3-5 Cachapus, G. F. Almeida
t> Don MessUs, A. Hodecker

Pagoh, P. R. Santos . .
4-B Good Joe, C. Abreu . .

Quelilo, A. Morales F° .
10 uueixumc, C. Oliveira .

51
10 59

55
50
56
54
51
47
54
55

2" (II) Ator c Royal Horse
69 ( 8) Panzo o Ben Belo
79 ( 7) Endicaly c East Siclc
69 ( 9) Sultão c Ritz
19 (II) El Mineral c Alamcin
99 ( 9) Sultão e Ritz
19 ( 9) Endrigo e Felix

109 (10) Farisco e Pagoh
79 (12) Ator e Royal Garbo
39 ( 9| Sultão e Rilz.

I

I I.
I 600 AP 1*42" B. Figueiredo
1 600 AL 1*42**2 1 G. Uloa
1 600 AP l'40"3 | R. Carrapilo
I 200 AP 1*15" I S. Morales
1 600 AP 1*43" N. P. Gomes

1 200 AP 1*15" H. Cunha
1 600 AP 1*44" | A. Orciuoli
1 600 AP 1'43" A. Araúio
1 600 AP I '42" I O. M. Rsrnandci
I 200 AP 1*15" P. Duranti

1-1 Sombrero. J. Pedro F9
Sir Brave. J. Machado .
Ziem, J. M. Silva . .

2-4 Kardex, E. R. Ferreira
5 Nambi, A. Morales F°
" Nulo, G. F. Almeida .

3-6 Ousado, M. Eduardo .
" Nago, R. Marques . .
7 Zambesi, U. Meireles ,

4-8 Ziller, A. Ramos . . . .
9 Lofd Pintado, J. Tinoco

10 Parny, S. Silva
11 Gtambcllina, E. Ferreira

. 10 56 39 (13) Pirionero e Sagilarin 2 000

. 56 19(8) Jardc-x e Mor Moon 1 600

. 56 99 (12) Evergolo e Zilcr I 400

.11 52 29 ( 8) Sir Brave e Mar Moon 1 600
. 56 59 (11) Hard Rei e Bon Enlant I 400
. 56 69 (li) Hard Rei c Bon Enlanl 1 400
.12 56 39 (II) Hard Rei e Bon Enlanl 1 400
. 52 49 ( 8) Sir Bravo c Kardex I 600
. 57 |I09 (II) Hard Rei o Bon Enlanl 1400
. 56 29 (10) Trigáo e Ousado 1 600
. 54 69 ( 71 David e Omaha | 600
. 56 59 | 9) Nino e Sir Sorlcado I 300
. 13 54 29 (10) On Again e Omaha 1 600

!

GP
AP
AL
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AM
GL

2*0,'"
IM4"4
1'29"4
l'.t.t"4
1*29**2
r29"2
1'29'*2
1'4-T.M
1*29":
l'4l"l
1'41"2
1*22"
1*30'*

Morales
P. Silva
Ribeiro

!>. Silva
Morcjado
Mor nado
Morgado
Morqarío
Figueiredo
Sales

C. Tinocfj
Cassas
Miranda

SÉTIMO PAREO - AS 17H 40M - I 200 METR05 AREIA - IATAGAN - l'12"2/5

QUARTO PAREO AS 16 HORAS - 1 000 METROS - RECORDE - GRAMA - DON FABIAN - 56'3/5

(DUPLA EXATA)

1-1 Azamálio, A. Ramos . 3
2 Arcangelo, E. R- Ferreira 7

2—3 Fuirico, A. Hodecker . 5
4 Dalke, R. Marques ... -I

3-5 Rinch, G. F. Almeida . 2
" Rofaté, G. Alves ... 6

46 Delicado, J. M. Silva . 8
" Hampihlro, J. P. Filho 1
" Juntai, J. Reis .... 9

i-_i

2
.1

2-4

S
3-6

7
R
9

10
4.11

12
13
14

Hall Cross, F. Esleves . ,
Arreglo, A. Ramos . . .
Sabibor, J. Queirós . .
Denzinho Amor, L. Santos
Passe, G. F. Almeida .
Rambler, J. M. Silva . .
Red Ruby, R. Marques .

Carnegi- Hall, J. Pedro F°
Henry, J. Julião ....
G. D'Açjcnau, A. Ferrei'/»
Vino Tinto, U. M-ircics .
Rodium, F. lemos , , ,
Gari. t. M-sia
Si*- Socorro, W. Gonçalves
Rabuienio, S. Silva . . ,
Baixinho, J. F. Fraqa . .
Morni, A. Morales F9 ,
Demoslh.ncs. J. Machado

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55 I
55 |
55 |
55 I
55 I
48 I
55 |

39 ( 9)
39 (10)

99 ( 9)
29 ( 9)
49 (10)

89 ( 9)
49 ( 9)

69 (I0i
89 (10)
79 ( 9)
59 ( 9)
79 (101

Indio Dorado e P»sse
Lander e Kubílako
Estreante
Indio Dorado e Paise
Indio Dorado e Hall Gfoss
Lander e Kubilako
Esireanle
Estreanto
Indio Dorado e Paste
Índio Dorado e Passa
Estrcant-í
Estre.mU
Estreante

lander e Kgblldko
Lander e Kubítaho
Índio Do-ado e Pmso
Indio Dorado e Pnssc
Lande Kubilsxo

I 000
I 000
Estreante
I COO
1 000
1 000
Estreante
Estreante
1 000
I 000
Estre.nte
Estreanta
Eí-tr-eante
i ooo
I 000
I 000
1 000
i ooo

AP
AP
AP
AP
AP

l'03"2
1*03"

1*03"2
1 *03'*2
1*03"

1/03"!
1'03"2

1*03"
1*03"
1'03"2
1*03"2
1*03'*

J. S. Silva
J. S. Silva
J. C. Tinoco
F. Abreu
F. P. lavor
F. P. Lavor
F. P. lavor
G. L Ferreira
J. C. Lima
W. P. lavor
H. Cunha

Mendes
Ribeiro
d'Amorc
Araújo
Tripodi
Morgado
Morgado

OITAVO PAREO - AS I8H 45M

54 | 29 !11) Delicado e Fuirico
55 | 109 (II) Delicado e Azamálio 7
54 39 (11) Delicado e Azamálio
55 ! 109 (10! Foky e Bon Enfant
55 ! 89 (10: Hil Hiron e Azamálio
55 | 79(11) Delicado c Azamálio
57 ! 19 (11) *.zaina!io e Fuirico
54 ! 49 (II) Delicado e Azamálio
54 -I 59 (11) Delicado e Azamálio

1 300 METROS - RECORDE - AREIA

(DUPIA EXATA)

1 300 AP l'22"l.
I 300
1 300
I 200
I 300
I 300
I 300
I 300
1 300

AP
AP
AP
AU
AP
AP
AP
AP

1*22
1*22**1
1'15"
1'21"1
l'22'.'l
l'22"l
1*2."1
1*22"!

Pereira
S, Silva
Aliano
Mor«!«s
Moral ps

A. Limeira
A. Limeira
A. Limeira

DASTUR - l'lõ"4/5

M.
c.
s.
A.
R.
G.
G.

1—I Grumio, A. Ricardo ... II 58
2 Akibin, G. F. Almeida 53

2-3 Primeiro, G. Alves ... 58
Silvo, N. J. Santos ... 54
First Hand, A. Ramos . 10 58

3-6 Dunque, A. Ferreiro . 54
Trinòmio, F. Esteves . 56
Nipo, J. Queirós ... 54

4 9 T. Moiros, E. R. Ferreira 58
10 El Roy, J. Escobar ... 58
11 Divino, W. Gonçalves 58

I 49 (10) Ol.lil" e Bergamo
! 69 (17) Democrata o Albarono
! 59 (10) Olaim e Bergamo
| 149 (17) Democrata c Albarone
j 99 (10) Olaim e Borgamo
I 39 (17) Democrata e Albarone
I 129 (12) Rovai Garbo o Bergamo
| 69 ( 8) Belson c Quechant
I 99 (15) Kadico o. Zenz.in
| 70 (12) Jules Mec e Royal Daddy
] 139 (13) Flacon o Royal Garbo
I

1 20'J
I .100
I 200
I 300
1 2C0
I 300
1 300
1 COO
1 600
1 300
I 6C0

AP
AP
AP
AP
AP
AP
Al.
Al.
Al.
AP
AL

rtS"4
1*25**1
1*15**4
1'2.."1
1'15'M
)'25"l
1*21 "3

1*02"
1'43'*2
1*23"
1*42"

A. Ricardo

de apostas, os diretores cio
Jóquei Clube cie São Paulo,
ni ostra ram-se otimistas,
quando falaram do "maior
espetáculo t u r í s t i c o do
ano", que será assistido por
cerca de 20 mil pessoas quecomparecerão ao hipódro-
mo. Acham também que "os
representantes brasileiros
Lunàrd, Eylay, Siri, Uloan-
lo, Orpheus c Obolion reú-
nem a.s maiores chances dn
vitória contra os estrangei-
ros."

GP tradicional
Antes realizado no velho

Hipódromo da Mocca, o
Grande Prêmio São Paulo
— 2 40()m na grama --- não
passava de uma experiên-
cia. Hoje. ele é superado
apenas pelo Grande Prêmio
Carlos Pellegrini, da Argen-
tina. pelo Grande Prêmio
Brasil, na Gávea. Em do-
taeão ele é o páreo mai.s
bem pago da América com
CrS 300 mil ao ganhador, li-
vre do Imposto de Renda.

Nos 51 anos em que c rea-
lizado. o GP São Paulo sem-
pre apresentou um maior
número de vitórias cie re-
pícsentahtes estrangeiro-;,
apesar do grande esforço
cia torcida pelos campeões
brasileiros. Nos últimos 30
anos, as estatísticas mos-
trarám um certo equilíbrio,
pois o Brasil ganhou 15 pro-
vas. vencendo o.s estrangei-
ros igual número.

Moraes Tiiilo, um favorito
Filho de Aleli, o potro ar-

gentino considerado suces-
sor de Arturo A e Taglia-
mento — dois do.s últimos
campeões do turfe argenti-
no — é o grande favorito
para a prova de hoje entre
os candidatos estrangeiros.
Sob a condução de Roberto
Rutti, ele fez o m e 1 h o r
apronto, correndo mil me-

tros cm lm02s 2/10, depois
de ter corrido, no mesmo
galope, 1 4()0m.

Com grandes chances
também, estão El Exclusivo—- Argentina montado
pelo ídolo argentino Ores-
tes Cozenza, e. Panquchuc

i Chile i, por Ernesto Gua-
jardo. que estão em exce-
lente forma o gostam da
distancia longa.

Teriiáliva dc Lunard
Entre os favoritos nacio-

nais, Lunard é o que reúne
maiores possibilidades. Tor-
dilho de quatro anos. ele
evoluiu bastante nos últi-
mos quatro meses, sendo
seu grande forte a atropela-
da violenta e seca. Caso a
grama esteja leve, aumen-
tara suas chances, pois cor-
re muito mais nessas con-
dições.

Uleanto. único potro bra-
sileiro no GP e que ganhou
o Derby Paulista em 1973,

GP residente

Uma hora antes do GP
São Paulo, o público turlis-
ta de São Paulo e os que
virão de outros estados, a.s-
sistirão ao Grande Prêmio
Presidente da República,
com dotação dc CrS 100 mil
ao vencedor e corrido em
pista também clc grama,

íambém treinou muito bem,
sendo considerado um bom
azar. Siri, de quatro anos,
é ótimo na grania leve e a
persistir o bom tempo em
São Paulo, também será
bom azar. Êulaú, Orpheus
Obelion e Andábata — ar-
gentino radicado no Brasil
há muito tempo, e. prepara-do pelo treinador carioca
Zilmar Guedes — são os dc-
m a i s concorrentes nacio-
nais que tentarão dar uma
vitória ao Brasil.

da Republica
para a distancia cie 1 6ü9m.
Será uma prova de alto ni -
vel, pois reunirá 22 produ-tos famosos, entre cies a
Argentina Dulcia II a favo-
rita — e Impetuoso — na-
cional — bom azar, além do
conhecido Pinpnero, entre
outros.

Campos
Estes são os campos das

duas provas internacionais,
que serão (Corridas hoje no
programa dc Cidade Jar-
dim:

7.° Páreo — GP Presidente da
Ropública - CrS 100 mil —
1 609 metros - Ài lóh 25m.

8-12 Impetuoso, J. M. Amorim éO
Xon.ibrc, J. C.
P. Madryn, J.

Ávila
Paulic

60
60

K

1-1 Dulcia 11, V, R. Cènlcno
" Tajonc, L. Cavalheiro

2—2 Dcstructora, J. Torreis
" Zulcikíi II, E, G-MJ.irdo

3—3 Macaltislcr, O. Cosenza
4 Lotomotor 11, E. Lacucsta
" Gralus, J. Pinlo

4—5 5atanás, A. Morales
6 Doramich, R. Penachio
'' Zorron, A. Boiino

5—7 Pinoncro, A, Banoso
8 El Tiron, P. Uiloa
" Mundo, J. Borja

6—9 Alticr, G. Meneses
10 Enéas, S. Vera

" Hinji Masler, E. Amorim

7-l^Pufayo, F. Maia
" Rõnsardi L. Yane/
" Ducos, J. Dacosta

8." Páreo - GP Sao Paulo
CrS 300 mil - 2 400 metros
Grama — As 17h 25m.

Kl.

Moraes íiiilo, R. F. Rutti 57
Torpedild, .1. Pinto S"
Good Bloko, J. Torre-, 57
Uleanio, J. Borja 57
Lunard, J. M. Amorim 60
Siri, U. Bueno 60

ta Ranchera, J. C. Avil.t 60
El Exclusivo, O. Cosenza -r>7

T.ibardo, S. Alocar 60
Nanino, R. Espino 5/
Panquehue, E. Guajardo 5/
Quimia II, E, UtucMíi Íi!j
Eylan, S. Vera 61
Iraq, V. R. Cenlcno 60
Andábata, A. Boiino 61
Snow Puppel, A. Barroso AC)
Uivador, G. Massoli 61

Qucnuiilo, fc. Amortm í>7

Obelion. G. Meneses 60
Orpheu, P. Alves <_0
Ouro Neyro, L. Yanes 60

<•_. i-i

58 2-2
57 

' 
»

55 3~3
55
57 

•'--

57 „
60

5-6
60
61
60
60 a-a
60 9
60
60 7-10
57 11
60
60 8-12
60
60

*>j(»UJ»^tJ.-;'.*«?.*!*«.-._..•»:¦;->>.>¦>¦'•«•¦*>. ,..<_«-*!>«_;«;»!!*»*_•,

Morçi-*iclo
P. Gome.

C. Pereira
Sales

C. Lima
Sousa

P. Carvalho
Carrapito
A. Barbosa
I. P. Nunrr.

ESPERÜHÇE
LOTERIAS

MATRIZ: àv.Río Branco, .159
jFJLJJVL: rua do Rosário, 146

Vendeu da (,
LOTERIA DO ESTADO;

DA GUANABARA
1.° 12.768

2.° 9.258
3.° 11.499

60.000,00
1.500,00

800,00
Próxima

9/5/74
da

LOTERIA DO ESTADO DA GUANABARA
Bilhete que certamente

será vendido pela 1/
CHSfl ESPEHflHÇfl lOTERIflS >
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_4pes..;- dt. contar com um time novo, a Cândido Mendes espera poder se destacar também no andebol universitário

Monguzzi ganha o

golfe era P. Alegre
mesmo jogando mal

Na Bemoreira | D[|C3l |
Não custa nada comprar melhor.

TECHNOS
O SUIÇO MAIS PONTUAL DO MUND3^á^^^l

j^^^;^6^Víy.'|^..;x^^-^v^ví^r^U»/^^^ Automático, calendário duplo
Sjé^^-m^W^^ê^^^^^^ ^e 'roca r^P'^a' Pulseira

^l-M^s^^^^è^^ Mostrador luminoso, — ^
^^M:-mÉ0^ fást-beat. __M_1•W_i!>__=Í3Í_5s^ r _ i • ¦_¦ ¦ _
wicfüie-'?^ Ent. e prest. iquais ac __T ¦ ¦?^-*^ «^^^  #

A___a_r*r- ^í- \ /^.- . g-á - '^\ Jj^^liBlMa j; I I

\^SS~L^//j 
'^!mc_~__áF >^£3__S3-_5S_iS- ' II 
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TECHNOS APOLLO.
Automático. Calendário
duplo de troca rápida.
Caixa e pulseira de
aço. Vidro cristal dò
rocha, luminoso.
INCABLOC.
Ent. e prest. iguais de

Pelo
32,

TECHNOS
ALARM-DATE (desp.
de pulso). Vidro cristal
de rocha. INCABLOC.
Caixa e pulseira de
aço, calendário.
Ent. e piest. iguais de.

36,

TECHNOS UNISEX.
Automático, calendário
duplo de troca rápida.
Caixa e pulseira do
aço. INCABLOC.
Ent. e pi est. iguais de.

um Technos no
pulso e muito amor
no coração.

Bemoreira
Disãíl

45,

TECHNOS CARIBBEAN.
Automático. Caixa e
pulseira contínua, '

de aço. Calendário
duplo de troca rápida.
À prova d'água (4 amt.).
Ent. e prest. iguais de

60,
ecial para o presente

da mamãe.
Esp.

UNIÀ.J Dl. EMPRESAS BH Aii.IU.IKAí. í. A -y*Ç£C

w
h *^s-«."laja

/^É^*m^n__

w Snr"^-'—=¦ kir^f

TECHNOS manual.
Pulseira original.
INCABLOC. Fast.beat.
Ent. e prest. iguais do

29,

TECHNOS automático.
Calendário troca rápida.
Pulseiia original de
aço. INCABLOC,
luminoso, fast-bear,
Ent, e piest. iguais de

23,

Porto Alegre (Sucursal)
— Mssmo não jogando bem,
o campeão amador argenti-
no Roberto Monguzzi sa-
grou-se ontem vencedor cia
categoria scratch no 249
Campeonato Sul-Braslleiro
dè Golfe, com uma tacada à
frente do paulista José
Priscillo Gonzales Diniz,
que ficeu em segundo lugar.

Nas duas voltas de on-
tem, os dois terminaram
empatados, prevalecendo a
vantagem cio argentino rio
segundo dia da competição.

Roberto Monguzzi vence es-
se certame pela terceira
vez. pois já r.qhséeuira o
primeiro lugar em 19G9 e
1070. As brasileiras ganha-
ram a Taça Gèlsa Coelho
Bortes, que estava em po-
der das argentinas, ficando
as uruguaias em terceiro lu-
gar. A entrega de prêmios
foi ontem ã noite, no Porto
Alegre Country Club. O
campeonato teve o patroci-
nio do Banco Maisonnavc
dc Investimentos.

Resultados
CAVALHEIROS - SCRATCH 16 A 11 DECAVALHEIROS

HANDICAP
1.° Roberto A-Aonguzzi, argentino

75-68-72-73 283 Io Cirlos Alberto Ribei-
2.° José Priscilo Gonz.les Diniz, ro, g.ú.lio

- paulista 71-72-73 73 289 2-c Fernando R.nr.or, ca-
3." Ricardo Rossi, paulista rioca

72-77-71-72 292 3." E. D. Vasques, gaú-
4.° Rafael Navarro, paulista cho

75-72-72-75 294 4." Pedro A. Santos,
5.° Sérgio D. Nogueira, paulista gaúclto

76-77-75-72 CCO 5" João Lauro Klie-
mann, gaúcho

273 Nel

274

2&7

290

291
0 A 9 DECAVALHEIROS

HANDICAP

1,° Luis Cirlos Kon/c,
gaúcho 278 Nct

2.° Thomas Hcrrniann,
gaúcho 281
0. Mac Fairlane, ca-
rioca 281

3.° Pedro Luis Nechc-
ressi, gaúcho 282

4.° Sérgio D. Nogueira,
paulista 234

S.° G, D. G. Diníjr, pau-
lista 285

CAVALHEIROS, 10 A 15 DE
HANDICAP

1.° Fausfo Araújo San-
los, çjfaúcho

2." Luis F. Becker,
gaúcho 283

3.° Henrique Bcrlass,
gaúcho 285

A.° E. Amaral, para-
naense 287
A-tur Porto Pires,
carioca 287

5.° J. A. Antunes,
gaúcho 283

DAMAS

CATEGORIA SCRATCH

1.° Elisabeth Noronha,
gaúcha

2.° Emi Nomura, paulis-
ta
D, Rossello, argen-
tina

3.° M. J. Asstfllion, ar-
gentina

A.° Maria AMce Gonza-
les, paulista

5.° 5. AA. Bcxier, argen-
lina

230 Net o A 15 DE HANDICAP

204 Nel

230

230

231

235

240

214
l.° Elisabeth Noronha,

gaúcha
2.° Emi Nomura, pau-

lista 215
3.° J. Roberts, paulista 224
4.° Maria Alice Gon-

zales, pauiista 226
5." P. Rossano, argen-

tina 227

Veteranos
O IV Campeonato de Ve-

terànos sem handicap ter-
minou empatado entre os
paranaenses O. D. . Gui-
marães e E. Ribeirj, com
340 net; na categoria sem
handicap, venceu o carioca
Artur Porto Pires, com 277
net, seguido do gaitcho João
Lauro Kliemann, com 291.

O I Campeonato Sul-Bra-
sileiro de Juvenis terminou
com a vitória do pelote.nse
Ricardo Messetlissi, com 304

Blancas cede 1.° hiffáif>
a Jim Simons em Dallas

Dallas lUPI-Especial para
o JB) — Com uma volta até
certo ponto decepcionante
de 70 tacadas ¦— apenas
uma abaixo do par —¦ Ho-
mero Blancas deixou a lide-
rança do golfe no Byron
Nelson Classic, agora ocupa-
do por Jim Simons, que
cumpriu a segunda etapa
em 65.

I
r_>( q Teu nn p*r*mt comPrnr °iu( iu|sor-
bl9 0«IDU,UU c. n-,.i„r ,1, mili.rosolvomot™' Se precisar it mili, rosolvomot o sou pro.toma.

CÉDU1_.A?'S5.'_£_:,' 't.§,
('H-líl III. FINANCIAMENTO E .INyE-TlIrl.F.NtO^'' , ,íá"!>.'.Atendemos jambém aòá'.sábadpé'?';'i> WàÂ
CENTRO' •;'flu'»'Óonç»tyM,plí^.6'.*'i' •''; i'f óí A ,
í. . i, ' Ay. Rio, Branco, 1p8 • Sala 110ÉÍ* <,.;£

Aw. iN 5ro. d» Copncnbnnn. 807 - onlos 201 o 202
MADUnEinA: Rua Almcrinda -Preiláí',1 41JB'. V: .' - í."',

) MÉIER RüB Silva Rabelo, 10 - onlo 302 ' - ':"

C. Mendes é forte em
basquete, vôlei e judô

A Universidade Cândido Mendes tem
no voleibol feminino, no basquefebol e no
|udô, suas forcas maiores para a.s diver-
sas competições dc que participará este
ano dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS JOR-
NAL DO BRASIL. Não dispondo de ins-
talações próprias, ela utiliza cm convè-
nio a completa praça dc esportes do
Ciaga, na Avenida Brasil.

net. ficando em segundo o
porto-alcgrense Leonel Obi-
no. A equipe gaitcha de da-
mas que venc°" a Taça Gel-
sa Coelho Borges, disputada
com as argentinas e uru-
guáiás, estava composta de
Elisabeth Noronha i R i o
Grande do Suli e Emi No-
mura é Maria Alice Gonza-
lez, ambas de São Paulo,
que tiveram 580 net contra
605 das argentinas e 706 das
uruguaias

O grande apoio que vem sendo dis-
pensado às atividades esportivas pela mi-
perintendênciu do conjunto universitário,
investindo financeiramente no setor,
sempre que necessário, constitui uma da.s
principais razões do bom conceito em quese encontra a escola que apesar de líâo
figurar entre as primeiras, cotistantcmen.
te se apresenta bem.

Estrutura esportiva
Sob a direção do professor Paulo Fer-

reira] a coordenação de esportes, além dos
seus atletas de representação, conta com
cerca de 800 alunos matriculados nas di-
versas aulas curriculares de educação fi-
sica, cm atendimento ao Decreto-Lei
69 450 dc 1.° de novembro de 1971.

Não dispondo dc instalações próprias,
a Cândido Mondes que mantém cursos
superiores de Administração, Direito, Eco-
nomia, Ciências Contábeis c Atuariais,
utiliza convênios com a CIAGA. na Ave-
nida Brasil, e com o Ginásio Pax, cm
Ipanema.

No CIAGA — duas piscinas, um cam-
po de futebol, uma pista completa de
atletismo, quatro quadras e doi.
ginásios polivalentes — são - realiza-

BasqueleBol
Sob a orientação técnica do'proles-

sor Sérgio Toledo Machado — Sérgio
Macarrão — a equipe de basquetebol
da Cândido Mendes é formada na sua
maioria por jogadores novos. Destes se
destacam os atletas Fiorinha, Nestor.
Dudu e Na'ndo, que com os demais po-
derão levar sua representação a uma
boa colocação nas várias disputas dos
JOGOS UNIVERSITÁRIOS JORNAL DO
BRASIL.

dos o.s treinamentos de basquetebol, gi-nástica olímpica, futebol, andebol, fute-
boi de salão, natação e voleibol. Em
Ipanema — um ginásio aberto poliva-lente — funcionam os exercícios das
equipes de ginástica rítmica moderna e
ginástica masculina. Para a utilização
das instalações do CIAGA, a Cândido
Mendes paga a importância mensal de
CrS 1800,00, enquanto o ginásio dc Ipa-
nema custa á Universidade CrS 2 mil
por mês.

Recentemente a Coordenação de Es-
portes, apoiada no superintendente An-
tónio Luis, gastou cerca dc CrS 20 mil
na aquisição do que há de mais moder-
no em termos dc material esportivo, pa-
ra treinamento e competição.

e ginástica
A ginástica olímpica', dirigida pelo

professor Gilberto Miragaya. é formada
por atletas ainda ém fase de formação,
que treinando regularmente como vem
acontencendo estarão em condições de
realizar boas apresentações. A equipe cie
ginástica rítmica moderna tem a orien-
tação da professora Thais Marques Cas-
tilho. e também constituída por alunas"
iniciantes, dependerá muito da intensi-
dade com que se preparar nos exercícios.

Blancas soma agora 135
tacadas, enquanto o novo li-
der tem 133, ambos seguidos
de perto por Tom Watson e
Bruce Crampton, empatados
com 136. Lee Trevino, cota-
do como um dos maiores
candidatos, repetiu a volta
inicial dc 69 tacadas.

Voleibol c fülébol
Adauni, Albertina. Elaine, Glória,

Beatriz, Cecília. Silvia, Solange, Vera é
Ana Maria são a.s atletas com que conta
o técnico Miragaya para formar o time
dc voleibol da Cândido Mendes que par-
ticipará de todas as competições que a
FEUG realizará este ano. Nesta modali-
dade a universidade terá suas maiores
chances de uma boa colocação, por ser
sua força maior. Sob a orientação téc-
nica do professor Rui Marcondes, a equi-
pe de voleibol masculino tem nos joga-
dores José Elias — da Seleção Brasilei-

ra — Genaro. Artur, Barata e Mauro
seus principais destaques.

A.s equipes de futebol cie campo e
salão, respectivamente dirigidas pelos
professores Heitor Seixas e Jorge Meirel-
les, são muito homogêneas, caracterizan-
do-se por uma constante regularidade.
Sem contar com grandes destaques, as
duas representações poderão conquistar
pontos positivos para uma melhor colo-
cação da Universidade na Taça Eficiên-
cia da FEUG. neste ano.

Judô, andebol e caca submarina
O judoista peso-médio Cláudio Ga-

ma Lobo — ficou em terceiro lugar no
Campeonato Carioca, realizado domingo
passado — é o grande destaque da Can-
dido Mendes para as diversas lutas des-
te ano que a FEUG realizará.

As representações de andebol e ca-
ça submarina, dirigidas pelo professor
Mauro Fantinatti de Barros. embora for-
madas por atletas novos, poderão ren-
der muito para a Universidade.

Equipe estudantil está

pronta para atle Usino
O Departamento de Educação Fisi-

ca da Secretaria de. Educação da Gua-
nabara divulgou a lista dos atletas que
irão a Campinas. São Paulo, nos dias 10
e 11 próximos disputar as vagas da equi-
pe brasileira, inscrita no Encontro Inter-
nacional de Atletismo Estudantil, na
Itália.

A delegação carioca deverá seguir no

dia 10 para Campinas, em ônibus espe-

cialmente fretado, levando os seus 34

atletas que conseguiram os Índices mini-

rrios.de cada modalidade, cm elimiriató-

ria realizada na última semana.

Os alicias
São os seguintes os atletas estudan-

tes que representarão a Guanabara:
EQUIPE MASCULINA
100 METROS:

Carlos Alberto Cavalheiro
Antônio Carlos dos Santos
Mauro César Cavalieri Ribas
Felipe Desidério Esteves Bastos
Roberto Pitanga Barreto

40(1 METROS:
1. Pedro Carlos Teixeira
2. Paulo Roberto Félix Fevrier
800 METROS:
1. Paulo César Martins Vieira
110 METROS COM BARREIRA:
1. Geraldo Aluizio Ribeiro Rodrigues
2. Felipe Desidério Esteves Bastos
3. Hudson da Silva
A 1,T URA:
1. Geraldo Aluizio Ribeiro Rodrigues
2. Wilson Lajes Vicites Filho
3. Irajá Chedid Cecy
4. Gilmar dos Santos
DISTANCIA:
1. Yoshyuki Morita #
1'ESO:
1. Raimundo Nonato Ribeiro
2. Sérgio da Costa Telepho
li. Emilio César Altomare
4. Carlos Alberto Loureiro
DISCO:
li Emilio César Altomare
EQUIPE FEMININA
400 METROS
1. Rosângela Maria Veríssimo
2. Joece Felipe dos Santos
3. Eliana Figueira de Amorim
100 METROS:
1. Maria Nazaré Figueira Amorim
800 METROS:
1. Rosângela Maria Veríssimo
2. Vera Maria Dias Gomes
100 METROS COM BARREIRA:
1. Sônia Cristina Oliveira Mota
ALTURA:

1. Sônia Cristina Oliveira Mota
2. Inès Maria Santana
PESO:
1. Dorquelina Augusta M.R. Filha
2. Cristina Helena
DISCO:
1; Dorquelina Augusta M.R. Filha
OS JOGOS

Os resultados de ontem dos VII Jo-
gos Estudantis foram o.s seguintes:
NA I2SCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA —
HANDEBOL

Feminino — Franco Brasileiro 0x4
Princesa Isabel

Masculino — Ferreira Viana 13 x 5
Arsenal de Marinha
NO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE — 7,0-
NA C — la. CATEGORIA — HANDEBOL
FEMININO

Santa Marcelina 9x0 Prado' Júnior
Fish 6x1 Instituto de Educação
Paulo de Frontin 13 x 0 Veiga dc

Almeida
NO CLUBE MONTE SINAI — VOLEIBOL
— ZONA C — la. CATEGORIA

Feminino — Paulo de Frontin 2x0
Prado Júnior

Masculino — Colégio de Aplicação
2x0 Bezerra de Menezes

Fish 2x0 Prado Júnior
NA 1'OLÍCIA DO EXÉRCITO — BAS-
QUETE MASCULINO

Zona C — Fish 42 x 26 Paulo dc
Frontin

Zona D — Anderson 56 x 40 Raja
Gabaglia

Piedade 44 x 35 São João Bosco
NA ASA — VOLEIBOL — ZONA B —
la. CATEGORIA Bl

Masculino -- Bennett 2x0 São Fer-
nando

Amaro Cavalcanti 0 x 2,Costa e Silva
Santo Inácio 2x0 Acadêmico
Feminino — B2 — Santo Inácio 2x0

Acadêmico
NO BENNETT — VOLEIBOL — la, CA-
TEGORIA 1Í2 — FEMININO

Sion 2x1 Bennett
áanta Üísula 0 r. 2 Princesa Isabel
Costa e Silva o x 2 Amaro Cavai-

canti

Xadrez
Foi realizada ontem a 6a. rodada do

campeonato de xadrez dos VII Jogos Es-
tudantis, e os 10 melhores até agora são:
Bernardo Katz (do Colégio Israelita
Brasileiro Scholen e o mais forte con-
corrente da Federação Metropolitano dc
Xadrez), Bruno Leonardo de Souza (Co-
légio ADNi. Alberto Mascarenhas (Pe-
dro IIi, José Soares Másculo (do Alen-
castro Guimarães, vencedor do Torneio
Relâmpago oficial da FMX de 73), José
Toledáno (Escola Técnica Celso Sückõw

da Fonseca i. Francisco José M. Sampaio
(Princesa Isabel Redentora'), Ricardo
Teixeira iColégio Metropolitano), Nami
Fux S vai ter i Princesa Isabel Redento-
ra), André Cindi iColégio Francisco Jo-
blnn e Vicente Paulo Brite- (Colégio Mc-
tropolitanoi.

Hoje será realizada a 7o. rodada e
no próximo .sábado a 8a. e ultima, No
domingo serão divulgados os 10 finalis-
tas.
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Pam"se tornar 
'profissional,'Nelson Pessoa foi obrigado ate a mudar o nome do seu cavalo

N. Pessoa, um

profissional
muito lúcido

Arlelle ÇJiàbrol,
da Sucursal

* Paris - O profissionalismo, com base em forte
estrutura financeira, continua levando pára suas
organizações os nomes mais destacados do esporte
amador, besta vez, quem não resistiu ao seu apelo
loi o brasileiro Nelson Pessoa, um dos nomes mais
famosos nos centras hípicos europeus.

Sua decisão, anunciada há uma .semana, con-
tinua repercutindo no amadorismo, principalmente
na Federação Eqüestre Francesa, a responsável por
sua licença de amador. Mas entre vender seu ca-
valo c deixar o hipismo ou profissionaliz. r-se c
passar á promotor dc grandes indústrias, ele pre-
feriu à última opção. Tanto que seu cavalo, de Ali
Babá, passou a chamar-se Pernod.

Nova realidade
Ainda na expectativa das reações que a sua

decisão provocará nos concursos de amadores e cer-
to--de que ganhará muitos prêmios como profissio-
nal, Nelson Pessoa faz comentários sobre a nova
realidade do amadorismo:

Um esportista que queira estar entre os
primeiros do mundo deve se preparar durante mui-
to tempo. E gastar muito dinheiro. Falar de amado-
ri.smo nessas condições, cm nossa época, é pura hi-
pocrisia. Eu, falo francamente, não tive escolha: ou
vendia o meu cava'o e abandonava as competições,
ou passava para o profissionalismo. O hipismo está
caro atualmente, para que eu pudesse continuar um
amador.

Na prática, esta troca de status, para Nelson
Pessoa, significa que a partir desse momento ale vai
sc beneficiar com a ajuda financeira dc unia em-
presa (a sociedade de aperltiyos Pernod.;. Por isso
mesmo, vai trocar o nome de seu cavalo, dc Ali Ba-
bá, para Pernod.

E é com Pernod que eu participarei de todos
os grandes prêmios deste ano. Espero, até mesmo
com alguma segurança, conquistar o campeonato
mundial, em Hickstead, cm julho. Ele é um cavalo
excelente, jovem (tem oito anosi, e que. no ano pas-
sado, ganhou vários prêmios, concorrendo com os
melhores cavalos europeus do momento.

Aqueles que lembram a Nelson o risco que cor-
rc de encontrar dificuldades para disputvr certos
torneios que não permitem inscrições de profissio-
nais, cie responde, confiante:

— Todos os grandes concursos vão acabar acei-
tando a presença de profissionais. E' o que já está
acontecendo em alguns países. Na Inglaterra, por
exemplo, qun.se não existe mais amadores. Eu de-
niquei vinte anos da minha vida aos cavalos. Por-
que. hoje, eu não poderia ter o direito dc fazer meus
negócios. Para mim, as coisas vão sc tornar bem
-•.ais simples. Eu poderei treinar mais e ter uma
vida menos intensa. E estarei melhor preparado
para os concursos. Porque esperar ainda mais para
me decidir? Estou com 38 anos e não terei mais de
10 anos para montar.

França alí-ai mais
**¦' — E o Brasil, o Rio, sua cidade natal? Nelson

afirma que pensa muito em seu pais e sempre que
está numa disputa, tem sempre o sentimento de
estar defendendo as cores brasileiras. Mas cie não
pretende voltar.

5 %_ Estou há 14 anos na Franca c a minha vida
foi feita aqui. Eu não teria coragem de deixar tudo
pari voltar a viver no Rio, mesmo no dia em que
eu não estiver disposto a montar. Montando, então,
eu não poderia viver no Rio. Não há concursos in-
tornacionais no Brasil e eu não sei o que faria se
tivesse que mo;*ar lá. E' sempre a mesma coisa. To-
dos os esportistas brasileiros (exceto o.s do futeboli,
quando atingem a um certo nível de competição,
témque procurar outíós centros, sc querem mesmo
participa:- cie disputas internacionais. Tr morar lá
pní'"íi csirulu a- 6 hipismo? Não. eu não acredito:
Faltaria dinheiro c cn não o tenho.

•••A,;--.m, Nelson Pe ::oa só vai .mesmo ao Brasil
pr ¦:. : ". seu., Iam: ia cs. Sua ca,;', atualmente,
está em Çhantllly, uma elegante vila próxima dc Pa-
ns."-.' ,um,\ :ie eunir todos os grandes no-
mek üo hipismo, só mesmo o sotaque e a pela eterna-
iu. i _ b ónzeácia lemb am ainda a s *a origem.

Avelino Arthur é
o 1.° no hipismo

Avelino Artur J ú n i.o r ,
montando Ébáno, venceu a
principal prova, reservada a
cava'e:ro3 senio¦ _, ciasse
omhia, disputada ontem à
tarde, na pista da Sccieda-
de Hípica Brasileira. A com-
petição abriu o calendário
da Federação Hípica Metro-
poiiíana e a prova foi em
homenagem a Hermes Vas-
òonçeloE.

Na prova General Lindol-
pho Ferraz, também para a
categoria seriiors, classe B. a
vtória pertenceu a Rabe;t'o
Marinho, montando Tupã.
Hoje pela manhã, comecan-
do às 10 horas, prosseguirá
o calendário da FHM, com
uma competição para a ca-
tegoria mirim, enquanto à
tarde, ainda na pista da Hi-
pica, os cava'eiros juniores
disputarão provas dos tipos
velocidade e no. mal, com
duas barragens.

RESULTADOS

A classificação fina', da
prova General Lindolpho
Ferraz para cavaleiros se-
niores (classe Bi, disputada
com as características de
normal ao cronômetro, com
a pista armada a altura de
120 metro, foi a seguinte:
1^ Roberto Marinho (T.upã),
56s 1/5; 2o Rafael Vil aca dc
Oliveira (Platino), 56s'2/õ;
3"? José Maria Ferreira (Su-
zy), 64sl/5; 41? Rita Bezer-
ra dc Melo iScrriloi, 67s;
59 Capitão Moreira iGar-
boi, 71s2/5; c 61? Rogério
Luis Viana (Bolívar). 64s.
Com exceção do sexto colo-
cario, que perdeu três pon-
tos, todos os cinco primeiros
não cometeram falta.

O resultado final da pro-
va Hermes Vasconcellos, re-
servada a categoria sênior

i classe omnia), com a pista
armada a altura de 1,30
metro, e disputada com as
características de percurso
normal, com desempate ao
cronômetro na segunda
barragem, foi o seguinte: 19
Avelino Arthur Júnior (í_ba-
no), com três percursos

Tigres e CIG decidem
título de pólo às 15h

Tigres e Centro de Instrução dc Ge-
recinó vencendo aos Galeões c Santa Te-
resa, respectivamente, por 9 x 5 e 5 x 4
ontem à tardo, no campo do Itanhangá
Golfe Clube, classificaram-se para dispu-
tar hoje às 15h, no mesmo local, a final
do Torneio de Pólo, Leonardo Lins.

Na primeira partida, os Tigres ven-
ceram com facilidade, mesmo conceden-
do dois gols de handicap aos Galeões,
que atuaram desfalcados de Ronaldo
Xavier de Lima; enquanto no jogo final,
a equipe do Centro de Instrução de Ge-
ricinó, mesmo jogando mal, conseguiu
superar ao Santa Teresa, após várias al-
ternativas no marcador.

As c-fiiipes
Tigres —' Armando Klabin, Mário

Gonzales, Marcos Camisão e Daniel Kla-
blin. Galeões — José Luís Lopes, Eduar-
do Secco, Pauío Fernando Marconcs Fer-
raz e Nllton Ribeiro.

CIG — Bayard Jacques, Paulo Ma-
ranhão, Gilton Brilhante e Nllton Pra-
do Veras. Santa Teresa — Jorge Rangel,
Paulo César Tovar, Alexandre Pereira dc
Souza e Júlio Michau.

Antos da decisão entre Tigres e Cen-
tro de Instrução de Gericlnó, que man-
terão as equipes de ontem à tarde, será
disputada uma partida entre as equipes
dos Fantasmas e Águias, também valen-
do pelo Torneio Leonardo Lins, chave
fraca.

Torneio Oíicial
Belo Horizonte (Sucursal) — O Tor-

neio Nacional Oficial dc Pólo, organiza-
do pela Federação Mineira de Pólo, e
promovido' pela Confederação Brasileira
de Hipismo terminará hoje, com o jogo
entre o Regimento Andrade Neves, da
Guanabara e o Betim Pólo Clube. A par-
tida começará às 9h na Sociedade Hipi-
ca de Belo Horizonte..

Ontem, jogaram o Betim Pólo Clube
e o Clube Campestre de Varginha. No
torneio aberto, o Club. Campestre dc
Varginha ganhou por 6x4, perdendo
no handicap por 8 x 6. Os seis gols do
Varginha foram marcados por Sérgio Fi-
guciredo e os-quatro do Betim por Pedro
ívo.

"Surf" chega às finais
com 48 concorrentes

limpos: 29 José Amaro
(Acauã), 0-0-4; e cm tercei-
ro lugar empatados: Coronel
Azambuja (Dilema)., José
Ama.o (Gurii o Avelino Ar-
thur Júnior (Guarabu); to-
í.os com pista limpa na pri-
meira passagem c quatro
pontos perdidos no segundo
percurso.

EM SÃO PAULO

São Paulo (Sucursal. —
As principsis provas 

'de hi-
pismo deste ílm de semana
preparatórias para o cam-
peonato paulista, estão sen-
do realizadas na So.irdade
I-I pica de Campinas.

Sílvia Mendes Prates,
montando Raro, foi a ven-
cedora da prova Santa Fé
para classe Júnior, com 11
obstácu os altura de 1,20 c
uma barragem de 1,30 me-
tro que teve a participação
de 32 cavaieiros. Silvia, a
única mulher a obter boa
classificação nas provas de
ontem fez zero falta, no
tempo tle 52s 6d.

Lucas Migano, com Snob.
venceu a prova para sênior,
categoria quatro, com 11
obstáculos, altura de 1,20
ni-tro c uma barragjm.
Não foi necessário fazer o
segundo percurso de desem-
pate porque apenas Migano
conseguiu fazer pista limpa:

Joaquim Francisco de
Melo. com Neferlite, perdeu
4 pontos e ficou em segundo
lugar, enquanto Edson José
Andrics, com Maverick, e
Luis Cláudio Campos, mon-
tando Lpgaiiiaro, classifica-
ram-se a seguir.

NO ESTADO DO RIO

O soldado Batista, mon-
tando Zeus, venceu a prova
Jorge Luís Alves, disputada
ontem pela manhã, na Ala
da Cavalaria da Policia Mi-
litar do Estado do Rio em
Niterói. O.s soldados Galvão
lMouroI, Jairo (Canário) c
Siqueira (Cbibo), classifica-
ram-se em segundo, terceiro
e quarto lugares.

Uma viagem de ida-e-volta ao Peru,
onde existem as maiores ondas da Amé-
rica do Sul será o prêmio a ser concedi-
do ao vencedor do III Festival Brasileiro
do Surf que reuniu ontem na Barra da
Tijuca 119 surfistas da Guanabara para
a última etapa da fase eliminatória. Hoje,
a partir das 7 horas, serão realizadas as
provas semifinal e final com a partici-
pacão dos 48 concorrentes que obtiveram
os maiores pontos nas eliminatórias.

O certame, que é promovido pela
Riotur c uma boutique do Ipanema, está
dividido em duas classes — sênior e jú-
nior — com os participantes disputando
as provas em baterias formadas por cin-
co surfistas. A comissão julgadora é com-
opsta dos melhores surfistas do pais, den-
tre eles Tito Roscmberg, José Carlos*
Brant — o Piui — Mário César', Brant
Correia e Russel Coffin. Cadinho, Daniel
Friedman e Lourenço Guy são aponta-
dos como os favoritos para as provas de
hoje.

Ao contrário da quarta-feira passa-

da. ocasião em que foram iniciadas'as
provas eliminatórias, o mar hoje esteve
cavernoso considerado pelo juiz Tito Ro.
sérnberg como ideal para a prática do
surf. Entretanto, segundo revelou mui-
tos concorrentes tiveram dificuldades por
não terem as pranchas adequadas para
as ondas grandes o que se justifica face
ao elevado preço desse material aqui no
Brasil.

Cada bateria permanece na água 15
minutos, na fase eliminatória, o 30 na se-
mifinal e final. A comissão julgadora faz
a avaliação dc todas a.s ondas e as notas
— dc um a 20 — são dadas do acordo

| com a performance do surfista. De todas
as notas dadas, os juizes considerarão

• semi-i-e as três maiores a elo atribuídas.
V Cadinho, dc 19 anos. o primeiro bra-

sileiro a descer numa Wairriea — a maior
onda do mundo, com 6 metros de altu-
ra e só encontrada no Havaí — foi o des-
taque de ontem na Barra, juntamente
com _'ci)c que obteve dos juizes duas no-
tas 20.

Maria Benedita bate
recorde dos J500m
São Paulo iSucursali — Com o esta-

beleeimento do novo recorde feminino
dos 1 500 metros rasos, por Maria Bene-
dita Guimarães, rie Santo André, e a boa
presença das equipes cariocas, foram ini-
ciadas ontem à tardo, em Campinas, as
provas do VI Troféu Brasil dc Atletis-
mo. que conta com a participação de mais
dc 100 atletas.

A competição termina esta manhã;
com o início das provas previsto para as
8 horas, na pista dc atletismo da Asso-
ciação Atlética Guarani.

Resultados

Os principais resultados de ontem
foram os seguintes: 900 metros com bar-
reira. masculino, semifinal:

io _ Aroldo da Silva (Flamengo); 2."
— Antônio Feijão (Santo André); 3.° —
Emerson Garcia (UNSPi; 4,u Clodoaldo
Rosa (Santa Mônica); 5.° — José Ribei-
ro (Arte e Instruçãoi; 6.° — Ezio Maga-
ihães (São Bernardo); 7.° — Josc An-
tônio Rabassa (Pinheiros); 8.° — Wilson

Rodna-Alcântara (Santa Mónicai; 9.° ¦
_U Tardido (Sogipai.

Recorde
Na prova dc 1 500 metros rasos pa-

ra mocas, Maria Benedita Guimarães, de
Santo André, classificou-se em primeiro
lugar, com o tempo dc 4m 59s 22, baten-
do o recorde brasileiro. Eleonora Men-
donça, do Fluminense, obteve a segunda
colocação, com o mesmo tempo, mas os
jurados deram a vitória para Maria Be-
nedita, que saiu na frente c manteve a
liderança com o mesmo ritmo até o fim.

As provas do VI Troféu Brasil, que
consta de seis modalidades de esportes,
têm despertado grande interesse do pú-
blico de Campinas e hoje, para a fase
final, espera-se uma grande lotação. O
Rio, representado pelas equipes da Uni-
versidade Gama Filho, Fluminense, Bo-
tafogo, Flamengo, Grêmio Esportivo Arte
e Instrução c Vasco, está bom cotado o
poderá ter o maior número de vencedo-
res do certame.

'; 
Sevcpcêévendedor

e não está procurando emprego,
í€ leia este anúncio,

Estamos procurando excelentes homens de vendas, que trabalharão conosco no Setor de Publi-

cidade de nossas Páginas Amarelas.
Queremos vendedores competentes, altamente qualificados.
Facilidade de assimilação, coragem, desembaraço, saúde e disposição para um trabalho inten-

sivo, são requisitos indispensáveis. .
Mas também exigimos dedicação, clareza no trabalho e sinceridade pessoal e profissional.
Queremos vendedores que sintam disposição e gosto no exercício da profissão Que tenham

um passado cristalino. Ser casado ajudará, o que não significa que solteiros nao sejam benvmdos.

Sé você tem tudo isto, e sua "idade espiritual" está na faixa dos 25 aos 35 anos, venha con-

versar conosco. Na hora que você puder, mesmo fora do horário de expediente ou na manha de sa-

bado (mas de preferência segunda-feira), mesmo que você esteja satisfeito com seu emprego atual.

Você trabalhará junto aos nossos outros excelentes vendedores, em contato com nossa melhor

clientela; por isto estamos "exigindo mais". Pagamos bem, assegurando retirada mensal elevada.
( Converse com nossos vendedores.

Eles estão conosco, em sua maioria,'há mais de dois anos.
Muitos há mais de cinco. Todos satisfeitos.
Nosso endereço é Rua Desembargador Viriato, 2 -- sobreloia .

(Esquina da Av. Presidente Wilson). • ¦

lnteTiagqli
tem Karl /
esta tarde

São Paulo (Sucursal) —
O III Torneio Nacional de
Kart Itacolomy prossegue
hoje à tarde em sua segun-
da rodada, reunindo mais
do 100 pilotos no Kartódro-
mo de Interlagos. Ontem ã
tarde foram, disputadas as
categorias inferiores, tercei-
ra e quarta.

O programa começará de
manhã com a realização
dos treinos. A tarde serão
disputadas as principais ca-
tegorias, primeira e segun-
da, além da quarta catego-
ria menor. Todas estas pro-
vas serão em duas baterias
cada uma.
PRINCIPAL PROVA

A prova mais importante,
a de Ia. categoria 100 cc,
reunirá os melhores kartis-
tas nacionais, entre eles Ca-
rol Figueiredo, da equipe
Hollywood, que ocupa a pri-
meira colocação nu torneio,
Reno Lofti Júnior, da mes-
ma equipe, com 9; Francis-
co Serra, com 8; César
Haick, com 7; e Paulo Cé-
sar Salles, com 6.

Participarão desta prova
todos os representantes
paulistas da Seleção Bra-
sileira, que disputará nos
dias 17, 18 e 19, cm São Jo-
sé, no Uruguai, o Campeo-
nato Sul-A mericano de
kartismo, quando o brasi-
leiro Carol Figueiredo ten-
tara o bicampeonato.

March larga
na frente
no GP de F-2

Pau. França I AFP-JB i —
O francês Patrick Depaller,
com uma March BMW, rc-
petiu sou tempo de sexta-
feira, de Iml6sl7, e será o
primeiro a largar hoje pela
manhã, no Grande Prêmio' de Pau de Fórmula-2.

Os 19 corredores que par-
ticiparão da prova têm fei-
to tempos inferiores aos nor-
mais por causa da chuva o
do vento constantes, que
tornam o circuito de 207
km bastante escorregadio. O
total de voltas para a cias-
sificação foi de 78.

A ordem dc largada será,
a seguinte:

19 — Patrick Depailler
(Franca) — March BMW —
com Íml6sl7. 2° — Hans.
Stuck i Alemanha i — March
BMW — com Iml7sl3. 3"? —'¦
Jacques Laffite (França i —
March BMW - com lml7sG8.
4<? — Michel Lcclerc (Fran-
cai _ Elf — Íml8s36. 5<? —
Andy Suttclí-fé (Inglaterra)
— March BMW — com lm
18s86.

São Paulo
promove
Olimpíada

São Paulo (Sucursal) — A
idéia do Prefeito da Capi-
tal paulista. Miguel Colas-
suono, em lançar uma olim-
piada com o nome do "Es-

porto para Todos", já ostá
surtindo seus efeitos e a
previsão é de que 90 mil jo-
vens participarão da com-
petição a ser iniciada dia
li) deste mês.

Este índice de participa-
ção superou a expectativa
dos organizadores da pro-
moção que contará com a
colaboração dc 350 estabele-
cimentos escolares.

A IX Olimpíada Infanto-
Juvenil da Cidade dc São
Paulo começará ás I) horas
do dia 10 com um desfile
dos participantes na Aveni-
da Sáo João. A Olimpíada
terá 31 modalidades espor-
tivas e dois concursos.

Caratê abre
campeonato
no dia 11

O Campeonato Carioca de
Caratê será oficialmente
aberto no próximo dia 11 às
15h30m, no Clube dos Cai-
caras, com a competição rc-
sorvada aos lutadores dc
faixa verde, reunindo repre-
sentantes de cerca de 10
academias.'

Já estão inscritas a Kobu-
kan, Shotokan, Gama Filho,
Clube Municipal, Shobukan,
Hicne Brito. O assessor dc
Caratê da Federação Cario-
ca dc Pugilismo, Lirton Mo-
nassa, marcou reunião para
a próxima quarta-feira, às
21 horas na sedo da entida-
dc. onde haverá o sorteio
das chaves o troca dc idéias
a respeito do regulamento.

Os lutadores devoção se
apresentar. nq7<.>?• dã' com-
petição a,t&.$., 1% hWas já
unifONinàatí'o,-"e^]*on."j;6s pa-
ra..forn\ar,no...dqjó,,^dc só
eirs' i-àd-i-ao' ric'ar<"'— oito
por academia - - junl.i-men-
!c com um delegado e o téc-
nico.
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_Vo lance mais bonito do jogo, Zico quase ma^ de uma indecisão da defesa do Olaria

América
e ainda

perde de 2 a 1
fica sem renda

Atlético (MG) joga
à tarde em Manaus

Porto Alegre i Sucursal)
— Além d-; perder por 2 a
1 para o Grêmio, ontem à
tarde no Olímpico, o Améri-
ca não pôde levar sua per-
centagem de 40'.o da renda
de CrS 14S 120.00 porque ela
foi penhorada pela Justiça
gaúcha, atendendo à ação
impetrada pela mulher do
jogador Flecha, que não re-
cebe pensão alimentícia há
cinco meses.

Os gols do Grêmio foram
marcados por Loivo no pri-
meiro tempo, aos 30 e 39
minutos, em falhas da defe-
sa do América. O ti-me ca-
rioca descontou aos 22 mi-
nutos da fase final, através
de Flecha. Zequinha es-
treou no Grêmio mas foi
pouco lançado e só apare-
ceu bem duas vezes. O juiz
José Favile Neto expulsou
Orlando, quase ao final do
primeiro tempo, porque o
jogador reclamou excessiva-
mente de sua arbitragem.

ERROS DECISIVOS

As duas equipes forma-
ram assim: Grêmio — Pi-
casso: Everaldo. Beto
Fuscão, Beto e Tabajara;
Orcina, Mazinho iHumber-
to Ramos i c Torino; Zequi-
nha, Ivanir e Loivo. Améri-
ca — Rogério: Orlando,
Alex, Mareco. e Álvaro; Ivo,
Edu ! Anchieta) e Bráullo;
Flecha, Luisinho e Volmi:*.

O América começou jo-
gando bem melhor, princi-
palmcnte devido à bca mo-
vimentação de Bráullo e
Edu. que envolviam o meio
campo do Grêmio. O ata-
que, porém, apesar de ter
chutado sete vezes, não
conseguia transformar essa
superioridade em gol.

Bloqueado no meio cam-
po. o Grêmio atacava muito
pouco. A torcida escava des-
contente, porque a maior
atração da partida -— Ze-
quinha — não recebia lan-
çamentos e ficava isolado
na ponta. Aos 30 minutes,

mm^m

no entanto, ela se alegrou,
quando aconteceu a pri .nei-
ia faiha da aefesa do Amé-
rica. inicialmente de Rogé-
rio e depois de Alex, permi-
tindo que Lcivo entrar-se
correndo para cabncear e
marcar o primeiro gol do ti-
me gaúcho.

Aos 39 minutos, houve r.o-
vo erro, na melhor jogada
de Zequinha: ele driblou Al-
varo e cruzou com categoria
para a área. Rogério saiu
trial, a bola sobrou para Loi-
vo, que de pé direito tocou
forte para as redes. O Amé-
rica não merecia esse mar-
cador porque coordenava
muito bem suas jogadas.
Um exemplo: depois de
uma jogada bem tramada,
aos 41 minutos, Volmir deu
um chute espetacular que
Picasso espalmou para es-
cante io.

O primeiro tempo termi-
nou com outro grave pro-
blema para o América: José
Favile Neto mostrou cartão
amarelo para Mareco, por-
que ele havia reclamado de
uma marcação de falta, e
Orlando resolveu interpelar
o juiz. Como ele também
havia recebido cartão ama-
relc, pelo mesmo mocivo,
acabou sendo expulso.

REAÇÃO CONTIDA

O segundo tempo foi pa-
radoxal: o Grêmio voltou
bem melhor do que o Amé-
rica e depois da entrada de
Humberto Ramos no lugar
de Mazinho dominou o jogo,
mas foi o clube carioca que
acabou marcando um goi:
aos 22 minutos, numa joga-
da que passou pelos pés de
Ivo o Luisinho, Flecha en-
trou pelo meio da área,
aproveitando-se d a inde-
cisão de Beto Fuscão, e na
saída de Picasso mandou a
bola para as redes.

O América tentou o em-
pate, só que a saida de Edu
-— sem preparo físico — pa-

ra qu*. Ahchlsta cobrisse o
lugar d.ixado pela expulsão
dá Orlando, temeu a equipe
sem força r.o ms'0-campo.
O Grêmio só não ampliou
o escore porque ;eu cemán-
dante de ataque,* Ivanir *— *
ainda inexperiente — ficou
perdido no m;?io de Alex e
Mareco. A torcida gaúcha,
entretanto, não ficou muito
satisfeita, apesar da vitória,
perque ela não chegou a
ver o bom futebol de Zequi-
nha.

A MAIOR RECEPÇÃO

No final do jogo, o.s din-
gentes e jogadores do Amé-
rica reclaramaram injusta-
mente da atuação de José
Favile. achando que houve
falta, no segundo gol do
Grêmio. A maior preocupa-
ção do diretor lido Nejar
era, no entanto, a percenta-
gem da renda penhorada
pela Justiça gaúcha.

-- Ficarei em Porto Ale-
gre até resolver este proble-
ma, mas posso antecipar
que o América não deixou
de descontar na folha do
Flecha a pensão alimen/icia
da sua mulher. E se ela está
tão mal de dinheiro, pode
deixar que nós vamos reali-
zar um amistoso e dar toda
a renda para ele -- disse ir-
ritado.

O America soube que a
renda seria penhorada mo-
mentos antes da partida,
quando dois oficiais da Jus-
tiça foram ao vestiário avi-
sar lido Nejar. A ação ali-
mentar foi impetrada na
2a. Vara de Familia. atra-
vés da advogada Beatriz
Kalil da Silva, e afirma que
há cinco meses o América,
como fiel depositário, não

- envia à mulher de Flecha
(desde que o jogador foi pa-
ra <o Rio ela eaá em Porto
Alegre) a pensão alimentí-
cia. O montante da divida
não foi divulgado.

T.lefo.o JB

Manaus (SP-JB) — A
presença, no time do Na-
cional. de "seis 

jogadores
oriundos do Atlético Mine:-
ro, é a principal novidade
da partida entre os dois.
esta tarde (16 horas i. no
Estádio V.valdo Lima. José
Gilberto Lima será o juiz.

Os times estão escalados
assim:

Atlético — Mazurkièwicz,
Getúlio, Grapete, Vantuir e
Cláudio: Vanderlei c Faus-
to: Arlein, Reinaldo, Totó-
nho e Romeu. Nacional —
Marcelino, Antenor, Sousa
e Florêncio; Ângelo e Bibi:
Roberto, Pcdrlnho, Expedi-'
to e Reis.

S. Paulo x América
é às ÍOh em Minas

Belo Horizonte (Sucursal)
— América mineiro e São
Paulo jogam hoje ás ÍOh

no Estádio Minas Gerais, e
o técnico Jorge Vieira terá
de fazer modificações na
equipe mineira, já que cin-
co 

'titulares 
deixaram o

treino de ontem contundi-
dos. Armando Marques será
o juiz.

As duas equipes deverão
atuar com a seguinte for-
mncão:

América Nego; Lúcio

Mangabeira, Vander, Luis
Alberto e Baiano; Juca
Show, Edson e Mário; Agui-
lar,-Zé Miguel e Éder. São
Paulo — Valdir Peres: Nél-
son, Paranhos (Samuel),
Arlindo e Gilberto; Chicão
(Teodoro; e Pedro Rocha
(Zé Carlos); Terto, Ademir
(Mauro I, Serginho e Piau.

Dia 9. Pedro Rocha, libe-
rado pelo São Paulo, se-
guírá para Montevidéu, on-
de já se encontra Forlan.
a fim de servir à Seleção
do Uruguai.

OUTROS RESULTADOS
Tiradentes 2 x 1 Botafogo

Itabaiana 0x3 Vasco
Náutico 2 x 1 Ceará
Vitória 3x0 Avaí

Desportiva 0 x 1 Coritiba
Remo 1 x C Internacional

Sampaio Correia 0x0 América (RN)
CSA 0x2 Palmeiras

Operário 2x0 Santa Cruz

LOTERIA ESPORTIVA
Ê de Çr$ 16 981 477,70 o prêmio do Teste 182 da

Loteria Esportiva, já descontado o Imposto de Renda. Hoje

serão realizados os jogos 1 (Brasil x Irlanda), 2 (América
mineiro x São Paulo, pela manhã) e 8 (Nacional x Atlé-

tico Mineiro). Os resultados dos jogos de ontem foram
os seguintes: 3 (deu coluna do meio), 4 (deu coluna 1),

5 (deu coluna do meio), 6 (deu coluna 7), 7 (deu coluna 1),

9 (deu coluna 1), 10 (deu coluna 1, 11 deu coluna 2,

12 deu coluna 2) e 13 (deu coluna do meio).

em bom jogo
Flamengo e Olaria empataram'de 0 a 0,

ontem à tarde, no Maracanã, numa partida
de excelente primeiro tempo, com os dois ti-
mes atuando objetivamente e à base de velo-
cidade, mas que decaiu na etapa final, quando
foi multo paralisada e passou a ser disputada
com violência e pouca técnica.

As duas equipes criaram boas oportunida-
des de gol, mas seus atacantes não souberam
aproveitá-las — às vezes, apenas com o goleiro
pela frente. Toninho e Zico foram os desta-
quês do jogo, dirigido por Néri José Proença
e que teve uma renda de Cr$ 158 mil e 154
(20 417 pagantes).

Indecisão no início

Os times atuaram assim: Flamengo —

Cantareli, Vanderlei, Jaime, Luis Carlos e Ro-
drigues Neto; Limlnha e Zé Mário (Geraldo);
Paulinho, Doval (Dario) Zico e Arilson Olaria.
-Jorra Vitorio, Moreira (Dejair), Mario Tito,
Gilberto e Da Costa; Dirceu Alves e Roberto
Pinto; Toninho, Jair, Mlckey (Gesse) e Fer-
nando.

Nos minutos iniciais os dois times se mos-
traram indecisos e demoraram a passar da

WS. ao ataque, dando tempo para que as

de esas pudessem se armar. Aos poucos, no

entanto, o ritmo foi aumentando e a gumas
boas jogadas foram surgindo. A primeira de-

faTocorreu aos oito minutos, quando Vander-
ei após tabelar com Paulinho, foi a Unha de

fundo e centrou para Arilson. O ponteiro-es-
Sío! completamente livre, cabeceou por
cima.

Ioeo em seguida, foi a vez do Olaria, que,
trocando Lef com rapidez e explorando a

velocidade criou um lance de perigo: Anto-

ninho passou por Rodrigues Neto e centrou

wa Mickey, mas este perdeu a oportunidade.

Dois minutos depois houve o lance mais

='_ SEfci-Kf sf.".™-.™-
balisa.

Oportunidades perdidas
O perfeito entendimento entre Zico c

Doval. além do apoio de Paulinho e Anlson

aue acompanhavam bem as jogadas levou o

Flamengo a tentar o gol com mais insisten-

S EXúnto, o Olaria contra-atacando rt-

niriimente e tocando sempre de pumena,
XsKmente ameaçava Cantareli. Sua me-

hor chance ocorreu aos 24 minutos, quando
Jair depois de desarmar Jaime, penetrou 11-

S na área. Embora perdesse um pouco o

angulo, poderia ter marcado, mas vendo M -

ckev completamente livre à sua digita, soi-

tou-lheTbola. O atacante se atrapalhou,

permitindo que Limlnha salvasse para comer.

Outra boa jogada do Olaria foi aespejçd^
cada por Mlckey, que, vencendo Luis Cai los

na corrida, adiantou e acabou chutando mal.
Paulinho teve também uma grande oportuni-
dade para marcar: num centro de Ari son,

chutou forte da pequena área, mas por cima.

Final fraco
No segundo tempo o Flamengo voltou com

Dario em lugar de Doval. Esta modificação
tirou um pouco da agressividade da equipe,
facilitando bastante a defesa do Olaria. Alem
disso o ritmo caiu e os dois times abusaram
de jogadas violentas, sendo que num desses
lances Liminha atingiu a Mickey com desleal-
dade.

Os lances de gol, que tornaram o primei-
ro tempo emocionante e bem disputado, nao
ocorreram na etapa final. Os dois ataques se
limitavam a centrar para área c a tentar o
gol através de cobranças de faltas.

Dario, muito mal, náo se entendeu em
nenhum momento com Zico e desta maneira
o ataque do Flamengo mostrou pouca agres-
slvidade, mesmo quando Jouber colocou Ge-
raldo no lugar de Zé Mário. Nos 20 minutos
finais, o Olaria se limitou a defender, a fim
de garantir o empate. Além disso, retardou
as saídas de bola, tornando a partida ruim.

No último minuto, o Flamengo teve a sua
melhor oportunidade para marcar. Num cen-
tro de Paulinho, a defesa do Olaria rebateu
mal, a bola sobrou para Dario. que, da pe-
quena área, tendo apenas Jorge Vitorio à sua
frente, chutou fraco e na direção do goleiro,
que defendeu sem dificuldade.

T.le.oto JB

Fortaleza 3 x
!> Esporte

Fortaleza (Correspondcn-
tel — Com a defesa falhan-
do muito, especialmente de-
vido à péssima atuação de
seu meio-campo, o Fortale-
za, após estar vencendo o
Esporte por 3 a 1, permi-
tiu o empate ontem à tar-
de no Estádio Plácido Cas-
teio.

O resultado de 3 a 3 fez
justiça ao esforço do Es-
porte, que lutou muito »m
busca do empate quando
perdia de 3 a 1. Marciano
(dois) c Hamilton Melo
marcaram os gols dos In-
cais, enquanto Ditlnho
(•dois) e Luís Fumanchu, Os
do Esporte. Nei Andrada foi
um ótimo juiz e a renda so-
mou CrS 38 mil 612.00.

Os limes formaram as-
sim: Fortaleza — Lulinho,
Louro, Wilkson, Túlio e Ro-
ner; Zé Carlos e Lucinho:
Beljoca, Hamilton Melo
(Alzir), Marciano e Gpral-
dino (Paulinho). Esporte —
Adeildo, Marcos, Lula, Al-
berto e Luizinho; Feitosa e
Meinha; Ditlnho, Adãozi-
nho (Fumanchu í, Helinho
e Salim.
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Atlético (PR)
x 0 Bahia

Curitiba (Corresponden-
te» — Sérgio (que jogou pc-
lo Flamengo» teve grande
atuação e levou o Atlético a
conquistar uma boa vitória
de 1 a 0 diante do Bahia,
no Belfort Duarte. O ata-
cante criou várias situações
de gol e deu ótimo passe pa-
ra Sicupira marcar aos 33
minutos do segundo tempo.

O Bahia se apresentou
muito mal. especialmente
seu ataque, que teve difi-
culdades para penetrar na
defesa do Atlético. Os dois
times atuaram excessiva-
mente defensivos, mas o ta-
lento de Sérgio proporcio-
nou o gol de sua equipe.
Mesmo caido, após sofrer
falta, ele deu o passe para
Sicupira marcar.

Carlos Costa foi um juiz
regular, a renda somou CrS
47 mil e 600 e os times for-
maram assim: Atlético —
Altevir, Cláudio Deodato,
Almeida. Alfredo e Júlio;
Didi e Caio: Nilton *Bira>.
Sicupira, Carlos I Sérgio) e
Ernesto. Bahia — Zé Luis,
Perivaldo lUbaldo). Sapa-
tão. Altivo e Romero; Baia-
co e Marqulnhos; Tirso.n,
Douglas, Jorge (Fernando)
e Peri.

Corintians 1 x
1 Guarani

São Paulo (Sucursal) —
Depois de dominar inteira-
mente o adversário nos pri-
meiros 15 minutos, quando
marcou um gol através de
Vaguinho, aos 13, o Corin-
tians permitiu que o Gua-
rani empatasse ainda no
tempo inicial, gol de Mingo
aos 37 minutos, e o resulta-
do de 1 a 1 acabou sendo
definitivo, ontem à tarde no
Pacacmbu.

O atacante Roberto dei-
xou o campo de maça.
após violento choque de ca-
beca com o zagueiro Ama-
ral, do Guarani, mas a con-
tusão não foi grave, segun-
do o médico do Corintians.
A partida foi boa apenas no
primeiro tempo, tornando-
se até certo ponto monóto-
na nos 45 minutos finais.

José Assis de Aragão foi
um bom juiz e a renda so-
mou CrS 182 479,00 (22 919"
pagantes). Equipes: Corin-
tians — Armando, Galli,
Baldochi, Vágner e Vladl-
mir; Tião e Adãozinho; Va-
guinho, Mosca, Roberto
(Lance) e Marco Antônio.
Guarani — Tobias, Odalr,
Estevão, Amaral e Wilson;
Flamarion e Alfredo; Afra-
nio, Lola, Clayton e Mingo.

Ceub 0 x
0 Goiás

%.. $$**
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Brasilia (Sucursal) — O
juiz José Aldo Pereira fa-
llipu constantemente, pre-
judicando especialmente a
equipe local, e o jogo entre
Ceub e Goiás terminou em-
pate em 0 a 0, ontem.

O jogo foi bom no pri-
meiro tempo, mas caiu no
segundo, entretanto, ainda
assim os dois times criaram
boas situações de gol. O
Ceub esteve bem na defesa
e o Goiás teve em Trlel seu
maior destaque.

Os times formaram assim:
Ceub — Edson, Luís Carlos,
Pedrera, Emerson e Rildo:
René e Xisté (Cardosinho.;
Dilson, Gilberto, Marco An-
tõnio (Juraci) e Gustavo.
Goiás — Lumumba, Triel,
Alexandre, . Macalé e Cláu-
dio; Matlnha e Tuira; Ri-
naldo, Pagheti. Lincoln e
Raimundinho (Afonso).

m
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_Vo Zance 7»ais bonito do jogo, Zico quase marca de bicicleta, aproveitando-se de uma indecisão da defesa do Olaria

América perde de 2 a 1
e ainda fica sem renda

Porto Alegre I Sucursal)
— Além dc- perder por 2 a
1 para o Grêmio, ontem à
tarde no Olímpico, o Améri-
ca não pôde levar ata per-
contagem de 40',é da renda
de CrS 145 120.00 porque ela
íoi penhorada pela Justiça
gaúcha, atendendo à ação
impetrada pela mulher do
jogador Flecha, que não re-
cpbe pensão aiimènticia há
cinco meses.

Os gols do Grêmio foram
marcados por Loivo no pri-
meiro tempo, aos 30 e 39
minutos, em falhas da defe-
sa do América. O típie ca-
rioca descontou aos 22 mi-
nutos da fase final, através
de Flecha. Zequinha es-
treou no Grêmio mas foi
pouco lançado e só apare-
ceu bem duas vezes. O juiz
José Favile Neto expulsou
Orlando, quase ao final do
primeiro tempo, porque o
jogador reclamou excessiva-
mente de sua arbitragem.

ERROS DECISIVOS

As duas equipes forma-
ram assim: Grêmio —- Pi-
casso: Everaldo. Beto
Fuscão. Beto e Tabajara;
Orcina. Mazinho iHumber-
to Ramos i e Torino; Zequi-
nha, Ivanir e Loivo. Améri-
cn — Rogério: Orlando,
Alex, Mareco e Álvaro; Ivo,
Edu lAnchietai e Bráülío;
Flecha, Luisinho e Volmir.

O América começou jo-
gando bem melhor, princi-
palmente devido à bca mo-
vimentação de Bráulio j e
Edu, que envolviam o meio
campo do. Grêmio. O ata-
que, porém, apesar de ter
chutado sete vezes, não
conseguia transformar essa
superioridade em gol.

Bloqueado no meio cam-
po, o Grêmio atacava muito
pouco. A torcida estava des-
contente, porque a maior
atração da partida — Ze-
quinha — não recebia lan-
çamentos e ficava isolado
na ponta. Aos 30 minutos,

no entanto, ela se alegrou-
quando aconteceu a pri .nei-
ia falha da aefesa do Amé-
rica, inicialmente de Rogé-
rio e.depois de Alex, permi-
ündo que Loivo entra.se
correndo para cabecear e
marcar o primeiro gol do ti-
me gaúcho.

Aos 39 minutos, houve no-
vo erro, na melher jogada
de Zequinha: ele driblou Al-
varo e cruzou com categoria
para a área. Rogério saiu
mal. a bola sobrou para Loi-
vo. que de pé direi.o tocou
forte para as redes. O Amé-
rica não merecia esse mar-
cador porque coordenava
muito bem suas jogadas.
Um exemplo: depois d e
uma jogada bem tramada,
aos 41 minutos. Volmir deu
um chute espetacular que
Picasso espalmou para es-
canteio.

O primeiro tempo, termi-
nou com outro grave pro-
blema para o América: José
Favile Neto mostrou cartão
amarelo para Mareco, por-
que ele havia reclamado de
uma marcação de falta, e
Orlando resolveu interpelar
o juiz. Como ele também
havia recebido cartão ama-
relo, pelo mesmo moávo,
acabou sendo expulso.

REAÇÃO CONTIDA

O seguncio tempo foi pa-
radoxal: o Grêmio voltou
bem melhor do que o Amé-
rica e depois da entrada de
Humberto Ramos no lugar
de Mazinho dominou o jogo,
mas foi o clube carioca que
acabou marcando um gol:
aos 22 minutos, numa joga-
da que passou pelos pés de
Ivo e Luisinho, Flecha en-
trou pelo meio da área,
aproveitando-se d a inde-
cisão de Beto Fuscão, e na'
saida de Picasso mandou a
bola para as redes.

O América tentou o em-
pate. só que a saida de Edu
— sem preparo físico — pa-

ra que Anchietà cobrisse o.
lugar d*.*ixado pela expulsão
de Orlando, tornou a equipe
ssiii força r.o meio-campo;
O Grêmio só não ampliou
o escora porque seu coman-
dnnte de ataque. Ivanir —
ainda inexperiente — ficou
perdido no m.io de Alex c
Mareco. A torcida gaúcha,
entretanto, não ficeu muito
satisfeita, apesar da vitória,
perque ela não chegou a
ver o bom fut.bol de Zequi-
nha.

A MAIOR RECEPÇÃO

No final do jogo, os diri-
gentes e jogadores do Amé-
rica reclaramaram injusta-
mente da atuação de José
Favile, achando que houve
falta no segundo gol do
Grêmio. A maior preocupa-
ção do diretor Ildn Ne jar
era. no entanto, a percenta-
gem da renda penhorada
pela Justiça gaúcha.

— Ficarei em Porto Ale-
gre até resolver este proble-
ma, mas posso antecipar
que o América não deixou
de descontar na folha do

* Flecha a pensão alimentícia
da'sua mulher. E se ela está
tão mal de dinheiro, pode
deixar que nós vamos reali-
zar üm amistoso e dar toda
a renda para ele — disse ir-
ritado.

O América soube que a
renda seria penhorada mo-
mentos antes da partida,
quando dois oficiais da Jus-
tiça foram ao vestiário avi-
sar lido Nejar. A ação ali-
mentar foi impetrada na
2a. Vara de Família, atra-
vés da advogada Beatriz
Kalil da Silva, e afirma que
há cinco meses o América,
como fiel depositário, não
envia ã mulher de Flecha
(desde que o jogador foi pa-
ra o Rio ela es':á em Porto
Alegre) a pensão alimenti-
cia. O montante da dívida
não foi divulgado.

.•lof-oto JB
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Vasco derrota o
Itabaiana com
muita facilidade

Aracaju (Correspondente!
— O Vasco não teve a me-
nor dificuldade para derro-
tar o medíocre Itabaiana,
por 3 a 0, ontem à noite no
Lourival Batista, com gols
de Roberto, Zanata, e Luis
Carlos, este último de forma
sensacional.

O time carioca marcou
três gols mas poderia ter
feito muitos mais se tivesse
forçado o adversário, que se
apresentou completamente
desordenado, se destacando
apenas pela violência. Luis
Carlos, Zaanta e Roberto
foram os melhores do jogo
e o juiz Dulcídio Boschila
teve ótima atuação. Tota do
Itabaiana, foi expulso no 2.°
tempo.

SEMPRE MELHOR

Os times formaram as-
sim: Vasco — Andrada, Fi-
delis, Moisés, Joel e Alfine-
te; Alcir, Zanata e Fred;
Luis Carlos (Cláudio), Ro-
berto e Galdino. Itabaiana

— Carlinhos, Edson Scott,
Tota, Assis c Messias; Gus-
tinho, Cagnani e Tática;
Paranhos U. Carlos), Gaú-
cho (Horácio) e Duda.

Desde o primeiro movi-
mento que já se notava cia-
ramente a superioridade do
Vasco diante do Itabaiana.
E, logo aos três minutos,
Roberto, de cabeça marcou
o primeiro gol.

No segundo tempo o pa-
norama não mudou. O Vas-
co continuou superior e,
desta forma, conseguiu,
com facilidade seu segun-
do gol. Zanata e Roberto
tabelaram e o meio-campo,
após driblar o goleiro, mar-
cou o segundo gol, aos seis
minutos. O terceiro gol foi
de Luis Carlos, aos 44 mi-
nutos, depois de driblar até
o goleiro. Em seguida saiu
substituído por Cláudio. No
final o indisciplinado téc-
nico Daltro Menezes, do
Itabaiana, tentou agredir o
juiz Boschila. A renda so-
mou CrS 101435,00.

Atlético (MG) joga
à tarde em Manaus

Manaus (SP-JB) — A
presença, no time do Na-
cional, de seis jogadores
oriundos do Atlético Minei-
ro, é a principal novidade
da partida entre os dois,
esta tarde (16 horas), no
Estádio Vivaldo Lima. José
Gilberto Lima será o juiz.

Os times estão escalados
assim:

Atlético — Mazurkiewicz,
Getúlio, Grapete, Vantuir e
Cláudio; Vanderlei e Faus-
to; Arlem, Reinaldo, Totó-
nho e Romeu. Nacional —
Marcelino, Antenor, Sousa
e Florêncio; Ângelo e Bibi;
Roberto, Pedrinho, Expedi-
to e Reis.

S. Paulo x América
é às lOh em Minas

Belo Horizonte (Sucursal)
— América mineiro e São
Paulo jogam hoje às lOh

no Estádio Minas Gerais, e
o técnico Jorge Vieira terá
de fazer modificações na
equipe mineira, já que cin-
co titulares deixaram o
treino de ontem contundi-
dos. Armando Marques será
o juiz.

As duas equipes deverão
atuar com a seguinte for-
mação:

América — Nego; Lúcio

Mangabeira, Vander, Luis
Alberto e Baiano; Juca
Show, Edson e Mário; Agui-
lar, Zé Miguel e Éder. São
Paulo — Valdir Peres; Nél-
son, Paranhos (Samuel),
Arlindo e Gilberto; Chicão
(Teodoro) e Pedro Rocha
(Zé,Carlos); Terto, Ademir
(Mauro), Serginho e Piau.

Dia 9, Pedro Rocha, libe-
rado pelo São Paulo, se-
guirá para Montevidéu, on-
de já se encontra Forlan,
a fim de servir à Seleção
do Uruguai.

Fia empata
com Olaria
em bom jogo

Flamengo e Olaria empataram de 0 a 0,
ontem â tarde, no Maracanã, numa partida ,
dc excelente primeiro tempo, com os dois ti-
mes atuando objetivamente e à base de velo-
cidade, mas que decaiu na etapa final, quando
foi muito paralisada e passou a ser disputada
com violência e pouca técnica.

As duas equipes criaram boas oportunida-
des de gol; mas seus atacantes não souberam-
aproveitá-las — ãs vezes, apenas com o goleiro
pela frente. Toninho e Zico foram os desta-
quês do jogo, dirigido por Néri José Proença
e que teve uma renda de Cr$ 158 mil e 154
(20 417 pagantes).

Indecisão no início
Os times atuaram assim: Flamengo —

Cantareli, Vanderlei, Jaime, Luis Carlos e Ro-
drigues Neto; Limlnha e Zé Mário (Geraldo);
Paulinho, Doval (Dario) Zico e Arilson. O.tíria
— Jorge Vitorio, Moreira (Dejair), Mário Tito,
Gilberto e Da Costa; Dirceu Alves e Roberto
Pinto; Toninho, Jair, Mickey (Gesse) e Fer-
nando.

Nos minutos iniciais os dois times se mos-
traram indecisos e demoraram a passar da
defesa ao ataque, dando tempo para que as
defesas pudessem se armar. Aos poucos, no
entanto, o ritmo foi aumentando e algumas
boas jogadas foram surgindo. A primeira de-
las ocorreu aos oito minutos, quando Vander-
lei após tabelar com Paulinho, foi à linha dc
fundo e centrou para Arilson. O ponteiro-es-
querdo, completamente livre, cabeceou por
cima.

Logo em seguida, foi a vez do Olaria, que,
trocando passes com rapidez e explorando a
velocidade, criou *um lance de perigo: Anto-
ninho passou por Rodrigues Neto e centrou

para Mickey, mas este perdeu a oportunidade.

Dois minutos depois houve o lance mais
bonito do jogo. Aproveitando-se de uma reba-
tida fraca da defesa do Olaria, Zico deu uma
bonita bicicleta, encobrindo a Jorge Vitorio
mas a bola chocou-se com o ferro atras da
balisa.

Oportunidades perdidas
O perfeito entendimento entre Zico e

Doval, além do apoio de Paulinho e Arilson,

que acompanhavam bem as jogadas, levou o
Flamengo a tentar o gol com mais mststen-
cia Entretanto, o Olaria contra-atacando ra-

pidamente e tocando sempre de primeira,
constantemente ameaçava Cantareli. Sua me-
lhor chance ocorreu aos 24 minutos, quando
Jair, depois de desarmar Jaime, penetrou li-
vre na área. Embora perdesse um pouco o
angulo, poderia ter marcado, mas vendo Mi-
ckey completamente livre á sua direita, sol-
tou-lhe a bola. O atacante se atrapalhou,
permitindo que Liminha salvasse para corner.

Outra boa jogada do Olaria foi desperdi-
cada por Mickey. que, vencendo Luís Carlos
na corrida, adiantou e acabou chutando mal.
Paulinho teve também uma grande oportuni-
dade para marcar: num centro dc Arilson,
chutou forte da pequena área, mas por cima.

Final fraco
No segundo tempo o Flamengo voltou com

Dario em lugar de Doval. Esta modificação
tirou um pouco da agressividade da equipe,
facilitando bastante a defesa do Olaria. Além
disso, o ritmo caiu e os dois times abusaram
de jogadas violentas, sendo que num desses
lances Liminha atingiu a Mickey com desleal-
dade.

Os lances de gol, que tornaram o primei-
ro tempo emocionante e bem disputado, não
ocorreram na etapa final. Os dois ataques sc
limitavam a centrar para área e a tentar o
gol através de cobranças de faltas.

Dario, muito mal, não se entendeu em
nenhum momento com Zico e desta maneira
o ataque do Flamengo mostrou pouca agres-
sividade, mesmo quando Jouber colocou Ge-
raldo no lugar de Zé Mário. Nos 20 minutos
finais, o Olaria se limitou a defender, a fim
de garantir o empate. Alem disso, retardou
as saídas de bola, tornando a partida ruim.

No último minuto, o Flamengo teve a sua
melhor oportunidade para marcar. Num cen-
tro de Paulinho, a defesa do Olaria rebateu
mal, a bola sobrou para Dario, que, da pe-
quena área, tendo apenas Jorge Vitorio à sua
frente, chutou fraco e na direção do goleiro,
que defendeu sem dificuldade.

OUTROS RESULTADOS
Náutico 2 x Ceará
Vitória 3x0 Avaí

Desportiva 0 x Coritiba
Remo 1 x Internacional

Sampaio Correia 0x0- América (RN)
CSA 0x2 Palmeiras

Operário 3x0 Santa Cruz

LOTERIA ESPORTIVA
Ê de Cr$ 16 981 477,70 o prêmio do Teste 182 da

Loteria Esportiva, já descontado o Imposto de Renda. Hoje
serão realizados os jogos 1 (Brasil x Irlanda), 2 (América
mineiro x São Paulo, pela manhã) e 8 (Nacional x Atlé-
tico Mineiro). Os resultados dos jogos de ontem foram
os seguintes: 3 (deu coluna do meio), 4 (deu coluna 1),
5 (deu coluna do meio), 6 (deu coluna 1), 7 (deu coluna 1),
9 (deu coluna 1), IO (deu coluna 1) 11 (deu coluna 2),
12 (deu coluna 2) e 13 (deu coluna do meio).

Após falha ds Rogério e Alex, Loivo fez de cabeça o V- gol gaúcho

Botafogo joga
mal e perde
do Tiradentes

Teresina (Correspondente» — O Botafogo,
que fez uma péssima partida, foi derrotado
ontem, no Estádio Alberto Silva, pelo Tiraden-
tes, que o dominou durante todo o jogo. Assis
e Sima marcaram para os piauienses, e Nilson
para os cariocas. Oscar Scolfaro foi o juiz.
Renda: CrS 50 mil 750.

As equipes jogaram assim formadas: Ti-,
radentes — Toinho; Célio, Cândido, Gilson c
Neto; Joel e Derivaldo; Anselmo, Assis, Mil-
tão (Sima) e Acir. Botafogo — Cao; Miranda,
Valtcncir, Osmar c Mauro Cruz; Carlos Ro-
berto e Nei; Roberto Carlos, Nilson, Fischer
e Tuca. *

O primeiro tempo terminou dc 1 a 0 a
favor do Botafogo. Nilson, em jogada indivi-
dual, venceu o goleiro Toinho aos 24 minutos.
A partir daí, o Tiradentes se lançou ao ataque,
tendo Sima entrado no lugar de Mlltáo. O
intervalo demorou 30 minutos, sem que as duas
equipes retornassem a campo. Assis, aos 4 mi-
nutos do segundo tempo, empatou para o TI-
radentes. Aos 25 minutos, Sima fez o gol da
vitória.

Fortaleza ,'> x
.'} Esport*

Fortaleza (Corresponden-
te)*— Com a defesa falhan-
do muito, especialmente de-
vido á péssima atuação de
seu meio-campo, o Fortale-
za, após estar vencendo o
Esporte por 3* a'"•*_, permi-
tiu o empate ontem à tar-
de no Estádio Plácido Cas-
telo.

O resultado de 3 a 3 fei*
justiça ao esforço do Es-
porte, que lutou muito em
busca do empate quando
perdia de 3 a 1. Marciano
(dois) e Hamilton Melo
marcaram o.s gols dos In-
cais, enquanto Ditinho
(dois) e Luis Fumanchu, o.s
do Esporte. Nei Andrada foi
um ótimo juiz e a renda so-
mou CrS 38 mil 612,00.

Os times formaram as-
sim: Fortaleza — Lulinha,
Louro, Wilkson, Túlio e Ro-
ner; Zé Carlos e Lucinho:
Beijoca, Hamilton Melo
(Alzir), Marciano e Geral-
dino (Paulinho). Esporte ¦—
Adeildo, Marcos, Lula, Al-
berto e Luizinho; Feltosa c
Meinha; Ditinho, Adãozi-
nho (Fumanchu), Helinho
e Salim.

Atlético (PR) 1
x 0 Bahia

Curitiba (Corresponden-
te) — Sérgio (que jogou pe-
lo Flamengo) teve grande
atuação e levou o Atlético a
conquistar uma boa vitória
de 1 a 0 diante do Bahia,
no Belfort Duarte. O ata-
cante criou várias situações
de gol e deu ótimo passe pa-
ra Sicupira marcar aos 33
minutos do segundo tempo.

O Bahia se apresentou
muito mal, especialmente
seu ataque, que teve difi-
culdades para penetrar na
defesa do Atlético. Os dois
times atuaram excessiva-
mente defensivos, mas o ta-
lento de Sérgio proporcio-
nou o gol de sua equipe.
Mesmo caido, após sofrer
falta, ele deu o passe para
Sicupira marcar.

Carlos Costa foi um juiz
regular, a renda somou CrS
47 mil e 600 e os times for-
maram assim: Atlético —
Altevir, Cláudio Deodato,
Almeida. Alfredo e Júlio;
Didi e Caio; Nilton (Bira),
Sicupira, Carlos (Sérgio) e
Ernesto. Bahia — Zé Luis,
Pcrivaldo iXJbaldo), Sapa-
tão, Altivo e Romero; Baia-
co e Marquinhos; Tirson,
Douglas, Jorge (Fernando)
e Peri.

Coríntians 1 x
1 Guarani

São Paulo (Sucursal) —
Depois de dominar inteira-
mente o adversário nos pri-
meirbs 15 minutos, quando
marcou um gol através de
Vaguinho. aos 13, o Corin-
tians permitiu que o Gua-
rani empatasse ainda no
tempo inicial, gol de Mingo
aos 37 minutos, e o resulta-
do de 1 a 1 acabou sendo
definitivo, ontem á tarde no
Pacaembu.

O atacante Roberto dei-
xou o campo de maça,
após violento choque de ca-
beca com o zagueiro Ama-
rai, do Guarani, mas a con-
tusão não foi grave, segun-
do o médico do Coríntians.
A partida foi boa apenas no
primeiro tempo, tornando-
se até certo ponto monóto-
na nos 45 minutos finais.

José Assis de Aragão foi
um bom juiz e a renda so-
mou CrS 182 479,00 (22 919
pagantes). Equipes: Corin-
tians — Armando, Galli,
Baldochl, Vagner e Vladi-
mir; Tião e Adãozinho; Va-
guinho, Mosca, Roberto
(Lance) e Marco Antônio.
Guarani — Tobias, Odair,
Estevão, Amaral e Wilson;
Flamarion e Alfredo; Afra-
nio, Lola, Clayton e Mingo.

Ceub 0 x
0 Goiás

Brasilia ISucursal) — O
juiz José Aldo Pereira ra-
ihou constantemente, pre-
judicando especialmente .
equipe local, e o jogo entr*
Ceub e Goiás terminou em
pate em 0 a 0, ontem.

O jogo foi bom no pri-
meiro tempo, mas caiu ni
seguncio, entretanto, ainda
assim os dois times criaram
boas situações de gol. O
Ceub esteve bem na defesa
e o Goiás teve em Triel seu
maior destaque.

Os times formaram assim*.
Ceub — Edson, Luis Carlos,
Pedrera, Emerson e Riklo:-
René e Xisté (Cardosinho);
Dilson, Gilberto, Marco An-
tônio (Juraci) c Gustavo.
Goiás —'¦ Lumumba. Tricl,
Alexandre, Macal. e Cláu-
dlo; Matinha e Tuira; Ri-
naldo, Pagheti, Llncoin e
RaimuncU"1*!" (AfnnRO).
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exemplo do

que ocorreu
em 1970,

quando os
dois quarto-zagueiros
~ Fontana
e Joel — não
corresponderam e o
técnico encontrou
a solução

para o problema
deslocando Piazza,

que atuava
no meio-campo, na
Copa deste ano

quem começará na

posição é um
zagueiro-central,
Marinho
(Santos), porque o

próprio Piazza
e Alfredo
não convenceram.
A posição
de quarto-zagueiro
na Seleção
Brasileira em
Copas do Mundo,
começou a ser
ocupada por Orlando,
na Suécia, em 58.
Naquela época
ele era absoluto.
Em 62, no Chile,
o mesmo aconteceu
com Zózimo.
Em 66, na Inglaterra,
a confusão era
total e tanto
Orlando como Altair
estiveram péssimos.
Embora fosse
um dos maiores
laterais-esquerdos
do mundo, Nílton
Santos, logo depois

que deixou a
Seleção Brasileira, foi
terminar sua
carreira no Botafogo
como quarto-zagueiro
e é dele uma das
melhores definições
sobre a posição:
— Quando a gente já
não pode correr
mais atrás dos
atacantes, o melhor
i saber cercá-lo
e isso é função
exclusiva
de quem joga de

quarto-zagueiro.
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Na estréia de Alfredo, o gol de empate dos mexicanos ocorreu no lugar onde ele dovia estar

QUARTA-ZAGA
posição de

0 futebol brasileiro, que se
renova constantemente em vá-
rias posições, com o iançamen-
to dc grandes cartazes, não é
tão pródigo em formar quarto-
zagueiros. Os técnicos têm mui-
tas justificativas, mas nenhuma I
delas é convincente. A maioria !
acha que um jogador quando é |
zagueiro se apresenta querendo
ser aquele becão de ároa e não '
o quarto-zagueiro, que mais pa- j
rece uma posição de emergén-
cia na equipe.

Outros atribuem ao fato de
que, como no passado os nomes
mais famosos da linha de za-
gueiros atuavam no centro, en-
tre eles Domingos da Guia. Gér-
son, Basso e Jaú- os que come-
çam hoje ern dia só pensam em
ser o homem forte da área. Ja-
mais aparece um garoto no clu-
be dizendo que gostaria de ser
jogador da quarta-zaga.

Os técnicos explicam que o
nome de quarto-zagueiro surgiu
porque antes só havia três ho-
mens nessa linha da defesa -
os dois laterais e o central — e,
com a evolução das táticas, foi
recuado um jogador de meio-
campo para ser o quarto-za-
gueiro.

// categoria dc Orlando

Em 1958. Orlando foi um jo-
gador perfeito dentro do esque-
ma defensivo da Seleção. Náo
era um jogador de muita habili-
dade mas tinha a perfeita no-
ção de marcação e, principal-
mente, de cobertura.

— O importante para quem
joga nesse lugar é ser um ho-
mem decidido. Não adianta va-
cilar. Eu fui sempre um grande
jogador fisicamente. Jamais me
descudei. Entrava em campo
disposto a ganhar jogando fu-
tebol mas também lutando até o
fim. Nunca tive medo de bolas,
divididas. Aliás, nessas ocasiões
achava sempre que ela seria
minha e com essa vontade en-
trava na jogada e acabava ven-
cendo.

O sucesso de Orlando na
Seleção acabou fazendo dele um
dos mais importantes jogadores
do futebol brasileiro nessa po-
sição. Ele sabia qual a melhor
hora para fazer a cobertura de

um companheiro e executava
esse trabalho usando a mesma
inteligência com que entrava
firme numa jogada para até
mesmo interrompê-la com uma
falta, caso necessário. As suas
atuações ná Seleção lhe deram
um prestigio enorme, que ele
acabou aproveitando nos clu-
bes, onde se destacou sempre:
Vasco, Boca Juniors, da Argen-
tina, e Santos, de Pele.

A elegância de Zózimo

Em 62, o titular na Seleção
íoi Zózimo. Um modesto joga-
dor do Bangu, mas que tinha um
porte elegante para jogar e to-
cava a bola com perfeição. Como
na posição não havia nunca um
jogador fora de série, os que du-
rante os campeonatos manti-
nham uma boa regularidade
ganhavam condições para dispu-
tar uma vaga. Foi assim que
Zózimo acabou titular. Era um
jogador muito disciplinado tati-
camente e por isso manteve
sempre uma atuaç.ão regular.

— Acho que uma Seleção
vale pelo conjunto. Felizmente
quando joguei a equipe era com-
posta de amigas. Todo time pro-
curava somente a vitória do gru-
po. Nào havia ninguém queren-
do ser mais importante que o
outro. Na defesa havia homens ,
como Mauro. Nilton Santos e
Djalma Santos, que nos davam
tranqüilidade. O Zito, Didi e Za-
galo estavam logo ria frente
para dar o primeiro combate no
meio de campo e quando a gen-
te entrava na jogada já era pa-
ra decidir. Acho muito dificil
uma Seleção conseguir reunir de
uma só vez tantos jogadores de
categoria e experiência. Todos
aqueles de 62 entravam em cam-
po já sabendo o que iriam fazer
para derrotar o adversário. Pa-
recia até um time de irmãos.

O fracasso He dois

No Mundial de 66 a equipe
do Brasil começou a se coriipli-;
car durante os treinos. Depois
viajou para a Europa, onde trei-
nou muito na Suécia, em Attivi-
daberg, mas o.s métodos de pre-
paraçào eram superados. Os que

emergência
Oldemário Toüguinlió

^fe . .-,'•". Orlando ,;-'> : ' *¦ ;¦'**... -^ -.

Marinho Pi.nia

disputavam as posições estavam
inclusive sem condições físicas
perfeitas para lutar por uma va-
ga. Na luta pela quarta-zaga
náo se chegou à conclusão se de-
via entrar Orlando ou Altair. Os
dois, mal fisicamente, falharam
muito. Durante a fase de prepa-
ração na Europa, Amarildo, Fi-
delis e Zito sofreram distensões.
A Copa começou sem time certo,
e, com a defesa desorganizada,
os que mais falharam foram os
que entraram de quarto zaguei-
ro.

Isso serve para demonstrar
que numa defesa, além de valor
individual de cada jogador, ele
só pode se destacar se houver
uma perfeita harmonia no sis-
tema defensivo.

A improvisação
de Piazza '.

Em 70, Zagalo começou tes-
tando Joel, do Santos, e Fonta-
na, do Vasco. Os dois não con-
seguiram agradar ao técnico.
Depois de algumas experiências,
ele resolveu deslocar Wilson
Piazza do meio de campo para a
quarta zaga. Piazza acabou sen-
do o titular no México.

Naquela ocasião Zagalo
explicou que desejava fazer um
teste comigo. Não me afirmou
que seria titular, mas como sen-
ti que estava dificil ficar na mi-
nha verdadeira posição, me co-
loquei à disposição do técnico.
Acho que fui bem, mas mesmo
assim, perto de iniciar a Copa,
quem iria jogar na posição era
o Fontana. Ele, no entanto, se
queixou de algumas dores no
joelho e teve que ficar de fora.
Zagalo me escalou definitiva-
mente e não perdi mais a posi-
ção.

O que você acha da posição?
Considero um lugar muito

dificil de jogar. Primeiro porque
o jogador não pode falhar, já
que atrás dele só há o goleiro.
Segundo porque ele é obrigado a
ter uma perfeita noção de co-
bertura, além de tudo depender
sempre da colaboração dos com-
panheiros para o sistema fun-
cionar.

Por que vocô agora não
acertou?

A culpa não é minha, mas
de todo o time. Nós ainda esta-
mos em -fase de' testes e, nesse
momento, existe uma vontade
muito grande de cada um se fir-
mar em sua posição. Por .isso p
trabalho que aparece mais é o in-
dlvidual e numa defesa se não
houver conjunto ninguém acer-
ta. Acontece que os jogadores do
meio-de-campo, nó sentir que o
resultado não está bom para o
time, vão para a frente tentar o
gol. Nós então vamos atrás de-
les e deixamos muito espaço em
nosso campo. De repente, o ad-
versário contra-ataca e somos
obrigados a sair em correria pa-
ra marcá-lo.

Se é um jogo normal de
um,a.Copa, é claro que todo mun-
do procura .trabalhar em con-
junto e não há também a neces-
sidade de ir sempre para a fren-
te. Aqui, nesses amistosos, os ad-
versários só ficam se defenden-
do e isso acaba atrapalhando a
nossa maneira de jogar. Mesmo
assim "hão acho àne fui mal. Te-
nho a certeza de que, se me de-
rem uma oportunidade, posso ga-
nhar' de volta o lugar. Agora es-
tou inclusive bem mais experiên-

te do que em 70. O que lamento é
que de qualquer jeito sou obriga-
do a jogar na defesa, pois o que
gosto mais é de apoiar o time.
Comecei como atacante no fute-
boi porque sou um cara que gos-
ta de ir para n área. No entan-
to fui descendo, descendo até .
chegar a quarto-zagueiro: só is-
so é que me aborrece. De qual-
quer maneira, vou lutar e talvez
o Zagalo ainda possa se lembrar
de mim. Se isso acontecer, não
quero mais perder a chance,
porque ela fica bem mais dificil
agora, quando já estou com 31
anos e não sou mais nenhum ga-
roto.

./ decepção de Alfredo

Na atual Seleção Brasileira,
um dos mais decepcionados é
Alfredo. Ele chegou entusiasma-
do para disputar uma vaga de
titular e agora já se sente cor-
tado.

— Tenho 27 anos e sou um
homem experiente na vida. Por
isso me apresentei otimista, por-
que, sendo o companheiro de
Luís Pereira na zaga de área do
Palmeiras, acreditava que teria
a preferência do técnico. No en-
tanto, acho que me enganei. A
verdade é que lá no clube eu
sou uni quarto-zagueiro que tra-
balha dentro de um esquema
perfeito de defesa. No entanto,
no dia em que fui testado, a Se-
loção foi horrível. Ninguém jo-
gou bem e não há defesa que
acerte se não houver entendi-
mento nas coberturas. Joguei
contra o México e naquela "tar-
de o Luís Pereira chegou até a
ser muito mais atacante do que
defensor. Fiquei sozinho a cor-
rer de um lado para o outro. Co-
mo era jogo de estréia, não ha-
via nenhuma coordenação na
defesa e posso garantir que se
falhei foi por culpa da nossa má
organização na defesa e não por
erro individual. Como hoje não
irei jogar c muito menos o Piaz-
za, acho que o técnico não está
satisfeito conosco, o que lamen-
to e confesso que fico muito
triste com essa situação.

// vibração de Marinho

Ao contrário de Piazza e Al-
fredo. Marinho é o homem mais
feliz da Seleção Brasileira. On-
tem, na Gávea, ele queria con-
versar com todos. Procurava
justificar a sua preferência pa-
ra a posição dizendo que "lutei
muito para ganhar essa oportu-
nidade e não vou mais sair do
time até o fim da Copa. Não'pos-
so falhar. O técnico, confia em
mim e os meus amigos não can-
sam de me incentivar".

Acho que na posição de
zagiièifj de área tanto faz jo-
gar pela esquerda ou pela direi-
ta, porque a função é a mesma.'
Para mim não há diferença,

Muitos acham que o quarto-
zagueiro tem funções diferentes
do seu companheiro da direita,
mas não concordo e é por isso
que tenho certeza de que vou jo-
gar bem esta tarde e ficar para
sempre-na posição.

Quem sempre confiou em
Marinho foi Pele, que numa con-
versa com o zagueiro, antes dele
viajar, lhe disse que o queria ver
entre os titulares.

E não posso decepcionar
o meu ídolo — comentou Mari-
nho sorrindo.

'-rir-

Você é obrigado a pagar impostos, taxase
contas, mas hão é obrigado a enf rentar f Has,
Pague tudo numa das agências do

CAMPO NEUTRO -
Josi'' Inácio HernocJ*
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Sr. Antônio do Passo outro dia te-
ve que chamar a atenção de o.U
guns jogadores da Seleção Brant-
leira contra o clima de desconlen-

tamento que estava se criando: eram en-
trevistas quase diárias em que os insatis-
jeitos criticavam abertamente os critérios
da Comissão Técnica e procuravam se cs-
calar á força.

O episódio leva-me questionar a va-
lidade destas longas concentrações de
100, 120 dias que no Brasil se julgam in-
dispensáveis para uma campanha dc Co-
pa do Mundo. Se elas josseni ainda inte-
lectualmente mais estimulantes, por cer-
to se evitariam muitos destes pequenos
agravos e ressentimentos. Mas não; os
jogadores passam àias a fio naquele ma-
ràsrho do Retiro dos Padres, a disputar
as mesmas e eternas partidas de sinuca.
De alimento para o espírito em todo este
longo tempo só tiveram, que eu saiba, o
show do Tom Jones — o que não chega a
ser propriamente uma quantidade para
indigestão.

Não estou querendo dizer que nossa
¦Seleção seja de Einsteins, mas é preciso
reconhecer que está acima do nivel do
Homem de Java. Os próprios membros
da Comissão Técnica revezam-se no en-
cargo monótono de dormir na concentra-
ção: vão para casa, conversam outras
coisas, se distraem. Só os jogadores é que
ficam eternamente a remoer as mesmas
dúvidas e os mesmos medos sobre os cor-
tes. Alguns se entregam, como Enéas,
outros se revoltam, como Alfredo. E é de
admirar mesmo que este rapaz Dirceu
venha mantendo um elogiável equilíbrio
emocional.

Esta concentração, única na histô-
ria do futebol mundial pela duração e
pelo rigor, é assim tão indispensável? Se-
rá que sem ela, o futebol brasileiro, co-
nhecido e proclamado como o melhor ão
mundo, não teria condições de derrotar
times europeus que só se reúnem duas
semanas antes da Copa?

POR 

falar em nossos adversários, eles
se debatem neste mês que antecede
a Copa nas mesmas dúvidas c he-
sitações que hoje atormentam nos-

so Zagalo — o que neles é mais com-
prcensivel, pelo simples falo de que sua
concentração ainda não começou.

Os argentinos dão como sempre o
exemplo do mais absoluto tumulto: como
de hábito, a briga é por dinheiro e a AFA
chegou a ameaçar disputar a Copa com
um time de juvenis. O Uruguai anda pela
Ásia, perdendo no campo e na educação.
O Chile tem sua grande esperança em
Caszeiy — que, afirmam as agências no-
liciosas, está barrado no Levante, time
da Segunda Divisão Espanliola.

A Polônia — segundo informa a rc-
nsta alemã Kickers — acaba de perder
de novo seu maior jogador, Lubanski, vi-
tima de outra contusão no joelho. A cam-
panha da Holanda vai depender muito
do sempre difícil relacionamento entre os
jogadores do Ajax e do Feyenoord —
que dentro e fora de campo brigam mais
do que cão e gato. A Itália vem sendo
apontada como grande favorita da Copa
e tudo parece tranqüilo em seu front. E'
sabido, porém, que os italianos viajam
mal: as brigas devem começar com a
chegada à Alemanha.

De nossos adversários mais chega-
dos, os sanhudos escoceses devem, dispu-
tar dentro de poucos dias o Campeonato
Britânico, o que no minimo lhes servirá
para afiar as chuteiras. Os iugoslavos de-
vem ser, depois dos brasileiros, o time
mais bem preparado. Faz um més já que
estão num regime de semiconcentração
e uma-semana antes da Copa terão um
excelente teste contra a Inglaterra.

Já os alemães serão outra vez a Se-
leção arranjada mais às pressas. Basta
dizer que seus principais times comuni-
caram. que não abrirão mão de uma rá-
pida excursão depois do encerramento
da Taça da Alemanha, dia 24. O técnico
Schoeii já se resignou a só ter os joga-
dores a partir do dia 1" de junho. E isto
não é tudo' de hoje até o início da Copa
a Seleção Alemã não fará mais. nenhum
amistoso.

I)lí PRIMEIRA

GRUPO
UNIÃO
DE BANCOS

O raciocínio do tec-
nico Joubert pode

até ter sido correto, lançando Dario on-
tem no segundo tempo para explorar os
centros altos sobre a área. Mas Dario, que
não estava em dia de bola alta nem bola
baixa, tumultuou o Flamengo de tal ma-
neira que ao final era o Olaria quem
mostrava mais categoria em campo — e
mereceu o empate com sobras Des-
culpem a modéstia, mas o time do Bra-
sil esta tarde será aquele mesmo que eu
previ. Quanto ao corte de Alfredo, conti-
nuo achando uma temeridade: se os dois
zagueiros centrais titulares se machu-
cam, quem vamos escalar ao lado de
Piazza?

•. CAMPO NEUTRO está diariamente às
8h45m na RÁDIO JORNAL, DO BRASIL.
Sábados e domingos, às 21 horas.



Brasil volta ao 4-3-3 pela ponta contra Irlanda
Zagalo admite pôr
este time na Copa

Ao confirmar o lançamento da du-
pia de área formada por Luís Pereira e
Marinho (Santos) no jogo desta tarde
contra a Irlanda, Zagalo disse que essa
fórmula poderá ser a empregada na
Alemanha, durante a Copa do Mundo.

O técnico também admitiu que a es-
caiação de hoje, apenas com a saída de
Carbone pois o titular é Clodoaldo, pode
ser a definitiva para o Mundial. O que
ainda o preocupa é o problema da pon-
ta-de-lança, onde César, "fora de sua
melhor forma", ainda não correspondeu.

Repete eonlra o Paraguai

Zagalo disse que está disposto a re-
petir a escalação de hoje na partida do
próximo domingo, a última que a Sele-
ção fará antes de embarcar para a Ale-
manha, que- será contra o Paraguai, tam-
bém no Maracanã. A única alteração
prevista é a volta de Clodoaldo no lugar
de Carbone.

Ele está convencido que o melhor
esquema da Seleção é mesmo o 4-3-3 pela
ponta esquerda, no caso com Paulo Cé-
sar, do Flamengo, ficando Edu como uma
outra opção de jogo.

Na hipótese de César não melhorar
de produção, é bem provável que nos jo-
gos-treinos que a Seleção fará na Euro-
pa antes da Copa, Zagalo desloque Jair-
zinho para a ponta-de-lança ao lado ds
Leivinha e coloque Valdomiro na extre-
ma direita.

O fato de ser criticado por não ter
revelado até agora qual a equipe para a
Copa, não preocupa Zagalo. Ele voltou a
dizer que basta observar as escalações
da Seleção Brasileira nos sete amistosos
que realizou para qualquer um chegar a
uma conclusão:

— Há oito jogadores que pratica-mente atuaram sempre ou quando não o
fizeram foi por um problema de contusão.
E' claro que esses oito são titulares. Eu
apenas não quero dizer qual será o time
antes de embarcar porque depois possoser obrigado a fazer uma alteração porum motivo ou outro, e aí é que surgirão
mais criticas. Não embarco nessa canoa.

Piazza pode entrar

Zagalo disse que poderá fazer uma
alteração na equipe durante a partidadessa tarde. Ele não revelou qual, mas é
provável que seja a entrada de Piazza
no lugar de Carbone. Assim ele poderá
observar o comportamento de Piazza em
sua real posição, sendo mais um reserva
para Clodoaldo na hipótese de uma con-
tusão durante a Copa.

O fato de colocar Marinho, do San-
tos, como quarto-zagueiro e assim pra-
ticamente oficializando o corte de Alfre-
do — além dele os outros dois cortados
são Enéas. e Dirceu — foi encarado com
naturalidade pelo treinador. Ele explicou
que inclusive deu uma explicação a Al-
fredo, mas acentuou que ela poderia até
não ter sido dada:

Logo após a convocação dos jo-
gadores, na primeira palestra que tive
com eles na concentração do Retiro dos
Padres, fui bem claro quando disse que
meu objetivo não era formar duas sele-
ções mas, sim, apenas uma. Tudo o que
nós fazemos é, em síntese, com um único
objetivo, o de formar a melhor equipe
possível para uma boa campanha na
Alemanha.

Portanto — continua Zagalo —
não vejo nada demais em testar o Mari-
nho como quarto-zagueiro. Lembro que
em 1970, aquela posição pertencia ao
Joel e ao Fontana, mas quem acabou ti-
tular foi o Piazza, que era médio e pas-
sou para a zaga. O mesmo aconteceu
com o Rivelino, por exemplo, que era
meio-campo e foi parar como ponta-es-
querda recuado.

Zagalo disse também que não é des-
mérito algum . para qualquer jogador
quando sai do time, e no caso de Paulo
César, do Internacional, foi mais longe:

Ele sai do time mas pode voltar.
Gosto muito de seu futebol e ó mais uma
opção que temos no meio de campo.

Sobre as declarações do técnico da
Irlanda, de que seu time irá jogar aber-
to contra o Brasil esta tarde, Zagalo não
deu crédito às mesmas:

Eu bem que gostaria que a Irlan-
da fosse para frente, sem receio. Mas
não acredito nesse tipo de declarações às
vésperas de uma partida. Qual é o téc-
nico que diz para o adversário como irá
enfrentá-lo no dia seguinte? Nessa eu
não caio.
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Após empatar dois jogos seguidos
sem marcar gols. a Seleção Brasileira,
novamente alterada — a volta do 4-3-3
pela ponta-esquerda, com a entrada de
Paulo César (Fia) — faz às 16h30m dc
hoje, contra a Irlanda, no Maracanã, o
penúltimo amistoso antes de embarcar
para a Aleman lin.

Além da saída-^dc Êdu, as outras no-
vidades são a entrada de Marinho (San-
tos) no lugar de Piazza c a permanência
da dupla César-Leivinha, o que significa
a substituição do gaúcho Paulo César.
A equipe irlandesa é basicamente a que
participou da Taça Independência, em
72, no grupo de Recife.

Os brasileiros ainda estão invictos
nesta fase de preparação, com os seguin-
tes resultados: Ial México, 1 a 0 Tcheco-
Eslováquia, 1 a 0 Bulgária, 2 a 0 Romê-
nia, 4 a 0 Haiti, 0 a 0 Grécia, e 0 a 0
Áustria. O juiz será o colombiano Gui-
lhermo Vclasqucz, auxiliado pelo fran-
cês Robert Wurtz c o brasileiro José Fa-
vile Neto (o inglês Partridge regressou
ao seu país).

Paulo César é só alegria, pois acha que não desperdiçará mais esta chance e voltará a ser bem tratado pela torcida

Jogar com César è
alegria de Leivinha

— No duro mesmo, já cs-
tava até me acostumando
em jogar adiantado, mas
não tenho dúvidas que po-
derei me sair muito melhor
na minha verdadeira po-
sição, fazendo a ligação do
meio de campo com o ata-
qúc, e ainda mais tendo Cé-
sar como companheiro na
ponta-de-lança.

A explicação é dc Leivi-
nha, satisfeito com a chan-
ce de jogar ao lado de Cé-
sar com a mesma função
que tem no time do Palmei-
ras.

Uma coisa é começar
jogando, outra é entrar no
time no decorrer da parti-
da. Por isso acho que tudo
será melhor amanhã (hoje)
— argumentou.

Para ele. porém, é impor-
tante alertar a torcida que
a dupla Leivinha-César faz
parte de um conjunto.

No jogo passado, con-
tra a Áustria, ouvi depois
de alguns torcedores que
nós havíamos decepcionado
e que esperavam muito
mais de mim e de César.
Fazemos parte de um todo
e nem nós nem ninguém da
Seleção resolve nada sózi-
nho — acrescentou.

César foi o último jo-

Paulo César quer
paz com a torcida

Brasil Irlanda

teão Peter Thomas
Luís Pereira Kinnear
Marinho (S) Holmes

Zé Maria Mulligan
Carbone Mancini'

Marinho (B) Hand
Jairzinho Martin
Leivinha Conroy

César Treacy
Rivelino 10 Giles

Paulo César (F) 11 Givens

gador da equipe a iniciar os
treinamentos — prosseguiu.
Logicamente ainda não está
na sua melhor forma. Por
outro lado, as defssas euro-
péias também atuam bem
diferente das nossas. Eles
têm sempre dois liberos,
marcam rigidamente e não
deixam espaço. E' difícil pe-
netrar num bloqueio assim.

Leivinha contou que foi
acusado de ter jogado mui-
to recuado no segundo tem-
po contra a Áustria. E co-
mentou:

Não joguei assim por-
que quis, não. Eles se fecha-
ram tão bem que realmente
eu é que não conseguia che-
gar perto do César. Só espe-
ro que na Copa, quando ha-
verá a obrigação de vencer
para continuar no torneio,
os europeus não joguem
tanto na retranca.

Com César, Leivinha
acha que o time terá mais
opção do jogo curto de ta-
belinhas, "como fazemos no
Palmeiras."

Pode ser uma solução
— continuou — já que os
zagueiros adversários não
têm dado oportunidades pa-
ra que nosso meio-campo
possa fazer os lançamentos
em profundidade.

A alegria de voltar ao ti-
mc titular fez com que Paulo Cê-
sar (Flamengo) fosse um dos. jo-
gadores mais entusiasmados no
treino recreativo dc ontem à tarde
da Seleção Brasileira, na Gávea,
afirmando mesmo que agora só
pensa cm fazer as pazes com a tor-
cida.

— Tomara que cu consiga jo-

gar bem. Ninguém gosta dc ser
vaiado. Esla oportunidade dc vol-
lar a atuar na Seleção Brasileira
aqui é muito importante para
mim. E' a chance de acabar de vez
com esses problemas com a torci-
da. Afinal, sou brasileiro e lenho
que continuar minha carreira, dc-
pois da Copa, jogando aqui — ar-
gumentou o atacante.

Çésàr se explica

Enquanto isso, porém, César
estava muito aborrecido porque um
jornal paulista publicou que ele e
Luis Pereira estavam se insurgiu-
do contra a Comissão Técnica.

O jogador do Palmeiras pro-
curou Antônio do Passo c lhe con-
tou o caso.

— Isso não está certo — dis-
se. Nas duas Copas anteriores cn
já poderia ter servido à Seleção
Brasileira e não fui convocado por-
que me acusavam dc indisciplina-
do. Agora chegou minha vez, creio.
Não lenho nem dado entrevistas
para não ser mal interpretado —
comentou César.

Passo acalmou-o e César foi
treinar normalmente, participan-
do de uma linha de passes com os
membros da Comissão Técnica.

O treino de ontem foi à von-
tade. Cada jogador fazia o que bem

entendia, exercitando-se ou brin-
cando com a bola. Clodoaldo. ainda
em tratamento do joelho direito, foi
o único poupado.

O Dr. Mauro Pompeu não se
impressionou com a noticia que rc-
cebeu de que em Feldberg, atual-
mente, a temperatura é de quatro
graus abaixo de zero.

— As estações na Europa são
bem definidas. Quando a Seleção
Brasileira chegar a Feldberg a
temperatura será aproximadamen-
tc de oito ou nove graus. Se esti-
ver frio também não importa, pois
no próprio holel onde ficaremos
concentrados tem piscina dc água
quente c ginásio. Para os treina-
mentos no campo, com frio é até
melhor, desde que os jogadores fa-
cam um bom aquecimento antes dos
exercícios — completou o médico.

Arle na Copa

Alfredo fá perdeu
suas esperanças

Triste e magoado, Alfredo
recebeu a noticia de que
Marinho (Tantos) seria des-
locado para a quarta-zaga
na partida de hoje contra
a Irlanda e já perdeu prati-
camente as esperanças de
continuar servindo à Se-
leção Brasileira na Copa do
Mundo da Alemanha.

Que chance eu tive?
Naquela partida contra o
México, a única que atuei,
todos jogamos mal. Se fosse
levado em consideração só
aquele jogo, eitfão todos os
11 deveriam ser cortados —
lamentou o zagueiro do Pai-
melras.

Não vou me prejudl-
car. O mínimo que poderia
esperar era o de não vèr
uma outra injustiça: o cor-
te. Enfim, não sei. Desde
que cheguei na Seleção Bra-
sileira só ouvi falar que se-
ria dispensado e que não
entraria no time. Pensei
que fosse questão de espe-
culação, mas e stou vendo
que não — prosseguiu,

Procurando se mante r
calmo e refletindo bem an-
tes de responder às pergun-
tas, Alfredo acrescentou:

— O que posso fazer? Ar-
rumar as malas e ir embo-
ra? Não, não me prejudica-
rei. Eles é que mandam. Só
espero que saibam o que
estão fazendo.

O jogador disse que foi o
próprio Zagalo quem lhe
contou a noticia. O técnico
chamou-o no seu quarto no
Retiro dos Padres e cxpll-
cou-lhe:

— Estou querendo for-
ditar uma só Seleção e não
duas. Voce já teve sua opor-
tunidade.• Agora é a vez de
Marinho.

Alfredo declarou que Za-
galo inclusive teve a preo-
cupação de lhe esclarecer
que Marinho, durante a ex-
cursão da Seleção Brasileira
em 1968, jogou como quar-
to-zagueiro e também atua
constantemente nessa po-
sição no Santos, da mesma
forma como fazia na Por-
tuguesa de Desportos.

O pintor. Naval, famoso pela
rapidez com que pinta seus qua-
dros,-foi convidado pela Varig pa-
ra fazer uma exposição dc suas
obras cm Munique, durante a Co-
pa do Mundo. Naval jà recebeu as

passagens da empresa, mas sua
viagem depende de entendimentos
com a Secretaria de Turismo, Cul-
tura e Desportos, para a comple-
mentação financeira necessária à
estada do pintor na Alemanha.

Bolas altas, úm
segredo irlandês

Niterói (Sucursal i — A Seleção da Irlanda
mostrou, no treinamento realizado ontem-à
tarde no Rio Cricket Clube, que na, partida
desta tarde forçará as jogadas de ataque com
centros altos sobre a área brasileira.

O técnico-jogador, Giles. orientou seus
atacantes no sentido de que lançassem sem-
pre bolas pelo alto, procurando especialmente
a Givens, o destaque do time. E ele mostrou
muita visão de gol e habilidade.

Os irlandeses treinaram durante uma hora
no Rio Cricket Clube, mas ficaram irritados
porque tiveram de esperar o final de uma pe-
lada dos associados. f

Giles, embora sem entrar em detalhes,
afirmou que seu time jogará dentro de "um

4-3-3 bem rígido, mas ofensivo devido á ve-
locidade dos nossos atacantes."

Acrescentou que "aproveitamos muito o
último jogo entre nossa Seleção e a do Brasil,
ano passado em Dublin."

O grande número de pessoas que assistiu
ao treinamento dos irlandeses vibrou com as
defesas de Peter Thomas. O goleiro demons-
trou ótimos reflexos e muita elasticidade.

Um susto

Pela manhã, os jogadores irlandeses fo-
ram à praia, em Copacabana, e o atacante
Givens, ao entrar na água, pisou num buraco
e quase se afogou. Sua sorte foi que um salva-
vidas entrou rapidamente para tirá-lo mas,
mesmo assim, precisou da ajuda de outras
pessoas, pois a correnteza estava forte.

Devido a este problema, os jogadores re-
sòlveram imediatamente retornar ao Hotel
Plaza, encerrando, desta maneira, o banho de
mar permitido pelo técnico Giles.

O técnico irlandês reuniu os jogadores, pedindo bolas altas na área e armando o time em 4-3-3

Faca o melhor investimento
nos Fundos Crescinco. r0mm
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terça-feira no Teatro Santa Rosa o texto do argentino Guiller-
mo Gentiie Falemos sem Calças, por muitos considerado uma co-
média, mas na realidade uma confrontação violenta entre um pai,
que assume também opapel de mãe, e um filho adolescente que

acredita ser livre. •
ítalo Rossi lidera o elenco - Zanoni Ferrite e Buza. Ferraz - dirigido por
Antônio Abujamra, que depois de seis meses em São Paulo volta ao Rio para
mostrar-se como um ator diferente. Falemos sem Calças — diz ítalo -¦ é
um recomeço da minha vida teatral, mais livre,,liberta, uma renovação com

bases sólidas, depois de uma experiência acumulada em 16 anos de palco".
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£M4 MANEIRA
ESPECIAL
DE FALAR

MÍRIAM ALENCAR

A escola foi o palco, e
nele, ítalo Rossi adqui-
riu a grande experiência
teatral, sempre renova-
da num eterno recome-
çar. E no momento a re-
novação é total, após 16
anos de trabalho inten-
so, com prêmios que se
acumulam e a satisfação
íntima de estar realizan-
do o que quer. O recome-
çar de agora não quer di-
zer que deixe de lado o
passado:

— Vou começar a fa-
zer minha carreira ago-
ra, com ansiedade mas
sem deslumbramentos. 0
que já fiz me deu o las-
tro para a revisão atual,
para tornar a começar.
Não me arrependo do
que fiz e sim do que não
fiz.

Aos 43 anos, 18 peças,
seis anos de trabalho na
televisão, em 0 Grande
Teatro, ítalo Rossi
acum u 1 o u experiência
para se aperfeiçoar. Nes-
se recomeço, Falemos
Sem Calças, de Guiller-
mo Gentiie.
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Visito Vilória e hospede-se no Holal Hotel,
Reservas pelo tel. 224-6089,

A MAIS DE VISITAR E COMPRAR NAS
LOJAS E SUPERMERCADOHELAL

Mini-Sorveteira
e Raspador de Gelo.

Com receita, importado,
A vista 198,00
OU 10 x 24,39

Liqüidificador Amo
Super-- 5 velocidades

A vista 165,00
ou 5 x 38,30

• ..A

,;- Q

ir
I ('wanmW

Geladeira
Frigidaire

M230 • 227 litros
A vista 1.200,00

OU 10 X 148,00

o CARTA0

Bateria Marmicoc
Moderna 29 peças
o melhor alumínio.

do mundo
A vista 198,00
OU 10 X 24,51

no presente 
da

Rosa de Prata
Um símbolo de gratidêo

para sua Mamãe,
7.80

Batedeira de Bolo
Walita Jubileu

A vista 269,00
OU 5 X 60,80

Panela de Pressão
Marmicoc

59,50

/A\^t_\
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Cafeteira Melita
Conjunto completo. ¦'

.Grátis: 1 cx. c/40 coadores
39.50¦ f

Secador de Cabelos
Walita

A vista 395,00
ou 5 x 90,00

Bombom Garoto
cx. 1/2 kg.

8,80

Ferro G.E.
Automático

A vista 79,00
ou 5 X 18,00

£-==^^^XA?

Formas Fulgor
p/pizzas
19,90

Jogo de Iantar - 22 peças,]
Termo-Rey Dec. Taurus
79,50 OU 4 X 22,02

' vai ao forno 3

Em Falemos sem Calças,
ítalo Rossi diz que

está recomeçando a sua
vida artística.

Mais livre e sem
preconceitos,

discute através do
texto de Guillermo

Gentiie os limites da
relação entre pais

e filhos

O conflilo

Um pai que assume
também o papel de mãe
diante do filho adoles-
cente. E' ao mesmo tem-
po um relacionamento
difícil e conflitante. Nes-
sa relação frustrante e
sufocante não faltam a
cumplicidade e o fingi-
mento mútuos. E' aí que
Falemos SemÇálças abre
uma nova perspectiva
de diálogo em termos de
teatro, como o próprio
ítalo define.

— Se dou ao meu fi-
. lho toda a liberdade den-

tro de casa, mas ao mes-
mo tempo o castro em
todos os momentos, cons-
ciente ou inconsciente-
mente, com os chavões
tradicionais — "não apa-
nhe chuva, cuidado com
o táxi, não freqüente ba-
res nem se misture com
pessoas de baixo nível"
— estou causando-lhe
muito mal. Não há nada
pior do que cercear esse
ser humano que precisa
vivei* livremente. Tenho
que deixar meu filho me
conhecer e conhecê-lo.
No caso específico da pe-
ça, eu, como pai, não
deixo e ele finge. Pois no
final o que há é uma
cumplicidade do próprio
filho em relação ao com-
porlamento do pai.

E esse comportamento
é bem pouco ortodoxo.
Para equilibrar o orça-
mento doméstico não he-
sita em se transformar,
à noite, em travesti.

O autor

Guillermo Gentiie, au-
tor de Falemos Sem Cal-
ças, é um jovem de 23
anos que procura repro-
duzir no teatro o univer-
so dos escritores argenti-
nos, seus conterrâneos,
Jorge Luís Borges e Jú-
lio Cortázar. Esta é sua
primeira peça apresenta-
da no Brasil. Em Buenos
Aires, permaneceu cinco
anos em cartaz, já está
sendo filmada e será en-
cenada agora na Broad-
way.

Depois de 16 anos de
ausência, o paulista Ítalo
Rossi estreou Falemos
Sem Calças em São Pau-
Io, onde permaneceu du-

rante seis meses. Não ê
saudosista, mas tem boas
recordações do passado,,
especialmente do perío-
do em que integrou o
Teatro dos Sete, ao lado
de Fernanda Montene-
gro, Sérgio Brito, Fer-
nando Torres e outros.

Relembrando hoje o
que fiz durante oito anos
no Teatro dos Sete, con-
cluo que não havia ape-
nas uma excelente co-
municação — essa pala-
vra tão usada e nunca
desgastada — com o pú-
blico. Havia, antes de tu-
do, uma boa comunica-
ção entre nós. Com o pú-
blico a gente se comuni-
cava por inteiro. Tenho
saudades, mas não sou
nostálgico. Não tinha-
mos barreiras e o nosso
entendimento passava-
mos para o público.

Fala dos seus interes-
ses fora do palco:Apesar de ser ator,
amo loucamente a pin-
tura. Se não fosse ator,
só poderia me dedicar à
pintura, ao jornalismo
ou à música. O teatro
me dá todos os sentidos:
a notícia (uma peça é
sempre uma notícia), a
palavra, a cor, o traço e
o som. Sempre fiz um
teatro epidérmico, onde
havia beleza, graça e hu-
mor. Agora faço um tea-
tro mais real, mas não
sou portador de mensa-
gens. Atualmente falo o
que quero, na medida

em que posso fazè-lo.
Talvez seja esse o mo-
mento mais importante
de minha vida. Não es-
tou tranqüilo; ao con-
trário, estou mais ansio-
so do que nunca. Esta é
a minha liberação total.

Sm
Ipanema- Rua Visconde de Pirajá, 282 PABX - 224-7782

'/2A - ii " Ceniro¦ Tijuca:m Em Deus confiamos RuQ do A*fondega 322( 324 e 326 Supermercados Helal - Rua S. Fco. Xavier, 173
IETI _\_ Rua da Alfândega, 325 Funcionamento de 2.** a domingo
|f*" I Jb\| Rua 7 de Setembro, 145, 147 o 149 Vitória E.S.: Rua Jerônimo Monteiro, 177 c 181
IbaBnf liai ruq Buenos Aires, 259/261 Rua Ouque de Caxias, 115/121

armário modulado

bem bolado
o nome diz tudo!

Pagamento em 5 vezes sem aumento
ou em até 24 meses.

Peça, por telefone, sem compromisso,
a visita de um representante

Gelli @ Av. Copacabana, 1032 - Tel. PBX 257- 8090
Rua Barata Ribeiro, 814 a 818 - Tel. 255-357Q
Rua Conde de Bonfim, 208-B - Tel. 248-0547
Rua Dias da Cruz, 413 - Tel.: 249-3175
Petrópolis: Magazin Gelli • Tel. 42-0343

Diariamente até às 22 hs. - sábados até às 18 hs.
Estamos atendendo solicitações de

Para NITERÓI- visitas, sem compromisso, pelos telefones
235-7014 - 255-3570
Entregamos sem qualquer despesa

T~ v
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fNew^nev'^tó \importadora

PROMOÇÃO PARA
O DIA DAS MÃES

Lâmina SCHICK, com 7 lâminas , • 6,00

Colônia GRANDALL. 20 cc, argentina ' 7,00

Boneca PUC, argentina (uma graça) í| 9,00

Isqueiro CLIPPER, com recarga j 9.50

Perfume 1001 noites *-. 11,00

Perfumo Schoking Schiaparclli 1/8 15,00

Vitess 100 c.  15'00

Coniunto Melody - U.S.A .'• 19,00

Carteiras Marroquinas 19,00

Colônia Cristal de 4 oz - francesa v *j 28.°°

Cuecas play boy s' 320°

Camisas adidas - copa 74  ¦ ''O.00

Despertador EUROPA 59,00

Garrafas Térmicas - japonesas '90,00

Interforie - comercial e residencial 180,00

Água de Colônia - francesa do 1 o_ - várias
28,00

marcas '

Grandall - 100 c. c. argentino 20.°°

Camisolas argentina» p/ inverno 50,00

Rádios Sharp - AM e FM 210,00

Calças Levis U.S.A 6°.°°

Jogos, de espelho e pente - iapones 45,00

TOCA-FITA - Aiko - rádio AM FM 1 ¦ 350,00

Preços especiais para Revendedores - Rua Francisco Sá, 95

Loia C - Posto 6 - Tol.! 287-1684
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MILES 

Davis, a primeira grande atração da temporada de jazz
deste ano, se apresenta no Municipal nos próximos dias 23,

24 e 25. O trovipetista, que já foi um dos papas do cool jazz,
está agora em fase eletrônica \

oUo0 o Faca um brinde
"^ _**o _ a mamãe.
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IgAqui está uma
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Lhampagne.
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tratamento do*,
cangote e
coluna

redução t
cintura |

redução dos |v

4
tdaK
luraj/

limpeza profunda da cutis,
peeling, trat.- de rejuvenesci-
mento do rosto, da acne, das ^
bolsas palpebrais e queixo duplo
(papo) com aparelhos modernos

\\ anti-flacidez do busto

glúleos)

. tratamento k •

.das varizes y

4
4
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redução do obdomenpor aparelhos
eletrônicos, tratamento de estrias

depilação eletrônica * !
ou com cera. <
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Sauna com ultra violeta a oxigênio,
ginástica, yoga e D0-IM Relax

Em'poucos dias, os revolucionários métodos da clinica mais importante
da América do Sul, garantem sua perfeita silhueta, com revitalização *

orgânica. (Horários para Senhoras e para Homons)

Rua Xavier da Silveira 45 - 4.° andar Tels. 235-1067 e 237-7885

MATEMÁTICA
EM DUAS SEMANAS

Se Você necessita aprender Matemática em pouco tem-
po; se Você vai se submeter a exame, a concurso ou a
vestibular e precisa de uma rápida revisão; se Você é
pai, deseja orientar seus filhos e não mais se recorda
dos "pontos" de Matemática; se Você está cursando a 1.°
ou o 2.° grau e tem. dificuldade nesta matéria; se Você
já concluiu o 1.° grau. mas não domina a Matemática; en-
fim, se Você abandonou os estudos há muito tempo, e dese-
ja recomeçar; eis a oportunidade de sua vida. O Major Eng.
Eletrônico João B. Leandro — diplomado pelo Instituto Mili-
tar de Engenharia (IME) — lançou o livro MATEMÁTICA
PARA VOCE, que permite mesmo ao estudante mais refra-
tário, e sem auxílio de mestre, aprender em apenas duas se-
manas a matéria que precisa para seú exame. Cada volume
custa apenas Cr$ 29,00 e pode ser adquirido nas boas li-
vrarias de sua cidade ou solicitado pelo reembolso postal
para EDITORA VICTOKY STAR LTDA. — Av. Copacabana,
647, Gr. 812 — Cx. Postal 12.152 — ZC 07 — Rio — GB —
Tel. 256-9471. Para.o 1.° grau (antigo ginasial) solicite os
volumes: I. — Álgebra « Aritmética; eu. — Geometria
Plana; para o 2.° grau (antigo cientifico), os volumes DI
— Álgebra 2.° grau A; e IV — Álgebra 2.° grau B.

EMAGREÇA SEM DIETA
SILHUETA - MASSAGENS ELETRÔNICAS

Tom tudo para devolver é conservar a sua boa aparência.

Massagens o ginástico eletrônicas — jato, rejuvenescimento do
rosto o cio corpo, limpc_a de pele, peeling. Tratamentos para
os distúrbios emocionais e psíquicos, que causam a celulite. Desvios
da coluna vertebral,' recuperação motora, estai a, etc. Assistência
r.édica especializada. Tratamentos financiados.

Informações polo lei.: 256-9783
Av. Copacabana, 807 — Cobertura 01

ZÓZIMO
CONTAGEM
REGRESSIVA
A Varig acaba de aumentar o

seu capital social para Cr$ 310
milhões passando a figurar entre
as cinco maiores empresas parti-
culares brasileiras.

A companhia vive no momen-
to um clima de euforia com o
início da contagem regressiva pa-
ra a entrada em tráfego dos no-
vos grandes jatos, daqui a 55 dias,
nivelando a aviação comercial
brasileira às grandes do resto do
mundo.

No Galeão, em ritmo acelera-
do, está sendo construído um
check-in especial para embarques
dos passageiros do DC-10. O atual
balcão da Varig no aeroporto não
suportaria a sobrecarga que re-
presentará a entrada em vòo dos
novos jatos.

A construção desse check-in
significará a extinção da sala Vip,
que a administração do aeropor-
to planeja instalar em outro lo-
cal ainda em estudos.

Até a programação cinemato-
gráfica dos novos aviões — três
telas, uma na primeira classe e
duas na turista, sendo que um
ambiente para fumantes e outro
para não fumantes — já está
sendo cuidada. Os filmes escolhi-
dos, por exemplo, serão exibidos
acompanhados de documentários
sobre o turismo no Brasil.

yps^^^L^^^x^^^i

MARACANÃ TURÍSTICO
A Adeg inaugura hoje a nova

tribuna de honra do Maracanã, to-
talmcnte reformada e, a partir de
agora, assessorada por um grupo de
recepcionistas poliglotas,

O Maracanã ganha também um
novo tipo de Zo«r interno, funcio-
nando diariamente das 9 às 17 ho-
ras, menos aos domingos. Essas vi-
sitas, assim como as feitas ao 'Mu-
seu — onde estão guardadas as ta-
ças conquistadas pela Seleção Bra-
sileira no exterior — são dirigidas
pela mesma equipe de recepcionis-
tas, c podem ser feitas individual-
mente ou em grupo.

ZIGUEZAGUE
Carlos Vergara vai assinar a

capa do próximo disco de Fagncr,
que chegou de Paris, depois de qua-
tro meses de temporada.

Monica Bokel c José Carlos No-
gueira Diniz reuniram em seu ca-
marote do Municipal para a estréia
do Royal Winnipcg Ballet, Glorinha
Sued, Hero Ortemblad e Nieta Cas-
telo Branco Diniz.

O novo Embaixador do Brasil
em Portugal, General Carlos Al-
berto Fontoura, será homenageado
dia 7, no Clube Caiçaras, com um
jantar oferecido pelo Elos Clube.

NA MIRA
Na mira dc empresários brasi-

leiros, para temporadas ainda este
ano, o Led Zeppelin, Aretha Fran-
klin e Rod Stewart, além dos já
prometidos Rolling Stones.

A propósito do.s Stones: o cm-
prosàrio Guilherme Araújo, que
embarcou esta semana para Lon-
dres, pretende passar nai frente dos
negócios já iniciados por outro cm-
presário c trazer o grupo ao Brasil
sob seu patrocínio.

CONTRAPONTO

Embarcou na sexta-feira pura
assumir seu posto em Bonn o Mi-
nistro Antônio Carlos Diniz de An-
Andrada.

¦ • Barbara Hcliodora está no Rio
Grande do Sul, presidindo a banca,
examinadora para a cadeira de
Teatro da Universidade Federal.

Hugo Carvana preparando-se
para seu novo papel, desta vez —
depois de Vai Trabalhar, Vagabun-
do — dramático. Vai estrelar Ipa-
nema, Adeus, dirigido por Paulo
Roberto Martins.

A VOLTA

"E a moda?" —¦ perguntaram
ao figurinista Guilherme Guima-
rães, que acaba de chegar de via-
gem. "Moda? Que moda?" — íoi a.
resposta de Gui, que cumpriu um
itinerário que começou no Taiti, ae
estendeu ao Havai e terminou cm
Nova Iorque, depois de uma breve
escala em Los Angeles c Las Vegas.

Guilherme preferiu se desligar
do problema profissional e não
pensou em moda nem cm Nova
Iorque.

PELE
EMOCIONAiNTE

O produtor Luis Carlos
Barreto mostrou na sexta-
feira pela primeira vez, em
sessão especial na cabine da
Paramount, o filme Isto E'
Pele, um retrato de corpo
inteiro do craque e, tão im-
portante quanto, um do-
cumento vivo e empolgante
da participação brasileira
nas Copas do Mundo de 58
para cá.

Os mais maduros, teste-
múnhas ocularcs cia trajeto-
ria do jogador desde o seu
inicio, chegam às lágrimas
cm certas passagens do fil-
me, principalmente na Copa
de 58 c depois na emocionan-
tc seqüência da despedida do
craque da Seleção — a me-
mora vel tarde do Fica!

Aos mais jovens, que ;|a
pegaram o bonde andando,
o filme revela em toda a sua
dimensão as mil c uma fa-
cetas de um dos maiores gc-
nios que o esporte já produ-
ziu;

São 100 gols dc Pclé ao
longo de quase duas horas
de projeção — 100 obras de
arte sintetizadas em apenas
um filme, documento cm ce-
lulóidc da grandeza do fu-
tebol de todos os tempos.

Ela merece
um presente de

prestígio mundial
_______^-$vlrer ^^WÁW-

SAIA CECÍLIA MEIRELES

3." feira, dia 7, às 21 horas

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
1.° concerto de assinatura

Regente: JOHN NESCHLING
Solistas: CAIO PAGANO

GILBERTO TINETTI (pianistas)

Candinha, Bubby Sônia, Lúcia e Bethy
fizeram seus armários embutidos na NEX,

Programa:

HAENDEL - Concerto grosso op. 6 n.° 12

BACH — Concerto em dó menor p/2 pianos
e orquestra ,

BEETHOVEN - Sinfonia n.° 3."Heróica"

Ingressos à venda — Tel.*. 232-9714

Com a palavra, elas:

VULCAIN

REVENDEDOR AUTORIZADO

JOALHERIA RAPHAEL LTDA.
m'3-f:' . :.:¦¦ '¦V-,!,W,'.-J. ''<•''¦">' ¦ ¦ '"'¦- ' ¦fl" :', , 

'¦'. RiJâ.R.6dr|gci:iSllyá, J-^-, ..1 "-.4:_-

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

Bubby: Eu disso como queria o
armário, eles desenharam
e 30 dia's depois
elo estava instalado,
oxatinho como eu o imaginei

Bethy:
Os armários da

NEX são ótimos:
Muito ótiníos:

Candinha: Pastou um telefonema
e no mesmo dia a NEX
foi lá em casa tirar as medidas.

Ifl I
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Sônia: O que eu achei genial
foi a forma de pagamento.
Paguei em 5 vezes
sem nenhum aumento.

Lúcia: Sou super exigente
com acabamentos,

mas o da minha estante
ficou porleitinho da silva.

A NEX - Arm-iios Embutidos
c Decorações agradece a
colnbornçiio do D. Cindida

: Lentos Tiflro, D. Boalriz de
Moraes, O. Sônia Marta
Bastos, D. Lúcia de Castro
Leme e de D. Elizabeth Belchior
e comunica a todas as Quitas distintas
senhoras desla cidade que aceila encomendar, dc aimarfos *

embutidos _ estantes de quaisquer tipos, paia entiega
em 30 dias no máximo. Nossas visitas o orçamentos s5o
inteiramente grátis, o sinal e dc apenas 20'Ji e o patiamelllo
podo sor cm alé 5 vozes.sent acréscimo. Maiores informações
com D. Lauta, pelos telefones: Ti. ü*;06 a 261-7415.

^NEX - ARMÁRIOS EMBUTIDOS E DECORAÇÕES
• R. Arquias Cordeiro, 596 - Fone: 229-3206
;R,Domingo8 de Magalhães, 531 -Fone: 261-7415
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ZÓZIMO
A BOA ESCOLHA
Se o Sr. Giscard «rEslaing for

eleito Presidente da França no
.segundo escrutínio, como indicam
as prévias, a escolha do Ministro
Villar dc Queirós liara Cônsul-
Geral do Brasil em Paris tera se
revelado particularmente feliz.. Os
dois se conhecem dc longa data.

Anos atrás, quando o atual
candidato francês esteve no Brasil,
os dois se encontraram unia noite
num jantar na Embaixada da
França; Quando se levantaram da
mesa] ao fim do jantar, Giscard
levou Villar para um canto do
salão, conversando os dois uma hora
e meia.

• Esse relacionamento,
evidentemente, remonta à época em
que o Sr. Villar dc Queirós serviu
em Paris como Cônsul-Adjunto,
.sendo Cõnsul-Geral
precisamente o atual Chanceler
Azeredo da Silveira.

TÕNIA CARRERO

1/ * em
DIA A DIA

De volta de Ouro Preto, depois
de 40 dias de retiro, o pintor Car-
los Scliar.

Regressou dos Estados Unidos,
mais magra e elegante, a Sra. Re-
gina de Melo Leitão.

Olivia e Francis Hime comemo-
ram hoje seu aniversário de casa-
mento recebendo os amigos para
um vatapá.

VÔO INAUGURAL

• O presidente da Embratur, Sr.
Paulo Manuel Protásio, inaugura
hoje a linha da Sadia para Fer-
nancio de Noronha, que passará a
ser servida regularmente por aque-
Ia empresa em seus novos aviões
Bandeirante.

LÁ E CÁ

A Zoom vai abrir escritórios cm
Paris e Nova Iorque.

Maria Carmem e André Lopes
são os autores do projeto da resi-
dência que Fernando Queirós Ma-
toso construirá em Sáo Conrado.

O Quinteto Violado iniciou no
fim de semana, partindo do Recife,
um longo tour pelo Brasil a bordo
de seu luxuoso microônibus, ad-
quirido pelo conj.unto por CrS 114
mil. O roteiro'inclui o Rio.

PESQUISA

• A União Internacional dos Or-
ganLsmos Oficiais de Turismo
1UIOOT1 fez uma pesquisa pro-
curando saber os motivos que le-
vam uma pessoa a viajar. Entre os
vários, arrolados pelo trabalho, o
jogo figura em 19.° lugar.

RODA-VIVA

O acadêmico Osvaldo Orico foi
escolhido para falar na Assembléia
Legislativa diante dos restos mor-
tais de José do Patrocínio.

O Sr. Roberto Seabra segue dia
11 para Paris, de onde irá até o
Japão.

• Reeleita por mais um período
toda a atual, diretoria do Banco
do Estado da Guanabara.

i Tónia Carrero c Walmor Cha-
gas estão montando uma nova
companhia, cujo primeiro passo
será o arrendamento de um tea-
tro no Rio por três anos. Depois,
a montagem de duas peças para-
leias — uma no Rio, a outra em
excursão pelo país.

Dener não íaz por menos: en-
comendou em Paris para o próxi-
mo inverno um casaco de pante-
ra da Somália.

O Sr. Austrcgésilo dc Ataide
falou na sexta-feira pelo telefone
internacional com o Embaixador
Lyra Tavares, cm Paris. Tudo
azul.

E' do Arquiteto Edson Musa
o projeto do primeiro edifício re-
sidencial construído especialmen-
te para executivos. Como suas
principais atrações, um pequeno
gréen para minigolfe e duas qua-
dras de tênis na cobertura.

A Universidade de Illinois man-
dou carta á SBAT pedindo o texto
de Apareceu a Margarida, de Ro-
berto Ataide.

"MOTOCRITIQUE"

Pierre Clemcnti aceitou ser o
protagonista da peça Motocritique,
que será encenada no Teatro Jean-
Louis Barrault, em Paris. O espe-
táculo, como o nome sugere, pre-
tende esgotar o problema moderno
dos motociclistas.

POR Aí

O Consulado da Espanha em
São Paulo exibe na quarta-feira um
filme sobre o espetáculo El Mundo
dc Balenciaga, que será mostrado
na Feira Espanhola, no Anhembi.

Também para a Feira Espanho-
Ia, confirmaram sua vinda dois fa-
mosos costureiros daquele país: Elio
e Petergaz.

Vera Maria Conde e Sérgio So-
dré Salgado casam-se dia 9, às 19

I horas, na igreja de São Conrado.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

222.2316 e 222.8597Telefone
para

Um representante do Jornal do
Brasil irá a sua casa na hora que
você marcar.

Pode ser que ele se antecipe c
bata á sua potla antes de você te-
leíonar. É uma £entile_a que, certa

mente, será bom recebida por você.
Assinatura domiciliar: entrega

pelo mensageiro JB para os morado-
res da zona Sul, Centro e Tijuca.' 

Assinatura postal: para qualquer
oulro ponto da cidade ou do Brasil

JORNAL DO BRASIL

PARA MAMÃE
CAMAFEUS
Cr$ 30,00

a Móveis acrílico
Aço cromado

Fabricamos móveis p/rc-
sidências dc alto gabarito. Exc-
eu tam os encomendas-
LAUFER Móveis c Decorações.
Exposição c Vendas: Rua
Itapiru, 543. Próximo Túnel
Sta. Bárbara. Tel*. 242-2758.

EMAGREÇA 8 QUILOS EM 25 DIAS
1 "'SEM PREJUÍZO À SAÚDE

Usando ipen'i»'lO minutoi pot íii. a Cinta Térmica Aga«u«
(IIÒou 220 Vbiti) 

'*"'* •

timanho.unico
- kjuii-vci íqualquer. parle do corpo

_ni«ei*" 
'-¦f«^7- \!*;; ¦<¦>. . 

...
cSKlríbui ainda para eliminar dote» reumiltcaj. celullle
aonl-trlnhar localizada».' caniaio muscular e çôllca»" >m: ; __¦¦ -wm ** . ¦__'"<•¦•.¦*
mensttuali *»,•¦,*. r • ¦

èarattilVpef-nanentí. Acotnpanha lolhato c/lnitruçóei
Preitoi;l"l'5:00,"*ivV-t''' '¦'
A/íCópícabani. 59.9, »»la 405 >
«tóWMi 0.-Í3'. sala 426, lei.: 232-6316

UNE SEMAINE A PARIS

Rua Figueiredo Maga-
Ihiei, 598

2a« Rua Siqueira Car-v
pos, 143
loja 92 Timo

BELEZA
NÃO É

PRIVILÉGIO

£&.
_/

Plástica sem einir{<i*a,
com ampola de plueenln.
Limpeza de pele, lii.lnt-
taçiíò, peeliny biológico,
clepilaçtio cum cera egip,
cin c tlepilação definiu-
va por processo moder-
no e garantido.
AMBOS OS. SEXOS

BIB-BELMIRA
INSTITUTO DE BELEZA

Av.Copucabanu, 680 s/HU3
Tel.: 257-2082

5s/ ^!ÊÊÈÊÈ&&y{'i^yP£\. •¦____, » « »¦¦émSSfí^'- - MWs

¦ 
^*"^^SOIRÉE DE CALA À L'(j)B*A

ET"SOUPER CHEZ^N^

**JU*S
O restaurante Maxim's de Paris

estará na Maison de Erance ã disposição dos assinantes

DEL CARMEN
Revestimentos;

paredes e pisos

VULCATEX

cia Temporada de Ballet da

Opera de Paris.

wm
Diariamente das 23 hs.ras 3 da manhã.

Reservas de mesas no Banco Francês Brasileiro (os300,00 por pessoa)

Rua da Assembléia, 58;

255-2518
235-4664
256-6476

TEATRO MUNICIPAL
3 a 8 do maio às 21 hs — Hoje vesp. ás 16:30

CANADA'S ROYAL
WINNIPEG BALLET

Hoie às 16:30: GRAND PAS ESPAGNOt (Moszkow.ki/Hark-.ivy),
PAS DE DEUX ROMANTIQUE

(Rossini/Carter), Rondo (Vários/Neumeícrje
WHAT TO DO Tltt THE MESSIAH COMES

(Chiliw.ck, Syrinx, Werren/Vesak). Este programa será repetido no
dia 8 às 21 hs.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO MUNICIPAl
Preços:-de CrS 15,00 a CrS 70,00 - Bilhetes à venda

Infs.: 224-2895

VULCATEX
A MANEIRA ELEGANTE
DE VESTIR SUA CASA

.^apt*.

UM REVESTIMENTO VINILICO: REVESTIMENTOS
LAVÁVEL RESISTENTE AO SOL, 0^.7 R7K7
MOFO E MARESIA. Te,': ~° ' *">' ° '

/.Rua Miguel Lsmos, 41/304
ENTREGA t COLOCAÇÃO IMEDIATA ¦
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SOM / Ary Vasconcelos

Gil avança
com seu maracatu

Um compacto novo en-
tre os "dez mais" desta se-
mana: Maracatu Atômico,
com Gilberto Oil. Para ele.
entrar, saiu outro: O Show
Jà Terminou, de Roberto
Carlos. Teria terminado,
desta vez, esse show à par-
te de Roberto? Impossível
pensar, mas, ao que tudo
indica, Me and You deverá
ainda, durante algumas se-
manas, manter-se na lide-
rança.

A yice-liderança de Love's
Theine, entretanto, encon-
tra-se ameaçada pela iul-
m i n a n t e arrancada de
Slop, Look and Listcn, que
jà desalojou You Make Me
Fecl Brand New do terceiro
posto. Nas outras posições
não houve qualquer modifi-
cação relativamente às da
última semana.

O banquete
dos dez

A ordem hierárquica de-
crescente dos compactos
agora está assim: 1.°) Me
and You —• Dave McLean;
2.°) LovCs Thcme — Bar-
ry White: 3.°i Stop, Look
and Lis ten — Diana Ross &
Aíarvin Gaye: 4.°) you Ma-
ke Me Fecl Brand Neto —
The Stylistics; 5,°i Goorf-
bye Yellow Brick Road —
Elton John: 6.°i Porta Aber-
ta — Luís Airão; 7.°) Love
Me or Leave Me Alone —
Dcnnis Yost e os Classics
IV: 8.°i Os Melhores Sam-
bas-Enredo de 1974 — Jair
Rodrigues: 9.°) Gaye — To-
ny Cliford: 10."I Maracatu
Atômico — Gilberto Gil.

A proporção da semana
anterior entre música bra-
sileira e estrangeira foi
mantida: 30rf. No banque-
te dos Dez. apenas Luís Ai-
rão. Jair Rodrigues e Gil-
berto Gil podem sentar-se.
E, pelo menos por enquan-
to, nenhuma chance têm de
ocupar os lugares de hon-
ra. isto é, os cinco primei-
ros postos.

Roberto dispara

Entre os cassetes mais
vendidos, três ascensões:
Secos e Molhados, que re-
cuperaram a vice-lideran-
ça; Drama — 3.° Ato, ago-
ra em terceiro lugar; e a
Superparada Mundial, que

subiu mais um degrau, co-
locando-se em sexto. E dois
c.scorregões, um deles fofo:
o dos Sambas-Enredo das
Escolas dc Samba do Grupo
1. que voou, sem escalas, do
segundo para o quarto lu-
gar. A outra queda corre
por conta de. Chico Buar-
que, que desceu do sexto
para o sétimo posto.

O cortejo ¦ dos cassetes
passa a ter x seguinte dis-
posiéào: L°) \ Roberto Car-
los; 2.°> Secos e Molhados;
3.°i Drama -f 3." Ato —
Maria Botania; 4.°) Sam-
bas-Enredo das Escolas de
Samba do Grupo 1: 5.°i
Ossos do Barão Interna-
cional; 6.°) Superparada
Mundial: 7.°) Chico Canta
— Chico Buarque; 8.°l O
Samba È uma Parada, Vo-
lume 5; 9.°i Dez Anos De-
pois — Jorge Ben: 10.°)
Origens — Martinho da Vi-
la.

A música brasileira está
aqui bem melhor servida,
dominando 80 % da lista e
os quatro primeiros luga-
res. Dos 10 cassetes, ape-
nas dois são de música es-
trangeira: Ossos do Barão
Internacional e Superpa-
rada Mundial.

Tini sobe

Entre os LPs, o de Rober-
to Carlos disparou na pon-
ta. Os dez mais são exata-
mente os mesmos da se-
mana passada, com ligei-
ras modificações na ordem.
Também o álbum Sambas-
Enredo das Escolas de. Sam-
lm do Grupo 1 perdeu mais
um pouco de gás e trocou
o quarto pelo quinto lugar.
O LP Scmidcus Internado-
nal caiu do sexto para o
sétimo posto.

Subiram, em compensa-
cão Superparada Mundial,
do quinto para o quarto e
Tim Maia, do sétimo para
o sexto lugar. A colocação,
agora, é a seguinte: l.°)
Roberto Carlos (CBSi: 2,°i
Ossos do Barão Internado-
nal (Som Livrei; 3.°) Se-
cos e Molhados íContinen-
tal); 4.°) Superparada Mun-
dial (Som Livre); 5.°) Sam-
ba-Enredo das Escolas de
Samba do Grupo 1; 6.°i Tim
Maia; 7.°) Semideus Inter-
nacional (Soin Livre); 8.°)
Drama — 3° Ato — Maria
Betania; 9.°) Chico Canta

Chico Buarque; 10.°)
Passado e Presente — Nél-
son Gonçalves.

Nos Estados
Unidos

Os 10 LPs mais vendidos
no momento, na América,
são os seguintes: 1.°) Chica-
go VII — Chicago (Colum-
bia); 2.°) Greatest Hits —
John Denver (RCA); 3.°)
Trilha Sonora de The Sling
(MCA); 4.°) Band on lhe
Run — Paul McCartney &
Wings (Apple); 5.°) Tubu-
lar Bclls — Mikc Oldfield
(Virgin); 6.°) Love Is the
Mcssage — MFSB (Philadel-
ptíiá); 7.°) Shinin' On —
Grand Funk (Capitol); 8.°)
Whai Were Once Vices Are
Noid Habils — Doobie Bro-
thers (Warner Bros); 9.°)
Maria Muldaur (Reprise);
10.°) Goodbyc Yellow Brick
Road — Elton John (MCA).

E os 10 sucessos avulsos,
em discos, são: Tsop —
MFSB (Philadelphia); 2.°)
Bennie & the Jels — Elton
John (MCA): 3.9) Best
Thing That Ever Happencd
To Me — Gladys Knight &
The Pips (Buddah); 4.°)
The Locomotion — Grand
Funk (Capitol); 5.°) Oh!
My My — Ringo Starr 'Ap-
piei: 6.°) Hooked on a Fee-
ling — Blue Swede (Capi-
tol): 7.°) Come and Get
Lote — Redbone (Colum-
biai; 8.°) Dancing Machine

The Jackson 5 (Mo-
towtt); 9.°i Vil Have To
Say I Love You in a Song

Jim Croce (ABC); 10.9)
Lookin' For a Love — Babby
Womack (United Artists).

Clássicos

Os cinco LPs clássicos
mais vendidos no momento,
na América são 1.°) Piano
Rags n.° 1 — Scott Joplin
Joshua Rifkin (Elektra);
2.°) Piano Rags n.° 2 —
Scott Joplin, Joshua Rifkin
(Elektra i; 3.°i The Red
Back Book — Scott Joplin

Gunther Schuller (An-
gel); 4.°) / Vespri Siliani —
Verdi — Arroyo/Domingo/
Milnes/Raimondi, New Phi-
larmonic (RCA); 5.°) Ves-
pers — Rachmaninoff —
Coros e Solistas da União
Soviética iMolodiya).
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(®) NIKKO

E2EE1

MARANTZ e NIKKO só em SOM
MAIOR.
Toca-discos PALM caixas acústi-
cas IMPERIAL 4G e 5G.
Em SOM MAIOR você encontra
tudo que todo mundo
tem e toda a linha MA-
RANTZe NIKKO que nin-
guém tem.
Financiamento em até 36
meses ou em 10 meses
sem juros.
À vista com 20% de ta-
bela.
Oficina autorizada.

«

¦ ¦ ¦¦**¦•**¦»¦*'.
FOTO ELETRÔNICA INTERNACIONAL LTDA.
Av. Almirante'Barroso,'91 salas 817/8/9/20 - Tel.: 224-0660
SAO PAULO: Rua Vitorino Camilo, 71
End. Teleg. FOTOAUDIO - Caixa Postal 6660
Tels. (PABX) 52-9018 - 52-7366 - 51-7465

maior
Rua Visconde de Pirajá, 156 \
Tels.: 267-2795 - 267-0456
Aberta diariamente até às 22 horas

4-

&

&

3-xh
vL--r

xh
X}-
x>
&xh

Xh
xv
xl>

3-
&xh,
XK
&
XV
x>
&
x}>S>
x>
XV
Xr-
XV
XV
XV
xv
XV
XV
XV
XV
XV

SONY HMK-20
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Um conjunto

prático e
acessível

Um dos melhores modelos da
série 20 da Sony, de sistemas de
equipamentos estereofônicos ocupan-
do pequeno espaço, é o HMK-20. Nes-
ta versão, dentro de um plano ele-
gantemente desenhado, estão reuni-
dos um sintonizador de AM e FM es-
téreo ou monofônico, um toca-disco,
duas caixas acústicas e um gravador
cassete.

Enfim, ali está tudo o que é ne-
cessário para um sistema musical es-
térco, acondicionado em uma caixa
moderna de perfil chato. O HMK
proporciona uma grande satisfação
sonora aos amantes da música que
quase não dispõem de espaço nem de
muitos recursos financeiros. Estas,
portanto, as vantagens maiores do
HMK-20: facilidade de aquisição e
facilidade de instalação dentro de
um aposento pequeno.

Mai.s vantagens

Mas não se encerram aí os pon-
tos dignos de atenção: nele pode ser
feita, com a maior facilidade, qual-
quer gravação, utilizando-se o siste-
ma de cassete. O sintonizador AM
e FM estéreo é também de manejo
muito simples e, ao mesmo tempo,
sumamente sensível.

Outra vantagem: a possibilidade
de combinar o microfone durante a
gravação de fitas cassete, acres-
centando narração à música. E mais

. outra: um mecanismo de parada au-
tomática entra instantaneamente
em ação logo que a fita termina.

São ainda características do
HMK-20: controle automático de
aproveitamento; mecanismo de pa-
rada instantânea; conta-giro com
três algarismos; lâmpada indicadora
do microfone; e lâmpada de ON
(funciona) e REC (grava) do gra-
vador cassete; e elevação automá-
tica do braço toca-discos.

Se você dispõe de bastante espa-
ço em sua casa para fazer aquela ins-
talação, e dinheiro sobrando para ali
colocar um superequipamento, há
evidentemente soluções melhores do
que este conjunto da Sony. Se, po-
rém, o espaço é pouco e seus cruzei-
ros escassos, mas sua vontade de ter
um bom sòm é grande, tome nota
deste modelo da Sony: HMK-20.
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E O PREÇO?
Com 20% de desconto ainda a prazo

AMPUFICADORES
Sansul Au-555-A 90w 15 x 289,00
Sony Ta-88 15 x 173,00

Ta-1055 15 x 272,00
Kenwood Ka-4002 15 x 180,00
Marantz 1030 15 x 250,00

1060 15 X 323,00
AM-FM 4230 Quadrial 15 X 753,00

Revox A-78 15 x 451,00
Nikko AM-FM 15'X 310,00
TURNER AM-FM
Sansul TU-505 15 x 206,00
Kenwood KT-2001 15 x 194,00
Nikko FAM-500 15 x 150,00
Sony ST-B8 15 x 164,00
GRAVADORES TAPEDECK
Akai 4000 DS Rolo 15 x 232,00

GX-370D Reveço 15 X 693,00
Sony TC-352-D 15 X 232,00
GRAVADORES TAPEDECK CASSETE
Akai GXC 36-D 15 x 222,00

" GXC 38-D Dolby ' 15 x 268,00
" GXC 46-D Dolby 15 X 322,00

Sony TC-'134 SD Dolby 15 x 223,00
Tcac A-350 Dolby 15 X 322,00
CAIXAS ACÚSTICAS
James B. Lawsing (J.B.L.)
L-26 Docade 15 X 358.00
Lancor 55 15 x 728,00
Marantz 5G . 

15 
x 192,00

TOCA-DISCOS
Ducal — BSL — Palm
Polivox-Spectro

GEORGE GRECO
Av. N, S. Copacabana, 435 — Grupo 30/

Aberlo alé As 21 horas
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Rádio JB abre
a era do
novo som

(quadrafònico)
É, sem dúvida, uma con-

quista irreversível da tecnologia
o sistema estéreo de quatro ca-
nais — o tetrafônico ou qua-drassònico. Uma rápida audi-
ção convencerá os mais céticos:
òs quatro canais tornam real-
mente os sons das gravaçõesmais reais e naturais do que
qualquer outro processo já lan-
cado no mundo.

Chega-se, com ele, à audi-
ção global. Com o tetrafônico,
sua casa torna-se uma verda-
deira sala de concertos. Melhor
ainda, pois é como se você fi-
casse no centro de um palcocircular, captando todas as
nuanças de sua orquestra pre-ferida ao tocar a música sele-
cionada.

Aqui agora

Mas não estamos falando
em termos de futuro. "Um dia,
o ouvinte brasileiro..." Nada
disso. É aqui e agora. Todo esse
mundo maravilhoso de sons
pode fluir para seu ouvido, hojemesmo através do FM Stereo
da- RÁDIO JORNAL DO BRA-
SIL. Há meses a RÁDIO JOR-

M

NAL DO BRASIL, em suas
transmissões, está testando o
processo Quadrasonic Matricial
S. Q. E ela é totalmente com-
patível com a recepção estéreo
de dois canais.

Um só cuidado para quevocê possa usufruir de uma au-
dição Quadrasonic- Matricial
S. Q.: é preciso incorporar, a
seu sistema de som, um deco-
dificador — ou descodificador,
pois ele descodifica o que foi co-
dificado... — S. Q., colocando-o
entre o sintonizador e os dois
pares de caixas acústicas. Ou
então que o seu receiver seja
tetrafônico — estéreo de qua-tro canais.

Anote o horário: às segun-
das-feiras entre as 20h 30m e
as 22h. Nesse dia e nesse hora-
rio, a RÁDIO JORNAL DO
BRASIL está irradiando um
concerto em Quadrassônico ou
Tetrafônico, além de sequên-
cias musicais dentro de sua
programação normal entre lOh
e 24h. E como é crescente a pro-dução de discos tetrafônicos
S. Q., novos horários em qua-drifonia serão criados opor tu-
namente.

___———-—'""""• ~~**

Quadrassônico chegou para o seu carro
Não há limites para a au-dição tetrafônica. Em seu auto-

móvel você poderá também des-
frutar das vantagens do som
quadrassônico. E' isso mesmo o
que a Evaãin pretende dizer aolançar o slogan: "A era da
quadrifonia chegou para seu
automóvel"...

Esse grupo — que repre-
senta no Brasil a Aiko, Bang &
Olufsen, Mitsubich e Ricoh —
está colocando adaptadores quetransformam o som estéreo de
seu automóvel em um perfeitosom quadrafònico.

E saiba que mesmo que a
transmissão feita pela rádio, ou
a fita usada, sejam apenas es-
tereofônicas, sem âesfrutar áe
uma audição realmente tetra-
fônica, você poderá ter uma
bem melhor qualidade de som
com os adaptadores de qziatro
canais.

Enfim: aos poucos o ho-
mem está corrigindo seu pró-
prio defeito de fabricação: ter
nasciâo com apenas âuas ore-
lhas...

QS, SQ E QUADRADISC

Três esquemas
de gravação em

luta pelo mercado
Trõs sistemas de gravação qua-

drassônica ou tetrafônica estão
sendo usados na gravação de dis-
cos: o QS ida Sansul), o SQ (CBS-
Sony) e o CD-4, Discrete ou Qua-
dradisc, inventado pela Japan Vlc-
tor Company, JVC (Victor). E como
os interesses em jogo pela adesão a
e.ste ou àquele sistema são grandes,
trava-.se, no momento, uma grande
batalha internacional entre todos.

Cada grupo quer atrair para o
seu processo as diversas fábricas de
discos e fitas existentes. Por en-
quanto, quem está levando vanta-
gem c o sitema SQ. A ele já ade-
riram nada menos do que 17 gra-
vadoras. Em segundo lugar está o
sistema QS, com oito. O sistema
do Quadradisc já conta com oito
gravadoras, a começar, natural-
mente pela própria Victor.

Os esquemas
Já gravam pelo processo SQ: a

Ampex, Audio Spectrum, Barnaby,
Capitol, Colúmbia, CMA, Connois-
seur Society, CTI, Epic, CRS, Hal-
cyon, Monument, Owl, Philadel-
phla, Shure, Vanguard e Windfall.
Mais do dobro do que as que gra-
vam pelo sistema QS: ABC, Basf,
Black Janz, Command, Impulse,

Ovation, Project-3 mas series PR4C,
504G, 5049. 5056) e RTV. As sete gra-
vadoras que funcionam dentro do
esquema CD-4 são a RCA, Elektra,
Mobile Fidelity, Nonesuch, VPSX,
Reprise e Warner.

Como vão ficar as coisas? Evl-
cientemente ainda é impossível pre-
ver. Mas não é dificil reconhecer
que o sistema SQ já está levando
uma boa vantagem. Quanto às cli-
ferenças entre os três sistemas não
será fácil explicá-las ao leitor não
familiarizado com a parte técnica.
Adiantaremos .apenas que tanto o
SQ como o QS pertencem ao Siste-
ma Matrix, que obedece ao seguin-
te esquema: grava em quatro ca-
nais, codifica ou processa em dois
e descodifica em quatro. E que pe-
lo sistema Discrete ou Quadridisc
grava-se em quatro canais, pro-
cessa-se em quatro e reproduz-se
em quatro.

Quatro-dois-quatro ou quatro-
quatro-quatro? Esqupma de fute-
boi?

Na verdade, um jogo duro que
grandes companhias internacionais
estão jogando no terreno do som.
Uma luta em que provavelmente
uma delas levará a melhor, mas
em que certamente o audiófilo se-
rá o grande vencedor.
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MÚSICA POPULAR I Tárik de Souza
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Diana Ross será homenageada no festival

NEWPORT 74
TERÁ CARDÁPIO

VARIADO
Mesmo vivendo uma inegável rcssurrei-

ção comercial, o jazz pode dar prejuízos, co-
vio indica o balanço do último Newport Jazz
Festival. Os 56 eventos- realizados, em 1973,
em 13 locais de Nova Iorque, registraram ape-
nas 10 lotações esgotadas. A produção, se-

gundo George Wein, coordenador do Festival,
saiu por iun milhão de dólares c terminou
com 100 mil dólares no vermelho.

Em 1974 — com estréia marcada para 2S
de junho — o Festival deverá gastar apenas
600 míl dólares, em 30 concertos, espalhados
por somente seis localidades (Cafnegie Hall,
Avery Fisher Hall, Roscland Ballroom, Nas-
sau Veterans Memorial Coliseu, Staten Is-
land Ferry e Rádio City Music Hall). A
afluência esperada é de 175 mil pessoas.

O radicalismo da organização vai a pon-
to de anunciar dois meses antes o horário da
estréia: o Newport começará às 71i30m da noi-
te do dia 28, com um tributo a Charlie Par-
ker, dc que participam, entre outros, Billy
Ecksline, Earl. Hines e Dizzi Gillespie. Outros
astros da curta temporada. (10 dias) serão o
sexteto de Teddy Wilson, Eill Evans, Chick
Corea, McCÓy Ty.ier, Herbie Hancock, Jimmy
Smith, Lionèl Hampton, Buddy Rick, Sy OU-
ver, Gary Burton e até atrações nitidamente
comerciais, como Johnny 

'Mathis, Gladys
Knight e Kool and the Gang. Para completar
os apelos a uma platéia menos especializada,

Festival encerra num concerto à meia noite
de 7 de julho no Music Hall, em homenagem
à atriz Diana Ross pelo desempenho como
Billie Holiday, no jilme Lady Sings the Blues.
Segundo os homenageadores, as razões do
prêmio devem-se aos adeptos que a atuação
de Diana teria capturado para a "volta áo
jazz."

O.s- interessados em Uckcts para o New-
port deste ano podem escrever para P.O. Box

169, Ansonia Station, New York, N.Y., ....
10 023.

MEIO-TEKMO
Em geral, os press rcleascs do mercado

musical tentam informar à imprensa de açor-
do com os interesses das gravadoras c seus ar-
listas. Também ocorrem casos (muito raros)
de uma certa objetividade jornalística, dc no-
ticiários detalhados, sem comentários. No en-
tanto, ainda existem os meios-termos, entre os
dois gêneros. i'or exemplo, o último boletim de
"publicidade c promoção" da .gravadora KCA,
do qual selecionei dois tópicos:

Teimosa, dc Antônio Carlos c .loeafi eslá
sendo aproveitada cm Academias dc Judô, pa-
ra o chamado "treino dc reflexo", que consis-
tc num exercício dc relaxamento, durante o
qual 6 tocada a música e no final os alunos
devem dizer quantas vezes foi dita a palavra
teimosa.

João Bosco entrando do rol f.sict dos "poe-
tas malditos" (aspas do original). Nas suas
duas últimas apresentações no TUCA, em São
Paulo, ele cantou Frevo dos Honores,uma dc
suas últimas composições, vestido dc vampiro.

Sem comentários.

APRESENTAR.j
•" Com certeza, ,a volta dos
ferozes Steppenwolf (Lobos
da Estepe), reunidos dois
anos após a extinção do gru-
po, deve-se a uma dupla
frustração de seu líder John
Kay. Quando o hard-rock do
conjunto silenciou, em 1972,
Kay pretendia uma carreira
política, no Partido Demo-
crata; e, após o primeiro fra-
casso, tentou um percurso
individual, gravando dois
Lps solos, o último dos quais
não passou do 1809 lugar das
paradas americanas.

Então, com o acréscimo
do guitarrista Bobby Co-
chran e do baixista George
Biondo (que já estivera com
eles numa primeira tentati-
va de reorganizar o conjun-
to), o Steppenwolf (de nome
inspirado no best seller do
escritor Herman Hesse) vol-
tara a seguir o destino anun-
ciado no sucesso de estréia,
Bom To Be Wild ("Nascido
para Ser Selvagem").

• Tentando reconquistar a
pressão sonora — o oomph
do conjunto, como define
Kay — o Steppenwolf ensaia
febrilmente e já tem quase-
um LP pronto'. Apenas não
será lançado, como os ante-
mores, pela gravadora Du-
riliill; "Nos divergimos, e ho-
je preferimos considerar ex-
tinta a Dunhill." Não é im-
possível, porém, que a gra-
vadora os procure para a re-
conciliação. Afinal, em seis
anos de contrato, o Steppen-
wolf rendeu oito LPs de ouro,
em 11 que eles gravaram; c
suas vendas totais — entre
compactos e LPs, — atingi-
ram 42 milhões dé dólares.

• Dois conjuntos de fama
ilustre nos EUA reúnem-se
de novo, depois de períodos
caóticos, em suas carreiras.
O desaparecido Electric Flag

de sucesso entre 67 e 68
pode reaparecer, sob con-

trato com a Atlantic Re-
cords, ATCO. A notícia, de
sua volta prevê quais seriam
seus componentes: Mike
Bloomfield, Buddy Miles,
Nick Gravenites, Barry Gold-
berg c possivelmente o bai-
xista Jerry Roll Troy.

• O outro grupo — Jefíerson
Airplane — está exatamen-
te em fase de reorganização.
Uma das primeiras bandas
importantes de São Francis-
co, difusora do psicodelismo
e mais recentemente acusa-
da de simpatias pelo nazis-
mo, a Jefíerson estava dis-
persa, atuando sem sequên-
cia. Agora passou a chamar-
se Jefíerson Starship, e con-
servandò alguns de seus in-
tegrantes primitivos, como a
cantora Grace Slick, reapa-
receu há uma semana, na
Academy of Music da Rua
14, em Nova Iorque. Um re-
começo humilde, sem dúvi-
da.

O toque dos LPs
THE POINTER SISTKRS

BLUE THUMB/RGE. Se depen-
desse do Reverendo Pointer. pai
das Pointer Sister.s, hoje elas es-
tariam trabalhando como datilo-
grafas. Ao contrário de outros
exemplos de carreiras búrocráti-
cas lamentavelmente frustradas,
no entanto deve-se saudar a dc-
cisão dessas quatro Irmãs ne-
gras. Seu LP de estréia, que mis-
tura harmoniosamente um calei-
doscópio de influências de gru-
pos vocais (das Andrew Sisters
ao Swingle Singers), é esplendi-
do. Velozes, ágeis e emotivas as
quatro vozes educadas nas igre-
jas dos bairros pobres de Oa-
kland, Califórnia, são capazes de
estontear e envolver, como há
muito não se via ie ouvia) no es-
tagnado reino dos conjuntos vo-
cais. Ben vindas e bem sucedidas!
tAs faixas Yes Wc Can Can e
Wang Dang Doodle sobem ver-
tiginosamente nas paradas).

JAMALCA (20TH CENTUKV
KOX RECORDS/ CID). Ao alis-
tar o pianista Ahmad Jamal en-
tre as grandes promessas do
jazz, ainda aos 14 anos, quando
ele começou profissionalmente, o
falecido Art Tatum podia não es-
tar exagerando. Com sua ma-
estria de pianista, ele dificil-
mente se enganaria em relação a
um novato, mesmo que estivesse

dlan/te de um garoto prodígio. O I
que Art não levou em conta fo-
ram as distorções comerciais cio
mercado. Elas fazem de Ahmed ;
— hoje aos 33 anos — apenas
um pianista comercial, como
tantos outros. Formado na es-
cola exigente da George Hudson '
Orchestra, em tournées desde
!940. depois integrante do grupo
Pour Strings, Ahmed parece
desprezar toda essa bagagem,
neste LP que apropriadamente
utiliza no titulo um irritante
trocadilho com seu sobrenome.
Para o.s que pretendem apenas
dançar displicentemente à ant'-
ga ou cruzar talheres sob um
fundo musical qualquer, minhas
sinceras recomendações a este
di.sco recheado de hits, como
M-a-s-h Theme, .Ghetto Child.
Don't Misunderstand, etc.
DON"T MESS WITH MISTER T.
(CTÍ/TOP TAPE). Outro rotei-
ro ameno para garfadas macias,
este LP do torrencial saxofonista
de jazz Stanley Turrentine. no
entanto, às vezes surpreende pe-
lo equilíbrio entre o grupo de ba-
se lEric Gale, guitarra: Ron
Carter, baixo; Rubens Bassinl,
percussão; o próprio Stanley: o
baterista Idris Muhammad e te-
cladista.s variados). Principal-
mente na radiante Too Blue. o LP
dá idéia do que poderia ter sido.

não estivesse sujeito às insondá-
veis influências de Mr. T. e ou-
tros super-heróis do hit-parade.

SPECTRUM (ATCO/CONTI-
NÈNTAL); Segundo o próprio
Billy Cobham, baterista-solo des-
te LP, Spectruni teria sido a cau-
sa do encerramento da Mahavl-
shnu Orchestra, oposta a tais ar-
roubos de Individualidade cria-
dora. Mas valeu a pena, pelo me-
nos para Cobham. Jazzista de
tantas gravações sólidas. Billy
prendia-se a uma marcação mo-
iiótona na Mahavishnu, capaz de
slbüá-lò como um medíocre fun-
cionário de seu instrumento. Em
Spectruni ele se vinga larga-
mente desses limites, fazendo es-
timulantes contra-ritmos por to-
do o disco, forrando solos agudos
do flautista e saxofonista Joe
Farrell. Às vezes até excede-se
em entusiasmo, fazendo o disco
ingressar naquela faixa do.s LPs
para bateristas frustrados, do ti-
po quanto mais massacre das
caixas melhor. A maior parte
das faixas, no entanto, tem óti-

| mos momentos, sensivelmente
mais entusia.smant.es que os do
pretenso filósofo Billy Cobham.

j que define com uma frase ma
I contracapa) o titulo do LP: "O

| que é a vida senão um espectro.
í e o que é a música, senão a pró-
; pria vida?". Argh!
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Adiada cm definitivo a tournée do grupo
Pink Floyd ao Brasil. No entanto, a L. S.

Productions, a mesma que trouxe Alice Cooper,

já reservou datas em agosto, para a vinda

do Deep Purple, faltando apenas as

assinaturas dos empresários nacionais.

O intrincado processo dos últimos

pagamentos da temporada de Alice Cooper

começa a encerrar-se amanhã, com a

chegada ao Brasil de Dave Fitzpatrick,

advogado da l. S. Productions. Ele vem

liquidar as contas que ainda restam de sua

empresa com a de Marcos Lázaro.

Pazes feitas, depois de^algum tempo de

incompatibilidade, agora os empresários

Guilherme Araújo e Marcos Lázaro são aliados

poderosos. O selo da nova coligação deverá

ser caro e marcante. Enquanto Gal Costa

(empresada de Guilherme) cumpre um circuito

universitário no interior de São Paulo, sob

os cuidados de Marcos Lázaro, Guilherme

Araújo partiu, com a chamada carta branca

internacional do colega, para importantes

contratações na Inglaterra. Em Londres desde

quinta-feira, hospedado no Hotel Portobello,

seu preferido, Guilherme teria ido para uma

missão fulgurante, mas não muito dificil

de desvendar. Tendo embarcado dias após

Arnaldo, baixista da Bolha e amigo pessoal

do guitarrista Mick Taylor (que se hospedou

na sua casa, no Brasil, meses atrás) e do

manager Peter Rudge, ambos ligados a um

mesmo grupo inglês, fica extremamente

simples matar a charada. Com a desistência

de Oscar Ornstein, a dupla Lázaro-Araújo foi

tentar contratar nada mais nada menos que
— senhoras o senhores — os Rolling Stones!

OS BAIANOS
EM CIFRAS

Já no Rio. desde quarta-feira. Caetano prepa-
ra-sc para começar sua temporada carioca (a ser
iniciada num espetáculo em Niterói» após um lu-
cro de CrS 18 506.38 para um bordereaux liquido
i menos o preço do teatro e o recolhido pela arre-
cadadora de direitos autorais) db CrS 71004,70, em
sete dias de apresentações no Teatro Vila Velha,
de Salvador.

A temporada baiana dos superídolos Gal, Gil
e Caetano, aliás, teve um superávit apesar de ai-
guns dos novos astros lançados pelos baianos, co-
mo Luís Melodia, terem registrado deficits de ar-
recadaoão. Jorge Mautner, pelo contrário, deu lu-
cro (recebeu CrS 5 295,50 por dois fins de semana,
no Teatro Vila Velha) e é a grande esperança de
revelação musical do empresário Guilherme Araii-
io. De resto, a sua GAPA (Guilherme Araíijo Pro-
dúções Artísticas) não ganhou pouco nas recentes
temporadas de seus artistas, apesar de alguns ba-
lanços acusarem grandes deficits, como o de Raul
SeixáS no Teat<ro Tereza Raquel, no ano passado.
Entre despesas com preparação (ò teatro ficou alu-
gado a seco, várias semanas, enquanto se formava
um conjunto para acompanhar o astro) e com o
próprio shoir. Raul ficou devendo CrS 48 100,60. A
GAPA, no entanto, retira sua participação antes
do cálculo do prejuízo, como se pode notar nos ba-
lanços das últimas temporadas de Caetano Veloso
e Gilberto Gil, reproduzidas abaixo:

Caetano Veloso, Teatro Vila Velha
(500 lugares) — temporada do 7 dias

Bordcraux liquido: CrS 71.064,70.
Produção: CrS 10 464,73.
TNPS: CrS 5 734,00.
Outras despesas: CrS 25 198.73.
Liquido a ser realizado: CrS 46 465.57.
Caetano (que divide meio a meio seu lucro com

o.s músicos i: 40%: CrS 18 506.38.
Músicos — 40%: CrS 18 580,38.
GAPA — 20% : CrS 9 293,19.

Gilberto Gil, Teatro Vila
•Velha, temporada de 10 dias

Bordcraux líquido: Cr$ 78 809,50.
Produção: CrS 10 886,89.
INPS: CrS 6 309.16.
Som: CrS 2 500.00.
Músiccfc: CrS 16 000,00*
GAPA: CrS 15 748,00.
Gilberto Gil: CrS 27 420,00.
Imposto dc Renda: CrS 2 193,00. '

Gil, liquido: CrS 25 226,43.

MÚSICA Ronaldo Miranda

DOIS QUARTETOS
E UMA S/NEÒNJCA

¦:!:¦•¦:

Integrado por Moysés Mandol, Váloilca Hadclich d'-
Ferreira, Joltann Sthouermann o Guer-a Vicente, o
Quarteto de Cordas dn UnB se apresenta sábado,

às 16,30 horas, na Escola de Música

Os recitais do Pro-Arte Quurtet da Universidade de
Wisconsin e cio Quarteto de Cordps da Universidade de
Brasilia despontam como as melhores inclinações desta sé-
mana, em que também se de=tacam um concerto da Or-
qüèsfcrá Sinfônica Brasileira tHaéndel, Bach o Besthovem,
um recital da pianista Ana St?lla Schie e uma apresenta-
cão do Coniunto Roberto de Resina, inaugurando sexta-
feira, ãs 18 horas, a Série Vesperal da Sala Cecília Meireles.

No Municipal, prossegue até o dia 8, a temporada cio
Royal Winnipeg Ballet, do Canadá.

OS QUARTETOS
Inaugurando a temporada musical dn V.I74 do Insli-

lula Cultural Brasil-Alemanha. o Quarteto dc Cordas da
Universidade dc Brasilia locará sábado, às 16.30 horas, na
Escola de Música da UFRJ 'Rua do Passeio 98'. com en-
trada franca, apresentando exclusivamente obras brasi-
leiras contemporâneas: Sedimentos, de Lindembarguc
Cardoso: Livro Sonoro, rie Almeida Prado: Síndrome, de
Fernando Cerqueiru; e Convergência, de Ernst Widmer.-

As quatro peças participaram do 1 Concurso Nacio-
nal de Composição, que os Institutos Goelhe do Brasil
promoveram ano passudo. cm colaboração com a Socic-
dade Brasileira dc Música Contemporânea. Convergência
e Livro Sonoro obtiveram respectivamente o 1." e o 2.°
prêmio.

Com apenas dois anos de existência, o Quarteto de
Cordas- da UnB vem realizando uma carreira promissora,
tendo sido eleito pela Associação Paulista de Críticos de
Arte "o melhor conjunto instrumental de 1973". Seus com-
ponentes Itodos professores da UnB) são Moysés Mandei
H.° violino). Valeska Hadelich de Ferreira <2.° violinoi,
Johann Scheuermann /violai e Guerra Vicente (vio-
loncelo).

» * *
O Pro Arte Quartet se apresenta quarta-feira, ás 21

horas, na Sala Cecília Meireles, num concerto em convê-
nio com o Instituto Brasil-Estados Unidos. O programa
será constituído pelo Quarteto K. 575, em Ré Maior, de
Mozart: Quarteto N.° 6, de Bartok: e Quarteto Op. 51 N.° 1,
de Brahms.

Fundado na Bélgica em 1912, o Pro Arte Quartet trans-
feriu-se para os Estados Unidos em 1920, quando, numa
iniciativa pioneira, a Universidade de Wisconsin convidou
o conjunto de cordas para lá se estabelecer como quarteto
residente. Aceitando o convite, o Pro Arte Quartet penna-
nece em Wisconsin até os dias de hoje, mudando seus com-
ponentes, mas sempre realizando um intenso trabalho di-
cUUico paralelamente às apresentações pplos EUA e
exterior.' O conjunto é atualmente formado por Norma Paulu
(1.9 violino), John Mc Leod <2." violino), Richard Blum
(viola) e Lowell Creitz I violoncelo i.

* # •

CONCERTO DA OSB
Terça-feira, às 21 horas, a Orquestra Sinfônica Brasi-

leira realiza o seu primeiro concerto deste ano da Série
Saiu Cecília Meireles, apresentando o seguinte programa:
Concerto' Grosso Op. 6 N.° 12, de Haendcl: Concerto para
Dois Pianos c Orquestra, em Dó Menor, rie Bach: e a Sin-
fouia N.° 3. de Beethoven. O regente será John Neschling
e os solistas Caio Pagano e Gilberto Tinetti. Este realizou
na Sala Cecilia Meireles, ao final do ano passado, uma
versão bastante categorizada dos Concertos de Bach para.
piano e orquestra dc cordas.

* * *
SÉRIE VESPERAL

"Fuja do rush ouvindo música". Este é o slogan cria-
do pela Sala Cecilia Meireles para a Série Vesperal, que
se propõe a criar no público carioca o hábito de ouvir mú-
sica á saída do trabalho, hábito este bastante difundido
nos países europeus, onde os concertos vesperáis têm sem-
pre grande receptividade.

Com ingressos a preços populares, as apresentações da
série serão realizadas às terças e sextas-feiras, às 18 horas,
contando com artistas de renome, nacionais e estrangeiros.

Telefone p/222-2316
e faça uma
assinatura

do
JORNAL DO BRASIL

W)Jjrllortinas prontas
COMPRE DIRETAMENTE NA FÁBRICA

Canhamo Tergal e Rendào 3,00x3,00 450,
Linho e Ramy 1/ os desenhos 55o,
Tafetá de algodão e Gorgorâo liso 1/ as cores 580,
Tafetá de algodão bordado v/ desenhos 750,
Shantung misto 850,

OFERTA ESPECIAL:
Trilho e colocação GRÁTIS

Tecidos e tudo mais para decorações,
Faça uma visita o comptove ou chamo um ropre-
senlante pelo Tel.: 258-4876.

Rua Barão de Mesquita, n.° 572
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ARTES PLÁSTICAS Walmir Ayala

Gravura áe Artur Luiz Pi::a

ai rara dc
Artur Luh Èisa

A itít

Dia fl. às 21 horas, a Gale-
ria Vernissage (Rua Hilário cie
Gouveia. 57-A) inaugura indi-
vidual de gravuras de Artur

Luiz Piza, há vários anos radi-
cado em Paris c hoje tido pela
crítica internacional como um
dos maiores expoentes de seu
meio expressivo. A mostra da
Vernissage constitui uma ho-
menagem ao artista, que pou-
cas vezes tem se apresentado
individualmente no Brasil, des-
dc que se radicou na Europa.

De Piza serão expostas
gravuras de tiragens mais rc-

cent.es, estando a apresentação
no catálogo a cargo de José
Roberto Teixeira Leite e do li-
tular desta coluna. Consta
também do catálogo um trecho
extraído do longo estudo dedi-
cado à obra de Piza, leito pelo
crítico trances Lévêque, publi-
cado na revista Cimaisè em fins
de 1973.

Esta exposição constitui,
sem dúvida, um dos grandes
acontecimentos do ano cultural
do Rio de Janeiro, especifica-
mente no setor das artes piás-
ticas.

0 bom imenuismo
\_.'

Terça-feira, às 21 horas, a R"al
Galeria de Arte. iRita Visconde de
Pirajá. 1681 inaugura individual da
pintora ingênua Mirian. A apre-
sentaçâo é de Geraldo Edson dr*
Andrade:"Tematicamente da continua
ligada ii mesma fascinante icohq-
grafia da alma do povo: seus sari-
tos de devoção, as brincadeiras in-
fantis. a vida circense, os passistas
das escolas de samba e. ultima-
ment*.*. uma leve c irônica critica
ao abordar idolqs populares do
país."

Mirian mostra-se. em sua pin-
tura, dona de uma linguagem mui-
to definida. Suas figuras obedecem
a um espontâneo e vigoroso rumo
de desenho. A candura dc seus
personagens, envoltos na alegria de
uma cor aberta, repercutem a
imagetica da pintura çusqüenha
fundida a detalhes que se insere-
vem na iconografia da arle popu-
lar do Nordeste. Assim, o melhor
da pintura primitiva sul-amcrica-
na ia importante escola de Cuzcoi
foi absorvido instintivamente com
a força do*; símbolos primitivos do
sertão, resultando numa análise

I ^-f fiP,'síS&i ;
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_-,,,._.,„.. ., Jimimm.~
Pintura de Mirian na Real

msâmL..,
inteligente e forte destas Inflüên-
cias subjacentes ao artista dos tró-
picos.

O ingenuismo de Marian. no
caso ó um aparente lazer artístico,
¦obre a contumaz análise do ar-
tista no seu tempo, esta fatalidade
a que não escapam o.s melhores e
mais sensíveis.

Dome cm Marte
A Galeria Marte 21 inaugura

dia 8 uma individual de pintura de
José de Dome. Vernissage às 21 ho-
ras, Rua Farme dc Amoedo, 76, sq-
breloja. A apresentação é do cri-
tico Flávio de Aquino:

"No ponto a que chegou, sua
arte domina perfeitamente os espa-
ços e as cores por este encobertas
ou que transbordam, sem eliminar
o sentido monumental da composl-
ção."

José de Dome, um dos mais im-
portantes colorlstas brasileiros, rea-
firma a categoria da pintura em
seus momentos mais genuínos e ge-
nerosos. Louve-se esta data de uma
programação e a nova feição do ca-
tálogo, bastante eficiente na comu-
nicação prévia do que um artista
pode oferecer ao prazer visual na
sala de exposições.

Quatro fotógrafos
A Photo Galeria promove a par-

tir do dia 7, às 21 horas, unia cx-
posição de fotografias dc quatro
de seus associados. O local será a
Galeria Celina que, durante o ano
em curso, será espaço de exposi-
ções da nova associação de foto-
grafos.

Os expositores desta mostra
são: Roger Bestcr (editor dc foto-
grafia do Studio de Realidade),
Pedro Barbosa Teixeira, Walter
Firmo (contratado da Editora
Abril), Carlos Peixoto dc Castro.
Endereço da Galeria Celina: Rua
Teixeira dc Melo. 37. Praça Gene-
ral Osório.

Na mesma ocasião a Celina In-
dústria e Comércio do Mobiliário
Ltda. estará lançando sua nova li-
nha dc mobiliário de escritório,
além de marcar com esta data o
início dc um diálogo mais agressi-
vo c franco com os profissionais da
•arquitetura e decoração brasileiras.

••••••••••«••

O professor Olimo Gomes P. Coelho

inaugura dia 8, às 16h30m, uni curso Pano-

rama da Arquitetura Brasileira, patrocinado

pela Associação dos Amigos do Museu da

Cidade. Local: Instituto dc Belas-Artes, Rua

Jardim Botânico, 414. Inscrições na Secretaria

do IBA ou pelo telefone 247-0359.

• • •

A Intarte inaugura em São Paulo, no

próximo dia ., uma coletiva dc serigrafias de

40 .i..h.a* japoneses con.empcr.meos. A ex-

posição tem o significativo nome de Cosmos.

Local da mostra: Museu do Arle Contempo-

ranea da Universidade de São Paulo, Parque

do Ibirapuera,

• ••

Thereza Brunnet inaugura dia 8 inclivi-

dual de pintura na Galeria da AMI, em Be-

lo Horizonte. Apresentação do critico llumi-

nense Carlos Roberto Maciel Levy.

O presidente da Associação Brasileira dc

Críticos de Arle, professor Simeão leal, con-

voca todos os associados para uma reunião

a realizar-se dia 8, às 15 horas, na, Escola de

Comunicação (Av. Pasteur, Urca), quando serão

tratados assuntos referentes » próxima Bie.

nal Internacional do São Paulo e à Bienal

Nacional. Nessa ocasião, serão indicados os

trõs nomes dos críticos do Rio dc Janeiro

que integrarão a assessoria técnica aos as-

suntos alincnlcs à regulamentação e orga-

nização-das próximas Bienais.

Augusto Rodrigues: nova fase

0 trivial e o insólito
Auguèto Rodrigues, cuja grande

obra continua sendo o trabalho
de criação e expansão das escoli-
nhas de arte brasileiras, alem da
constante vigilância sobre a peda-
gogla especifica deste trabalho,
volta a expor no Rio de Janeiro.
Desta véz no Grupo B (Rua das
Palmeiras. 19);

Sua última mostra na Galeria
Quad-unte apresentava pouco do
muito que se espera deste artista
consciente é laborioso. Agora ele
aparece com a proposta de "supe-
rar tudo c que fez antes, em bus-
ca de uma forma diferente, embo-

ra na essência continue o mesmo".
Ao lado de 20 desenhos e 15 pintu-
ras, Augusto Rodrigues mostrará
objetos de poliéster, nos quais, se-
gundo ele, "põe 

j coisas triviais
numa forma Insólita, em busca de
uma nova expressão".

Entre os prêmios Importantes
da carreira de Augusto Rodrigues
estão o Prêmio dc Viagem ao Ex-
terior do Salão Nacional de Arte
Moderna H953t e o Golfinho dc
Ouro do Museu da Imagem e do
Som U972K Vernissage da exposi-
çâo de Augusto Rodrigues dia 9,
âs 21 horas.

lone Saldanha acaba do ingressar no

inundo mágico e raro da arte infantil. Escre-

veu e ilustrou o IWro Xurrila, para crianças,

que a Record Cultural editou em co-cdiqão

com o Instituto Nacional do Livro. A obra

é importante pela simplicidade e adequação

de linguagem, sobretudo pelos lindos dose-

nhos que merecerão um comentário à parle.

• ••

Uma escultura em madeira de 114 cen-

timetroj representando Nossa Senhora do Lei-

te, _ • Poça do Mês, que ficará em maio no

saguão do Museu Nacional do Belas-Artes

(Av. Rio Branco, 199). A peça do século XVIII

acaba de ser adquirida pelo MNBA.

O Museu dá Cidade inaugurou ontem

uma exposição da pintora primilivisla Lour-

dos Guanabara, focalizando aspectos típicos

da cultura popular do Piau!.

Amanhã, a Galeria da Bahia inaugura

uma coletiva dc serigrafias de Di Cavalcanti,

Tarsila do Amaral, Aldomir Martins, Zaluar,

Dianira, entro outros. Endereço da Galeria:

Rua Francisco Otaviano, 67.

A Galeria do IBEU inaugura dia 9 uma

coletiva com quatro artistas que conquistaram

o prêmio do viagem no Salão Nacional de

Arte Moderna de 1973. Sâo elos Pindaro Cas-

leio Branco, José Tarcísio, Haroldo Barroso

e Júlio Vieira,

)•«••••••

OS FILMES DA TV Ronald F. Monteiro
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WÊmymm~Huqh Marlowe', Anne Baxter, Gary Merrill e Betie Davis em
A Malvada (sexta, canal 6, 23h30m).

na "A Malvada'''
dominando o panorama
Reto

O diretor Joseph __'. Manklewlcz conta
com dois filmes — em reapresentação — que
.se impõem sem dificuldades na programação
cinematográfica dos próximos cinco dias: a co-
média dramática A Malvada n a comédia sen-
timental O Fantasma Apaixonado, esta última
ausente há alguns anos da tela pequena da TV.

¦ Outro espetáculo curioso é o inglês Na So-
lidão da Noite ~ coletânea de episódios de
mistério -ealizada a quatro em 1945 e conten-
do o clássico esquete do brasileiro Alberto Ca-
valcaritt sobre a.s estranhas relações entre um

1 ventriloquo 1 Michael Redgrave 1 e seu boneco.
Ainda na faixa do mistério — bem mais carre-
gado de horror externo — situa-se A Mosca
da Cabeça Branca, exibido há menos de um
ano.

As recomendações param por ai. Entretan-
to. poderão ainda justificar a atenção do teles-
pectador: Um Jogador Romântico — aventura
humorística a cores, com Warren Beatty e Su-
sannah York'. Flor dos Meus Olhos —¦ come-
dia .sentimental de Frank Capra, que lançou
Barbara Stanwyck há 44 anos: Suave É a Noi-
te — melodrama indigno do original de Fltz-
gerald. porém realizado com algum apuro

1 faltam, todavia, as cores originais): Telas Va-
•/.ias _ melodrama italiano, com Catherine
Spaak e Bette Davis; Uma Voz nas Sombras

espetáculo açucarado, endereçado aos cho-
rões: Meu Coração Canta — exclusivamente
para os fãs de Susan Hayward e da voz de
Jane Frcman: Uma Sombra cm Nossas Vidas
-- melodrama convencional, mas eficaz.

Cario encabeçam o elenco de Quando um lio-
mem ê Homem, western humorístico sem tu-
tano, orientado pelo impessoal e frouxo An-
da*w McLaglen. Linda Saunders é a protago-
nista de Mara das Selvas, modesta produção
americana inédita nos cinemas, cujo enredo
trata dc uma garota criada entre lobos, se-
gundo as fórmulas tradicionais de Hollywood.
Horários o canais: Mara chs Selva* (15h - 4j; Quando Um

Homem é Homem (21h 15m - 13); A Mosca da Cabeça

Bronca (24h - 4); A Morada da Sexta Felicidade (24h - 6).

(Juiutu-IVira

Segunda-feira

Jack Smight c o responsável pela agillda-
de descontríada de Um Jogador Romântico,
espetáculo inconseqüente e agradável, onde
Warren Beatty surge como um esperto ladrão
e Susannah York como sua mais esperta ain-
da namorada.

O veterano Henry King transforma o
Suave É a Noite de Scott Fitzgerald. em opu-
lento melodrama dc rápida -deglutição, assim
como já o fizera com Hemingway em E Agora
Brilha o Sol. Jason Robards e Jennifer Jones
estrelam.

Watusi, o Gigante Africano é aventura
metro-coloiida sem sal.

Horários c canais: Watusi, o Gigante Africano (15h — 4);

Um Jogador Romântico (24h — 4); Suave _ a Noite (24h
- 6).

Na Solidão da Noite, filme inglês de mis-
tório. em episódios, transformou-se num cias-

'sico.-Poi 
produzido em 1945 por Michael Bai-

con e dirigido por Alberto Cavalcanti, Robert
Harrier. Charles Crichton e Basil Dcarden. A
faina foi bastante abalada pelo tempo, que
náo chegou, porém, a mediocrizar o espetáculo,
ainda hoje atraente. Michael Redgrave. Googie
Withérs, Roland Culvcr e Sally Ann Howes são
os mais conhecidos do elenco.

O resto da programação chafurda no cor-
rlquelro. O drama inglês de suspense Torren-
tes dc Medo. com Howard Keel e AnneHcwy-
woocl. tem alguns momentos de tensão bem
elaborados: Meu Coração Canta, biografia
vulgar da cantora Jane Froman, tem sua voz
e a presença de Susan Hayward: Há um Gato
cm Minha Vida, comédia esportiva, tem um
íelino-ma.scote. Ray Millaiid e Jan Sterling.
Em contra-partida. o abominável negro-dc-
alma-branca Sidney Poitier estrela dois melo-
dramas obviamente lacrimogêneos: Uma Voz
nas Sombras — em ambiente de freiras emi-
gradas — parcialmente redimido pelo relato
sinceramente ingênuo, e Quando Só o Coração
Vê, ridículo e falso tratamento do racismo
americano.
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Barbara Stanwyck, em seu lançamento
como estrela, no longínquo 1930, surge em Flor
dos Meus Sonhos como uma modelo espeita
que tenta seduzir um pintor milionário iRalph
Graves)* a comédia sentimental, reita poi
Frank Capra. funciona pelo menos como curió-
sidade. Sophia Loren c Anthony Perkins con-
crétizam o suspense no 32 anos mais novo Uma
Sombra em Nossas Vidas, sob as ordens de
Anatole l.itvak: o clichê é a tônica, porem
exercitado com tarimba.

Feita em Paris é comédia pretensamente
sofisticada, que consegue ser elegante nos fi:
gürinòs e nas decorações — a cores — mas so
funciona quando se ocupa de Ann Margret,
porque no resto é um descalabro; Lotus Jour-
dan Richard Crenna c Chad Everett sao os
lioniens da estrela. O Primeiro Ato e biografia
romanceada do escritor teatral Moss Hart;
George Hamilton é o amorfo protagonista;
George Segai, Jason Robards Jr.. Eli Wallach
e Sam Levene equilibram o nivel interpreta-
tivo, mas não compensam o espetáculo. O
Último Cavalheiro, com George Arllss, é ana-
cronismo a evitar.

Horários o canais: O Úllimo Cavalheiro (15h - 4); Uma

Sombra em Nossas Vidos (21 li - 13); Feita em Paris (22h

30m - 6); flor dos Meus Sonhos; (23h - 4); O Primeiro

Aato (lh - 4).

Michael Redgrave na seqüência
do ventriloquo de Na Solidão

da Noite (Quinta, canal 4, 23h)

Horários e canais: Há Um Gato em Minha Vida (15h - 4);

Meu Coração Canta (22h 30m - 6); Uma Vo. Nas Som-

bras (22h35m - 13): Na Solidão da Noite (23h - 4); Tor-

rentes de Modo (0h 30m - 6): Quando Só o Coração Ve

(lh-4).

Sexia-feira

Oüartá-feira

Reaparece A Mosca da Cabeça Branca,
curioso horror contemporâneo sobre a infe-
liz experiência de um cientista (Al Hcdison)
em transportar corpos através da desintegra-
ção molecular.

Ingrid Bergman surge elicientemente
como iima missionária na China dos anos 30,
no tedioso c demoradissimo i'2h 30mi A Mo-
rada da Sexta Felicidade, dirigido por Mark
Robson. John VVayiie, 0'Hara e Yvonno De

Retorna o superpremiado A Malvada, com
Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders. Ce-
leste Holm. Hugh Marlowe. Gary Merrill e I
Thelma Ritter, todos magníficos. Trata-se ae
comédia sardônica sobre o.s bastidores da
Broadwav. glorificação do diretor Joseph L.
Mankiew'icz. que também comparece, hoje,
com o anterior O Fantasma Apaixonado, sim-
pática comédia sentimental que aborda o ro-
mance de uma viúva com um fantasma iGene
Tiernev, Rex Harrison i c que muitos anos de-
pois transformou-se em popular série dc TV.

Horst Buchholz é o protagonista de Telas
Vazias, melodrama de fossas existenciais. O
elenco feminino é exemplar: Catherine Spaak,
Bette Davis, Isa Miranda, Lea Padovam, Da-
nlela Rocca; no entanto, somente Bette tem
alguma chance com seu personagem. E o es-
petáculo — partindo de Alberto Moravia --
é afinal, submetido aos clichês do gênero.
Quem dirige é o italiano Damiano DamUuil.

O Preco da Ambição, com James Fran-
ciscus é melodrama contendo critica social e
humor para iludir os incautos. Onde Se Atira
Alais é contrafação de western a italiana, ex-
piorando o nunca exaurido assunto do Romeu
c Julieta de Shakespeare. O Rei c Eu c super-
musical de infindável maugosto e monótona
narração cinematográfica.

Horários o canais: O Rei o Eu (15h —

Apaixonado (21 h - 13); Tolas Vazias (23li

(23h 30m - 6); Ond
da Ambição (lh — 4).

4); O FanUismn
— 4), A Malvada

So Atira Mais (241. - 13); O Prejo
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O Gjrbto Tosliio, de Nagisa Oshima

GAROTO TOSHIO, realiza-

çao jaooncsa dc Nagisa Oshi-
ma. destaca-se entre os pro-
gramas que serão lançados
amanhã. Pelo justo prestígio

de Oshima (O Túmulo do Sol; A Cen-

mònia), nodc-se esperar inclusive que se

inscreva entre os lançamentos mais in-

teressantes da temporada. .
O Grande Seqüestro, do inglês Fe-

ter Collinson. trilha uma fórmula fácil
de espionagem. Há três filmes brasilei-
ros: Amante Muito Louca; Os Primeiros
Momentos; Obsessão Maldita. Este so

está relacionado iunto aos outros dois

por nacionalidade, já que se insere na

Ixècíável tradição de Nua e Atrevida (do
mesmo produtor). Amante Muito Louca,
tom a excelente Teresa Raquel a frente
ío elenco, c produção da respeitável Les-
fcpc (responsável por Marcelo Zona Sul
e André a Cara e a Coragem) e assinala a
Citréia de Denoy de Oliveira na direção.
0; Primeiros Momentos é o terceiro lon-

gi-metragem de Pedro Camargo, que fez
antes O Estranho Triângulo e Eu Tran-
so.. Ela Transa.

Mais duas estréias: O Crime das
Gnnjas Queimadas, produção francesa
con Alain Delon c Simone Signoret; e
Fuja da Ilha do Diabo, filme americano
realizado no México.

Continuarão em cartaz, entre ou-
tros, American Graffiti/ Loucura de Ve-
rão; Golpe de Mestre; O Descarte; Os
Cavalos de Fogo: Cantando na Chuva,
No Hotel da Fuzarca; Viagens com Mi-
nha Tia.
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Teresa Rachel: Amante Muito Louca
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(D Na Baciescênciü, a secraçãodas
q!ãntiuias sebáceas aumenta.
Resuiiado: PELE OLEOSA.
OBSTRUÇÃO DOS POROS.

. .los poros obstruídos pelo ex-
H 1 casso de setteção, surgem®
1

Stridex

CRAVOS E ESPINHAS

Corno afaiam a pane mais vis!-
vel do coipo, que i o rosio,
chegam a causar
COMPLEXOS E INIBIÇÕES

Tiaiamsníos antiquados — lo-
ções que queimam e pomadas
que aumentam,ainda mais a
oleosidade da paio — sSo
FALSAS SOLUÇÕES

pó um produlo científico a
Poder™
RESOLVE O PROBLEMA

42 esponjas individuais: você usa
e joga fora. Seca as espinhas sem
lambuzar o tosto. Deixa invisível

jelicuia antibacteriana. Dá uma
agradável sensação refrescartte.
Você pode sair logo após usar.

^fl R ffimML^^ lançamento
-^fl^b ^^ft-^V Wjjf^p sensacional da

flf ^BVK^^ Virgínia - Ana Selva -

^^^^^^P^^ historia de uma menina levada,
^^H^^ numa fazenda do interior que

vai fascinar as meninas (dos 9 aos 14 anos).

I ANA SELVA |
Virgínia Lefèvre 1

Uiiia demonstração chpcan-
te da pobreza cultural da pro-
gramacão oferecida ao nosso pú-
blico é'o fato de O Garoto Tos-
hio (Shonen), de 1969, O Túmu-
lo do Sol. e Juventude 'Desen-

freada (Conto Cruel da Juventu-
de, no original) constituírem to-
do o Nagisa Oshima lançado no
BrSslü No entanto, o currículo
deste cineasta ise contarmos
três roteiros filmados por outros
diretores e suas realizações para
TVi já alcançava cm 1971 um
total de 47 filmes o ele é con-
siderado no Japão e no exterior
uma das figuras mais interes-
santes do cinema que se pro-
duziii em seu país nos últimos
15 anos.

Baseado em um episódio
real, O Garoto Toshio aborda a
existência de uma familia qua
ganha a vida como vitima de
acidentes simulados. Geralmente
se atiram ã frente de automó-
veis de luxo. cujos motoristas
pagam os alegados danos sem
pestanejar, a fim de evitar pro-
biemas -om a polícia. Ao fazer
10 an*. „ Toshio. obedientemente,
acaU os ensinamentos dos pais
e em pouco tempo se torna um
perito. Apesar de "ter usado uma
concepção objetiva" — disse Os-
hima — "fiz esse filme como
uma prece, simbolizada pela lá-
grima final do garoto — uma
prece por todos os seres huma-
nos que têm necessidade de vi-
ver de maneira semelhante."

Gene Moskowicz (um dos
críticos de Variety) viu nesse fil-
me "profunda reflexão sobre a
vida e a juventude", que, "dis-

tanciando-se do sentimentalismo
e excessos emocionais", compõe
um "mosaico sobre a vida de uma
família errante, sustentado por
uma qualidade real e simbólica
ao mesmo tempo." Donald Ri-
chie (em 19691 considerou O
Garoto Toshio "a melhor obra
de Oshima até agora." Tom Mil-
ne (The Observei-) escreveu:
"Estranho, belo e horripilante, é
sem dúvida obra de diretor dc
primeira categoria, dos mais
importantes que o cinema japo-
nês tem revelado em muitos
anos." Oshima é respeitado pela
crítica brasileira desde o barro-
co, indignado e cruel O Túmulo
do Sol, que muitos não tiveram
oportunidade de ver devido as
péssimas condições do lança-
mento.

Tet-suo Abe. interprete de
Toshio, foi encontrado pelo ci-
neasta em um orfanato. Fumio
Watanabe, que interpreta o pai.
trabalhou em quase todos os. fil-
mes de Oshima, colaborando
criativamente nas produções da
Sozosha, empresa da qual o ci-
neasta é associado. Akiko Koya-
ma, que atua como a mãe de
Toshio, está casada há 14 anos
com Oshima e participou de al-
guns de seus filmes.

O roteiro foi escrito por Tsu-
tomu Tamura. Produção Sozos-
ha/A.T.G., em cores e formato
Cinemascope. Distribuição: Ci-
nema-1.
• Amanhã: Clnema-1, somente
às 1811, 20h c 22h. (18 anos).

"Amante Muito Louca"

gia. Foi um dos fundadores do
Grupo Opinião.

Elenco: Teresa Raquel,
Cláudio Correia c Castro, Stepan
Nercessian, Beatriz Veiga, Jó
Soares teste cm participação es-
pecialt, Marisa Sommer, Mário
Petraglia, Danilo Augusto, Car-
valhinho e outros. Argumento,
roteiro e diálogos: Fernanda
Ferraz e Denoy de Oliveira. Pro-
dutor executivo: Xavier de Oli-
veira. Produtor: Lestepe. Produ-
tores associados: J. B. Produções
c Indeliber Filmes. Distribuição:
Jarbas Barbosa.
• Amanhã: Vitória, Veneza,
Condor-Largo do Machado, Con-
dór-Copacabana, Pirajá, Cario-
ca, Santa Alice, Madureira-1.
(18 áriòsl,

"Os Primeiros
Momentos"

StrkJex
RESULTADOS EM 5 DIAS

Aos professores da 3.a série em diante oferece-
mos 1 exemplar GRÁTIS, em nossas lojas, me-
diante apresentação da carteira de professor.

CPI. ÕCf DC OURO
LOJAS RIO

SEDE:

Editora Tecnoprint S. A.

Rua Santa Clara, 33 D - Copacabana
Av. Rio Branco, 156, Loja 4 - Centro
Rua Dias da Cruz, 188, Loja 103 - Méier

Rua Nova Jerusalém, 345 - Bonsucesso

Conquistando o prêmio de
melhor direção no Segundo Fes-
tival do Cinema Brasileiro, Gra-
mado (RS), Denoy de Oliveira
surpreendeu o júri e críticos pre-
sentes. Se esteve longe de agra-
dar a todos, provocou (e certa-
mente continuará a fazê-lo em
sua carreira de exibição) dis-
cussões salutares. "Desde a apre-
sentação percebe-se que «stamos
diante de um diretor estreante
que sabe o que quer", escreveu
o crítico Décio Presser. De fato,
com esse relato do choque pro-
duzido pela aproximação ia
princípio camuflada) entre inte-
grantes de uma família da classe
média carioca e uma vedeta do
teatro rebolado, Denoy de Oli-
veira demonstra que não se de-
cidiu a fazer cinema para repe-
tir estilos alheios e fórmulas ja
testadas. Depois dos prêmios (in-
clusive Gramado premiou tam-
bém Teresa Raquel — excelente

- atriz raramente aproveitada pe-
ld cinema), Denoy enfrenta ago-
ra o teste de público.

A ação "envolve uma famí-
lia tipicamente da classe média,
com suas pequenas aspirações e
as dores que sente e não conse-
gue localizar exatamente. E todo
esse esquema deformadamente
acomodado é posto em xeque por
uma mulher revoltada, agressi-
va, mas — como eles (a famí-
lia) _ inconsciente dos proble-
mas e das soluções."

Amante Muito Louca é a ter-
ceira produção da Lestepe, cujos
primeiros passos 

'foram os muito
interessantes Marcelo Zona Sul
c André a Cara e a Coragem,
realizados por Xavier dc Oli-
veira, irmão de Denoy. Denoy é
autor dc Os Monstros, peça tea-
trai montada por Ruth Escobar
em São Paulo, e de Revólver
Justiceiro (nunca encenada),que
conquistou o 1.° Prêmio no Se-
minário Carioca de Drainatur-

Três veteranos combatentes
do cinema brasileiro (Roberto
Acácio. como produtor executi-
vo. o ator Paulo Porto, e Ruy
Santos, diretor dc fotogratiaV
estão na ficha de Os Primeiros
Momentos, ao lado de muitos
nomes da nova geração, como
Sandra Barsotü, Stepan Nerces-
sian. o diretor-roteirista Pedro
Camargo. E' o terceiro longa-me-
tragem de Camargo, que estreou
com simpática recepção da cri-
tica e, cm seguida, fez um filme
clc bilheteria, Eu Transo... Ela
Transa.

Os Primeiros Momentos 'nas
palavras do realizador) "pro-

cura narrar com bom humor e
certo lirismo o dia a dia de três
grupos humanos: dois casais da
classe média ascendente IPaulo
Porto/Odete Lara; Carlos Kroe-
ber/Sandra Bàrsotti), um casal
adolescente e um grupo de jo-
vens que procura uma experien-
cia de comunidade num acam-
pamento. Toda a ação do filme
se passa em trés- dias na vida
desses três tipos que se encon-
tram casualmente cm férias na
montanha. Nesse ambiente tran-
quilo e romântico, o casal ado-
lescente irá tomar consciência
da problemática que envolve o
contraste entre essas três men-
talidades. entre as gerações, e a
necessidade de um diálogo que
ainda está sujeito a conflitos de
toda espécie."

Também no elenco: Stepan
Nercessian, Marcelo Marcelo,
Lourenço Baeta, Rogério de Po-
lv Terê Maciel e I estreando I
Cristina Ache. Produção lem
Eastmancolon: Cinemática. As-
sociados: Somil e Osmar Fer-
nandes da Silva. Distribuição:
Ipanema Filmes.
. Amanhã: Odeon, Roxy, Ti-
juca. (18 anos).

"O Grande Seqüestro"
Filme de espionagem diri-

gido por Peter Collinson. cineas-
ta inglês que já fez coisas boas
icomo A Long Dai/s Dying), e
baseado num romance de James
Munro. Principais intérpretes:
Stanley Baker ique tinha melho-
res oportunidades quando diri-
gido por LoseyT, Geraldine Cha-
plin (o único rebento do velho
Charlie que demonstrou talento
no cinema, até agora i, o ótimo
Donald Pleáserice e o veterano
(que já foi galã de cartaz junto
ao público feminino) Dana An-
drews. .; ,

A trama, cujas sinuosidade:*,
(com as traições de praxe no
gênero) desafiam resumo, envol-
ve ações de espiões ingleses,
americanos e russos. Passa-se
em cenários britânicos, america-
nos c cipriotas.

Produção Saggitarius, cm
cores. Titulo original: Innocenl
Bystanders. Distribuição: ABC.

• Amanhã: Caruso. (18 anos).

"Fuga da Ilha
do Diabo"

Aventura: quatro prisionci-
ros da ilha*do Diabo em deses-
perada tentativa de fuga. A tra-

vangua
ma não apresenta, novidades,
mas o nome do cineasta Roger
Corman (Os Cinco de Chicago)
como um dos produtores io ou-
tro: Gene Corman> desperta •--
em princípio — certa aten-
ção. Infelizmente Corman nao
acumulou o trabalho diretorial,
confiado a William Wltney, um
velho cultivador da rotina.

No elenco, entre outros, Jim
Brown io ator negro dc 100 Ri-
fies: Rio Conchos; El Condor).
Christopher George (da TV-série
Ratos do Deserto). Rick Ely io
cantor pop), Richard Rust, Ga-
briella Rios. Produção america-
na (The Corman Companyi fil-
mada no México, em DeLuxe
Color. Roteiro: Richard L.
Adams. Titulo original: / Esco-
ped /rora DeviVs Island. Distri-
buição: United Artists.

• Amanhã: São Luiz, Leblon,
Plaza, América, Impera tor. (18
anos).

"O Crime das
Granjas Queimadas"

Uma granja de propriedade
familiar num ponto ermo do in-
térior da Frapça. Rose (Simonn
Signoreti, 50 anos, autoritária,
inteligente, governa o clã que
movimenta a granja: o marido,
dois filhos, uma filha, duas no-
ras, dois netos. Tudo vai bem
nessa colmeia até uma noite ge-'' 
lada de novembro. Removendo
neve da estrada, alguns homens
encontram o corpo de uma jo-
vem barbaramente apunhalada
e largada perto de um carro
abandonado. Pierre Larcher
iAlain Delont, 35 anos, cortês,
simpático, é encarregado da in-
vestigação. E suas suspeitas, na-
turaímente, dirigem-se à granja,
onde Rose defende como uma
leoa a intocabiüdadc dos seus.
Ela não quer admitir qüe qual-
quer integrante da família te-
nha alguma culpa no caso. Mas,
estranhamente, seus dois filhos
haviam saido de casa na noite
do crime. Há motivos para a in-
quietaçào que invade a granja.

Filme francês dirigido pelo
desconhecido Jean Chapot, co-
autor do roteiro e da his-tória
original. A fotografia (Eastman-
colon é de Sacha Vierny (cola-
borador de Resnaisi. Também
no elenco: Paul Grauchet, Pier-
re Rousseau, Bernard Le Coq,
Catherine Allegret. Titulo ori-
ginal: Les Grangcs Brulées. Dis-
tribuição: Fox.

rda

• A manhã: Palácio, Pia.n. Éden
i Niterói i, (14 anosi.

"Obsessão Maldita"
Embora venha acompanha-

do do um titulo em inglês (Bkis-
ted Obsession), Obsessão Maldi-' 
ta! icom ponto de exclamação!
é uma coisa produzida e dirigi-
da pelo mesmo cineasta (?) de
Nua e Atrevida, made in Brazi'
O trailler tem sido saudado com
vaias. A julgar pelo informe dc
imprensa ei pelas imagens ex-
postas é mais um objeto-não-
identificado de uma série (infé-
lizmente extensa) que vem con-
tribuindo para solapar o presti-
gib duramente conquistado pe-
los que fazem cinema com res-
ponsabilidade e empenho pro-
fissional no Brasil. E' estranha-
vel a facilidade de transito cie
produtos como essa Obsessão,
enquanto um bom número dc
realizações sérias aguarda há
muito tempo uma brecha nos
circuitos exibidores.

Produção e direção (além
dc scrlpt, etc): Flávio Noguer.
No elenco: Alexandre Dressler,
Selma Egrei, Cláudio Clementi-
ni, Sônia Garcia, David' Neto,
Ligia Licarion, Américo Tarica-

\ no, Claudete Joubert. Em cores.
Distribuição: Cinedistri:

. Amanhã: Pax, Rieamar, Bru-
ni-Flamengo, Art-Palácio-Tiju-
ca. (18 anos).

Simone Signoret:

O Crime dos Gr.-rnjas QueimaddS

CINECLUBE ESTA-
CIO DE SA — Sexta, as
22h e sábado, às 18h:
Um Homem Tem Trcs
Metros dc Altura, dc
Martin Ritt.

CINECLUBE MA-
CUNAÍMA — Sábado,
21h: Ganga Zumba, de
Carlos Diegues.

CINECLUBE GLAU-
BER ROCHA — Sexta-
feira, 20h 30m: o curta-
metragem Subúrbio Pes-
soa, de Sebastião Franca
(debate com o diretor).
Domingo próximo: 20h
30m: Mineirihhp, Vivo
ou Morto, de Aurélio Tei-
xeira.

CLUBE DE CULTURA
REDENTOR — Sexta-
feira, 20h 30m: Golpe
dos Eternos Desconheci-
dos, de Nanni Loy.

CLUBE DE CULTURA
TRINDADE — Domingo
nróximo, 20h: Golne dos
Eternos Desconhecidos,
de Nanni Loy.

MUSEU DA IMAGEM
E DO SOM — Sexta a
domingo próximos: Gigi,
de Vincente Minnelli. Às
IGh, 18h,20h,22h. (A sé-
rie Flash Gordon no Pia-
neta Marte terá sua exi-
bicão reiniciada na se-

. mana seguinte). /

CINEMA-1 — Sessões
de meia-noite. Sexta: To-
da Amor, de Heinosuke
Gcsho. Sábado: A Bata-
lha do Mar do Japão, de
Keiji Maruama.

ESTÚDIO-T I J U C A —
Sábado, meia-noite: To-
da Amor, de Heinosuke
Gosho.

CINE MA TE CA DO
MAM — Quarta, 18h
30m e sábado, 20h 30m:
Fascismo sem Máscara,
de Mikhail Romm. Quin-
ta, 18h30m: Inferno no
Pacífico, de John Boor-
man. Sexta, 18h 30m: A
Defesa do Castelo, de
Sydney Pollack. Sexta,
20h 3Òm: Quando Voam
as Cegonhas, de Mikhail
Kalatozov. Sábado e do-
mingo, às 18h 30m:
Curtos Brasileiros So-
bre Música Popular (Coi-
sas do Arco da Velha, de
Sérgio Santos,. Murilo
Sales e Roberto Moura;
Nelson Cavaquinho,, de
LeonHirszman; Moreira
da Silva, de Ivã Cardoso;
Ataulfo Alves, de Afra-
nio Vital; A Cantoria, de
Geraldo Sarno.
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Stanley Baker em O Orando Sequeslro
Cristina Ache e Carlos Kroeber: Òs Primeiros Momenlos
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SUEll FRANCO EM El GRANDE DE COCA-COLA

PAULISTAS NO RIO
A exclusividade dos Ian-

çamentos teatrais da sema-
iia cabe a visitas dc elencos¦paulistas: dois espetáculos
que só recentemente saíram
de cartaz em São Paulo, após
temporadas muito bem suce-

didas, iniciam agora as suas
carreiras no Rio: uma come-
dia argentina, Falemos sem
Calças, no Teatro Santa Ro-
sa, e um musical norte-ame-
ricano, El Grande de Coca-
Cola, no Teatro da Lagoa.

Calças argentinas
Falemos sem Calças, ác

Guillermo Gentile, é uma
das raras oportunidades que
nos têm sido oferecidas para
tomarmos contato com o
teatro argentino. O autor,
de 2S anos, ficou célebre em
Buenos Aires com esta sua
comédia, que alcançou o im-
pressionante índice ãe cinco
anos de permanência em
cartaz. Desde então, o texto
já fez o seu caminho até a
Broadioay, e está a ponto ãe
ser transformado num filme.
Sua carreira em São Paulo
confirmou o sucesso obtião
em outros lugares, e o apelo
popular do assunto que é
abordado pelo autor: o con-
flito entre pai e filho, entre-
meado com problemas ho-
mossexuais.

Três excelentes atores
compõem o elenco ác Fale-
mos sem Calças: Ítalo Rossi,

cujo nome dispensa comen-
tários, c que há muito está
nos devendo tima atuação à
altura do seu talento; Zano-
ni Ferrite, ótimo protagonis-
ta de Castro Alves Pede Pas-
sagem e co-protagonista de
Dr. Fausto da Silva; e o jo-
vem Buza Ferraz, que apare-
ceu promissoramente em O
Bordel da Salvação. A dire-
ção é de Antônio Abujamra,
que teve importante contri-
buição para renovação do es-
petáculo brasileiro na déca-
da passada, e cujo último
trabalho no Rio foi Longe
Daqui, Aqui Mesmo, de An-
tônio Bivar. O cenário é ãe
Heraldo, artista ainda desco-
nhecido entre nós.

A estréia ãe Falemos
sem Calças, que é uma pro-dução áa empresa Diverplan,
está marcada para terça-
feira.

No cabaré de Dom Pepe
El Grande de Coca-Co-

Ia, talvez o mais espetacular
sucesso de público ãa última
temporada de São Paulo
(onde inaugurou uma nova
casa ãe espetáculos, o Audi-
tório Augusta), chega ao Rio
cercado áe grande curiosida-
áe. Concorrem para isso vá-
rias características sui gene-
ris da iniciativa: trata-se áe
um musical eantaáo e falado
em espanhol (e isto, aparen-
temente, em toãos os países
onde é apresentado, com exi-
gência contratual);, de uma
obra escrita por tima dupla
de norte-americanos, Diana
White e Ronald House, mas
tendo como tema fenômenos
específicos da América Lati-
na; e da estréia áe um talen-
toso diretor de cinema, Luís
Sérgio Person, como encena-
dor teatral.

A ação localiza-se num
pobre cabaré áe uma repu-
bliqueta latino-atnericana, e
gira em torno ãe um show
supersubdesenvolvido, repre-
sentado por artistas recruta-
dos entre os familiares do
dono do cabaré, Dom Pepe
Hernanãez, que executam
(ou tentam executar) no de-
correr do espetáculo várias
imitações cuja ironia inteli-
gente foi intensamente elo-
giaáa pela crítica paulista.

O elenco sofreu várias
modificações desde o lança-
mento dé El Grande de Co-
ca-Cola em São Paulo. Ain-

ãa assim, sobram duas áas
principais atrações da mon-
tagem original, Sueli Franco
e Laerte Morrone, que con-
tracenarão com Felipe Caro-
ne, Berta Loran e Sérgio
Ropperto. Os cenários e figu-
rinos são ãe Naum Alves de
Sousa, a coreografia de Ma-
rilene Silva e a direção musi-
cal de Alexandre Pascoal.

Comentando a estréia
ão musical em São Paulo,
Mariangela Alves ãe Lima
escreveu em O Estado de
São Paulo:

"Apresentaáa pela pu-
bliciãade como um sucesso
mundial levado simultânea-
mente em Nova Iorque e
San Francisco, a peça da áu-
pia de autores White-House
poderia também ser uma
criação nativa. Não apenas
pela natureza áos recursos
utilizados, como pelo conhe-
cimento ãa sociologia ãos
artistas latino-americanos.
El Grande de Coca-Cola é
uma encenação excepcional-
mente aâeqúaáa para o tea-
tro brasileiro. Antes de con-
siderá-la como um sucesso
internacional, a peça vale
por uma idéia muito boa co-
mo forma ãe introáuzir uma
visão crítica áe uma situa-
cão cultural latino-america-
ha."

El Grande de Coca-Cola
estréia no Tealro da Lagoa
sexta-feira, 10 ãe maio.

iAÇÂO

FOLCLÓRICO
E DECORA TIVO

IESA RODRIGUES D Folos de ANTÔNIO TEIXEIRA
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Desenhos fáceis de serem
reproduzidos com máscaras, ou
feitos à mão-livre, têm
bom efeito em móveis
antigos, reconstituídos, ou
móveis baratos,
de pinho envernizado

Formas rústicas e recortes
ingênuos transformam a sala [

de jantar austera de !
madeira escura em conjunto

moderno e aconchegante
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Corações vermelhos,
margaridas ingênuas e folhi-
nhas decorativas enfeitam
agora os móveis da cidade!
Antigamente, este era o esti-
lo preferido das casas dc
campo serranas, devidamen-
te completado por cortinas
franzidas, em algodão xe-
drez. Mas a nova onda de an-
tiguismos, trazendo de voha
os desenhos Art-Nouveaux e
Art-Decos, provocou a pro-
cura do móvel exclusivo, ela-
borado e quase artesanal. E'
claro que um ambiente in-
teiramente laqueado, rèçor-
tado e cheio de flores tirole-
sas fica um pouco pesado e
fantasiado demais; mas um
armário, uma cadeira ou
uma mesinha mais colorida
funcionam como elemento de
equilíbrio, princ. palme n t e
nas decorações atuais, muito
irias ou padronizadas.
» Em matéria de desenhos,
rale quase tudo: o clássico
árólês, o geometrismo Art-
Deco, os arabescos antigos
(para quem tiver boa mão),
as figuras pop ou mesmo a.
colagens bem feitas. Quem
não souber usar o pincel k
mão-livre, pode apelar para
as máscaras recortadas, téc-
nica usada na pintura de te-
cidos. A tinta esmalte Ipiran-
ga, em latinhas pequenas,
com grande escolha de cotes
vivas, pode ser encomendada
a qualquer loja de tinta. O
Rei das Tintas, com lojas em
Copacabana, Ipanema, Cen-
tro e Zona Norte, entrega as
encomendas a domicilio, e
vende por CrS 5,00 cada lati-
nha de esmalte.

A Mobiliária Estácio, na
Rua Estácio de Sá, 130, tem
conjuntos de sala de jantar
em madeira envernizada,
com corações recortados no
encosto.

Mesinhas e bancos com
pinturas exclusivas, bem co-
loridas, custam CrS 140,00
no País das Maravilhas: Rua
Montenegro, 107.

Para quem não se arrisca
a ter um móvel inteiro neste
estilo, também valem os de-
talhes: um cabide de parede,
tipo sanfona, custa Crf>
75,00, na Chico Rei: Rua Vi.-
conde de Pirajá, 365, galeriA.

Nem móveis nem deta-
lhes? Então ainda existe
uma opção: as janelas e pí>r-
tas, que ficam lindas quan-
do esmaltadas de verde-es-
curo e enfeitadas com corti-
nas de voile branco ou xa-
drez.

"t'y®$$$__\_-t$_

"'¦¦'¦-:.'{.¦. r:y-flwJjí:;J

Ao estilo americano, os
banquinhos, com opção de

servirem como mesinhas,
laqueados e com assento

pintado ou recoberto com
papel ou plástico

decorado. O importante é
escolher motivos.

geométricos, de preferêncin
em preto e branco

Mesinhas baixas, com desenhos figurativos, pintados em tinta
esmalte, já se encontram prontas nas boutiques cariocas
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Ouso 

da motoci-
cleta, misturando
aventura, utilida-

de, medo, velocidade e
risco, transformou-se num
modo de vida que ao
mesmo tempo atrai e pre-
ocupa. As motos impuse-
ram, nos últimos cinco
anos, uma sóbria imagem
de transporte rápido e es-
tacionamento fácil, que
une, nas ruas, empresári-
os e estudantes de capa-
cete e casaco de couro.
E isto depois de terem si-
do identificadas, nos anos
50 e 60, como próprias
de desajustados sociais
que faziam do motociclis-
mo um meio agradável
de arriscar a vida. Práti-
cas, barulhentas ou peri-
gosas — dependendo do

ponto-de-vista — elas po-
dem se transformar numa
al.ernativa para os engar-
rafamentos e na maneira
divertida de contornar as
repercussões da crise do

petróleo.

PERIGO. AVENTURA E RESPONSABILIDADE SOBRE DUAS RODAS
EMILIA SILVEIRA

Éf-

O interesse pela. motocicleta é um íe-
nòmerio tipico dos centros urbanos. Pode ser
visto como um esporte de grupos que per-
seguem a velocidade, ou apenas como a
presença de mais um veiculo utilitário. Na
Europa c nos Estados Unidos o seu uso jà
e.stá consagrado. Nas cidades brasileiras
mais industrializadas ela começa a íazer
parte da paisagem e aos poucos vai delxan-
do de ser encarada como novidade.

"Quando numa sociedade todo mundo
passa a ter pressa, a moto chega mais rápi-
do sem provocar a sensação de prisão que
dá um carro no centro da cidade, rodando
feito louco atrás de uma vaga" — diz João
Cláudio, engenheiro, 25 anos.

No Rio, possuir uma moto deixou de ser
privilégio dos filhos de familias de alto po-
der aquisitivo que, sem maiores preocupa-
cões, podem dispensar CrS 20 mil de seu
orçamento. Ao lado do jovem que para ter
uma Honda basta manifestar um desejo,
allnham-se o professor universitário, o eco-
nomista ou a secretária que compram suas
motocloletas com certa dificuldade.

"MOTOQUEIROS", SIM SENHOR

O termo nasceu da necessidade de rotu-
lar aqueles que além de terem uma moto
fazem dela parte de sua vida. Para ser nio-
íoqueiro — segundo os que se reúnem todas
as noites no Postinho, Jardim de Alá — é
Indispensável que a atividade seja "curtida
em todos os momentos, na Ida ao centro
da cidade, nos passeios de fim de semana,
nas Idas à oficina para os reparos".

A moto não pode significar um abor- <
reclmento — afirma Chiquinho, 20 anos,
freqüentador do Postinho há quatro — como
hoje o carro significa. Deve ser uma coisa
boa na vida das pessoas. Uma companheira
que está ali para dar prazer e não chatea-
ção. Quem tem uma moto tem tudo para
ser feliz, é só dar um empurrãozinho.

Alguma coisa próxima a um código de
honra está estabelecida entre os moloquel-
ros, que impõem como condições para ai-
guém ser aceito na comunidade, "possuir
uma moto (obviamente) e seguir as leis do
grupo".

Aqui ninguém fica de olho. na namo-
rada firme do outro. Isso é assumido por to-
dos para não dar briga nem aborrecimento.
E' aquela velha frase que meu avô já dizia:"mulher de amigo é homem". As meninas
daqui do Postinho são bonitas e se a gente
não botar uma ordem, já viu. Outra coisa
Importante que seguimos à risca é ajudar um
ao outro e dar conselho. Quando um ami-
go está numa de horror, todo mundo fala e
tenta fazer com que ele tome jeito. Nós tam-
bém damos sempre ajuda aos motoqueiros
que param na rua por causa de algum grilo
na máquina.

Os grupos de curtidores de moto se reú-
nem em torno de um lugar tranqüilo ou de
um líder Os dois lugares maus procurados
para o encontro de mais de 50 motos, todos
os dias são o Postinho — na Zona Sul — e
uma praça na subida do Alto da Boa Vista.
Marlon Brando foi um líder. Apelidado com
o nome do ator americano que simbolizou,
em O Selvagem, o jovem desajustado e
agressivo, foi durante "íais de cinco anos o
símbolo do motóciclismo, no Rio, como es-
porte e modo de vida.

, Para falar de Marlon Brando e de sua
morte, em novembro do ano passado, todos
se agitam e alguns se emocionam.— Ele era um poeta — diz José Cláudio,
o Bonitlnho — iun grande amigo, um cara
sensacional. Para ele não existia no dicioná-
rio a palavra perigo. Ajudava a todo mun-
do, dava a maior força pro pessoal. Morreu
na Estrada do Alto, batendo de frente num
ônibus. No enterro, nós todos fomos de mo-
toclcleta e acompanhamos o corpo acele-
rando sem parar nossas máquinas. Foi uma
emoção como nunca experimentei antes,
quase todo mundo chorou.

Depois da morte de Marlon Brando, a
maioria dos integrantes de grupos de moto
passou a fazer uso mais freqüente do ca-
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pacete, que como o casaco de couro, as bo-
tas e as luvas, fazem parte dos "acessórios
Indispensáveis." Os motociclistas do Postin-
nho querem destruir a imagem segundo a
qual seriam uns loucos, que andam na ci-
dade a 180 km por hora.

CONSCIÊNCIA DO RISCO

Coquito campeão de corridas com sua
Suzukl-750 e que se nega a aceitar a quali-
dade apontada por todos de "representante

do Postinho" está muito preocupado com
a Imagem dos motoqueiros e com a inexis-
tência de um autódromo no Rio.

_ Nós somos pessoas normais, que nor-
rem quando podem e andam devagar quan-
do é preciso. E' um mito a idéia de que so
vivemos correndo. Uma moto não anda mais
rápido do que carro. O que acontece e que
ela tem mais mobilidade e passa cm luga-
res que o carro não pode passar. Por isso
chegamos mais rápido. Eu moro no Leblon
e vou em 15 minutos até o trabalho, na ci-
dade, enquanto os que vão de carro levam
uma hora. Não é possível andar a mais de
80 km por hora nesses lugares aqui por per-
to, mesmo porque é proibido, e se o guarda
vê manda parar e lá vem aborrecimento.

— Além disso — prossegue Coquito —

por incrível que pareça aos olhos dos pais,
mães e professores nós temos noção do risco
que corremos. A moto é um meio de trans-
porte seguro, mas exige muito mais aten-
ção e reflexo do que o carro. Na cidade, o
carro bate e vai embora um pára-lama. A
moto bate e vai uina perna. Todo bom pi-
loto de moto sabe que um dia ele vai cair,
como todo motorista de carro deveria saber
que um dia ele vai bater. Talvez seja por
isso que, ultimamente, nós andamos multo

mais de capacete e usamos muito mais os
outros equipamentos. Nós não podemos con-
versar, fumar, nos espreguiçar quando di-
rigimos. O motorista de carro ou de ônibus
faz tudo isso e ainda acha que nós é que
estamos nos arriscando. Isso sem falar em
ouvir rádio e ler jornais ao volante.

Coquito é o porta-voz de uma reclama-
ção de todos contra a inexistência de um
autódromo. Ele diz que se houvesse um lu-
gar adequado para o treino dos corredo-
res e o divertimento dos motoqueiros, "se-

ria muito menor o número de jovens que
procuram as pistas do Alto da Boa Vista
ou da Barra para correr. Se o jogador de
futebol tem os campos e o estádio, por quê
nós não podemos ter aqui no Rio um au-
tódromo?"

A maior queixa dos motociclistas quan-
to ao transito vai para os motoristas de
táxi que, segundo eles, perseguem as motos
numa "agressividade tão gritante que só
Freud explica."

— Não posso entender — diz Zé Pavão
o apelido vem do seu antigo carro azul-for-
to) — o motivo da caçada que os motoris-
tas de táxi praticam contra nós. Afinal de
contas, somos menores do que eles e esta-
mos ali de peito aberto, sem poder fazer
nada. Talvez a explicação esteja na sensa-
ção que eles devem sentir de impotência
quando tentam conciliar a necessidade de
ganhar dinheiro e os engarrafamentos que
os impedem de fazer isso. Nós não estamos
livres do.s táxis, mas estamos livres dos cn-
garrafamentos, está aí a contradição.

No Jardim de Alá, a idade média dos
freqüentadores diários do Postinho é 22
anos, um pouco mais do que no Alto da
Boa Vista, onde a média é de 19. Aa »tlvi-

dades dos jovens, na Zona Sul ou na Ti-
jucá, são as mesmas. Durante o dia, traba-
lhar, estudar ou ir à oficina; e à noite, ir ao
encontro dos companheiros. Eles vão rara-
mente ao cinema ou ao teatro, e nunca
foram ao Municipal. Em 10, nove nao sa-
biam das próximas eleições na França e seis
não tinham ouvido falar das mudanças po-
líticas em Portugal.

O assunto de sempre é a moto antiga,
atual ou a futura. Pois o objetivo de todos
é trocar a máquina, sempre que possível,
por uma mais possante. Nos pontos de reu-
nião um vende peças, outro troca uma
luva "mais incrementada" pela de modelo' 
antigo e vice-versa, o espelho menor pelo
maior. Quase todos os motoqueiros enten-
ciem de mecânica e discutem multo sobre
a possibilidade de suas motos renderem
mais.

MOTO UTILITÁRIA

Um professor universitário de Letras ou
um biólogo andando de moto, era algo ini-
maginável há alguns anos. Hoje, são mui-
tos os homens maduros que já usam esse
tipo de veículo. A diferença entre estes e
os motoqueiros, é que os últimos andam em
grupo e os outros não. Na curticão de suas
máquinas, eles se aproximam. Antônio Car-
los Pedreira é professor e comprou sua mo-
to há dois anos. De certa forma, sua vida
está dividida entre o trabalho, o estudo e
a moto.

— Espero sempre o fim de semana para
sair com minha mulher, por ai. Raramente
temos rumo certo. Vamos um dia para Pe-
trópolis, outro para Vassouras, isso nao lm-
porta. A moto dá uma grande sensação de
liberdade, e isso, mesmo só cm sensação,

é Importante. As pessoas estão começando
a ficar menos subdesenvolvidas aqui no Rio,
pelo menos em determinados grupos. Como
as barracas de camping, as motos, baratas
c agradáveis, ajudam a viver um pouco
melhor. . .

Alberto Agripino de Souza c biólogo.
Há três anos tem uma moto e não quer mais
voltar a ter automóvel.

— A moto só tem uma desvantagem.
Quando chove fica muito desconfortável. O
tempo estando ruim, eu vou de táxi para
o trabalho e resolvo o problema. E' muito
melhor ter liberdade em dois terços do ano
e andar de táxi no outro do que viver de-
pendendo de vaga e preso nos engarrafa-
mentos o ano inteiro. Outro dia emprestei
a moto à minha mulher e fui para a cida-
de de carro. Paguei uma nota de estácio-
namento e cheguei quase uma hora mais
tarde em casa. Achar alternativas para os
impasses é uma questão de inteligência, a
moto é uma questão de inteligência.

OS QUE SÃO CONTRA

Os motoristas de táxi e as donas-de-ca-
sa são os maiores adversários da moto. Eles
se unem ao apontar o perigo e a "irrespon-

sàbilidáde dos motociclistas."
"Tenho um filho de 18 anos. Kie tanto

fez que acabou conseguindo que o pai com-
prasse uma moto para cie. Eu não fico mais
sossegada em casa enquanto o Marcinho
não chega. Esses meninos ficam tão des-
protegidos, que só de pensar me dá cala-
frios. Não podemos impedir que nossos fi-
lhos queiram ter uma motocicleta, mas nin-
guém tem condições de exigir que a gente
fique satisfeita com essas crianças arriscan-
do a vida aí pelo mundo" — Maria Clara
Marques, 40 anos, dona-dc-casa.

"Esses garotos são uns loucos. Vivem
fazendo presepada na frente dos carros e
nós é que temos de esquentar a cabeça para
ver o que vamos fazer quando levamos unia
fechada. E' tudo irresponsável, louco, filho
de papai rico. Não persigo motociclista, não,
mas tenho uma profunda antipatia por
cies" — Carlos Luiz Albuquerque, 45 anos,
motorista de táxi há 20.

A VISÃO OFICIAL

O Sr. Álvaro Rocha, do Detran, diz que
as motocicletas não'exigem atenção espe-
ciai do Departamento de Transito, porque
o número de acidentes é inexpressivo e es-
ses motoristas "têm muita noção do pe-
rigo e dirigem com mais cuidado do que os
condutores de automóveis."

— A Divisão de Engenharia de Tráfe-
go - diz o Sr. Álvaro Rocha - veria com
bons olhos a substituição progressiva dos
carros por motos. Um Galaxie com um pas-
sageiro prejudica mais o transito do que
unia moto. Não temos tido problemas com
os motociclistas que hoje são muito mais
respeitados. Antigamente, o motociclista eia
visto como desportista ou como transviado.
O risco evidente do motóciclismo c a des-

proteção fizeram com que eles se tornassem
conscientes e passassem a ter maior noção
de responsabilidade. Nao temos nenhuma
reclamação de corridas e, se ^ "istcn.
devem ser cm locais sem movimento. Ate
1969 os maiores de 15 anos podiam diri-

gir motos de até 50 cüindradas Com a en-
trada em vigor do Artigo 584 (de 1060),

que modificou o Artigo 70 do Código Na-

cònal de Transito, ficou proibido ouso do

Sio por menores de 18 anos. Estamos
com um recurso no Contran, em B asila,

para que seja revogado o decreto. A legali
dade seria educativa para os jovens> e lm

pediria que eles andassem por aí escondi
dos. Em 180 dias houve 200 acidentes do

ônibus com vítimas. A cifra o ala™^f-
Acho que a moto é mais segura do #
ônibus e precisa ser incentivada de ^
uma noção de responsabilidade c respeito ao

próximo.

[ J
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SERVIÇO COMPLETO

Cinemas
ESTRÉIAS yens turísticas, de Londres, Paris e

Washington. (J.CA.)

VINGANÇA DE UM BANDOLEIRO
(Toscinin Rctsudon), de Osawa Shl-
gehtro. Com Fuji Junko o Tsuruta
Kouii. Osaka (Rua Maior Ávila, 455):
15h, 17h, 19h, 21h. Sáb. c dom.,
|4K, lóh, I8I1, 20h, 22h. (18 anos).
Ale quarta-feira.

A BESTA DEVE MORRER (Oue la Bê-
(o Mcure), de Claude Chabrol. Com
Michel Duchassoy, Carolinc Cellicr
c Jean Yannc. francês. Pax (Rua
Vise. de Piraiá, 351 - 287-1935),
Ricamar (Av. Copacabana, 360), Bru-
ni-Flamengo (Praia do Flamengo, 72):
Uh, lóh, IBh, 20li, 22h. (18 anos)

A malícia direrorial de Cha-
hrol mantém certo interesse em tor-
no dessa história policial cheia de
arbitrariedades flecionais, com uma
idéia-basc bastante insólita. (E.A.)

OS CAVALOS DE FOGO (Tcni Zab,-

plch Predkov), de Serguci Parodia-
nov. Com Larissa Kadochnlkovà c
Ivan Mikolaichuk. Russo. Jóia-Cinc-
m a teca (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): !4h30m, 16h20m, . . .
I8lil0m, 20h, 22h. (18 anos). Reali-
ração dc um cineasta rebelde do ci-
nema soviético.

A beleza da imagem é o
grande destaque neste ballet foto-
gráfico inspirado num poema de
Mikhail Kotzubinsky sobre as du-
ras condições de vida de campone-
ses ucranianos. (J.C.A.)

UMA LÁGRIMA... UM AMOR (Faust:-
ne et Is Bel Éle), de Nina Comp.-
necz. Com Isabelle Adjani, Muriel
Ca tala, Maria ne Egerikx e George
Marchai. Império (Pça. Mal. Floriano,
19 - 224-5278), Roxy (Av. Copaca-
bana, 945 - 236-6245), Tiiuca (Rua
Cde. dc Bonfim, 422 — 24G-4518):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Sanla Ali-
ce: 17h, 19h, 21h. 4a„ sáb. e dom.

a partir das 15h. (18 anos).
A beleza das imagens (foto-

grafia de Ghislain Cloquet) não bas-
ta para compensar o simplismo des-
li visão nostálgica da juventude.

(E.A.]
NO AMOR... VALE TUDO (alemão-
ocidental), série de quatro histórias:
la. — O Sonambulo, do Rolf Thiele.
Com Gert Frobe e Calherine Deneu-
ve. 2a. — Amor Aberto, de Rolf
Thiele. Com Curd Jurgens e Na lia
Tiller. 3a. — História dc Pii.im.i, de
Axel von Ambesser. Com Anita Ek-
berg e Peter Alexander. 4a. — En-
contro cm Aula, de Alfred Weide.
Com Heinz Ruhman e Johanna vor
Koczian. Arl-Palácio-Tiiuca (Rua Cde.
dc Bonfim, 40ó — 254-0195): T4h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Come-
"ja cm torno de situações eróticas.

CÓDIGO: A SERPENTE (Lc Serpent),
dc Hcnri Verneuil. Com Yul Brinner,
Henry Fonda, Dirk Bogarde, Virna Li-
si e Michel Bouquet. Super-Bruni-70
(Rua Vise. dc Piraiá, 595 — 287-1880).
Roma-Bruni (Rua Vise. de Piraiá, 371
- 207-2382). Rio (Pca. Saens Pena):
I5h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m, Pa-
thé: 12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Sáb. e dom., a partir das 14h. (18
anos).

• Aventura de espionagem sem
interesse. Produção de rotina apoia-
da num elenco internacional e ima-

CONTINUAÇÕES

CAFÉ NÁ CAMA (brasileiro), do Al-
berto Pieralisi. Com Agildo Ribeiro,
Rubem de Falco, Marta Moyano e
Marly do Falco. Caruso (Av. Copaca-
bana, 1 362 - 227-3544), Odoon
(Nilerói), Palácio (R. do Passeio, 38
- 222-0838), S. Luiz (Rua do Catete,
315- 225-7459) Uh, lóh, 18h, 20h,
'.../'! Madureíra-2 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54): ISh, 17h, 191., 21h.
Copacabana (Av* Copacabana, 801 —
2250953), América (Rua Cde. do
Bonlim, 334 - 248-4519): lóh, 18h,
2Ch, 22h. Petrópolis: 15h30m
17h30m, 19h30m, 21h30m. (18 anos).

Comédia grosseira, em tudo'
semelhante às realizadas nos últi-
mos anos. O mesmo clima de per-
missividade c os mesmos persona-
gens em situações muito semelhan-
tos. (J.C.A.)
GOLPE DE MESTRE (The Sting), de
George Roy Hill. Com Paul Newman,
Robert Redford e Robert Shaw. Me-
Iro-Boavista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490). Metro-Tiiuca (Rua Cde. de
Bonfim, 366 — 248-8840): 14h
Ióh30m, 19h, 21h30m. Melro-Copa-
cabana (Av. Copacabana, 749 —
237-9797): dc dom. a óa., 14h30m
17h, 19h30m, 22h. Sáb., Uh, . . ¦,
I6h30m. 19h, 21h30m, 24h. (18
anos). O mesmo realizador de Ma-
tadouro Cinco retorna com um poli-
ciai que recebeu sete Oscars ca
Academia, entre eles o de melhor
filme e melhor d»reçao.

O mundo fora-da-lei de Chica-
go, 1936, revive, como por mila-
gre, num filme que, no gênero, jus*
tifica o título. Humor, suspense, cs-
pírito lúdico. (E.A.)

BREEZY/INTERLÚDIO DE AMOR
(Breezy), de Clint Eastwood. Com
William Holden, Kay Lenz e Robert
Carmel. Música de Michel Legrand.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — ... .
226-5845): 13h30m, 15h40m, ....
17h50m, 20h, 22hl0m. (18 anos).

Jovem hippíe de 17 anos e
um divorciado de 50 numa história
de amor convencional, de direção
morna. Revelação da jovem Kay
Lenz. (E.A.)

17h30m, 19h30m, 21h30m. Impora-
tor (Rua Dios da Cruz,170): ISh 17h
19h, 21 ti. Capri (Rua Voluntários da
Pátria, 88): 4a., sáb. o dom., lóh,
18h, 20h, 22h, Às 2as., 3os„ 5as. o
óas., 18h, 20h, 22h. Vila Isabel: 3a.
5a. e 6a„ ás 17h30m, 19h20m, 4a.
c sábado: I4h50m, lShOStn, . . .
I9h55m, domingo: 15h, 17h, 19h,
21 h. Pax (Caxias). (18 anos).

• Bom filme, com excelente
nivel do produção, contando uma
absorvente história dc tensão e
mistério. Excelente atuação dc
Glória Menezes à frente de um
elenco eficiente. (E.A.)

AMERICAN GRAFFITI / LOUCURA
DE VERÃO (American Graffiti), de
George Lucas. Com Richard Drey-
fuss, Ronny Howard e Paul le Mat.
Art-Copacabana (Av, Copacabana,
759 - 235-4895): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Sábado, sessão
à meia-noite.

• Reconstttuição sensível dos
momentos vividos por quatro ado-
lescentes americanos numa noite de
1962. O filme se frustra, contudo,
ao pretender retratar o fim de uma
era política e sociológica, sob o sig-
no do rock'n'roll. (E.C.)

A PRIMEIRA NOITE DE TRANQU1-
LIDADE (la Prima Notte di Quieto),
dc Valério Zurlini. Com Alain Do-
lon, Sônia Petrova, Giancarlo Gian-
nini, Lca Massari. Condor-Largo do
Machado (Lgo. do Machado, 29 —
245-7374): 15hl0m, 17h30m
I9h50m, 22hl0m. (18 anos).

Bom filme de Zurlini, fiel à
sua concepção da fragilidade huma-
na. Um drama romantico-amorgo nos
cenários de Rjmliil, onde Fcllini se
insoirou para I Vitolloni (Os Boas
Vidas). (E.A.)

NOSSO AMOR DE ONTEM (Tho Way
We Were), de Sydney Pollack. Com
Barbra Streisand o Robert Redford.
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ri-
beiro, 502): 15h, 17hl5m, 19h30m,
21h45m. Itaipu Drive-ln (Niterói):
20h30m, 22h30m. Astor. (18 anos).

Vários talentos (diretor, ato-
res) afogados na onda da nostalgia.
Da tentativa de análise dos EUA de
1937 à década de 50 sobra uma
história de amor sem novidades.
(E.A..

VIAGENS COM MINHA TIA (Tra-
vols With my Aunl), de George
Cukor. Com Maggie Smith « Alce
McCowen. Baseado na obra de
Graham Grcene. Americano. Estú-
dio-Tliuca: 15h30m, 17h40m, 19h
50m. 22h. (18 anos).

Comédia razoavelmente diver-
tida (adaptada de uma novela de
Graham Greene) que descreve a edu-
cação sentimental de um senhor con-
fórrhísta por uma velhota saudável-
mente amoral, (E.C.)

A NOITE AMERICANA (La Nuit Ame-
ricaine), de François Truffaut. Com
Jacqueline Bisset, François Trufrauí,
Jean-Pierre Léaud. Francês. Leblon
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — ... .
227-7805): 14h30m, 16h55m, ....
19h20m, 21h45m. Icarai (Niterói):
14h45m, 17h, 19hl5m, 2lh30m.

Uma bem humorada e inteli-
gente autocrítica aos métodos tradi-
cionais de produção de filmes, aptt-
cável tanto à obra de Truffaut em
particular quanto a qualquer outra
produção clássica. (J.C.A.)

di*a sofisticada valorizada pela
classe dos atoros. (E.A.)

REAPRESENTAÇÕES
O GRANDE GOZADOR (brasileiro),
do Victor dl Mollo. Com Cláudio Ca-
valcanli c Dilma Lócs. Lagoa Drive-
In (Av. Borges do Medeiros, 1 426
- 227-6686): 20hl5m, 22h30m. (18
anos). Até quarta-fciro.

NO HOTEL DA FUZARCA (Tho Co-
coanuls), dc Robert Florcy e Joseph
Stanley. Com Os Irmãos Marx, Mar-
garel Dumont, Kay Francis o Mary
Eaton. Estúdio-Palssandu (Rua Sena-
dor Vergueiro, 35 - 265-4653): Uh,
lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre). Sábado,
sessão ò meia-noite.

A FUGA DO PLANETA DOS MAÇA-
COS (Escape From tho Planei of the
Após), de Don Taylor. Com Roddy
McDowall, Kim Huntcr, Bradford
Dillman, Natalle Trundy, (18 anos).
Programa duplo com O Fator Netu-
no, uma Crise Submarina, dc Daniel
Pcltie, Com Ben Gazzara, Yvette Mi-
mieux, Water Pidgeon, Ernst Borg-
nino. (10 anos). Art-Palácio-Petrópo.
lis: 15h30m, 17li30m, 19h30m, . . .
21 h30m. No Copacabana, às 14h,
o filme O Fator Netuno.

Dois filmes fracos: A Fuga,
desperdiçando a fórmula do exce-
lento O Planeta dos Macacos. O Fa-
lor Netuno, uma ficção científica de
baixo nível. (E.A.)

LOIRO ALTO DO SAPATO PRETO
(Le Grand Blond avec une Chaus-
sure Nolre), de Yves Robert. Com
Pierre Richard, Bernard Blier e
Mireille Darc. Francês. Condor-Co*
pacabana (Rua Figueiredo Ma-
galhães. 286 - 255-2610): Uh, lóh,
18h, 20h, 22h. Plaza (Rua do Pas-
seio, 78 - 222-1097): ÍOh, HM5m,
13h30m, 15lil5m, 17h, 18h45m
20h30m, 22hl5m. Dom., a partir das
13h30m. (18 anos).

Comédia de equívocos: o n-
so à custa das fórmulas de espio-
nagem internacional. Espetáculo
despretensioso e divertido. (E.A.)

SINFONIA DE PARIS (An American
in Paris), de Vincente Minnclli. Com
Gene Kelly, Leslie Caron e Oscar
Levont. Música de George Guera-
hwin. Cincma-1 (Av. Prado Júnior,
286): 15h50m, 18h, 20hl0m, ....
22h20m. óa. o sáb., 15h20m, . . .
17h30m, 19h40m, 21h50m. 4a., a
partir das 13h40m. (Livre).

Musical da idade dc ouro do
gênero, destacando-se um grande
ballet inspirado nos pintores im-
pressionistas. (E.A.)

ch e Liv Ulltnan, Americano. Parato-
dos, Mauá: Uh, 16h30m, 19h
21li30m. (10.anos).

ROY BEAN, O HOMEM DA LEI (The
Life and Times of Judgo Roy Bcan),
de John Huston. Com Paul Newman,
Jacqueline Bisset o Anlhony Porkyns.
Mosbla (Rua do Passeio, 42 —. . . .
242-4880): Uh, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).

Visão bem-humorada do velho
Oeste americano. (E.A.)

ÃS NOSSAS FÉRIAS ADÕTáV~e7sAl~o~_
Grandes Vacantes), de Jean Girault.
Com Louis de Funes, Claude Geu-
sac e Ferdy Mayne. Programa du-
pio: O Corsário Negro. Art-Palácio
Móier: 14h, 15h45m, 17h20, 20h40m,
(10 anos).

SEM LEI, SEM ESPERANÇA (The
Groat Northficld Minnesota Raid), de
Philip Kaufman. Com Cliff Robertson.
Programa duplo: Os Segredos da
Cosa Nostra. Art-Palácio-Madurciro:
14h, 17h45m, 20h30m. (18 anos).
Western americano.

CANTANDO NA CHUVA (Singing in
the Rain), de Gene Kelly e Stanley
Donen. Com Gene Kelly, Donald
CConnors e Debbie Reynolds, Cine-
ma-2 (R. Raul Pompéia, 102 - . . .
247-8900): 13h40m, 15h50m, 18h,
20hl0m, 22h20n*t. Bruni-Tijuca: ....
13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 
22hl0m. (Livre).

Um dos mais ilustres exem-
plares dá grande época do musical

americano, com danças • canções
(alçiumas antológicas) inscrilai num
cenário dc cores fortes e maravi-
lhosa vulgaridade sofisticada. (E.C. Teatros
MATINÊS

O CHEFAO DE NOVA IORQUE -
América: Uh. (18 anos),

MEU CACHORRO LADRÃO (My Dog,
the Thieve), dc Robert Stevenson.
Com Dwaync Hickman e Mary Ânn
Mobley. Carioca. I4h. (Livre).

EXTRA
BONNIE AND CLYDE (Bonnio and
Clyde), dc Arthur Pcnn. Com War-
ren Boaty e Faye Dunnaway. Com-
plemcnto: Flash Gordon no Planeta
Marte — 5.° capítulo. Hoje, hi ....
15h30m, 17h40m, 19h50m, 22h, no
Museu da Imagem e do Som.

IMPRESSIONISMO - Seleção de do-
cumentários sobre o trabalho dos
pintores impressionistas. Os Impres-
sionistas (n.° 1). Os Impressionistas
(n.° 2). Os Impressionistas (n.° 3). A
Música do Debussy Sobre Pinturas
dc Monet, Corot, Lancret e Degas.
Hoie. às 18h, na Cinemateca do
MAM, com entrada franca.

OUE ASSIM SEJA TRINITY (Si Puo
Fare... Amigo), de Maurizio Lucidi.
Com Bud Spcncer c Jack Palancc.
Hoie às 151-1. 17h, 19h, 21h, no
Roma-Tijuca.

>$$<-><»••

O DESCARTE (Brasileiro), de An-
selmo Duarte. Com Glória Mene-
zes, Ronnie Von, Fernando Tor-
res, Carlos Vereza, Ziembinsky,
Vera Gimenez, Carlos Eduardo Do-
Ubcla. Odeon (Pça. M. Gandhi, 2
- 222-1508). Éden (Niterói): 14h,
lóh. IBh, 20h, 22h. Madureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54): 15h30m,

UM TOQUE DE CIASSE (A Touch of
Class), de Melvín Frank. Com
George Segai, Glenda Jackson, Paul
Sorvi no e Hildegard Neil. America-
no. Comodoro (Rua Haddock Lobo,
145), Pirajá (Rua Vise. de Piraiá, 303
- 247-2668): Uh, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

• Comédia. Um romance entre
um americano casado e uma mu-
lher que ele encontra casualmente
no Hyde Park. História de come-

AMANTES EM VENEZA (Bloom in
Love), dc Paul Mazursky. Com Goor-
ge Segai, Glenda Jackson e Shelley
Winters. Americano. Vitória (Rua Se-
nador Dantas, 45-A - 242-9020),
Rian (Av. Atlântica, 2 964 — . ...
236-6114): 13h30m, 15h40m
17h50m, 20h, 22hl0m. Carioca (Rua
Cde. de Bonfim, 338 - 228-8178):
15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (18
anos).

HAMLET (Hamlet), de Tony Richard-
son. Com Nicol Williamson e Ma-
nanne Faithfull. Inglês. Alasca (Av.
Copacabana — Posto Seis): 14h30m,
17h, 19h30m, 22h. (14 anos).

HORIZONTE PERDIDO (Lost Horizon),
de Charles Jarrot. Com Peter Fin-

Receitas para o
lanche de domingo
PANQUECAS RECHEADAS COM PURÊ DE MAÇÃ

1 copo e meio de leite, 4 colheres bem cheias
de farinha de trigo, 1 colher íchá) de açúcar, sal,

colher (chá) de manteiga derretida. 2 ovos in-
teiros e 1 gema, 4 maçãs, 1 colher (chá) de mai-
zena, 1 colher (chá) de manteiga.

Bater todos os ingredientes (menos as ma-
çãs, maizena e a colher (chá) de manteiga no
liqüidificador e deixar descansar na geladeira por
meia hora. Passado este tempo, revolver e pas-
sar pela peneira. Descascar as maçãs, cortar em
pedaços miúdos e passar pelo liqüidificador; le-
var ao fogo com a maizena e a manteiga, revol-
ver até obter um purê levec saboroso. Untar uma
frigideira com um pouquinho de manteiga, juntar

colheres isopai da massa, balançar a frigidei-
ra para que a massa esparrame bem, formando
um circulo. Dourar de um lado, virar e dourar do
outro e assim sucessivamente, até terminar o
creme. Rechear cada crepe com um pouco do pu-
ré dc maçã, enrolar, colocar em um prato e ser-
vir com um molho feito com um pouco de vinho
ou licor.
TORTA ARENOSA

1 xícara de maizena, 2 copos de farinha de
trigo peneirada, 1/2 xícara de óleo, 1/2 colher
(chá) de bicabornato de sódio, 1 colher (chá) de
fermento em pó, 1 xícara e meia de açúcar, suco
e raspa de 1 limão, 1 colher (chá) de canela em
pó, 2 ovos inteiros.

Misturar todos os ingredientes com um garfo,
sem amassar. Untar uma forma ide aneli com
óleo, colocar metade da farofa, colocar o recheio
e cobrir com a farofa restante. Levar ao forno
quente até ficar dourada durante aproximada-
mente 35 minutos. RECHEIO — 1/2 quilo de goia-bada derretida com o suco de duas laranjas.

MYRTHES PARANHOS

UM PASSEIO DE DOMINGO
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Da antiga Lapa restaram apenas alguns casarões em decadência e o nostálgico ar da velha boêmia

ONDE 0 RIO Ê (AINDA) ANTIGO
Da sua morte muitos já falaram.

Mas, bem ou mal, vem resistindo à
decadência, ao empobrecimento e ao
progresso. Agora, no entanto, parece
que vai sucumbir às imposições nada
poéticas das vias expressas e dos via-
dutes. A Lapa está desaparecendo.
Não existem mais o restaurante Cape-
la, a leiteria Boi e os velhos sobradões
que formavam um dos mais perfeitos
conjuntos arquitetônicos do século
XIX. Aos poucos foram desaparecendo
a sua boêmia e os seus malandros. E
sem eles, o local foi se transformando
em uma pálida imagem de seu antigo
fausto, só lembrado por canções e uns
poucos malandros remanescentes. Hoje
a Lapa eslá virtualmente arrasada. As
obras da Avenida Norte-Sul, que liga-
rá a Lapa à Avenida Brasil e ao Ater-
ro, estáo destruindo os últimos redu-
tos deste ponto de boêmia, onde o
chamado "espíri.o carioca" foi cuida-

dosa mente forjado. No início do século
era ali a linha final dos bondes, a con-
centração dos hotéis de preços mais
acessíveis, e a moradia de uns poucos
desocupados. No decorrer dos últimos
50 anos consolidou sua fama. Abrigou
em seus botequins pouco asseados e
em seus hotéis de moral duvidosa, to-
da uma geração de malandros — o
mais famoso e discutido ainda é Ma-
dame Satã — que em brigas memora-
veis e arruaças generalizadas de rua
construíram uma legenda de respeito.
O reduto foi aos poucos sendo aban-
donado por esses proprietários vir-
tuais.

Uma visita à Lapa ainda permite
captar um pouco do espírito que mar-
cou a sua vida nas últimas décadas. A
igreja das Carmelitas, construída em
1773, com a sua torre única, coberla
de ladrilhos de época e altares ricos,

está preservada do desaparecimento
pelo Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. A Sala Cecília Meireles, qua-
se em frente à igreja, apesar de não'
ter nenhum traço do antigo Grande
Hotel, que funcionava no local, é uma
censtrução em estilo colonia>l que se
harmoniza com o casario ao lado. O
prédio próximo à Sala, um pequeno
edifício de quatro andares com dois
minaretes e um estilo neoclássico bas-
tante derramado, é uma preciosidade.
Apesar de maltratado e sujo — a sua
cor atual é um chumbo enegrecido —
o prédio é talvez o mais poderoso tes-
temunho de urna época que acaba. A
torre de iluminação, com os lampiões
presos no seu cume por cobras de
bronze, eslá sendo removida para dar
passagem à nova avenida. Há promes-

-sas de que esta torre será instalada na
nova praça que surgirá, resultante da
urbanização da área, e que interligará

os Arcos ao Largo da Lapa. A sensação
de obra inacabada tomou conta da La-
pa, hoje apenas um local de passagem.
Seria interessante, para uma vicila me-
nos apressada, que se subisse a ladei-
ra ao lado da Sala, onde é possível
sentir um pouco do antigo espírito do
bairro.

O casario de Santa Teresa compõe
o pano de funcio da Lapa. As casas co-
locadas perigosamente sobre o morro
(são muito coloridas contra o fundo
verde das árvores) e a igreja do Ou-
teiro da Glória dão uma imagem ainda
mais nostálgica à Lapa que desapare-
ce. Sair a pé pelas ruas da Lapa, indo
do Largo até aos Arcos, é uma forma
de quardar a memória de um dos lo-
.... Icais mais tipicamente cariocas que de-

saparece com rapidez em neme do uni-
versalismo do progresso.

M. L.

JANTOU O MARIDO E DORMIU
COM O LEITÃO - Tres comédias dc
Paulo Afonso de lima. Dir. de
Cláudio Gonzaga. Com Grande Ole-
lo, Maria Teresa Barroso e Telma Res-
ton. Teatro Glória, Rua do Russel
632 (245-5527). De 3a. a 6a. e dom,
às 21h30m, sáb., ás 20h e 22h. Vesp.
dom., às 18h. Ingressos dc 3a. a
6a. o dom., a Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00
(estudantes). Sáb. a CrS 30,00. Uma
candidato a miss, um artista do show
de travestis, uma familia suburbana:
três flagrantes críticos da tafonice
carioca.

VIVA O CORDÃO ENCARNADO -
Comédia musical dc Luís Marinho.
Dir. de Luís Mendonça. Dir. musical
de Cláudio Barreto. Com Uva Nino,
Gracinda Freire, Elke Maravilha, Ivã
Seta, Francisco Silva e outros. Tea-
tro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17 (232-5817). De 3a. a 6a. c dom.
21 h, sáb., 20h e 22b. Vesp. dom.,
17h. Ingressos de 3a. a 6a., e dom.,
a CrS 20,00 e CrS 10,00 (estudan-
tes). e a Cr$ 25,00, sáb. e dom.

A vida dc um casal do artistas
à frente de uma companhia mam-
bambe de teatro pastoril, e seu rela-
cionamento com a comunidade. A
inspiração das tradições populares
nordestinas é canalizada para uma
encantadora farsa musical, extremo-
mente colorida, maliciosa e cheia
de fantasia, interpretada por um
elenco próximo da perfeição. (Y.M.)

FERNANDO PESSOA - Antologia
poética. Dir. de Isaías Almada. Mú-
sica de Murilo Alvarenga. Com Cláu-
dio Cavalcanti, Maria Cláudia, Rcber-
to Frota, Susana Faini, Jorge Gomes,
Betina Viany e Paulo César de Oli-
veira. Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-2119). De 3a. a
6a., às 21h30m, sáb., 20h e 22h,
dom., 18h30m e 20h30m. Ingressos
a Cr$ 25,00 e CrS 15,00 (estudan-
les), de 3a. a 6a. e dom., Cr$ 30,00
aos sáb.

A música, a dança e a sin-
csridadc da jovem equipe confe-
rem surpreendente comu nica bit Ida--
de cênica à magnífica poesia de
Fernando pessoa. (Y.M.)

O QUE MANTÉM ÚM HOMEM VI.
VO? — Coletânea de textos ds Ber-
tolt Brecht. Músicas de Kurt Weii
e Jords Macalé. Dir. de José Antô-
nio de Sousa e Renato Borghi. Com
Renato Borghi e Ester Góis. Teatro
Ipanema, Rua Prudente dc Morais,
824 (247-9794). De 3a. a 6a., e
dom., 21h30m, sáb. 19l.30m e ...
22hl5m. Vesp. dom., 18h. Ingres-
sos a Cr$ 30,00 e CrS 15,00 (estu-
dantes).

Com uma garra incomum, Re-
nato Borghi c Ester Góis (ela revê-
!ando-se uma atriz excelente) rea-
lizam uma viagem ao redor da
obra de Brecht, válida sobretudo
para quem não conhece ainda os
seus ensinamentos, ou já os es-
queceu. (Y.M.) ¦

A GAIOLA DAS LOUCAS - Come-
dia de Jean Poirct. Direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória, Car-
valhinho, Maria Pompeu, Mário Jor-
ge, Juju Pimenta e outros. Teatro
Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(221-4484). De 3a. a 6a., e dom.,
às 21h. Sáb., às 19h45m e 22h45m.
Vesp. 4a. 17h e dom., 18h. Ingres-
sos de 3a. a 5a. e dom., o CrS
25,00 e CrS 15,00 (estudantes). 6a.,
Cr$ 30,00. Sáb., CrS 35,00 e vesp.
4a. CrS 15,00. O dono (dona?) de
uma boate especializada em shows
de travestis envolvido cm exóticas
complicações na sua esdrúxula vida
de família.

A GAIVOTA — Drama de Tchocov.
Dir. de Jorge Lavelli. Com Teresa
Raquel, Renata Sorrah, Cecil Thiré,
Carlos Augusto Strazzer, Sérgio Bri-
lo, Luís de Lima, Monah Delaci, Re-
née. de Viclmond, Hélio Ari e
Davi Pinheiro. Teatro Teresa Raquel,
R. Siqueira Campos, 143 (235-1113).
De 3a. a 6a., às 21h15m. Sáb-, às
19h e 22h30m. Dom., às 21 h. Vesp.
5a. e dom., às 17h. Ingressos de
3a. a 5a. e dom. a Cr$ 30,00 c
Cr$ 15,00 (estudantes). 6a. e sáb.,
CrS 40,00 e Cr$ 20,00 (esludantes).
Ingressos populares a CrS 5,00, cm

número limitado, á venda no saguão
do Palácio da Cultura (Ministério da
Educação c Cultura), das 1 Oh às IBh,
nos dias úteis. (16 anos). Até dia
12.

• Pungente quadro do clima <le-
cadente da burguesia russa no fim
do século passado. Realização de
notável requinto visual e concepção
muito pessoal. (Y.M.)
ÕFcÕíiÕÕNÃDÕR - Drama psico-
lógico de David Pai ker, baseado no
romance de John Fowles. Dir. de
Fernando Torres. Com Dina Sfat e
Juca de Oliveira. Teatro Maison de
France, Av. Pres. Antônio Carlos,
58 (252-3456). De 4a. a 6a, e
dom., às 21 h. Sáb., 20h e 22h30m.
Vesp. dorçt.; 18h. Ingressos 4a. e 5a.
a Cr$ 25,00 o C.-$ 15,00 (estudantes).
6a. e dom. a CrS 30,00 e CrS 15,00
(estudantes) e sáb., a Cr$ 40,00 e
CrS 20,00 (estudantes). (18 anos). Uni
neurótico colecionador de borbole-
tas mantém uma jovem em cárcere
privado.

O AN1I-NÊLSON RODRIGUES - D-a-
ma de coslun-.es de Nelson Rodri-
gues. Dir. dc Paulo César Pereio.
Com José Wilker, Neila Tavares, Sô-
nia Oiticica. Paulo César Pereio, Né1-
son Dantas o Carlos Gregório. Teatro
Nacional de Comédia, Av. Rio Bran-
co, 179 (222-0367). De 4a. a 6a. e
dom., às 2lh. Sáb. às 20h e 22h30m.
Vesp. 5a., às 17h, e dom. às IBh.
Ingressos diariamente a CrS 30,00 c
CrS 15,00 (esludantes). 118 anes).
Rico playboy louco üe desejo pro-
cur;*. possuir mocinha suburbana.
UM GRITO PARADO NO AR -~Tex."
to de Gianfrancesco Guarnlerí, com
músicas de Toquinho, Dir. de Fer-
nando Peixoto. Com Ólon Bastes,
fiaria Overback, Ivã Cândido, Ivone
Hoffman e outros Teatro João Cac-
tano, Praça Tiradentes (221-0305).
De 3a. a domingo, às 21h. Vespc-
ral domingo, às 18h. Preco único:
CrS 5,00. Alé dia 12.

• Problemas pessoais e prof-s-
sionais dc um elenco que está mon*
tando uma peça de "teatro, Espe-
láculõ recomendado pela Associ-v
cão Carioca de Críticos Teatrais.
Vigorosa tomada de posição, numa
realização calorosa e inteligente.
(Y.M.) 

O JOGO DA HORA - Criação cole-
tiva de um jovem grupo. A leneia
do W.inot.uro transposta para a dé-
cada de 40. Dir. de Maria Teresa
Amaral. Com Sebastião Lemos, T-i-
nia Maria, Antônio Palmeira e Má-
rio César. Opinião-Porão, Rua Siquei*
ra Campos, 143 (235-2119). De 5a.
a domingo, às 21h30m. Temporada
popular com ingresso único a Cr$
10,00. Três últimas semanas.
O GENRÕ~ÕIJÊ ERA NORA - Nova
rronf£.g*i_n da comédia Escândalos
em Sociedade, de Aurimar Rocha,
Dir. do autor. Com Glória Ladani,
Maria Santo Cristo, Mércio Machado,
0'?y_ io dc Holanda e Aurimar Ro-
cha. Teatrc de Bolso {Av. Ataulfo ds
Paiva, 269 (287-0871). Ce 3a. a
6a., às 21h30m, sáb., às 21h e . . .
22h45m, dom., às 20h. Vesp. 5a.,
às lóh e dom., às 18h. Em tempo-
'ada popular. CrS 10.00 e Cr$ 5,00
(estudante). (16 anos). Comédia li-
geira de costumes, há um ano e
meio em cartaz.

EXTRA
MINHA PITEIRA? ONDE ESTA' Ml-
NHA PITEIRA? - Texto, dir. e in-
terp reta cão de lumara Rodrigues.
Clube Asa, Rua Sao Clemente, 155.
Sáb. e dom., às 21h30m,

DYSANGELIlTm (Hic «THÕiJT-Tpirõ-
ducão do Centro de Pesquisa ex-Tea-
tro. Dir. de Airton Percnsky. C o m
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francesa
de Botafogo, Rua Muniz Barreto,
54. Às sextas-feira e sábados, às
21h30m,

SETE PARÁBOLAS -Ex AcíAo-r..t7a7
de criatividade corporal, baseado
na obra de Gibran Khalil Glbfan.
Música oriental e do coniunto in-
glés King Crimson. Teatro Pedro-Jor*
ge (Academia Vera de Magalhães),
Rua Visconde dc Piraiá, 452 s/210.
Sábados e domingos, as 19h.

Bailei
CANADA'S ROYAL WINNIPEG BAL-
LET — Participação da Orquestra
Sinfônica do Teatro Municipal. No
programa: hoie, às 16h30m, o quar-
ta-feira, às 21 h, Grand Pas Espa-
nhol (Moszkowski / Haikarvi), com
Bonnie Wyckoff, Patli Ross, Sheri
Cook e outros. Pas de Deux Roman*
tique (Rossini / Carter), com Bon-
nie Wyckoff c Sylvester Campbell.
Rondo (Vários / Neumeier), com
Ana Maria Gorriz, Louise Naughton,
Bonnio Wyckoff c outros, e Whal
To Do Till the Messiah Comes (Chil-
liwack, Syrinx, Werren / Vcsak),
com Jane Thelen, Richard Gobbs,
Trish Wilson e outros. Amanhã, às
2lh — Pulcinella Varialions (bu.,-
winsky / Smuin), com Louise Naugh*
ton, Kathleen Duffy e Jone Thelen.
Pas dc Deux Romantique the Ecsta*
sy of Rita Joe (Mortifee / Vcsak),
com Ana Maria de Gorriz, Anlhony
Williams, Trish Wilson e outros, e
los Palineurs (Mayorbocr / Ashlon),
com toda a companhia. Terça-feira,

às 21H — Grand Pas Espanhol. Etcr-
nal Idol (Chopin / Smuin), com
Craig Sterling e Louise Naughton.
Adflfjio da Rosa (Tcho.kovsky / Sia-
vin / Pet ipa), com Kimberly Gra-
ves, James Mercê e William Starret-
te c What To Do Till the Messiah
Comes. No Teatro Municipal. Ingres-
sos a Cr$ 420,00 (seis lugares). Fri-
sas e camarotes: CrS 70,00. Poltro-
nas e balcão nobre: Cri 40,00. Bal-
cão simples: CrS 25,00 o Cr$ 15,00
(estudantes). Galeria.

BALLET DE BERTA ROSANOVA -
Participação de Rosane Sonethcltí,
Maria Auxiliadora Figueiredo, Marta
Regina de Moura e Lia Braga. No
programa: Romeu c Júlio.a, Mas-
kerade, Paquita. Pas dc Trois e Rap-
sody in Blue. Coreografia de Berta
Ròsanòvo, c Uirapuru, coreografia
de Dennis Gray. Hoie, às 10h, no
Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-
gueiro, 93. Ingressos a Cr$ 10,00 e
Cr$ 5,00, crianças.

Revistas
SECAS E MOLHADAS - Da José
Sampaio e Silva Filho. Com Cheiro-
so, Valentin Anderson, Carlos A,n-
gelo, o travesti Jane e striptease*.
Teatro Carlos Gomei, Pça. Tira den-
tes (222-7581). De 3a. a sáb., às
IBh, 20h, 22h. Dom., às 17h e 21h.
TÓCÒ NA BANDÍNHÃ DELA - De
Nick Nicola « Álvaro Marzullo. Dir.
de Manoel Vieira. Com Cole, laia
Silva, Tânia Porto, Nick Nicola, Ma-
non Kropf, liririca, Chaguinha e três
.tiiptca.es. Participação especial
dl Jorgo Loredo. Teatro Rival, Rua

Álvaro Alvim, 33 (224-6625): 3a. a
sáb., 18h, 20h, 22h. Dom., 19h t
21 li,
SEXO PARA NÓS E' PINTO - Pro-
dução e direção de Brigitte Blair.
Show de travestis com Geórgia
Bengstone, Veruska, Guidá acompa-
nhoclos do conjunto Tema Trio. Toa-*
tro Miguel Lemos, Rua Miguel Le-
mos, 55 (236-6343): do 3a. a 6a„
às 21h30m, sáb. o dom., às 20h e
22h. Ingressos a Cr$ 25,00 e Cr$
15,00 (estudantes), sáb., ao preço
único de Cr$ 30,00.
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SERVIÇO COMPLETO

Shows
TEATRO CASAS NOTURNAS

GOMALINA, MON AMOUR - Revis-
Ia musical de Paulo Terra c Auge-
lo de Marcus. Dir. de Zdenek Hampi.
Com Nélia Paula, Fernando Resky,
Miguel Carrano, Lígia Diniz, iVWgó
Brito e outros. Teatro da Galeria, R.
Sen. Vergueiro, 93 (225-8846). Do
3a. a 6a. às 21.i30m. Sáb., às 20h e
22h30m. Dom., às 21h. Vesp. 5a., às
lóhoOm c dom., às 18h. (18 anos).
Ingressos de 3a. a 5a. c dom., a
Cr$ 20,00. óa. e sáb., a Cr$ 25,00.
Diariamente, a Cr$ 10,00 (estudan-
tes). Sátira nostálgica,

DZI CROQUETES — Espetáculo mu-
sical com um elenco de 14 atores,
cantores e bailarinos que se defi-
nem como andróginos. Coreogr. de
Lennie Dale. Com Lennio Dale, Vag-
ner Ribeiro, Bayard Tonolli, Jarbas
Braga • outros. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (227-1083). De 4a.
a 6a., às 2.l_30m, sáb., às 201.30.1.
e 23h, dom., às 20!.30m. Ingresso:
4a., 5a. e dom., a Cr$ 30,00 e Cr$
20,00 (estudantes), 6a. ao preço
único de CrS 30,00 e sábados a Cr$
35,00. (18 anos).

O CIDADÃO DE ARAQUE - Espe-
táculo do showmnn José Vasconce-
los. Texto original d» Irvando Luís,
Roberto Silveira, José Vasconceloi,
Max Nunes e Haroldo Barbosa. Tea-
tro Serrador, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531): de 4a. a dom., às
21h, Vesp. dom., às 18h. Ingresso»
a CrS 30,00 e Cr$ 15,00 estudantes,
somente aos domingos.

ESTE RIO FANTÁSTICO - Dir. e cá-
roografia de Nino Giovanetti. Com
Márcia cie Windsor, o cantor Tobias,
o mímico francês Richard Knight e
mais 50 artistas, entro bailarinas,
modelos e orquestra regida pelo
inaeslro Araripê. Boal» Night and
Day, no Holel Serrador (242-7119).
De 2a. a 6a., à 0h30m e sáb., às
21 h e 0li30m. Couvert: Cr$ 80,00,
sem consumação mínima.

EXTRA
EU PRECISO DE VOCÊ PARA ME
LIGAR — Show do cantor e compo-
sitor Zé Rodrix, acompanhado de
Roberto de Barros — bateria, Paulo
de Castro — guitarra, Zé Rosallis —

baixo, Elias — órgão, Evaldo e
Waldir — trompete, Marcos — sax
tenor e flauta, Pestana — sax ba-
rítono e Tenor, Tamara Taxman e
Fafa — vocalistas. Dir. de Francis
Palmeira, Teatro Casa Grande, Av.
Afranio de Melo Franco, 290 ....
(227-6475). 'ojc, ás 20h30m. Úiti-
ma apresentação.

NOITADA DE SAMBA - Com Nél-
son Cavaquinho, Xangô da Manguei:
ra, Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zeca da Cuíca. Todas aç se*
gundas, às 21h30m, no Teatro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 1*13 ....
(235-2119). Amanhã, Elsa Soares e
o Trio Polé como convidados espe-
ciais.

MOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Coreo-
grafia de Mary Marinho. Com Sônia
Marr.ed, Dalila, Abílio Martins, o Co-
rai de Raul Moreno, Os Batuqueiros
o Grupo Maculelê da Bahia e Sele-
çao Brasileira de Mulatas. De 3a. a
6a., c dom. _ partir das 24h, sáb.,
às 23h e lh. Na Sucata (Av. Borges
de Medeiros. Reservas: 227-2080 a
227-6686). CrS 50,00, a partir das
22h. Até dia 12.

I-AIANGANDÀ — Show diariamente
a partir das 22h, com o conjnto cie
samba do Dr. Jonas c a sambista Sa-
brina. Das 18h às 22h, música ao vi-
vo para dançar. Hotel Nacional
(399-0100). Consumação mínima:
Cr$ 25,00, a partir das 22h. Np
bar da piscina, diariamente, a Or-
questra Cigana de Bucarest, sob a
regência do maestro Mareei Ionesco.

WALDIR CALMON — Show de 3a. a
dom., do pianista e seu conjunto.
Number One, Rua Maria Quitéria,
19 (267-2231).
ROSE — Cantando de 3a. a dom.,
a partir das 22h, acompanhada do

grupo de Edson Frederico e do
conjunto Agiborê. Flag, Rua Xavier
da Silveira, 13 (255-0735).

FANÁTICO SHOW DA VIDA... FÁCIL
— Show dirigido por Yang. Com Cé-
sar Montenegro, Gugu Olimecha,
Hercio Machado, Everardo, a dupla
Susan e George e Sidney Magal.
Erotika, Av. Prado Júnior, 63 ... .
(237-9390).
FATS EIPIDIO — Ao piano diária-
mente. Open, Rua Maria Quitéria,
83. (287-1273).
SAMBA, HUMOR E MULHER - Di
3a. a dom., à- meia-noite, show com
Ivon Curi apresentando Wanda Mo-
reno, a cantora Graça e um elenco
de 35 mulatas, passistas o ritmistas.
Dir. de Ernani Filho. Às óas. e sá-
bados, a partir d» lh15m, Ivon
Curi cantando t dizendo piadas.
Aberto todas es noites com cozinha
brasileira. Sambão e Sinhà, Rui.
Constante Ramos, 140 (237-5368).
DINA SKER — Show de samba com
a cantora. Lã Roi, Rua Fernando
Mendes, 28-A (256-7337).

SHOW DE SAMBA - Do 5a. a sáb.,
com a cantora Maria Helena, o con-
iunto Lelé da Cuca, o saxofonista
Juarez, passistas e ritmistas. Alt-Bor-
lin, Rua Vise. de Pirajá, 22 ... .
(287-0302).

SHOW DA NOITE - Às 2a.s, -_%.,
sáb. e dom., apresentado por Wal-
ter Miranda, com passistas e rltmis-
tas. De 4a. a 6a., o show Samba,
Romance o Fantasia, com Dcnnis
Duarte e seu Bollet o o cantor João
Geraldo Kristi. Plaza, Av. Prado Jú*
nior, 258-A (257-6)32).
SHOW — De 2a. e dom., a partir
das 20h30m, com o coniunto de Pi*
luca e os cantores Gracinha o MI-
guel França. Bierldauso, Rua Ronald
de Carvalho, 55 (237-1521 o . . . .
235-7727).

BRAZILIAN FOLLIES - Dir. de Ca-
ribé da Rocha — Figurinos do
Arlindo Rodrigues. Com Trio de Ou-
ro, Jorge Goulart, Abel Ferreira, Bia-
ck and White Dancers e mais 35 ar-
tistas. Hotet Nacional, Av .Niemeyer.
Consumação mínima: CrS 70,00.

VILA SAMBA 75 — Show diariamen-
te com os conjuntos de Sídnci Mar-
zullo e Mojica, com os cantores
Firmino Itapoan, Panchp Aguillar,
Lorena e com o grupo de dança
Maculelê. Aos domingos, números
circenses à hora do almoço. La Boca,
Rua Teodoro óa Silva, 688.

SHOW — Diariamente música »o vi-
vo para dançar com os cantores VI-
tor Hugo, Paulo Ronaldo e o Gru-
po A. M. Todos os dias, das 12h
às 15h, apresentação do pianista
Miguel. Às 6as. e sáb., a cantora
Rosita Gonzales como convidada es-
pecial, sem couvert artístico. Dom.,
12h ãs 15h, Fados e Desgarradas
com Maria Alcina, Antônio Campos
c Rouxinol. Churrascaria Pavilhão,
Campo de S. Cristóvão, 102 ....
(234-5548).'

AMIRTON VALLIM — Ao piano 1o-
das as noites, no Restaurante Forno
e Fogão, Rua Sousa Lima, 43 . . ,
(287-4212).

SERESTA — E música ao vivo para
dançar, de Aa. a sáb., com os can-
tores Teresa Cúri e Graciela e par-
ticipaçao especial de Gregório
B^rrios. Cervejaria Capelão, Rua Se-
nador Dantas, 84 (242-2348).

BAR 706 — Diariamente, conjunto
de Osmar Muito, conjunto de Laér-
cio de Freitas e o cantor Erníüo San-
tiago. Av. Ataulfo de Paiva, 706 ....
(247-4.193 e 267-4311). Couvert: Cr$
15,00.

SHOW — De 2a. a sáb., com a du-
p!a de fadistas Maria Alcina e An-
tõnio Campos e o pianista Don Char-
les e os guitarristas Antônio Ferrei*
ra e Silvino Pinheiro. Restaurante Lis-
boa à Noite, Rua Francisco Otavia-
no, 21 — 267-6629.

BRAZILIAN SHOW - Apresentação
do Sidnel Silva, com passistas e rlt-
mistas do Salgueiro. Churrascaria
Schnittão, Rua Voluntários da Pá-
tria, 24 (226-2904).

CRINCHA BANK - E sua bandinha
so aprosenlam ds segunda a domin-
go, a partir das 20 horas, na Chur-
lascaria Leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599).

GOIDEN SAMBA SHOW IN RIO -
Dirigido e apresentado por Gasoli-
na, com passistas e ritmistas. To-
dás as noites, música ao vivo na
hora do iantar, com a cantora Cé-
lia, Os Zlngaros e o con|unto de
Válter Amaral. Churrascaria Las Bra-
sas, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e

, 266-3455).

SHOW — Todas as sextas e sábados,
a partir das 22h, e domingos, na
hora do almoço, com o conjunto de
Rubinho e os cantores Mário César
e Norimar. Churrascaria Lat Pai-
mas, Rua Nicarágua, 468 
(280-4948). Sem couvert artístico.

BWANA'S QUARTET - Tocando to-
das as noites, a partir das 21 h,
acompanhado dos cantores Lorena

e José Luís Machado, na Churras-
caria Tijucana, Rua Marquês da Va-
lença, 71 (228-8870).

POKER BAR — Apresentando Show
com Josemir Barbosa e Valesca. Do
2a. a 6a., a partir das 18h. Rua
Alm. Gonçalves, 50 (235-3485).

SAMBATUQUENTE - Show apre-
sentado de 2a. a dom., das 23h30m
4 lh, com Célia Paiva, Sílvio Alei-
xo, The Brazilian Girls, o conjun-
1o Samba Quatro e Lorotti Trio.
Boate Kalakombe, Av. Copacabana,

1 241 (267-2735).

TANGO — De 2a. a sáb., • partir
das 23b, thow de tangos, boleros
e sambas-canções. Com a cantora
Leila Maciel e Perez Moreno. À
meia-noite, samba com Luís
César, passistas e ritmistas. À
lh30m, apresentação da cantora Cé-
lia Reis. Casa do Tango, Rua Volun-
tários da Pátria, 24 — 1.° andar —
(226-2904).

MARISA fc RIBAMAR - Show de
hora em hora. Às 22h, apresenta-
ção extra da cantora Valesca, Na
Boate Fossa, Rua Ronald de Carva-
lho, 55 (237-1521 e 235-7727). Cou-
vert CrS 30,00. Não funciona aos
domingos.

VARIEDADES — De 2a. a 4a., Supor
show de samba e seresta, a par-
tir das 20h, com o coniunto Walt
Show e os cantores Abílio Martins
e Cristiane. De 5a. a domingo,
com palhaços e equilibristas. Chur*
rascaria Tem Tudo, Rua Pe. Manso,
a partir de 21 h, conjunto de Ubiraja-
ra Silva, Aos dom., almoço-show
(390-6054).

CULTOS

Os filmes da TV
Quando os Deuses Adormc-

cem, filme bastante recente de
José Mojica Marins, atrairá os
defensores do representante do
horror nacional no cinema; a
indicação, no entanto, restrln-
ge-se exclusivamente a esses.
Òs saudosistas que também ío-
rem corujas terão a oportunida-
de de rever. Suez de interesse
restrito a essa faixa de públl-
co. Sete Dias de Maio poderá
preencher o ócio dos telespecta-
dores da noite; Tormenta Sob
o.s Mares, o do público da tar-
de. E é apenas Isso ai.

15H — TV RIO, CANAL 13
— O CAVALEIRO MALDITO
(IL Cavaliere dei Castello Made-
detto). Produção italiana, origl-
nariamente em Totalscope e
Ferraniacolor, de 1959, dirigida
por Mario Costa. No elenco: Lu-
clano Marln, Luleella Boni, Mas-
slmo Serato, Irene Tunc, Pierre
Cressoy, Cario Tamberlani, Ma-
ria Sima. Em preto e branco.

Serato é o cojide Ugano,
usurpador do feudo de Vai-
grande, que prende o verdadei-
ro senhor e obriga a filha des-
te, Isabella (Boni), a se casar1
com ele; Marin é o misterioso
Cavaleiro Negro, defensor dos
oprimidos, na verdade Glannet-
to, um menestrel. Capa-e-espa-
da rotineiro.

1GH 30M — TV TUPI, CA-
NAL G — TORMENTA SOB OS
MARES (Hell and High Water).
Produção americana, em Tecni-
color e originariamente em Ci-
nemascope, de 1954, dirigida por
Samuel Fuller. No elenco: Ri-
chard Widmark, Bella Darvi,
Victor Prancen, Cameron Mit-
chell, Gene Evans, David Way-
ne, Stephen Bekasy, Richard
Loo, Peter Scott.

Aventura com Widmark de

comandante de um submarino
que conduz cientistas para in-
vestigar as atividades secretas
dos comunistas em ilhas próxi-
ximas do Alasca. Propaganda
americana da guerra-fria, onde
avultam a implausibllidade e os
efeitos violentos; o que interessa,
primordialmente, é o espetáculo
de fácil alcance e a cancha
do diretor permite a realização
das intenções.

1GH 45M — TV RIO, CANAL
13 — HERÓIS DA POLÍCIA
MONTADA (The Canadians).
Co-produção anglo-canadense,
originariamente em Cinemasco-
pe e DeLuxe Color, de 1961, diri-
gida por Burt Kennedy. No elen-
co: Robert Ryan, John Dehner,
Torin Thatcher, Burt Metcalfe,
John Sutton, Jack Greeley, Te-
resa Stratas, Michael Pate. Em
preto e branco.

Três homens da polícia
montada canadense (Ryan,
Thatcher, Metcalfe) controlam
6 mil índios sioux que haviam
sido expulsos por terem partici-
pado do massacre do General
Custer; a condição de perma-
nência dos índios é o não em-
prego de armas, o que se torna
difícil com a chegada de ran-
cheiros norte-americanos, em
busca de cavalos roubados pelos
índios. Western desenrolado em
território canadense, dado como
extraído de tuna ocorrência ver-
dadelra, mas pobre em criativi-
dade.

1811 — TV RIO, CANAL Ú —
LOURA DINAMITE (Blonde Dy-
namite). Produção americana
em preto e branco, de 1950, di-
rigida por William Beaudine. No
elenco: Leo Gorcey, Huntz Hall,
Gabriel Dell, Adele Jergens, Jo-
dy Gllbert.

Jergens é a loura do título

Televisão
CANAL 4
9hl5m — Padrão a Coros. 9h30m

Santa Missa em Seu lar. 10h30m
Concertos para a Juventude, llh

30rn — Programa Sílvio Santos. 20h
Fantástico, o Show da Vida. 22h
Brasil x Irlanda. 24h — Coruja

Nacional, filme: Quando os Deuses
Adormecem.

CANAL 6
8h — Abertura. 8hl5m — TV Edu-
cativa, 9l.30m — Futebol Dente de
Leito — Flamengo x Botafogo (a co-
ros). 10h40m — Domingo E' uma
Criança — Desenhos Animados com
Don Pixote, Pernalonga o Aventuras
ilo Ésper, o Garoto a Jato. 12h —
Programa Mauro M o n t a I v ã o
15h — Desenhos (a coros). 15h.
30m — Viagem oo Fundo do Mar
(a cores). 16li30m — Longa-Metra-
gem, filme: Tormenta sobre os
Mores (a cores). 18h30m — Abbott

& Costcllo — De Mal a Pior. 19h —
longa-Metragem: O Drama de Dun-
querque. 22h — Futebol: Brasil x
Irlanda. 23h30m — Ataque e Defo-
sa. 24h — Longa-Metragem, filme:
Suez.

CANAL 13

10h — Padrão com Música. 10h43m
Abertura. 10h45m — TV Educativa.

1 Ihíióm — Universo em Desoncan*
to. 12h - Esporte Rei (VT). 13h
30m — Show da Turismo (a cores).
I5h — Matinê Rio, Ia, sessão, filme:
O Cavaleiro do Castelo Maldita.
16h45m — Matinê Rio, 2a. sessão y
filme: Heróis da Polícia Montada.
18h — Os Anjos da Cara Suja, filme:
Loura Dinamite. 19h30m — UFO (a
cores). 20h30m — Agência Nacional:
Encerramento das Olimpíadas do
Exército. 21 h — Oscar, filme: Sote
Dias de Maio. 23h — Tercoiro Tem-
po. (a cores).

nesta aventura dos Bowery Boys
cuja tônica dos ffags é a des-
traição, num repeteco pouco in- ¦
ventivo, das primitivas criações
do genial Mack Sennett. Título
nos cinemas: Loura de 18 Qui-
lates.

2111 — TV RIO, CANAL 13
— SETE DIAS DE MAIO (Seven
Days in May). Produção ameri-
cana, em preto e branco, de
1964, dirigida por Jolin Pran-
kenheimer. No elenco: Burt
Lancaster, Kirk Douglas, Fre-
drich March, Ava Gardner, Ed-
mond 0'Brlen, Martin Balsam,
George Macready, Whit Bissell,
Hugh Marlowe, Richard Ander-
son, Andrew Duggan.

O General James Scott
(Lancaster) não se conforma com
o tratado' nuclear firmado pelo
presidente Hyman (March) com
a União Soviética e planeja um
golpe de estado; o Coronel Ca-
sey (Douglas) desconfia e co-
munica ao presidente suas sus-
peitas; este envia dois amigos,
um senador (0'Brien) e run aju-
dante (Balsam) para investigar.
Baseado num best seller de
Fletcher Knebel e Charles Bai-
ley II e adaptado pelo compe-
tente Rod Serling, o filme rela-
ta com alguma eficiência uma
trama politica, na linha esque-
mática do thriller.

24H — TV GLOBO, CANAL
4 — QUANDO OS DEUSES
ADORMECEM. Produção brasi-
leira, em Eastmancolor, de
1972, dirigida por José Mojica
Marins. No elenco, Mojica Ma-
rins, Andréa Bryan, Amires Pa-
ranhos, Sabrina Marquezinho,
Walter Portella, Nivaldo de Li-
ma, Roney Wanderney, Rosai-
vo Caçador.

Finis Hominis, o redentor,
escapa do sanatório e. sai pela
cidade de São Paulo para cum-
prlr sua missão. Prosseguimento
das atividades redentoras do
personagem de Marins, iniciada
em Finis Hominis — o Fim <lo
Homem (71). Espetáculo ende-
recado apenas aos defensores
do insólito realizador-ator. Tal-
vez mereça uma olhada para
conferir como o filme se com-
porta na TV a cores.

21H — TV TUPI, CANAL G
— SUEZ (Idem). Produção ame-
ricana, em preto e branco, de
1938, dirigida por Allan Dwan.
No elenco: Tyrone Power, Lo-
retta Young, Annabella, Henry
Stephenson, Maurice Moscovitch,
Joseph Schildkraut, Sidney

I 'Blackmer.

Aventura épico-romantlca
sobre a construção do Canal de
Suez nos meados do século pas-
sado. Power é o arquiteto fran-
cês incumbido da obra; Loret-
ta e Annabella, os amores de
sua indecisão, pertencentes a
classes sociais distintas.

RONALD F. MONTEIRO

CATÓLICO
Vocações

Comemorando liojo o XI Dia Mundial de Ora-
ções pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas, o Car-
doai Eugênio Sales celebra missa, às 8h, nos estú-
dios da TV Globo, quando dirigirá, sua mensagem
aos fiéis da Guanabara.

Centro
N. Sa. da Candelária (P. Pio X): missas às

8h, 9h, 1011, 11U e 12h.
N. Sa. do Carmo (Largo da Lapa): missas às 7h,

8h, 9h, 17h, 18h e lOh.
N. Sa. do Fátima (Rua Riaehuelo, 367): missns

às 61i 30m, 8h, 9h 30m, llh, 171i (Jovens), 18h 30m e
20h.

Sagrado Coração de Jesus (Rua Benjamim Cons-
tant, 42): missas às 7h, 8h 30m, lOh, llh 30m, 17h 30m
(Jovens) e 19h.

. Santo Antônio (convento — Largo da Carioca):
missas ãs 5h 30m, 6h, 7h, 8h, 9h 30ra, lOh 30m, 17h
e 18h.

Santo Crisio dos Milagres (Praça Santo Cristo):
missas às 6h, 7h, 8h 30m, lOh e 18h (jovens).

Zona Norte
Bom Jesus da ÍPcnha (Av. Brás de Pina, 181).

missas às 7h, 8h 30m, lOh, 17h 30m e lflh 30m. As 19h
haverá um programa festivo, no salão paroquial, pa-
ra encerramento da Campanha da Fraternidade.

Imaculado Coração de Maria (Rua Coração de
Maria, 66 — Méier): missas às 6h, 7h, 8h (crianças),
9h 30m, lOh, 12h, 18h (jovens) e 20h.

N. Sa. da Conceição (Rua Cde. Bonfim, 987):
missas às 7h, 8h 30m, lOh (crianças), llh 30m, 18h
e 19h 30m.

N. Sa. da Conceição (Praça Imaculada Conceição
Eng. Novo): missas às 6h 30m, 8h, 9h 30m (crian-

ças), llh (Jovens), 18h. 19h, 19h 30m e 20h 30m.
N. Sa. da Consolata (Rua São Luis Gonzaga,

1860): missas às 7h, 8h 30m, lOh 30m e 18h.
N. Sa. do Desterro (Praça Dom João Esuerard, 141
Campo Grande): missas às 7h, 8h, 9h, lOh 30m,

18h e 19h (jovens).
N. Sa. de Lourdes (Av. 28 de Setembro. 200): mis-

sas às 7h, 8h, 9h (crianças), llh 30m (Jovens), 18h,
19h e 20h.

N. Sa. do Perpetuo Socorro (Praça Edmundo Rego,
27 — Grajaú): missas às 6h, 7h, 8h, 9h (crianças),
lOh, llh, 12h, 17h, 18h e 19h.

Sagrados Corações (Rua Cde. Bonfim, 474): missas
às 7h, 8h, 9h, lOh, llh, 12h, 17h, 18h e 19h.

Santa Teresinha (Rua Mariz o Barros, 354): mis-
sas às 6h, 7h, 8h, 9h, lOh, llh, 18h e 19h.

Santo Afonso (Rua Major Ávila, 131): missas às
6h, 7h, 8h 30m (crianças), lOh, llh, 17h 30m (Jovens)
e 19h.

São Camilo de Lélis (Estr. Velha da Tijuca, 45):
missas às 7h 30m, 9h 30m, llh, 17h e 19h (Jovens).

São Francisco Xavier (Rua S. Fr. Xavier, 75): mis-
sas às 7h, 8h 30m, lOh, llh 30m, lGh 30m, 18h e 1911
30m.

São José Operário (Rua Gregório de Castro Mo-
rais, 1058 — I. Governador): missas às 6h 30m, 8h,
lOh (crianças) e 18h.

São Segastião (Rua Haddock Lobo, 266): missas
às 7h 30m, 9h, lOh 30m, llh 30m, 18h e 19h 30m.

Zona Sul

Cristo Redentor (Rua das Laranjeiras, 519): mis-
sas às 7h, 9h, llh, 18h e 20h.

Divina rrovidência (Rua Lopes Quintas, 274): Mis-
sas às 7h, llh SOm, 18h 30m, 20h e 21h 30m. A Feirinha
da Providência, aberta ontem, continua e encerra-se
hoje no pátio do colégio.

Imaculada Conceição (Praia dc Botafogo, 266):
missas às 7h, 8h, 9h (crianças), lOh 30m, 12h, 17h,
18h e 19h.

N. Sa. do Brasil (Av. Portugal, 772): missas às
6h 30m, 8h, 9h 30m, llh, 18h, 19h e 20h.

N. Sa. de Copacabana (matriz provisória: Rua To-
neleiro, 56): missas às 7h, 8h 30m, lOh (uma na igre-
Ja e outra no salão), llh 30m, 17h, 18h 30m (salão),
20h e 21h. ¦

N. Sa. da Glória (Largo do Machado): missas às
6h 30m, 7h 30m, 9h (crianças), lOh, llh, 12h, 17h
(jovens). 18h, 19h e 20h.

N. Sa. da Paz (Rua Vise. Pirajá, 531): missas de
hora em hora desde 6h 30m até 21h 30m.

N. Sa. do Rosário (Rua Gen. Ribeiro da Costa,
164): missas às 7h, 8h 30m (crianças), lOh, llh 30in,
18h e 19h (Jovens).

Ressurreição (igreja do Forte — Posto 6): missas
às 7h, 8h, 9h, lOh, llh, 12h, 13h, 17h, 18h, 19h, 20h,
21h e 22h.

Santa Mônica (Rua José Linhares, 96): missas
às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, llh, 12h, 17h, 18h, 19h e
20h.

Santíssima Trindade (Rua Senador Vergueiro,
141): missas às 7h, 8h, 9h, lOh, llh, 12h, 17h, 18h, 19h
e 20h.

São Francisco de Paula (Barra da Tijuca): missas
às 7h 30m, 9h, lOh 30m, 12h e 18h (esta última, con-
celebrada pelo Cardeal Eugênio Sales e o Padre Geral
da Ordem dos Mínimos, Pe. Andréa Lia). As 17h será
a procissão até a praia, onde será dada a benção ao
mar.

EYAJVGÉLICO
BATISTAS — Botafogo (Rua Vise. Ouro Preto, 58):
escola dominical às 9h. cultos às lOh e 20h. — Centro
(Rua 1' de Março, 127): grupo de intercessores às 8h;
escola dominical às 9h 30m; cultos às llh, 18h e 19h
45m. — Estácio (Rua Frei Caneca, 525): escola do-
minical às 9h 30m; cultos às llh e 20h; união dà
mocidade às 18h. — Ipanema (Rua Barão da Torre,
37): escola dominical às 9h 30m; cultos às 8h 30m;
escola de treinamento às 18h. — Méier (Rua Hermen-
garda, 31): escola dominical às 9h 30m; cultos às llh
e 20h. — Tijuca (Rua Licinio Cardoso, 331): escola
dominical às 9h; cultos às llh e 20h; estudo bíblico
às 18h.

EPISCOPAIS — Botafogo (Rua Real Grandeza,
99): cultos às 8h 45m (comunidade brasileira) e 10'n
30m (comunidade britânica). — Méier (Rua Carolina
Méier, 61): escola dominical às 8h 30m; cultos às 9rj
30m. — Santa Teresa (Rua Mauá, 95): culto às lOh.
Tijuca (Rua Haddock Lobo, 258): culto e escola do-
minical às 10b.

LUTERANOS — Centro (Rua Carlos Sampaio,
251): culto às lOh. — Ipanema (Rua Barão da Torre,
98): escola dominical e culto às 9h 30m. — Penha
(Rua Nicarágua, 551): escola dominical às lOh; cui-
tos às 9h e 18h. — Praça da Bandeira (Rua Qonçal-
ves Crespo, 341): escola dominical e culto às 9h 30m.

METODISTAS — Campo Grande (Av. Cesário de
Melo, 1399): escola dominical às 9h; culto às 19h 30m.
— Catete (P. José cie Alencar, 4): escola dominical
às 9h 30m; cultos às llh e 19h. — Jacarepaguá (Rua
Bacairis, 115 — Taquara): escola dominical às 9h
30m; cultos às 9h 30m, 18h e 19h 30m. — Jardim Bo-
tanico (Rua J. Botânico, 64): escola dominical às Oh;
culto às 19h. — Vila Isabel (Av. 28 de Setembro, 398):
escola dominical às 9h; cultos às lOh 30m e 19h.

PENTECOSTAIS — Assembléia dc Deus (Praça
Campo São Cristóvão, 338): escola dominical às Oh;
cultos às llh (com santa ceia) e lOh. — Congregação
Cristã no Brasil (Rua São Fr. Xavier, 707): cultos
às 9h, 16h (jovens) e 19h. — Evangelho Quadrangular
(Rua Vol. Pátria, 375/ casa 2): cultos às lOh e 18h. —
Nova Vida (Rua Gen. Polidoro, 165): escola dominical
às 9h 30m; cultos às 9h 30m e 18h.

PRESBITERIANOS — Botafogo (Rua da Passa-
gem, 91): escola dominical às Oh; cultos às lOh e lOh
30m. — Centro (Rua Silva Jardim, 23): escola domi-
nical às Oh; cultos às lOh 30m c lOh; programa d*
mocidade às 17h 30m. — Copacabana (Rua Barata Ri-
beiro, 335): escola dominical às 9li SOm; cultos às llh,
18h 30m (jovens) e 20h. — Gávea (Rua dos Oitls, 63):
cultos às lOh e 18h; escola dominical às llh. — Grajaú
(Rua Farias Brito, 34): escola dominical às lOh; cui-
tos às Oh e I8h. — Jacarepaguá (Av. Geremárlo Dan-
tas, 1188): escola dominical às flh 30m; cultos às lOh
40m, 17h 30m (jovens) e lflh 30m. -- Tijuca (Rua Al-
zlra Brandão, 135): escola dominical às lOh 40m; cui-
tos às Oh 30m e líHi.

HOJE NA RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM-940 KHz

CONCERTO (22h às 23h) — Roberto Szi-
don — piano; Rapsódia Húngara N" 2, de
Lizst; Rapsódia Húngara N" 9 (Carnaval em
Pcst); de Lizst; Rapsódia Húngara Nv 15 .
(Marcha de Rakoczi adaptada para execução
em concerto), de Llszt; Concerto N1' 2, cm Rc
Menor, Opus 23, para Piano e Orquestra, de
MacDowell (Orquestra Filarmônica de Lon-
dres, regida por Edward Downes).

NOTURNO (23h) — Jazz e Blues — Ga-
ry Burton, Milt Jackson, Johnny Hodgcs, Mud-
dy Waters, Billy Cobham, Colcman Hawkins,
Thad Jones e Mel Lewis, Bessie Smith com
Louis Amislrong, Modem Jazz Quartel, Leon
Thomas.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — Do 2a.
a 6a„ nos seguintes horários: 7h 30m, 12h 30m,
18h 30m, Oh 30m. Aos sábados, domingos e fe-
riados, às 8h 30m, 12h 30m, 18h 30m, Oh 30m.

Logo após o noticiário das 12h 30m reprl-
se do Especial com Rosinha de Valença.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS —
De 2a. a 6a., de meia em meia hora, a partir
das 6h 30m até 2h 30m.

CAMPO NEUTRO (Esporte) — De 2a. a
6a., às 8h 45m; sábados e domingos, às 21h.

FM-ESTÉREO-99-7 MHz — Diariamente
das lOh às 24h.

FM-ESTEREO -
Diariamente das

99.7 AAHz
lOh às 24h

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h 30m) —
Missa Romana, de Pergolesl (Escolanla de
Montserrat & Segarra — 35'); Sonatas em Sol
Menor e em Sol Maior, de Cimarosa (Rafael
Puyana); Concerto, Op. 3 N1? 12, de LocatelU
(S. Lautenbacher — 22' 28) e Sinfonia em Sol
Menor, Op. G, N° 6, de Johann Christian Bach
(Collegium Aureum — 17').

ESTÉREO SHOW (16h 30m) — Franck
Chacksficld; Claude Ciari; Joe Loss c Cento e
Uma Cordas.

CLÁSSICOS EM FM (20h 30m às 2h) —
Don Juan, de Richard Strauss (Zubin Meh-
ta — 17' 30); Concierto de Aranjuez, de Ro-
drigo (Alirio Diaz — 19' 41); Sinfonia índia, de
Carlos Chávez (Bernstein — 12') e Concerto
para Piano, Violino e 13 Instrumentos de So-
pro, de Alban Berg (Barenboim, Gawriloff e
Boulez — 30' 50).

ESTÉREO SHOW (22h 30m) — SQ — QUA-
DRIFONICO — Paul Wcston e Pcrcy Faith;
Meireles; Ray Conniff e The Sounds of Our
Times.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO — Dc
2a. a Ga. llh, 12h, llh, lãh, lGh, 17h, 181i,
22h, 23h e 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, 16h,
17h, 18h, 19h, 20h, 22h, 23h e 24h. Domin-
gos 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h,
22h e 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 — 7.° andar — Telefone 264.4422.

Aonde levar as crianças
TEATROS

CIRCO QUIQUINHA - Dir. e pro-
dução de Brigitte Blair. Show dc
revista. Teatro Miguel Lemos, Rua
Miguel Lemos, 51-H (236-63-13). Sá-
bado e domingo, às lóh. Ingressos
a Cr$ 10,00.

A ONÇA E O LOBO EM RITMO DE
AVENTURA - De Jair Pinheiro. Dir.
e cenários de Dino Romano, Com
Lea Tatrô, Ricardo Hov/at e Aline
Veiga. Teatro de Bolso, Av. Ataul-
fo do Paiva, 269 (287-0871). Sába-
dos e domingos, às 16b. Ingressos
a Cr$ 10,00.

BRANCA DE NEVE E OS SETE
ANÕES — Produção do Roberlo
de Castro. Participação do Grupo
Carrossel, com Sueli Poggio, Ester
Ferreira e Abílio Campos. Instituto
lafayotc, Rua Haddock Lobo, 253.
Domingo, às 17h. Ingressos a Cr$
8,00,

LILI — De Fernando Pinto. Com
Luís Armando Queirós, Angela Vas-
concelos, Toni Ferreira, Carla Neil e
Luís Carlos Buruca. Teatro João Cae-
tano, Pça. Tiradentes (221-0305), Sá-
bado, às lóh e domingo, às lOh.

TÍO MUNDO DA LUA — Texto cie
Eduardo Machado, direção de Zde-
nek Hamph. Produção do Grupo Nós
Todos, com Amaro Fabiano, Eduar-
do Machado e Paulo Gregório.
Um espetáculo bem intencionado
mas nom sempre bem resolvido,
que visa à participação ativa da
platéia. No Toatro Opinião, Rua Si-
queira Campos, 143 (235-2119). Sá-
bado, às 17h e domingo, às lóh.
Ingressos a CrS 10,00.
SENHOR REI, SENHORA RAINHA -
Texto e direção do Benjamin San-
tos, Com Nairo Gomes, Marga Abi
Ramia, Rosa Maria Periii o outros,
Adaptação livre dos temas de
Romeu o Julieta e do Auto do Jo-
vem Píramo. Toatro Glaucio Gil. Pça.
Cardeal Arcoverde (237-7003). Sába-
do, às 17h e domingo, às lóh. In-
gressos a Cr$ 8,00 e Cr$ 5,00.

BELELÉU EXISTE MESMO - Produ-
Ção do Grupo O Degrau. Texto de
Ramón Pallut e música de Aílton
Escobar. Direção dc Nelson Luna e
Ciro Negreiros. Com Solange Jouvin,
Eduardo Coutinho, Telma Rcston c
Mário Roberto. Uma fantasia musical
em realização altamente profissional.
Um belo espetáculo principalmente
para crianças maiores. No Teatro da
Galeria (Rua Senador Vergueiro, °3
- 225-8846). Sábado, às 17h e do-
mingo, às lóli,

O PAtHACINHO_ DA Í.LOJA ABC -
Texto e direção de Carlos Adib.
Produção do Brigitte Blair. Duas
meninas disputam a posse do mesmo
boneco, No Toatro Miguol Lemos,

Rua Miguel Lemos, 51-H (23Ó-6343).
Sábados e domingos, às 17h. Ingres-
sos a Cr$ 10,00.

PINOCChTo, O BONECO DE PAU -
Produção de Jair Pinheiro. Interes-
sante até certo ponto, comprime um
excesso de peripécias num final de-
senfreadef para fazer a história tra*
dicional caber num espetáculo mui-
to curto. No Toatro de Bolso (Av.
Ataulfo de Paiva, 269 - 287-0871).

AS AVENTURAS DE PERNALONGA
NA FLORESTA DO LOBO MAU -
Produção de Roberto de Castro,
apresentação do Grupo Carrossel.
Com Ester Ferreira, Sueli Poggio e
Abílio Campos. No Teatro da Praia,
Rua Francisco Sá, 88 (227-6014).
Sábado, às \?U. Ingressos a Cr$
8,00.

O GATO, O RATO E A PANTERA
COR DE ABÓBORA - Produção de
Roberto de Castro. Texto e direção
de Eliseu Miranda. Com Luís Melo,
Eliane Rocha e Eliseu Miranda. Toa-
tro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
(227-6014). Domingo, às 17h. In-
gressos a CrS 8,00.

O^ÍMBÃRQÜÊ^DE NOE' - Direção
de Maria Clara Machado. Com Ger-
mano Filho o Marta Rossman. Toa-
tro. Tablado, Rua Lineu de Paula Ma-
chado, 795 (226-4555). Sábado e do-
mingo, às lóh. Ingressos a Cr$
10,00.

PLANETÁRIO
VIAGEM DA TERRA A SATURNO -
Focalizando aspectos do planeta,
do espaço celeste, da Terra, as re-
centos pesquisas feitas pelo Sky*
Lab e um pouso imaginário cm Ti-
tan, um dos satélites de Saturno.
Paralelamente para estudantes de
1.° grau, o programa Brincando no
Céu, elaborado de acordo c o m
o nível de escolariedade. Ses*
soes públicas aos sábados, do-
mingos o feriados, às 15h, 16h30m,
IBh, 19l\30m e 2lh. Horário esco-
lar do 3a. a 6..., com reservas pelo
telefone. Rua Padre Leonel Franca,
iunto à PUC (267-6230 o 267-3520).
Preço único: CrS 3,00. Proibido o
ingresso a menores do sete anos.

PARQUES
TIVOLI CERTER - Com Montanha
Russa, Autorani.i, Cartoussol Infantil,
Aulopisla, Bicho-da-Secla, Castelo
das Bruxas ¦ o mais atrações. Na la-
goa Rodrigo de Freitas, Av. Bor-
gos do Medeiros. Entrada no
CrS 1,50 por pessoa. Brinquedos a

partir de CrS 2,00. Estacioi.?~.ento

para 200 carros. De segunda a sába-
• do, das lóh àt 

"Ml.. 
Domingos e

feriados, das 101 »s 24h. Hoie, das
9h às 13h, ingrt»sos e brinquedo»
gratuitos para o\ 4Ühos do traba-
lhador, mediante ««tirada fornecida

petas entidades da «tasse.
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HORÓSCOPO STARRY

Signo solar vigonlei Touro, 20 d* abril i 21 da maio. Conforme

cálculos baseados nos Efemérides de RAPHAEL, o Sol percorre neste

período o signo de Touro. Planola rogonte: Vênus. Elemento: Terra.

Fixo. Negativo. Parte do corpo: garganta. Motal: Cobro. Cor: azul

c cor-dc-rosa.
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HORÁRIO;

8.30-IO30

ÁRIES

Y (21 de mirço 1
1? de abril)

Os assuntos de família serão

agradáveis. Faça reparos ou pinlu-
ra em sua propriedade.

TOURO

V

LEÃOa (23 d< Iulho •
22 dt agoilo)

Feliz para assuntos do lar. Pro-

pício para visitas.

SAGITÁRIO

(22 de novembro •
_tl d. dezembro)

No amor, atmosfera repousante c

ternura. Descanse e procuro aiu-

dar os necessitados.
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(30 de abril a
50 d« maio)

VIRGEM

I^ (21 de aooite a
22 de setembro)

CAPRICÓRNIO

>e (22 d* dezembro *
19 de ianeiro)

Domingo feliz para encontrar ami- ! Dia propicio aos divertimentos.

gos e conhecidos. As reuniões so- j Favorável a atividades sociais,

ciais serão divertidas.

GÊMEOS

5=£ (21 de miío a
20 di iunho)

Fcvorável às atividades profissio-
nais. Cuide dos problemas de sua

saúde.

LIBRA

(23 de setembro 4
22 de oulubro)

Feliz para atividades sociais e o
convívio dos amigos. A situação
sentimental entra cm fase satisfa-
lória.

AQUÁRIO

(20 de ianeiro •
18 de fevereiro)

Evite desentendimentos com os

amigos. Procure divertir-se um

pouco.

Uma transação lucrativa poderá
ser realizada. Aproveite o seu do-
mingo.

CÂNCER

vTyJ • 22 de julho)

ESCORPIÃO

ifl (23 de oulubro *
21 ds novembro)

PEIXES

(1? de fevereiro a
20 de março)

CINEMA lj O drama de uma família no Japão de hoje
manhã Á.a.mub    .Amanhã <wmo>

fumíbWafanabe
Akiko Koíffi
Tetsuo Àtíê;

( O CAROTO )

O GAROTO
TOSHIO

Vi para frente com negócios e 
j Djj) fe,j-. _om __......, a|egria. Pr0.

proietos financeiros. Muilo cuido- curc faM_ a|g0 áe bom , durávc|.
do com as viagens.

Procure sair e divertir*se esle do-

mingo. Acontecimentos esportivos
serão agradáveis.
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18 ANOS

O MODERNO CINEMA -JAPONÊS COMEÇA COM Q6HIMA

HOJE. 8,10-1020 GENE cm
rciTÜEMA II LIVRE KELiy SiJtáauacte&atw

CINEMA ifl HOÜE
I.40-3.50'6PO-£IIO-10.20

0OMM6OA Gã  OtAfUAA*£AtT£
Z&ãSSS;"?- 2-4.30-7-3.30

2-4.30-7-S.30-7.NOITf-

ESPETACULAR!

MHHaR OWECÂi)
ABTISTICA
mcu/õk vesrtiAftfo
MHHOR eDfÇAD

MRA SEU INTf RESSí RECOMIN
PAMOS ASSISTIR ESJI FILME
PKPE O INICIO.

BRUIMI TkJUCA |f\ê S«-rn« Ptnà, 3?0 |

1,30-3,40-5,50 -S-10,10

Dirccio d«

Gene Kelly
Stanley Donen

Cantando n_3 Chuva ILIVRE
TÉCMV/CÒIÓR

OS IRMÃOS ¦-,.. estãpcfe /A

MAR-AUET DUMOM
KAYrWNCIS-MAKyfATON

Moüoíetóa
mm

STUDIO PAISSANDU.ISSANDU I
•_¦ .*•.--- VI').!') 11 I

HORÁRIO.
2-4-6-8 E

10 HORAS

(•r« cocoANurwy1

CENBURA

LIVRE

STUDIO TIJUCA
______________ --» ,>••.-'• .-¦).»!- Fl LC I'i__

hoje JD1A C1IMEMATECA .f^§__

S» Viagens coma mini» CAVALOS DE FOGO
I0_tnos

lenscomamintiana sar lavauií ut i-y'umfilmèáeGEORâEOJKOR 
PARADJANOV (SOMBRAS JI0JASSA00)

Telefone para 222-231 ó e

faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Pmanhã
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a brutalidade o transformou. r
sò as mulheres sabiam da sua... bjfccinedistri
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Io prfcisa!
DE CAPACETE PARA LER |

SOBRE MOTOCICLETA NO JB. |
(Peio menos no inklo)

lei obriga todo motociclista a pHotar«*ft;«àp1^tèf* 
M«s nao.é preciso ter motocicleta para ler á

coluna especializada de motociclismo no

dHerernóde Automóveis do JORNAL DÒ BRASIL,,.
Pelo contrário. É fora de dúvida qtie a maioria ¦,

dos; leitores desta tòíüna ainda não tem motocicleta;?
• Mas acompanha, toda semana, nas quartas-feira^';.

tudo o que' acontece de novo e emocionar.t^
com estas máquinas maravilhosas. Os lançamentos,-
os testes, as corridas, as formas de financiamento.

Agora, úma coisa é certa.
Se nem todos os leitores têm motocicletas, todos

que^ómprartfüma moto são leitores de nossa coluna.
rM o orimeiro passo nadireçaode sua moto, lendo oJORNAL 

PO BRASIL.

CADERNO DE Attt<«l©vds
Um Suplemento do JORNAL DO BRASIL

,¦ Oe segunda a domingo cada vez melhor.
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PROCURA ALMA GÊMEA.
O DEFEITO IMPONENTE-I <V»«^T^Çf
ODCIXOU "IMPOTENTC'* 

^»%«V
A PRfMEIRA V/STA,..

iéM&í

MAKJSAMiU
euMAfífoee.

FELIPE CARONE
SUELY FRANCO

LAERTE MORRONE
BERTA LORAN

SÉRGIO ROPPERTO
Dir.: L. S. PERSON

ÜSTRÉIA DIA 10 NO TEATRO DA LAGOA
Em 2 sossõos, às 21,30 c 24 horas.

Res. e Inf.: 267-5354 - 227-3589 - 227-6686

A GAIOLA DAS LOUCAS
TEATRO GINÁSTICO - Rosorvas: 221-4404

Hoie às 18 e ás 21 horas
"Um cspeláculo para lazer as pessoas estourarem do rir

'(Roberto 
cie Ciclo — Última Hora)

. ..V.v,
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COMPORTAMENTO

O bebê macaco, separa-

do dois dias da mãe. grita
violentamente e se toma agi-

tado. O bebê humano, na

mesma situação, fica apáii-
co. imóvel 110 berço, perdeu-
do o apetite. Para a maior

parte dos psicoterapeutas
brasileiros, a separação mãe-

filho, cada ve?. mais prema-
tura, tende a criar um qua-
dro depressivo crônico, que
vem afetando sem cessar a

população infantil dos gràn^
des centros urbanos- Esta è
também a posição de psiça-
nalistas e psiquiatras, que
reunidos num simpósio rea-
lizado na última semana em
Nova Iorque, procuraram es-
tabelecer aproximações en-
tre o comportamento animal
c o humano, através do rela-
lo de diversas experiências.
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No macaco^ como na criança
falta que a mae fi

O lema da conferência era cs-
pecificamente o resultado das ex-
periências feitas entre animais e
usadas para entender melhor com-
portamentos semelhantes em seres
humanos. Para o médico Robert A.
Hinde, da Universidade de Cam-
bridge. Inglaterra, o estudo animal
teve pelo menos o mérito de tor-
nar reconhecida uma série de si-
tuaçôes, tal como a dos laços que
unem mãe e filho. Segundo aque-
le médico, se não fossem os expe-
rimentos animais jamais seria re-
conhecida a importância vital dos
laços mãe-filho.

Disse o médico que, nos ma-
cacos rhesus, os efeitos de uma se-
paração entre mãe e filho por seis
dias serão evidentes até por dois
anos depois ho comportamento do
filho. Já outro médico, Dr. Ste-
phen Suomi, chefe de grupo da
Universidade de WLsconsin, cha-
mou a atenção para a aplicação li-
teral das experiências com animais
e .sua aplicação para entender o
comportamento humano. "O fato é
que macacos não são homens pe-
quenos e peludos."

Assim mesmo, um bom nume-
ro de participantes, incluindo o Dr.
Pierre Pichot, da Universidade de

Paris, notou que as respostas de
comportamento a várias formas de
stress, tanto quanto às drogas, va-
riam marcadamente de espécie pa-
ra espécie. Por esta razão, o Dr.
Pichot acentuou que "ainda esta-
mos muilo longe de ter animais
modelos para o comportamento
psicótico do homem."

O simpósio, chamado Relevai.-
cia de um Modelo Psicopatológico
Animal para o Homem, íoi organi-
zado pela Fundação Científica Kit-
tay, estabelecida em 1970 para fi-
nanciar pesquisas sobre saúde men-
tal. O encontro, de três dias, foi rea-
lizado em Nova Iorque. O Dr. Pi-
chot, que tomou uma boa parte dos
depoimentos, falou ainda sobre a ,
química do sistema' nervoso cen-
trai, que varia mesmo entre grupos
étnicos e 'humanos. Orientais, por
exemplo, respondem de forma di-
ferente do que os ocidentais às
drogas usadas em psicoterapia, e
mesmo numa população tão homo-
génea como os suecos, há muitas
diferenças marcantes.

Se há tantas variações dentro
da espécie humana, elas serão tam-
bém maiores quando se transfere
comportamentos animais aos seres
humanos. Mas estabelecidos esses

limites, o Dr. Pichot considera quo
as experiências animais são, cm
potencial, extremamente benéficas.

SEPARAÇÃO DA MÃE
Uma área maior de estudo, co-

locada longamente em debate no
simpósio realizado em Nova Iorque,
foi a da depressão anaclitica, uma
condição que tem origem nas pre-
maturas separações da criança de
sua mãe. Nos macacos rhesus isto
leva primeiro a um estado de pro-
testo, por gritos e agitação, seguin-
do-se um estágio de depressão ou
de desespero, marcado por desor-
dens.

O efeito foi estudado pelo me-
dico Stephen Suomi. Ele assinalou
que numa separação de quatro dias,
durante o primeiro dia os bebês
macacos gritam violentamente,
protestando pela ausência da mãe;
nos últimos dois dias, eles rolam
e se agitam de uma forma tipica
do estado depressivo. Quando reu-
nidos com seus iguais, eles têm
uma enorme tendência de se ape-
gar uns aos outros.

A médica Mary Salter Ains-
• worth, da Universidade John Hop-

kins, uma especialista nas relações
mãe-filho, questionou a validade
das conclusões sobre depressão de-

rivadas das experiências cm labo-
ratório com macacos. O bebê ma-
caco, disse ela, quando tomado dc
sua mãe, é colocado num lugar
comparável a uma prisão solitária,
o que não se assemelha, de forma
alguma, às condições que levam à
depressão entre as crianças.

Segundo as principais escolas
analíticas do Brasil, o fenômeno
pode ser explicado como uma
transformação resultante de um
processo depressivo, que só será
interrompido se a mãe — ou ai-
guém que a substitua — voltar a
dispensar atenção e carinho ao pe-
queno. Caso contrário a depressão
permanece.

O quadro é típico: a criança
afastada da mãe aos seis meses de
idade, tem o seu comportamento
modificado: a expressão do rosto
antes alegre, torna-se triste, e ela
chora à aproximação de alguém,
ou então permanece imóvel no ber-
ço, indiferente a tudo o que acon-
tece. Aos poucos, o desinteresse vai
se acentuando, até que a criança
deixa de reagir a qualquer estimu-
lo.

TEORIAS EM FOCO

Dc acordo com outras; teorias,

o mesmo distúrbio pode ser provo-
cado por várias causas além da se-
paração materna: o nascimento de
um irmão, mau relacionamento en-
tre os pais, morte de um parente,
doença da criança ou de sua mãe.
Em alguns casos, parece haver uma
certa predisposição genética. Mas
a maneira como a depressão evo-
lui não obedece a regras. E' pos-
sivel que, ao invés de crises suces-
sivas. manifeste-se mais tarde uma
atitude pessimista em relação à vi-
da, ou então um estado crônico de
ansiedade e insegurança.

Os sintomas na criança dife-
rem daqueles encontrados no adul-
to. Nela a depressão pode vir acom-
panhada de manifestações claras
de hostilidade enquanto no adulto,
os septimentos hostis são manti-
dos em nivel inconsciente. Além
disso, os estados depressivos na
infância podem provocar obsessões
e medos aparentemente injustifi-
caveis. Na área psicossomática, os
sintomas são de anorexia, consti-
liação, vômitos e fraqueza, poden-
do inclusive manifestar-se um qua-
dro de regressão, caracterizado, por
exemplo, pela perda de controle
das evacuações.

Quando os períodos dc depres-
são se alternam com fases de agi-
tação e euforia, o distúrbio recebe
o nome de psicose maniaco-depres-
siva, cuja presença em crianças só
foi identificada recentemente. Al-
gumas de suas características são
o mau contato com a realidade e o
aparecimento de reações emocio-
nais demasiadamente intensas cm
relação ao estimulo inicial. Para o.s
médicos psicoterapeutas e psicana-
listas, acostumados a lidar com
crianças cm seus consultórios, o
afastamento temporário das ten-
soes do lar pode ser benéfico à
criança. Só quando o relaciona-
mento familiar torna-se mais har-
monioso, e a criança mostra-se
tranqüila, emocionalmente equlli-
brada, é que surgem as perspecti-
vas de recuperação. Para os medi-
cos brasileiros, porém, a idéia geral
é a dc que as experiências sobre dc-
pressão e separação prematura en-
tre mãe e filho, realizadas por
cientistas de todo o mundo, em ani-
mais, especialmente macacos, são
válidas, para lançar uma luz maior
sobre as variadas formas de reação
depressiva c dc hostilidade ao meio
social.

BRINCANDO DE CIÊNCIA | Marcomede Rangel Nunes

Construa um cata-vento
O vento é o ar em movimento. Este

movimento se realiza quase horizontal-
mente. Os meteorologistas estudam a sua
velocidade e direção em uma dada re-
gião ou mesmo em todo o globo terrestre.

A direção se indica no ponto do ho-
rizonte de onde vem o vento. Utilizam-
se, para isso, os pontos Cardeais.

O CATA-VENTO
O cata-vento é quase tão antigo

quanto o pluviômetro. E tão comum que
todos o conhecem. Ele indica a direção.
Muitas vezes é chamado de cata-tempo,
porque a direção de onde vem o vento
é uma boa indicação do tempo que vai
fazer. Antigamente, era comum fazer o
cata-vento em forma de galo. Os cata-
ventos modernos costumam ter uma seta
na ponta e uma cauda alta e larga para
orientar-se de acordo com o vento. A
seta aponta a direção de onde vem o
vento.

0

O MATERIAL
Um pedaço de madeira com 25 cen-

timetros de comprimento, um centime-
tro de espessura e dois centímetros de
largura.

Dois pedaços de madeira, tendo cada
um lü centímetros de largura, 18 centi-
metros de comprimento e de três a qua-
tro milímetros de espessura.

Um pedaço de macieira com dois cen-
timetros de largura e espessura, e 100
centímetros de comprimento.

Um tubo de conta-gotas dc plástico.
Um prego, sem cabeça, que ent/re no

conta-gotas e fique livre.

COMO CONSTRUIR
Apanhe o primeiro pedaço de ma-

deira e, com um serrote, abra dc cada
lado um rasgo com seis centímetros de
profundidade e de três a quatro mili-
metros de espessura. No segundo e ter-
ceiro pedaços dc macieira corte duas pe-
ças, como mostra o desenho; uma paira
ser á ponta de uma flecha e a outra a
cauda. Depois de prontas, cole-as nos
rasgos da primeira madeira e deixe se-
car.
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Em seguida, equilibre a flecha na
ponta de unia faca e marque o lugar
na qual ela fica equilibrada. Faça, com
uma broca, um furo nesse local, com um
e meio centímetros de profundidade e ai
introduza o tubo do conta-gotas. Corte
o que restou.

A última madeira servirá de supor-
te. Introduza o prego nessa madeira, a
uma boa profundidade, e depois coloque
o furo da flecha no prego.

ONDE INSTALAR

Coloque o cata-vento no telhado da
casa ou em um poste, que não tenha,
se possível, nenhum obstáculo próximo
do aparelho. Procure saber os pontos
cardeais na sua região e faça a obser-
vação de onde vem o vento. Anote em
uma caderneta essa posição, dando o
ano, mês, dia e hora. Você vai ver como
é Interessante ser meteorologista ama-
dor.

A guerra química das plantas
Segundo um tratado famoso de Mir-

cea Eliade, que é catedrático no assunto,
a aspiração maior de um iogue e se con-
verter numa planta — ou seja, livrar-se
do desgastante nervosismo humano e
passar a ser, ainda em vida, um simples
ocupante estático de seu próprio orga-
nismo. O destino das plantas, em prin-
cipio, é só crescer. Voltadas para dentro,
elas são de uma serenidade sem par, nao
agridem de graça nem se dão aos exa-
geros competitivos que caracterizam as
sociedades dós bichos — e, prlncipalmen-
te, a do homem.

Mas umas plantas têm espinhos, ou-
trás são venenosas, e todas se constituem
_ por seu próprio modo de vida — em
vitimas em potencial dos predadores.
Foi preciso admitir, então, que a ceie-
brada passividade das plantas e relati-
va, pois como os demais seres vivos elas
são forçadas a pôr em prática certos me-
canismos de defesa. Uma explicação cor-
rente sobre os cactos, por exemplo, e a
de que seus espinhos foram desenvolvi-
dos como um obstáculo contra a íome
dos bichos.

Admite-se também que certas plan-
tas possuam armas químicas com as
quais atacam suas vizinhas. As primeiras
experiências para ia verificação dessa hi-
pótese foram realizadas na Inglaterra, no
início do século, por S. C. Pickering e o
Duque de Bedford. Molhando mudas de
macieira com água escoada de vasos com
gramíneas, eles notaram que seu desen-
volviniento se inibia, atribuindo o fato
a uma substancia seoreitada pelas gramí-
neas e transportada pela água.

Bem conhecido no campo da micro-
biologia, esse fenômeno é também ilus-
trado pelo fungo Pennicillium notatum,
que produz penicilina, substancia quimi-
ca altamente tóxica para uma grande
variedade de organismos. Pouco após a
descoberta de Fleming, um botânico ame-
ricano isolou outra substancia tóxica

produzida por fungos — a gliotoxma —
a qual, numa sociedade de plantas, tam-
bém parece agir como uma arma qui-
mica. . „,-

As pesquisas mais minuciosas ate
hoie realizadas sobre o assunto toma-
ram porém por base o absíntio. Essa
planta medicinal e aromatica produz
nos pêlos glandularcs da superfície das
folhas uma substancia — a absintina —

que é capaz de inibir o crescimento de
outras plantas que estejam próximas.
Mas o efeito da absiiit.na não e o mes-
mo sobre todos os vegetais. Alguns, in-
clusive, parecem resistir tranqüilamente

A guerra química das plantas, apesar
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Para obter êxito no cultivo âe plantas,
é importante saber o grau âe afinidade
existente entre elas, bem como a pro-
veniência c as características principais
do comportamento de cada espécie. Num
jardim ou num simples arranjo em vaso,
uma associação dc cactos c suculentas,
cujas afinidades são totais, exige um
solo dc consistência porosa, água mode-

rada c sol com. fartura

de todos esses estudos, ainda permanece,
em grande parte, um mistério. Mas exis-
tem outros fatores de segregação — alem,
é claro, do clima e do meio-ambiente —

que restringem o desenvolvimento em
comum. Duas espécies, por exemplo, po-
dem nunca se encontrar numa mesma
associação, ainda que ambas sejam nati-
vas da mesma área geográfica.

Cada planta influencia de vários
modos o bem-estar dos demais indivíduos
da associação — e esse principio, básico
em jardinagem, é também o ponto dc

partida para os estudos de sociologia ve-
getal A influência mais óbvia resulta da
competição por um fator qualquer es-
sencial ao crescimento. Assim,- a limita-
ção de elementos nutritivos ou da umi-
dade do solo pode restringir o numero
total de indivíduos capazes dc viver em
determinada área.

Na competição pela luz, uma árvo-
re de grande porte pode acabar tornai!-
do impraticável a sobrevivência de ar-
bustos que nascem à sua sombra. Mas
nem sempre é hostil a interação dos yc-
getais. No trevo, por exemplo, as bacte-
rias que provocam a formação dos mo-
clulos das raizes fixam o nitrogênio do
ar produzindo um nitrato fertilizante.
Este não só beneficia o próprio trevo co-
mo qualquer outra planta que houver nas

proximidades. Por isso, o trevo e outras
leguminosas costumam ser plantados pa-
ra beneficiar outros espécies ou recupe-
rar solos pobres.

Os fatores da competição variam
consideravelmente de importância, de-
pendendo do grau de diversidade das
plantas, bem como do nivel de desenvol-
vimento das raizes, quer num mesmo
plano do subsolo, quer em camadas dl-
ferentes. Talvez seja um axioma da so-
ciologia vegetal a tendência dc uma co-
munidade estável ser formada por espe-
cies cujos indivíduos desenvolvam o grau
minimo de competição.

.



José €ai
Poema torto

Oliveira

Não por mim, mas pelos meus sonhos adolescentes,
Andei ai pelo mundo olhando as coisas.
Quantas coisas vi, guardei comigo
E hoje as remordo com e sem remorso,
Contra c a lavor de mim,
Aquele eu que jú não sei quem era
Aleare. alacrc. arisco e árido
E também corrompido pelo sofrimento cm leda hora sofrido.
Eu tinha tanta coisa a dizer c era tudo errado,
Feito um ralo nuc rói a sua sombra c pensa que e peroba.
Meu orgulho hoie está sepultado na cot' da humildade.
Sonhei que seria Vinícius de Moraes, Jorge de Lima c Dante.
Sonhei lambem aue o velho Joaquim Maria me protegeria.
Eu lauto sonho oue iá não sei se sou o sonho ac um rei
Ou se tudo que eu errei l.oi sonho.
Tudo aquilo «uc jiz errado por nao saber o certo.
Quem é aue ensina a gente a viver?
Onde esta o nosso professor?
Ninguém me ensinou coisa alguma, no entanto aprendi a errar.
Em prosa e poesia me embaraço,
Me destaco na irrisão confusa,
JVdo sou c nunca fui c não serei jamais alguém.
As vezes sinto aue alguma emoção me chama pelo nome.
Uma emoção qualquer, apanhada ao acaso da desesperança,
E vou atrás dela impávido, livido. lúcido, lépido,
E me ponho na pele dessa emoção, mas e inútil:
Eu não sou ela. . ... , - • ¦ , ...
Também ás vezes proclamo a minha independência em relação as minhas diversas

[.personalidades.
Mas é inútil: cias persistem, ¦
Me colonizam,
Servem-se dc minhas matérias-primas,
Anuviam o meu horizonte.
Seria eu. no fundo, uma província da Ultramar.'
Ou uma simbiose norte-americana de guerra, amor e liberdade?
Ou um boliviano aditsto. com sua manta e seu cachimbo,
Sua sabedoria lenta de vulcão extinto?
Meus ritmos me fogem. Forjam. E me martelam, e me desmantelam.
Uivando como o vento da Islã Negra na calva assustadora dc Pablo Neruda,
Aquele que morreu na hora amarga,
E que era um sonho de angústia, não uma pessoa,
E ainda menos uma cõdca dc pão, .
E menos ainda um guerreiro, esse tatino-americano calvo e contumaz.
Morreu. . . _ . , . . . .
Deus queira que a minha morte seia assim fadada a simetria,
Câncer contra câncer,
Miséria nas celas e nas células, .....
E nas ilhas negras as libélulas devoradas petas taranlulas ávidas.
Queira Deus que a minha morte seja um bendito cscndalo.
Assim como uma tarde azul escandalosamente se abre cm cima de nós como um

Iguarda-chuva em flor.
Aqui nós faremos um descanso: há que tomar fôlego.
Antigamente eu metendia ser doido.
Mas não um doido esquizofrênico, esse admirável modelo humano que não leva em

[consideração a sua própria cueca,
E sim um doldinhp daqueles que andavam cm Montpamassc quando não havia
[ainda a sociedade de consumo, quando era ainda honrado ser poda c pobretáo.
I Hoje em dia nós estamos condenados à prosperidade, de forma que tudo é possível.

í Odeio o kátchup.
Mais um descanso: isto c um poema, convém abordá-lo cuidadosamente
Náo quero mais saber dos moedeiros jalsos,
Os pequenos burgueses du literatura que nunca viram a mão de um operário.
Aquela mão que faz as coisas, calosu, cinzenta, bruta,
A mão do trabalhador,
A única coisa que ele tem,
A mão,
A ferramenta que ele trouxe ao mundo c que sustenta as nossas ilusões.
Aquela mão que destroçou o prato-feito com tamanho apetite, ao meio-dia,
Aquela mão que delicadamente separa o ovo frito, que tem a caladura da esperança

[cm cima do macarrão e do arroz,
Aquela mão cheia dc osso e energia. .
Aquela mão que vai pegar o ovo frito no fim, conferindo a esse sol um-sabor de

[goiabada,
E pensando na mulher, na gorda Amélia que fritou o ovo ás quatro horas da manhã,
E cujas mãos ainda permanecem miraculosamente fêmeas,
Desde sempre e para todo o sempre femininas,
Tanto para o arroz quanto para o xarope.
Para a tosse das crianças c para o cabelo rebelde e sujo do trabalhador.
Eu gostaria muita de ser um operário.
Mas as minhas mãos parecem jóias.
Decido não ser. nunca mais, um escritor,
Porque estou com vergonha das minhas mãos que parecem jóias.
Minhas 7nãos...
Nasci com minhas mãos assim mimadas,
Principescas. tal qual se eu fora na verdade um. poeta.
Mas os poetas morreram de câncer numa atmosfera cancerosa.
Nós vimos.
Não quero mais. Não quero mais ter mãos bonitas,
Não quero nunca mais ficar envergonhado por ter nascido com mãos bonitas.
Odeio os literatos que bolinam as manicuras.
Odeio quem quer que seja que náo tenha a mão escalavrada no trabalho, aquela
[mão pesada e frágil, aqu:la mão que se fez máquina por necessidade. E tenho
[vergonha das minhas, essas minhas mãos dc príncipe. Minha amargura doravunte

íserá uma ideologia.
Ou não será.
Não. Não será.
Todos os meus propósitos vão por água abaixo,
Acordo com uma idéia c durmo com outra,
E fico espantado que ninguém perceba, à luz do dia, que sou um perfeito idiota.
Os samuraís já se manifestaram, cujos esqueletos se desaquictaram na tumba. Eu
[fico na penumbra, esperando a calástrofc, com aquela trislc convicção de ser o

[derradeiro tigre.
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Ponha seu sorriso
a caminho da Barbosa Freitas.

E venha conhecer o novo
baton Super Soft Color,
de Helena Rubinstein.

Dez tonalidades
modernas que
combinam com todos
os tipos de beleza.
Super Soft Color

Helena Rubinstein
 Ciência cia Beleza

contém vitaminas.
Baton supereremoso,
aderente e de colorido
inalterável.

Criado por Helena
Rubinstein para quem

deseja sempre usar o
que é moderno.
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TieÜixA Aberta de 3.- a 6.- feira até às 22 horas
e feábâdo até ás 18:30 horas.

Conjunto
de robe
e camisola
de
musselina
de algodão,
com peito
âe smocks
e babaáos
românticos
na barra.
O pijama
âe malha
aderente
lava e
passa com
facilidade

Para
uma
mais

noite
bonita

SUZETE ACHE
FOTOS DE OCTAIES GONZALES

Estilo
vovó na
camisola

branca
entremeada

de galões
e bordado
inglês, de

cintura
alta

marcada
por um
laço de

cetim.
O robe

atoalhaão
é perfeito

para os
fins de
semana
ociosos

Camisola
longa, ãe

acetato
brilhante,
tendo no

ârapejaão
do busto

seit detallte
principal

As camisolas têm um papel muito im-
portante na composição do enxoval cias noi-
vas. São escolhidas com carinho, geralmente
seguindo a personalidade de cada uma. e va-
riam entre os feitios românticos ou ingênuos,
às vezes com um toque de humor.

O branco deixou de ser preferido. E ape-
sar dos tons pastéis serem os mais emprega-
dos, as cores fortes (laranja, vermelho, ma-
rinho, amarelo-ouro) já aparecem com mais
freqüência.

Quem está começando a fazer seu enxo-
vai deve lembrar-se cie que as camisolas não
podem ser muito ajustadas. Os cortes evasés
(sem serem também largas demais) são os
mais indicados. No que foca aos tecidos, não
existe uma regra rígida: opala, voile, flanela
(para o inverno), jérsei. Os tecidos que se
amassam com facilidade ou rasgam ao menor
movimento, mesmo que sejam lindos, devem' 
ser preteridos.

As camisas de corte masculino com fra-
ses de humor bordadas no bolso apareceram
há pouco tempo e já despontam como as pre-
feridas pelas noivas informais. Ocorre o mes-
mo às pequenas camisolas aplicadas de flores
e bichos em tons fortes. A moda retro impôs
seu estilo também dentro da lingerie e trou-
xe de volta os pijamas transpassados, de ce-
tim ou algodão (algumas vezes até mesmo de
crepe), simples ou com monograma bordado
na altura do busto. E trouxe também as ca-
misolas da vovó, com palas bordadas, ner-
vuras e rendas.

Os robes devem acompanhar o estilo da
camisola, mas como é impossível ter um con-
junto feito de cada peça, o ideal é possuir três
ou quatro robes neutros, que combinem com
todas as peças.

Nas fotos, pijamas da Boutique Michel.
Robes e camisolas da Alecrim, Amor Perfeito
e Nylonsul. Lençóis de percal aplicados da
Alecrim.

I • A frase aplicada no bolso'dacainisa nmcuiim"de listras"finas contribui para o bom humor do despertar entre lençóis estrelados
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Caderno RJ
JORNAL DO BRASIL

O novo pólo
agropecuário

TRÊS 

projetos, toclos em fa- |
se inicial cle elaboração, !
marcam neste inicio de

mès a pri m e i r a tentativa
cio Governo federal, através da
Fundação Norte-Fluminense cle
Desenvolvimento (Fundenor),
em dar a região condições reais
cle se transformar, depois da
fusão GB-RJ, na área-pólo que
irá abastecer cle produtos pri-
mários o novo Estado.

Estudos sobre estradas vi-
cinais, controle de águas e cria-
çáo cle pequenos animais são os
temas dos três projetos que a
entidade desenvolverá, a partir
dos próximos dias, através de
recursos liberados pelo Ministé-
rio do Planejamento e que já
andam na ordem de quase CrS
10 milhões. Existe um quarto
projeto, talvez o mais impor-
tante deles, e que cuida do
aproveitamento cle terras re-
cuperáveis no território flumi-
nense.

Os projetos

Segundo o presidente da
Fundenor, Sr. Rubens Ve-
nancio, o primeiro projeto é o
que trata cle estradas vicinais.
Ele será desenvolvido, de aeor-
do com o Plano Rodoviário Na-
cional e Estadual, consistindo
no levantamento de todas as es-
tradas municipais situadas
dentro das áreas produtoras do
Norte Fluminense, a fim de que
tecnicamente possam ser ado-
tadas medidas que possibilitem
o melhor escoamento da produ-
cão primária dos campos.

Disse ainda que a região \
tem dentro cle sua área de pro-
dução pouco mais de 5 mil qui-
lômetros cle estradas vicinais,
a maioria delas (cerca de 70';.')
em péssimo estado de conserva-
ção. O projeto já se encontra
em fase de estudos no POT, ór-
gão do Ministério dos Trans-
portes. Para o Sr. Rubens Ve-
nancio é importante a utiliza-
ção de pequeno percentual do
Funclo Rodoviário para investi-
mento no projeto, uma vez que
ele será autofianciável se íor
considerado o fato de, com me-
lhores vias cle escoamento, a
União, o Estacio e o município
tenham uma resposta rápida
dos recursos investidos.

o órgão do Norte fluminense ex-
porte para a Suvale, através
cle seus técnicos, as experiên-
cias realizadas em sua área no
setor animal, enquanto recebe-
rá em troca a experiência que
a Superintendência do Vale do
São Francisco tem em projetos
de irrigação, com base no prin-
cípio dos vasos comunicantes. A
Fundenor vai parti r, logo
depois do convênio, para_ um
peaueno projeto cle irrigação na
área. aproveitando o fato do ní-

í vel do rio Paraiba do Sul, em
I certos trechos de seu curso, ter

um nivel superior ao da terra.

Pecuária

O terceiro projeto está afe-
to diretamente à pecuária e
consiste no desenvolvimento da
criação de pequenos animais,
toclos para corte. Segundo o Sr.
Rubens Venancio, o Governo
federal "está muito interessado
na produção cle pequenos ani-
mais a fim de que possam ser
criados novos hábitos alimen-
tares entre o povo brasileiro".
Pretende, com isso, aliviar o
consumo cle carne bovina e, em
contrapartida, contar mais com
este produto para os seus pro-
gramas de exportação.

Para executar este projeto
— a primeira etapa do traba-

j lho consiste em conscientizar
| os pecuaristas para esta nova

realidade — a Fundação Norte-
Fluminense de Desenvolvimen-
to vai partir para experimentos
de várias naturezas, inclusive
no setor de pastagens, dando
integral apoio e assistência téc-
nica aos criadores. O Sr. Rubens
Venancio afirmou que a exe-
cução desses três projetos pede
a importação de técnicos es-
trangeiros e que, por isso mes-
mo, vai exigir uma considera-
vel soma de recursos financei-
ros.

Controle <le águas

O projeto sobre controle dc
águas tem como principal ob-
jetivo manter no ponto ideal o
nível do lençol freático das
áreas produtoras do Norte do
Estacio do Rio, região sujeita
freqüentemente a grandes pe-
ríodos de estiagem e a cheias
dos rios que formam a sua ba-
cia hidrográfica, principalmen-
le o Paraíba do Sul e seus aflu-
ente. A Fundenor já possui
neste setor um bom ponto cle
partida, pois já vem realizando,
há algum tempo, o estudo por-
menorizado das variações do
lençol freático de toda a região.

Segundo o Sr. Rubens Ve-
nancio — tomou como exem-
pio o Município de Campos —
nas épocas de estiagem o len-
çol freático daquela área des-
ce bastante de nível, dificul-
tando qualquer tentativa cle
drenagem e irrigação nas la-
vouras locais, sobretudo na de
cana-de-açúcar, principal pro-
duto da região. Drenagem e ir-
rigação são, aliás, pontos fun-
damentais deste projeto c in-
dispensáveis ao desenvolvimen-
to da lavoura e pecuária do
Norte fluminense.

O presidente da Funde-
nor esclareceu que brevemen-
te este órgão firmará um con-
vênio com a Superintendência
do Vale do São Francisco (Su-
vale), para troca de know-how.
E esta permuta permitirá que

Fusão

O presidente da Funde-
nor teceu ainda considerações
em torno da fusão Guanaba-
ra—Estado do Rio, afirmando
que "os mais pessimistas come-
çam a colher os frutos da fu-
são antes cle sua concretiza-
ção". Estava se referindo às
primeiras notícias veiculadas
pela imprensa de que haverá
um reexame no projeto do me-
trô que se constrói na Guana-
bara. E enfatizou: "a atitude
do Governo federal é a revisão
cle um erro histórico cometido
há 14 anos, quando o Rio de
Janeiro foi transformado em
Estacio depois que deixou de ser
a Capital do país."

Entusiasta da fusão desde
os seus primeiros estudos, o Sr.
Rubens Venancio disse que a
atração dos investidores inter-
nos e externos será muito ma-
ior depois da fusão.

— O novo Estado terá, por
certo, uma representação poli-
tica mais influente e uma re-
presentação empresarial muito
mais forte. Aliada a tudo isso,
a fusão de dois sistemas finan-
ceiros como o BEG e o BERJ
dará uma dimensão mais ex-
pressiva ao setor econômico do
novo Estado.

O presidente da Funde-
nor, acompanhado de um
companheiro da diretoria, Sr.
Osvaldo Barreto de Almeida, e
do Sr. Edmundo Penna Barbo-
sa, embarcou para os Estados
Unidos'onde, a convite da Ma-
rylancl Comission For Latin
American Affairs, terá contato
direto com empresários e gru-
pos financeiros daquele país,
procurando interessá-los em
investir em projetos que a
Fundenor vem programando
para o Norte fluminense.
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Linhas prelas, uma solução para a emergenc

AGUA a fusão esperada
Entre as distorções que a fusão dos

Estados do Rio e Guanabara eliminará, uma

nunca foi bem entendida pelos fluminenses:

pagar para consumir a água de seus

próprios mananciais, canalizada e tratada

pelo Governo carioca, ao qual o

Governo fluminense paga uma taxa

estipulada em convênio entre os dois

Estados. Os municípios beneficiados com

sangrias no sistema Acari são Nilópolis,

Nova Iguaçu e São João de Meriti.

O convênio, firmado em 1964,

estabeleceu que o Governo fluminense

pagará à Guanabara, por

metro cúbico de água fornecida, um terço

da taxa mínima de consumo domiciliar

vigente naquele Estado.

Assim que for concretizada a fusão,
os sistemas de abastecimentos tambem
deverão ser interligados e a Baixada Flu-
minense, onde a falta de água e ura dos
maiores problemas, poderá contar tam-
bém com uma excelente fonte de abaste-
cimento, além das adutoras projetadas
no Plano de Abastecimento de Agua In-
tegrado, encomendado pelo Estacio para
aquela região e que deverá ser iniciado
ainda este ano.

Tecnicamente não haverá problemas
para unificação dos sistemas, segundo
garante o agente regional da Compa-
nhia cle Saneamento do Estado do Rio na
Baixada Fluminense (Sanerj), engenhei-
ro Jutaro Suzuki. Um dos principais tra-
balhos que a Sanerj está executando na
região é a construção da nova adutora
de Duque de Caxias.

Plano

O Plano de Abastecimento de Agua
Integrado da Baixada Fluminense foi
elaborado pelo Escritório Técnico Enal-
do Cravo Peixoto e pela ELC Eletrocon-
sult, e levou em consideração todos os
aspectos relacionados com o abasteci-
mento da área. O plano deverá ser exe-
cutado em três etapas. A primeira deve-
rá estar cumprida até o ano que vem.

Nos estudos elaborados, a demanda
prevista cle água na Baixada Fluminen-
se, no início do Plano — 1975 — é a se-
guinte: Nilópolis — 21825 m3/dia; São
João de Meriti — 43 337m3/dia; Nova
Iguaçu — 57 909m3/dia, e Duque cle Ca-
xias — 57 816m3/dia.

Em 1970, a demanda total era de
158 879m3/dia, enquanto a vazão total
disponível era de 158 mil m3/dia. O abas-
tecimento é originado dos Sistemas Acari
(90 mil m3/dia) e Lajes (50 mil m3/
dia) — de acordo com o convênio fir-
mado entre a Guanabara e o Estado do
Rio — acrescidos dos 18 mil m3/dia cap-
tados através do Sistema Iguaçu, que
abastece o Município de Duque de Ca-
Xias _ o único na Baixada Fluminense
que possui um sistema próprio de abas-
tecimento, já que os demais utilizam o
Sistema Acari.

Segundo o Plano, em 1975 o consu-
mo dos municípios cle Nilópolis, No/a
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Iguaçu e São João de Meriti totalizará
123 071m3 dia, prevendo um saldo de 17
mil m3 dia, já que o convênio permite a
utilização por eles de v 140 mil m3/dia.
Esse saldo será usado totalmente para
cobrir o déficit existente em Duque de
Caxias, citado como o município "que
apresenta situação mais precária quan-
to aos volumes atualmente disponíveis".

Recurso

Para cobrir o déficit que ainda exis-
tiria no abastecimento de Caxias, a Sa-
nerj está construindo a nova adutora do
município, que aumentará o fornecimen-
to para 35 mil m3/dia possivelmente ain-
da este ano, já estando programada uma
nova estação de captação no rio Igua-
çu, para dar ao município mais 20 mil
m3/dia, totalizando 550 mil m3/dia, vo-
lume satisfatório para o município se-
gundo o engenheiro Jutaro Suzuki.

A segunda etapa do Plano — a ser
cumprida entre 1975 e 1986 — prevê a
construção cle uma Estação de Tratamen-
to de Água (ETA) para o aproveitamen-
to do rio Guandu. Esta estação terá ca-
pacidade de 466 560 ra'3/día. Em 1975, o
consumo previsto será de 575 595m3/dia,
com média de 300 litros por habitante
por dia. O projeto desenvolvido nesta
etapa — instalações cle desarenação, re-
calque cle água bruta; tratamento e re-
calque de água tratada — deverá permi-
tir a sua' duplicação, necessária na ter-
ceira etapa — a final — que iria até o
ano 2000.

As obras a serem desenvolvidas na
segunda etapa prevêem a construção de
barragem e estruturas de captação para
derivar até 20m3 dia — o Estacio do Rio
obteve autorização do Conselho Nacional
de Águas e Energia Elétrica (CNAEE)
para a retirada cle, inicialmente, até . . .
10m3/dia de água do rio Guandu — cle-
sarenadores, estação elevatória de água
bruta, estação cle tratamento, estação
elevatória de água tratada, linha cle re-
calque e stand-pipe.

Além disso serão construídas uma li-
nha cle concreto armado e várias subadu-
toras, num total aproximado cle 58 qui-

Na Baixada o carro-pipa é o mal necessário

lômetros, reservação — com a comple-
mentação da existente na nrimeira eta-
pa, totalizando 165 mil m3 — e redes
distribuidoras num total estimado em
2 100 quilômetros.

Terceira etapa

Na etana final haverá a duplicação
da Estação" de Tratamento de Água
construída na etapa anterior, e constru-
cão de uma nova adutora para aduzir os
volumes provenientes da ampliação da
ETA. No 

"ano 2000, quando a população
da Baixada Fluminense estará na faixa
dos 4 milhões a 4 milhões e meio de ha-
bitantes — segundo previsão do Plano —

abastecimento cle água atingirá 3.3 mi-
lhões dc pessoas, que deverão consumir

255;819m3/dia.
Segundo exDlicação do documento,

este número constituirá a população
abastecível da' Baixada Fluminense, e
gira em torno cle 80'.. do total, índice
considerado normal em projetos de abas-
tecimento de água no país. Como a Baixa-
da Fluminense, por suas características
cle centro polarizaclcr cle várias correntes
migratórias do país, as projeções efetua-
das tendem a se tornar obsoletas.

A busca da industrialização pelos
municípios da região, com a criação de
áreas industriais — Duque de Caxias te-
rá um Distrito Industrial onde são ofe-
reciclas várias vantagens para a instala-
ção cle novas indústrias — influirá de
maneira.decisiva no aumento da popu-
lação local. A mão-de-obra disponível no
momento é em grande parte absorvida
pela Guanabara, mas os nordestinos ain-
da não pararam cle chegar a Caxias e,
junto com eles, chegam também flumi-
nenses do Norte do Estado, onde o de-
semprego é grande.

E' possível que, antes cle ser cumpri-
da a segunda etapa do Plano cle Abaste-
cimento cle Água Integrado da Baixada
Fluminense, já haja necessidade de novo
planejamento para uma região que cresce
assustadoramente, crescimento este que é
favorecido por sua localização excepcio-
nal, cortada por duas rodovias importan-
tes — Presidente Dutra e Washington
Luis.
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FKimitur escolhe terreno
onde construirá Museu de
Arte Sacra de R. Flores

A Companhia Fluminense de Turismo — Flu-
rhitúr — está estudando qual dos três terrenos, ofe-
recidos pela Prefeitura de Rio das Flores, é o mais
apropriado para receber o prédio em que será reuni-
do o acervo histórico-cullural e religioso existente
na matriz daquele município, que tem a menor po-
pulação do Estado do Rio.

Ó acervo, de pecas de arte e documentos Insto-
ricos colecionados pelo Padre Sebastião Pereira há
40 anos, inclui o livro cm que foi registrado o batis-
mo de Santos Dumont, feito em Rio das Flores,
quando tinha quatro anos de idade. A certidão está
emoldurada e pregada numa das paredes da matriz
de Santa Teresa.
HISTÓRIA

A documentação de batis-
mo de Santos Dumont íoi
descoberta há cerca de 30
anos por um ex-pároco do
Município, situado r.o Vale
cio Paraíba e que conta,
atualmente, com uma popu-
lação de 7 200 habitantes.
Conhecendo a prosperidade
o riqueza da época do café,
diversas famílias nobres re-
sidiram em Rio das Flores,
entre as quais as do Barão
da Aliança, Barão do Monte
Verde e Visconde do Rio
Preto. Hoje sua população
vive, basicamente, da agro-
pecuária de pequeno porte.

A familia de Santos Du-
mont viveu durante cinco
anos no pequeno Município
fluminense, na Fazenda do
Casal, que hoje só guarda

Simpósio vai reunir mais
de mil administradores
hospitalares em Niterói

Cerca dc mil administradores de diversos Esta-
dos brasileiros são esperados pela Associação dos
Hospitais do Estado do Rio para participarem do
II Simpósio Brasileiro de Administração Hospitalar,
que se realizará na Capital fluminense este mês,
numa promoção do Colégio Brasileiro de Administra-
dores Hospitalares.

Do programa constam sete palestras que abor-
darão assuntos ligados à administração hospitalar.
As inscrições para o Simpósio — que se realizará
nos dias 23 e 24, na Reitoria da UFF — já estão
abertas, sendo divididas em duas categorias: indi-
vidual (CrS 200 até o dia 15 e CrS 250 após o dia 16)
c especial (Cr$ 150 até o dia 15 e CrS 200 após o
dia 16).

de membros do Colégio Bra-
sileiro de Administradores
Hospitalares, Srs. Roberto
Saad e Enzo Ferrari. Logo
depois será promovida uma
mesa-redonda sobre o tema
A Classificação dos Hospi-
tais Brasileiros, presidida
pelo vice-presidente da Fe-
deração Brasileira de Hos-
pitais, Sr. Silvio Nascimento
Andrade.

daquele tempo um engenho
de açúcar e um casarão
branco em ruinas. Na sede
da municipalidade as refe-
rencias ao inventor — orgu-
lho de seus habitantes —
são um busto onde Santos
Dumont é visto sem o
chapéu característico, cons-
truido pelo Ministério da
Aeronáutica, e a inscrição
da entrada da Matriz de
Santa Teresa de Valer.ça
momo mantido desde sua
fundação): "Nesta Matriz
foi batizado Alberto Santos
Dumont, o Pai da Aviação,
nascido em 1873 e batizado
em 1877." No mesmo dia, se_
gundo os documentos que
agora deverão ser transferi-
dos para um prédio espe-
ciai, foi batizada sua irmã
Sofia, dois anos mais nova.

PALESTRA

O.s promotores têm, se-
gundo o sccrctàrio-cxecuti-
vo da Associação de Hospi-
tais rio Estado do Rio, Sr.
.João Saldanha, recebido
"inúmeros pedidos de infor-
mação vindos de quase to-
dos os Estados brasileiros."
Para os residentes íora do
Estado do Rio estão sendo
enviadas, pelo correio, as fi-
chás de inscrição individual
ou especial. Neste último
caso estão incluídos os asso-
ciados do Colégio Brasileiro
de Administradores Hospi-
talares e alunos da Facul-
dade de Administração Ho.-
pitalar no IPH c da Univer-
sidade Católica do Rio de
Janeiro.

A palestra rie abertura.
no dia 23, será feita pelo
Secretário rie Saúde do Es-
tado do Rio, Sr. Astor Pe-
reira cie Melo, sobre o tema
O Panora m a Hospitalar
Fluminense, às llh. N o
mesmo dia, o vice-presi-
dente da Associação de Hos-
pitais de São Paulo, Sr.
Aloysio Fernandes, falará.
às 14h. sobre o Centro de
Processamento de Dados e
o Hospital Moderno. Às
15h30m, haverá palestra so-
bre a Importância do Am-
bulatório no Atendimento
Médico-Hospitalar, a cargo

No dia 24, às 9h, o Simpó-
sio terá prosseguimento
com a palestra do presidên-
te da Fiasah (Fundação
Instituto de Técnicos cm
Saúde e Hospital) de Belo
Horizonte, Sr. Delcides de
Oliveira Baumgratz. sobre
A Estrutura do Cuidado Mé-
dico. A segunda palestra se-
rá proferida pela coordena-
d ora-geral de Adminis-
tração do Conselho Inter-
ministerial dc Preços, Sra.
Maria da Conceição Mira-
gaia Pitanga, à. lOh 30m,
sobre A Importância do Ad-'ministrador Hospitalar. As
14h, A Incipiente Estrutura
Hospitalar Brasileira será o
tema da palestra do Padre
Niversindo A. C h e r u b 1 n ,
coordenador-médico Hospi-
talar do Ministério da Saú-
dc, c, finalmente, a última
palestra será dada por um
representante rio Conselho
Interministcrial de Preços.

CONTATOS

A Divisão de Obras da
Universidade Federal Flu-
minense manteve contato
com as firmas Tccnosolo,
Romani Golvea e Escritório
Técnico Adécio Moreira da
Rocha para que uma delas
se encarregue da segurança
rio prédio, As lendas surgi-
das nos diversos c.nparti-
mentos do Instituto de Qui-
mica foram provocadas pelo
excesso dc peso dos apare-
lhos de laboratório, coloca-
dos indevidamente no se-
gundo e terceiro andares do
prédio e, coino medida ini-
ciai dc émergcn, 7\, foram
colocadas diversas vigas de
madeira para escorar as
paredes.

¦ *;J;. iwW*>- .XX: w • *'

¦ X*X7'7BU.í ¦ XX7777X77-¦:.4'XXXX- .¦,.'. . 7,;. «^X-X

^_3«íí*^^__I ________l_â____M l^^^.; , ^*mm2&_k x
ÍSâÉBiSM ____P^^^^*;w''¦*-'¦'¦'' . :¦.¦:.'¦"."¦ •¦"•• :«Cftr""

9_KT ___¦____%"•- - w. •__¦____'_; nrtfhli '***• '-^^^m&K&^yt. {%*%Vxà :¦-.-..¦;'TÇ?,. XX ¦

£_^____^***T?''* -U-ÉWtf^^Ê^r^''1'' >'-.#'v*>i-X%*

O prédio do Shopping Center vai ser aproveitado como Centro Cultural

Condomínio do Shopping culpa

Governo pelo atraso das obras
A falta de complementação do de-

creto estadual que considera de utilida-
de pública, para fins de desapropriação,
o prédio do Shopping Center de Niterói
foi considerada, pelo condomínio, como
o principal motivo dos embargos gera-
dos para a conclusão do Projeto Praia
Grande, no aterro da orla marítima da
cidade.

O sindico Cícero Viana Cruz afirmou
que a situação dos seis mil cotistas é
normal, existindo no entanto "profundo
e justificável desagrado com relação ao
Governador Raimundo Padilha, que vem
protelando de maneira inexplicável o pa-
gamentò do imóvel que ainda não lhe
pertence, embora ocupado arbitrariamen-
te pela Fiubem desde setembro dc 1971."

O impasse
Segundo informação do condomínio,

endossada pelo presidente da incorpo-
radora do Shopping Center de Niterói,
Sr. Arlindo Pinto de Oliveira, desde que
passou a ocupar as áreas do imóvel, "sob
alegação de intervenção governamental",
a Fundação Fluminense do Bem-Estar do
Menor (Fiubem) conseguiu arrecadar
aproximadamente Cr$ 3 600 mil com a
exploração do estacionamento de vei-
culos, "sem computarmos a renda aufe-
rida das gorjetas de alguns privilegiados,
que guardavam seus carros dentro do
edifício, c do aluguel pela colocação dos
cartazes que cobriam toda a fachada do
Shopping."

— Apesar de explorar cm seu bene-
ficio próprio — frisou o sindico — a Flu-
bem desobedece decisão unanime rio Su-
premo Tribunal Federal, dc 2 dc outubro
de 1973, e mandado de reintegração de
posse expedido pelo Juiz da 3a. Vara Ci-
vel dc Niterói. Sr. Índio Brasileiro Ro-
cha. datado de 29 de março de 1974, co-
locando-sc cm situação dc inacreditável
desrespeito ao cumprimento da lei.

Documentação
O condomínio do Shopping Center

informou ainda que cm agosto do ano
passado o Governador Raimundo Padi-
lha declarou à cotista Nelma Pinto dc
Oliveira, representando o sindico em au-
diéncia especial, que não havia efetuado
o pagamento da desapropriação pelo seu

justo valor por ignorar quais os seus
proprietários, "empenhando-lhe então
cua palavra de Chefe de Estado no sen-
tido de que* com a apresentação da-do-
cumentação devidamente em ordem, de-
terminaria imediatamente o pagamento
do imóvel desapropriado."

— No dia 23 de novembro a mesma
senhora foi recebida pelo chefe da Casa
Civil, Sr. Mário Gliosci, a quem entregou
por protocolo n.° 10 856 a documentação
solicitada, incluindo titulos de proprie-
dade registrados; aprovação do proje-
to e plantas pela Prefeitura e Ministé-
rio da Marinha c escritura pública c de-
claratória da constituição do condomi-
nio. Em janeiro deste ano. o advogado
Enilton Vieira, da Desurj, declarou a do-
cumentação formalmente válida.

Segundo o Sr. Cícero Viana Cruz, os
cotistas do Shopping Center de Niterói
têm sua situação de domínio garantida
nos titulos de propriedade e na escritu-
ra pública e declaratória, salientando
que a situação jurídica da propriedade
é também definida no recente despacho
do Juiz da 3a. Vara Cível, ao afirmar que
"a área em litígio não íoi desapropriada
pelo Governo estadual como muitos su-
põem, pois não existe qualquer legisla-
ção a respeito, como inexiste ação cx-
propriatória relativa aos imóveis cm
questão."

Dúvida

O que os responsáveis pelo Shopping
Center de Niterói também se preocupam
é pela possibilidade dc demolição do
imóvel por parte do Governo do Estado,
com 19 648 m2 de área construída, de
valor estimado em mais de CrS 50 mi-
lhões, "mesmo depois dos pronunciam en-
tos oficiais do Governador revelando
que o prédio seria adaptado para um
Centro Cultural ou Departamento dc
Turismo."

— Os seis mil condòminos-cotistas
que, somados aos dependentes, atingem a
10 mil interessados no Shopping Center
:1c Niterói, lamentam que o Governo
Padilha, desrespeitando a lei e o espirito

.a Revolução dc 1964, venha dando tal
tratamento ao nosso condomínio -— con-
•luiu o sindico Cícero Viana Cruz.

Encontro culinário

Engenheiros vão lixar
prazo de interdição para o
Instituto de Químicada UFF

O prazo de interdição do Instituto de Química
da Universidade Federai Fluminense — rachaduras
na parede ocasionaram sua evacuação — será de-
terminado esta semana pela comissão de engenhei-
ros encarregada da vistoria na estrutura do prédio,
que foi afetada pelo excesso de peso nos andares
superiores.

As aulas práticas foram suspensas e as teóri-
cas transferidas para os Institutos de Física e Geo-
ciências, permanecendo no Instituto de Química as
aulas que normalmente são ministradas no primei-
ro andar do prédio. As aulas práticas que foram sus-
pensas serão compensadas no período de férias.

Até o final deste mês a
Universidade abrirá concor-
rência para a construção do
prédio próprio do Instituto
de Química, que será no Va-
longuinho, ao lado da Fa-
culdade dc Odontologia. O
novo prédio terá oito anda-
res e será construído numa
área de 8 mil metros qua-
drados. Neste prédio, o Ins-
tituto de Química vai fun-
cionar com salas pi*ó..ias
e acabamento m o d c r n o
com todos os requisitos de
segurança, de estrutura e
funcionamento: grupo gera-
dor dc energia elétrica, sis-
tema moderno de combate
ao incêndio, circulação por
escada á prova de fogo e
sistema de detecção contra
incêndio.

As habilidades culinárias dos ex-
alunos dos cursos de cozinheiro do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial, seção do Estado do Rio,
serão testadas a partir de amanhã
na sede do órgão, em Niterói, du-
rante o encontro dos antigos apren-
di_cs, hoje profissionais da área dc
hotelaria com uma carreira defi-
nida e um salário compensador.

O encontro, segundo a direção
do Senac, visa uma atualização
rios ex-alunos (no ano passado 35
se formaram i dos cursos de cozi-
nheiro. tendo em vista a necessi-
dade de ampliação dc conhecimen-
tos dos profissionais da área de ho-
tclaria rio Estado do Rio. Os parti-
cipantes terão oportunidade de
atualizar seus conhecimentos e téc-
nicas de arte culinária além de dc-
monstrar suas habilidades.

COZINHEIROS
O receio de salgar mais rio que

o necessário uma comida, ou esque-
cer um Ingrediente, são coisas que
não acontecerão no encontro dos
cozinheiros ex-alunos do Senac,
porque hoje eles têm a experién-
cia de profissionais, com estágios
em estabelecimentos hoteleiros ou
similar. A insegurança ficará por
conta dos atuais alunos do Senac
(55 ao todo), que estão cumprindo
ainda a primeira fase dos 18 me-
ses do curso dc cozinheiro,

O encontro será berto às 16 ho-
ras de amanhã, com a reunião dos
ex-alunos para troca dc experién-
cias profissionais, através da dina-
mica dc grupo. Na terça-feira, no
mesmo horário, haverá um painel
realizado pelos instrutores da re-
gloriai do Senac sobre suas dife-
rentes especialidades. Segundo cies,
o ensino na área de hotelaria é o
mais caro do que qualquer outro
curso dc nivel superior, porque o.s
alunos aprendem fazendo, recebem

alimentação e roupa gratuita, além
de terem suas aulas mimeografa-
das.
O CURSO

O curso de cozinheiro do Se-
nac tem por objetivo a qualifica-
cão profisional adequada as suas
funções, orientar o aluno no senti-
do de compreender a sua profissão,
levando-o ao conhecimento da eti-
ca profissional e do valor social da

profissão, dar educação estética c
educação física. O curso é feito em
18 meses, num total dc 3 312 horas
dc aula, sendo 12 meses na escola,
divididos em quatro períodos, c seis
de estágio em estabelecimentos ho-
tcleiros ou similares.

O currículo do curso inclui lm-
guagem, cálculo, ciências, relações
humanas, educação moral e cívica,
educação fisica e recreação, orien-
tação educacional e profissional,
técnica de serviço dc cozinha e lin-
guas estrangeiras. A idade mínima
dos candidatos ao curso é rie 16
anos, com o primário completo. Co-
mo incentivo, o aluno recebe uma
importância fixada pelo Senac, co-
mo ajuda de custo, e tem participa-
ção na receita obtida como resul-
tado da inclusão de 10*y. nas notas
dc venda do restaurante, conforme
tabela de pontos também aprovada
pelo órgão, além de uniforme c for-"ramentas de trabalho.

Amanhã, um homem baixo,
magro e falante terá a sua com-
pensação: José Oliveira Ferreira,
maiirc do restaurante do Senac,
professor de bar, restaurante e Ian-
chonete, há 38 anos na profissão,
vai assistir com orgulho, dc cadel-
ra, aquilo que ensinou a seus alu-
nos, hoje profissionais como ele. A
profissão, segundo Oliveira, "exige

/ um grande domínio dc si mesmo e
segurança, porque cozinhar é uma
arte capaz de atender a clientelas
diversificadas e exigentes."

Prefeito de Nilópolis quer
anexacão de bairro carioca

O Prefeito Simão Scssin solicitará
ao Ministro da Justiça a anexacão do
Bairro carioca de Anchieta a Nilópolis,
para que seu município, sem espaço íi-
sico para crescer, possa se integrar ao
processo racional rie desenvolvimento da
Baixada Fluminense.

O Prefeito de Nilópolis prepara um
levantamento para encaminhar ao Sr.
Armando Falcão, mostrando que 14 dos
22km2 de seu município não podem ser
aproveitados para programas dc indus-
trialização porque se situam cm territó-
rio militar, na área dc Gericinó, admi-
nistrada diretamente pelo Exército.

A TESE

A tese do Sr. Simão Sessin é a de
que o Governo federal vai integrar Gua-
nabara e Estado do Rio num mesmo Es-
tado para forçar o equilíbrio federativo,
e garantir o desenvolvimento econômico
dentro de uma área de características
comuns.

— Nada mais justo, portanto — ex-
plicou — que se dê a Nilópolis um tra-
tamento idêntico, com a sua junção a
Anchieta, um bairro isolado do Rio que
não chega a merecer, do atual Governo
carioca, as atenções devidas. Meu mu-
nicipio, a exemplo da Guanabara, tam-
bém, reclama mais espaço físico para
crescer.

O movimento de anexacão dc An-
chicta a Nilópolis encontra no Deputado
Gilberto Rodrigues (MDB) um outro dc-
fensor. Ele vai disputar a reeleição c

vem prometendo aos eleitores nilopoll-
tanos a fusão do Município com Anchic-
ta, "nem que seja através dc um dispo-
sitivo que lutarei para acrescentar às
disposições transitórias da Constituinte
do Estado a nascer da fusão."

O ESPAÇO

Nilópolis concentra 129 mil habitan-
tes cm apenas 8 km2 de área territorial,
apresentando-se diante do pais como o
seu Município de maior densidade de
habitantes por quilômetro quadrado. Não
conta com nenhuma indústria e sua re-
ccita, pouco superior a CrS 1 milhão, pro-
cede de um comércio sem chances de
expansão c dos contribuintes do Imposto
Predial e do Imposto sobre Serviços.

O Prefeito Simão Sessin preocupa-
se com o futuro de Nilópolis e explica:

— Se uma medida urgente, visando
ampliar o espaço físico do Município não
for encontrada, daqui a quatro anos a
cidade ficará sem meios de ampliar os
serviços públicos, pois faltarão áreas li-
vres destinadas à construção de novas
escolas ou postos de saúde.

A falta de espaço em Nilópolis vai
impedir o Prefeito inclusive de cumprir
uma das metas da plataforma eleitoral
que apresentou durante a campanha dc
1970: a construção de uma usina de in-
cincração de lixo, que livraria a cidade
da poluição provocada pela eremação,
cm pontos de maior concentração po-
pulacional, do material inscrvivel que a
limpeza urbana coleta.

Niterói tem seis candidatos
Seis politicos — três da Arena e três

do MDB — já admitiram disputar as
eleições para a Prefeitura de Niterói de-
pois de efetivada a fusão Guanabara-Es-
tado do Rio, mas ninguém se lembrou,
pelo menos na esfera regional, do equa-
cionamento de soluções para os proble-
mas que a cidade passará a enfrentar
sozinha.

Como Capital, Niterói sempre foi uma
cidade dependente do Governo do Esta-
do do Rio, cm tempos dc prefeito eleito
ou dc prefeito nomeado. Vai levar as-
sim para o novo Estado, depois de 15
dc março de 1975. uma série dc proble-
mas de infra-estrutura que reclamam so-
luções racionais desde 1950.

A DEPENDÊNCIA

A dependência de Niterói ao Gover-
no do Estado do Rio é histórica e ã cx-
ccção de duas ligações entre o seu cen-
tro comercial e a Zona Sul — Avenidas
Moacir Padilha e Praia da Boa Viagem —
Praia das Flechas — todo o seu sistema
viário urbano foi montado de maneira
precária pelos órgãos da Administração
fluminense.

Feliciano Sodré abriu a avenida que
leva o seu nome, o mesmo acontecendo
co mo ex-Interventor federal no Estado
e hoje Senador Amaral Peixoto. O Go-
vernador Celso Peçanha construiu a Ave-
nida Estácio de Sá e o Governador Pau-
lo Torres a Avenida do Contorno. A ci-
dade apenas contemplou essas obras,
conformada com a sua dependência di-
reta ao Estado.

Um técnico da própria Prefeitura ale-
gou que Niterói, "sempre protegida pelo
Estado, por sua condição de Capital, não
teve tempo para conhecer a si mesma."
E não pode, por isso, precisar o seu fu-
turo quando tiver recuperado a autono-

mia plena, conseqüência da perda daqui
a mais alguns meses do status de Ca-
pitai.

OS POLÍTICOS

A reunião que o lider da Maioria na
Câmara federal. Deputado Célio Borja,
manteve há uma semana com represen-
tantes da Arena e do MDB nas Assem-
bléias dos Estados do Rio c Guanabara
serviu para movimentar, cm Niterói, os
políticos que sempre sonharam com a
conquista do Poder Executivo da Capital
fluminense.

O lider da Maioria, único político com
acesso aos estudos que o Governo federal
promove em torno da fusão, garantiu
que Niterói, depois da efetivação do pro-
cesso de integração Guanabara-Estado do
Rio, retomará normalmente a sua auto-
nomia. O Sr. Célio Borja desfez com essa
informação uma série de dúvidas c dois
dias depois apareciam os primeiros can-
didatos a uma eleição sem data certa.

Na área da Arena já admitiram
disputar as eleições de Prefeito o Depu-
tado Federal José Sali e os Vereadores
Antônio Morgado e Adilson Lopes. E no
MDB o cargo de Chefe dc Executivo da
cidade, que vai perder o status de capi-
tal, entrou nas cogitações dos Vereado-
res Carlos Augusto Coimbra de Melo, Ar-
mando Barcelos e Vòlnei Trindade.

Os seis primeiros postulantes às va-
gas de candidato a Prefeito de Niterói
— três por Partido, contando-se as suble-
gendas — não parecem preocupados com
as perspectivas da cidade depois da fu-
são. Lutam por enquanto nos bastidoVes
da Arena e do MDB apenas pela afirma-
ção de princípios políticos, sem levar em
conta que a receita da cidade, pouco su-
perior a Cr$ 90 milhões, não permite a
formulação dc grandes projetos adminis-
trativos.

Fusão não alterou a campanha
Indiferentes às especulações cm tor-

no do possível cancelamento das eleições
quo pretendem disputar este ano, os can-
didatos da Arena c do MDB ao Senado
pelo Estado do Rio continuam aprovei-
tando os fins de semana para ativar con-
tatos politicos em Niterói ou visitas ao
interior fluminense.

Os partidários do Sr. Paulo Torres,
que postula a reeleição, são mais otimis-
tas do que os cabos eleitorais do Sr.
Afonso Celso Ribeiro de Castro, por acre-
ditarem que o Governo federal, na lei
complementar da fusão encontrará uma
saida para o problema das eleições ma-
jorifárias que estavam previstas nos dois
Estados.

CONTATOS

Esta semana, o Sr. Paulo Torres não
chegou a fazer muitos contatos no Esta-
rio do Rio porque foi obrigado a seguir na
segunda-feira para Brasilia, a fim de re-
solver problemas relacionados com a Pre-
sidência do Senado. Ele não quis se apro-
fundar, mesmo com os amigos, numa
análise das implicações políticas da
fusão.

De Niterói, no entanto, o Conselhei-
ro Adilar Teixeira, do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio, c o Deputado Al-
berto Torres, irmão do Presidente do
Congresso Nacional, reativaram a cam-
panha do Sr. Paulo Torres. O mesmo
acontece no MDB, onde o Sr. Afonso Cel-
so Ribeiro de Castro tomou pessoalmcn-
le uma série de providências.

O candidato do MDB tem posição de-
tinida, alegando que "a continuação de
minha campanha, mesmo na dúvida da
realização ou não das eleições que pre-
tendo disputar ,não altera linhas de con-
duta." E enfatizou: "Continuo nas ruas
porque, na pior das hipóteses, o meu
presente esforço político representará,
no campo das eleições proporcionais, o
fortalecimento da legenda oposicionista."

HIPÓTESES

Os representantes da Arena c do
MDB, que participaram há uma semana
de um encontro com o Deputado Célio
Borja, esperavam definir, entre outros
problemas politicos, o das eleições dc Sc-
nador marcadas para este ano. Mns o li-
der da Maioria na Câmara Federal não
soube responder às indagações c as dú-
vidas persistem.

As hipóteses cm torno do problema
do Senado portanto sáo as mesmas: 1 —
extinção pura c simples das cadeira.,
ocupadas pelos Srs. Paulo Torres lEsta-
do do Rio» c Danton Jobim (Guanaba-
ray; 2 — eleição de dois Senadores este
ano para mandatos extraordinários de
apenas quatro anos, e 3 — sugestão a
um Senador da Arena, no caso o Sr. Vas-
concelos Torres, "da renúncia meritória",
para ai, sim, sem eleições este ano. man-
ter-se uma bancada convencional cor-
respondendo ao novo Estado.

Das alternativas que o Ministério
da Justiça examina somente a da re-
núncia do Sr. Vasconcelos Torres, com a
extinção rias duas cadeiras que se vaga-
rão em janeiro de 1975, não implicaria
uma situação dc anormalidade no to-
cante à representatividade dos Estados
no Senado. O novo Estado do Rio, como
os demais, contaria com três Senadores,
todos do MDB: Benjamim Farah, Nelson
Carneiro e Amaral Peixoto, este último
fluminense.

PROPOSTA ELEVADA

O Sr. Vasconcelos Torres, já cônsul-
tado sobre a hipótese da sua renúncia,
não quis manifestar-se mas jogou no ter-
reno das especulações políticas uma pro-
posta até certo ponto elevada: a da ré-
núncia dc todos o.s Senadores com man-
datos até 1979. Todos eles — inclusive os
Srs. Danton Jobim e Paulo Torres, que
concluem os mandatos ano que vem —
num só colégio eleitoral constituído pelo
Estado do Rio e Guanabara, tentariam
então as três vagas que devem caber ao
novo Estado.

A fórmula, segundo o rep:v__fiutante
da Arena, "colocaria um ponto final em
todas as especulações, tranqüilizaria os
Partidos e levaria o novo Estado a viver,
antes mesmo de sua implantação, uma
campanha eleitoral de significação." O
Sr. Vasconcelos Torres diz que, no caso,
"nasceriam, de maneira efetiva, os ver-
dadeiros lideres populares do novo Es-
tado."

— Eu não temo o confronto com os
politicos ria Guanabara — concluiu — c
espero que eles pensem da mesma manei-
ra. O novo Estado do Rio de Janeiro,
cuja criação sempre defendi, sairia lu-
cranclo desse empolgante confronto elei-
toral. E como a verdade das urna, é
uma só, logicamente venceriam os rufe-
lhores.
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Friburgo inaugura marco
da colonização alemã e
homenageia os pioneiros

O marco comemorativo do Sesquicentenário da
Imigração Alemã no Brasil será inaugurado hoje,
ás Oli 30m. em Nova Friburgo, nas continências dos
rios Santo Antônio e Cónego, após visita solene
aos túmulos dos colonizadores da Suiça Brasileira,
como a cidade foi designada, no Cemitério da Co-
munidade Evangélica Luterana.

As comemorações foram iniciadas sexta-feira
com solenidade civica na Praça Dom João VI c o
lançamento, pela Empresa de Correios e Telegra-
fos, do selo alusivo a data de 3 de maio de 1824,
quando se fixou em Friburgo, encaminhado por
Dom Pedro I, o primeiro grupo compacto dc imi-
grantes alemães chegados ao Brasil.

Cultos <• <lt'síilo
Hoje, ás 10 horas, após a inauguração oficial

do Marco da Imigração, haverá culto em lingua
alemã na Igreja Luterana da cidade e que será
ministrado pelo Pastor Wischmann, presidente do
Departamento Exterior da Igreja Evangélica na
Alemanha. As 11 horas será realizado o culto em
português, a cargo dc um pastor regional.

Um desfile com motivos folclóricos do Brasil e
dos paises de origem germânica, inédito entre os
brasileiros, está programado para a tarde, com ini-
cio ás 14h30m. na Avenida Alberto Braune. O des-
file incluirá uma profusão de alegorias relaciona-
das com as duas civilizações, desde seus primórdios,
e terá a participação de alunos de todos os cole-
gios de Nova Friburgo. Não faltarão escola-de-
samba e brincadeiras de roda.

Ainda hoje, a Banda Marcial da Marinha des-
filará ãs 17h na Avenida Alberto Braune e dará
concerto a seguir na Praça.Getúlio Vargas, e à noi-
le as Sociedades Musicais Euterpe e Campesina —
as duas são centenárias — estarão se apresentan-
do na Praça 1.° de Maio, bairro de Olaria, a par-
tir das 19h 30m. Às 20 horas haverá sessão solene
na Academia Friburguense de Letras, quando serão
entregues os prêmios do concurso literário sobre
o Sesquicentenário da Imigração Alemã no Brasil.

Exposições
Os festejos deverão estender-se até meados do

ano, conforme a programação que continua sendo
organizada por uma comissão especial formada por
membros da comunidade luterana de Friburgo e
por funcionários do Departamento de Turismo da
Prefeitura. Já está programado para o período de
7 a 10 de maio um simpósio do Kenncl Club sobre
cães Pastores alemães: no dia 11 será realizada
uma exposição internacional, com juizes da Ale-
manha.

Ainda em maio, no dia 16 haverá acrobacia
automobilística e demonstrações do Centro Excur-
sionista, no dia 13, no Centro dc Arte, abertura de
uma mostra de trajes típicos cedidos pelo Instituto
Alemão para Relações Exteriores, de Stuttgart:
c no dia 25 um concerto do Conjunto de Música
Antiga.

Uma exposição de fotografias relacionadas
com a imigração alemã e de outras origens será
aberta dia 1.° de junho no Centro de Arte de Nova
Friburgo. e a Orquestra de Câmara de Colônia, Ale-
manha, dará concerto dia 31 de julho. A Fanfarra
de Saulgau se apresentará dia 3 de agosto, à tarde
e à noite encerrando sua apresentação com uma
festa tipica da Alemanha.

Outro conjunto folclórico, o Scwaben-Interna-
cional, fará exibições em Nova Friburgo nos dias 8
e 10 de agosto. Além disso, a comissão organizado-
ra dos festejos incluirá na programação uma ex-
posição de poslers nas escolas, concurso de mono-
grafias, exibição do Cineauto da Embaixada da
Alemanha, diversas conferências c outras promo-
ções, dentre elas os já tradicionais Jogos Florais
de Nova Friburgo.

Quando começou a
colonização alemã

Considerou-sc a data de 3 de maio de 1S24
como a do início efetivo da colonização alemã no
Brasil porque foi nesse dia que chegou a Nova Fri-
burgo o primeiro grupo expressivo de imigrantes
dessa origem. Eram 334 alemães.

Oulros, muito antes, já haviam se fixado nes-
te território, mas isoladamente, sem expressão nu-
merica, embora contribuíssem, cada um de seu la-
do, para a formação cultural c artística dos brasi-
leiros. Há 400 anos, Hans Staden punha em livro
as impressões das viagens que empreendera pelo
Brasil.

Uma incursão pela história leva a crer que a
primeira experiência dc colonização estrangeira do
Brasil, Joi realizada em Nova Friburgo — cidade
fundada por suíços, que chegaram em janeiro de
.7,520 ao morro Queimado, na região de Cantagalo,
procedentes do Cantão Fribourg. Os suíços deram
nome à terra que fundaram, acabando por se fi-
xar nu cidade de Cantagalo c seus arredores,
e coube aos alemães, chegados em maior número
quatro anos depois, colonizar propriamente a
Suiça Brasileira, ou seja, Nova Friburgo.

A data de 3 de maio de 1324, na realidade, é
a da fundação da Comunidade Luterana de Nova
Friburgo, que tem o mais antigo Registro de Ofi-
cios Evangélicos do Brasil, segundo o Pastor Jo-
hannes Eduard Schlupp, presidente da comissão
organizadora dos festejos do Sesquicentenário da
Imigração Alemã no pais. O primeiro assentamen-
to refere-se ao enterro de um filho do Reverendo
Friedrich Oswald Saucrbronn, dalado de 14 de
maio daquele ano.

Entre os descendentes dos primeiros coloniza-
dores, vivendo hoje nos distritos friburguenses dc
Amparo, Lumiar e São Pedro, principalmente, mui-
tos como lavradores, o Pastor Schlupp menciona
os nomes tradicionais Schuvenk, Gripp, Heckert,
Schwab, Klein, Emmcrich, Wintcr, Storck, Louback,
Schmidt, Holz c Schott. além dos Braunes, Sauer-
bronn, Leuenroth c Meyer, com projeção nacio-
nal.

A relação inclui ainda, por extenso. Nestor Jost,
Cícero Leuenroth. Abel Magalhães Sauerbronn, Luis
Frederico Carpenter Sauerbronn, decano da Fa-
cuidado de Direito; Lauro Muller, Orlando Geisel
c seu irmão, o Presidente Ernesto Geisel, que é
nelo de pastor luterano.

O Pastor Johannes Eduard Schlupp diz que è
difícil encontrar um friburguense de terceira gc-ração que não tenha algum alemão entre seus an-lepassados. Juilus Arp fundou a Companhia dcEletricidade e a Fábrica de Rendas de Nova Fri-burgo, Maximiliano Falck a Fábrica Ypu, OitoSíems a Fábrica Filo, Hans Gaiser a Haga. O en-
genheiro Hans-Gaiser construiu diversas das fá-bricas c viadutos da Estrada Friburgo—Niterói. Dc
sua parle, o arquiteto George Hcntze projetou, en-
tre outras obras, a Igreja de Confissão Luterana
dc Nova Friburgo.

Na construção civil se destacaram os Blucmlc,
Gcisc, Pfrimer c Ritlieh, na cerâmica artística os
Vogl c Henzc. na hotelaria os Garlipp, Oslmann.
Cmok, Schumacher, Sitte, Vorwaldrr e Reilberger,.
nas profissões liberais os dentistas Kappcl, Schotl.
Bohrev c Schwab. O Pastor Johannes Eduard
Schlupp, também descendente dos primeiros co-
loniuidore.s, a par dc. suas atividades evangélicas,
dedica-sc ao ensino. Seu colégio, o Cêjel, mantém
uma tradição.

e a

Bolsistas japoneses
defendem tese sobre
a Língua Portuguesa

A Coiocaçáo dos Pronomes Átonos no Século XIX no Brasil
Influência Fonética da Língua Africana no Nordeste são duas

teses que estão sendo desenvolvidas no Instituto
de Letras da Universidade Federal Fluminense e serão defendidas

por dois estudantes do curso de mestrado.
As duas teses, em termos do curso, não apresentam

maiores particularidades (a não ser as dificuldades naturais
de pesquisa). No caso específico, têm particularidades

que valorizam o trabalho, porque estão sendo desenvolvidas por
dois estudantes japoneses — Ikunori Sumida e

Hirose Tadaaki — bolsistas do Governo brasileiro, com um
curriculum-vitae que apresenta diplomas de bacharéis

jm língua luso-brasileira pela Universidade de Kioto. As teses serão
apresentadas em português e japonês
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ikunori e Hirose já estão integrados à vida universitária da UFF

, a primeira experiência da Univer-
-|—-^ sidade Federal Fluminense com
Li estudantes de origem em país não
¦Jl latino — a UFF tem uma tradi-~^"~^ 

ção quanto a bolsistas de países da
América Latina, notadamente nos cursos
das áreas biomédica e tecnológica —

que vem despertando curiosidade e criou
um impasse: a Reitoria está encontrar*-
do dificuldades para a escolha de dois
estudantes brasileiros que serão manda-
dos para o Japão.

Ikunori e Hirose nasceram
em Hiroshima há 25 e 26 anos, respec-
tivamente, na fase dc reconstrução da
cidade destruída pela primeira explosão
atômica. O curso de lingua luso-brasilei-
ra os ícz mais familiarizados com os au-
tores portugueses, confessando que, dos
brasileiros, conhecem apenas José de
Alencar, Machado de Assis e Artur Aze-
vedo. de quem leram o Cosa de Pensão,
que acharam dificil.

PESQUISA

Na elaboração das teses e maior fa-
miliaridade com o português do Brasil,
os dois estudantes japoneses estão s-endo
orientados pela diretor do Instituto de
Letras, professor Maximiano de Carva-
lho Mendonça, uma autoridade em Luis
de Camões. Recebem, em horários espe-
ciais, aulas de Literatura Portuguesa e
Brasileira, sendo orientados inclusive so-
bre a.s obras que devem ler.

Os dois japoneses somente encon-
tram diferenças com o sistema de ensi-
no, sobretudo quanto ao tempo de apli-
cação, já que em sua terra o regime é de
tempo integral, com os alunos que traba-
lham para custear os estudos exercendo
atividades na própria Universidade. As
teses serão elaboradas no Brasil, mas a
defesa será cm Kioto, o que os obriga a
verter o original português para o japo-
nês. Têm prazo até o filial do ano letivo
para concluir as pesquisas.

No Japão, atualmente, três Universi-
dades ensinam, com regularidade, a Lin-
gua Portuguesa — duas em Tóquio e
uma em Kioto — com a tendência, se-
gundo os estudantes, de aumentar o nú-
mero de departamentos "devido ao au-
mento do intercâmbio comercial e cultu-
ral entre os dois países." Quanto às pes-
quisas lingüísticas, vêem dificuldde para
o aprofundamento do Português no
Japão "porque falta a alma nacional*pa-
ra transmitir c interpretar a intenção,
motivação e sentimento do autor brasi-
leiro."

A CONSTATAÇÃO

Ikunore Sumida acha "fundamental
o relacionamento livre que existe entre
professor e aluno no Brasil."

— No Japão — explica — isto não
acontece porque é muito grande o nume-
ro de alunos e eles assistem às aulas em
auditórios de grande extensão, o que
obriga o professor ao uso de alto-falante.
Isto torna impossível se fazer perguntas
ou esclarecer dúvidas durante a.s aulas.

A dificuldade maior tem sido a de
língua oral, já que no Japão, embora es-
tildando literatura luso-brasileira, têm
pouca oportunidade de praticar. Estão
encontrando — eles elogiam o que classi-
ficam de "etiqueta do estudante brasi-
leiro" — multa colaboração dos colegas
brasileiros, que os ajudam na descoberta
da palavra nova ou na pronúncia certa
de determinados vocábulos.

— Resolvi estudar *a lingua portu-
guesa — explica Sumida — porque dose-
java conhecer o Brasil. Ingressei na Uni-
versidade há sete anos e pensava inclusi-
ve em vir morar no Brasil. Hoje, no en-
tanto, acho mais importante voltar e
transmitir o conhecimento e a experiên-
cia que estou vivendo.

INTERCÂMBIO

A concessão das bolsas-de-cstudo pa-
ra os estudantes da Universidade de
Kioto faz parte do programa de inter-
cambio cultural, pelo qual a UFF poderá
também selecionar dois estudantes brasi-
leiros para um curso de pós-graduação
naquele estabelecimento de ensino supe-
rior do Japão. A dificuldade, segundo o
pessoal da Reitoria, tem sido encontrar
o estudante que saiba japonês, condição
básica para a concessão da bolsa.

Atualmente, 152 estudantes estran-
geiros estão matriculados na UFF. Deles,
80 estão na área Biomédica, 50 em Ciên-
cias Tecnológicas e 24 em Ciências Hu-
manas, Letras e Artes. A maioria dos
bolsistas pertence ao Intercâmbio Estu-
dantil, que garante apenas a vaga na
Universidade, ficando por conta da famí-
lia do estudante o custeio de sua perma-
nência no Brasil.

A quase totalidade dos atuais boi-
sistas da UFF tem origem nos paises da
América Latina. Para solucionar o pro-
blema de residência síes geralmente for-
mam pequenas repúblicas, alugando
apartamentos de edifícios comerciais da
Avenida Amaral Peixoto.' Alguns, para
garantir a sobrevivência, trabalham nos
horários de folga da Universidade, c
muitos, depois de formados, não retor-
nam aos seus paises de origem.

A EXPERIÊNCIA

Ernesto Uzeda tem 20 anos, nasceu
cm Oruro, na Bolívia, c está cursando o
primeiro ano de Odontologia da UFF.

Estou encontrando muitas dificul-
dades. Ainda não aprendi o português e
acho o ritmo de vida do brasileiro muito
acelerado; não* se pode parar. Moro no
Rio com um irmão mais velho (28 anosi
que também estuda Odontologia, mas es-
tá no Brasil há dois anos, portanto mais
integrado a esta vida tumultuada.

Albis Nádia Lezcano Caballero está
no terceiro ano de Biblioteconomia. Veio
do Panamá em 1971 e, segundo confessa,
não demorou muito a se adaptar.

Vim porque acho que o Brasil é
um país que está num. ,processo de desen-
volvimento e, por isso, tende a se moder-
nizar; Antes estive em paises da América
Centrai, nas Antilhas, na América do
Norte e em outros da parte Sul do conti-
nente.

Albis mora num apartamento ira
praia de Icarai e recebe ajuda da famí-
lia. Tem um bem relacionamento com os
estudantes brasileiros e pretende retor-
nar ao seu país quando concluir o curso.

Emílio Costarriquenho Marti está-se
despedindo do Brasil — cursa o último
semestre de Veterinária — e vai para os
Estados Unidos, onde fará um curso de
pós-graduação.

— Vivi muito bem no Brasil e gosto
muito daqui. Meu pai foi Embaixador
aqui entre 1960 e 1962. Integrei-me ao
modo de vida das pessoas de Niterói, in-
clusive participando da vida social da ci-
dade. Morei numa pensão na Praia de
Icarai, mas visitei e trabalhei como cam-
po de estudo, em fazendas nos Estados
de Mato Grosso e Amazonas, além de co-
nhecer o Sul do pais. Tenho propostas de
trabalho aqui mesmo, mas profiro retor-
nar ao meu pais, onde acho que tenho
muito a fazer.

OS QUE FICAM

Jaime Ibarguem Urquiola, boliviano,
veio pelo Intercâmbio Cultural em 1960
para cursar Odontologia na Universidade
Federal Fluminense. Para custear os
seus estudos, trabalhou em diversos esta-
belecimentos comerciais da cidade, práti-
cando, desde o primeiro ano de Faculda-
de, em entidades benemerentes. Hoje,
casado cem uma brasileira, exerce a sua
profissão na Capital fluminense e não
pensa mais em retornar a sua terra.

—- Quando cheguei ao Brasil achei
tudo muito diferente e tive os problemas
comuns aos estudantes estrangeiros, co-
mo o idioma. Acho que integrei-me em
menos de um mês. Antes havia estado
no Chile e na Argentina, onde o relacio-
namento com as pessoas era mais dificil.
Hoje, casado, sinto-me perfeitamente
adaptado à vida no Brasil. Acho que 30%
dos estrangeiros que estudam aqui aca-
bam ficando por duas razões: porque se
casam ou encontram melhor campo pro-
fissional.

Juan Roberto Hinojoja Vera, tam-
bém boliviano, velo para o Brasil por
questões políticas — "em 1964 estudava
medicina em 'minha terra quando o Go-
verno adotou uma linha de esquerda, in-
compatível com que cu pensava", — cs-
tando hoje, como cientista integrado à
vida da comunidade.

Campos vai
lembrar de
Patrocínio

A Prefeitura dc Campos
pretende, a partir de
amanhã, concluir todos os
preparativos para receber
no dia 13 de maio, quando
se comemora o 86V aniver-
sário da Abolição da Escra-
vatura, os restos mortais de
José do Patrocínio, um dos
filhos mais importantes da
cidade.

Segundo o Prefeito do Mu-
nicipio. Sr. José Carlos Bar-
bosa, diversas entidades de
negros já confirmaram a
presença de seus represen-
tantes ã grande homena-
gem que Campos pretende
tributar ao líder abolicionis-
ta. As Forças Armadas tam-
bém já confirmaram a sua
participação nas homena-
gens e o Vice-Presidente da
República, General Adalber-
to Pereira dos Santos, re-
presentará o Governo fede-
ral.

O programa
No dia 11, sábado, nc Ce-

mitério São Frai.cisco Xa-
vier, na Guanabara, depois
de exumados, os restos mor-
tais de José do Patrocínio
serão transportados por
uma carreta do Exército e
com honras militares para
a Santa Casa de Misericor-
dia daquela cidade, acom-
panhado por uma unidade
do Corpo de Bombeiros. No
mesmo dia, em sessão sole-
ne que será realizada no
salão principal da Santa
Casa, a Assembléia Legisla-
tiva da Guanabara estará
reunida para prestar home-
nagem ao lider da Abolição.
Serão oradores da cerimó-
nia o Deputado Levi Neves,
o presidente da Academia
Brasileira de Letras, S r.
Austregésilo de Atayde, o
provedor da Santa Casa,
Ministro Afranio Costa, e o
Governador Chagas Freitas.

No dia 12. domingo, às 12
horas, sempre com honras
militares, os restos mortais
de Patrocínio serão trans-
portados para o Arsenal da
Marinha, de onde, nürr des-
tróier, serão levados a Nite-
rói, onde serão recebid*\s
por autoridades civis e mili-
tares. Depois, os despojos
serão encaminhados para a
Assembléia Legislativa do
Estado do Rio e lá. também
em sessão solene, falarão
sobre a vida c a obra de Jo-
sé do Patrocínio os Deputa-
dos Saramago Pinheiro, Al-
berto Torres e o Governa-
dor Raimundo Padilha.

Retorno

Entidade feminina
promove a cullura
e ajuda o próximo

O movimento de liber-
tação da mulher chegou a
Niterói em forma diferente:
primeiro a ampliação dc co-
nhecimentos, através de pa-
lestras de cunho cultural,
cursos dc arte e até na as-
sistêncir. social, como uma
maneira de libertar o sexo
feminino dos padrões do-
mestiços, liara só depois,
com bons argumentos, par-
tir em busca de outros ca-
minhos.

Este, pelo menos, é o pen-
samento dc 29 senhoras, na

faixa de 35 a 60 ano;:, que
há cinco anos tundai-am na
Capital um grupo i Nosso
Grupoi bem definido nos
seus estatutos: organização
feminina de caráter cultu-
ral e beneficente. As senho-
ras, mulheres dc profiesio-
nais liberais e sem grandes
problemas financeiros, des-
cobriram nestes anos de ex-
periência "que o bom maior
é a cultura revertida para
unia finalidade maior, que
é a assistência social."

Carência
Antes dedicadas às pren-

das domésticas, mas com
um bom nivel intelectual,
as senhoras sentiram *a ne-
cessidade de se criar em Ni-
terói um movimento que ao
mesmo tempo pudesse am-
pliar os conhecimentos não
só do sexo frágil, mas tam-
bém possibilitar a aproxi-
nvação do.s homens que"nunca têm tempo para as
coisas da arte, preocupados
com o sustento da casa. Ho-
je, o grupo se transformou
em familia, com reuniões
mensais para a elaboração
dc programas de interesse
atual e assuntos que moti-
vam os dois sexos. Estes, no
entanto, segundo o estatu-
to, não podem ter cunho rc-
ligioso ou político.

A freqüência em massa é
dc mulheres, mas apare-
cem, em cada promoção di-
ferente, os homens interes-
sados nos movimentos femi-
ninos. O grupo, bem organi-
zado. tem tarefas para to-
das as 29 senhoras, a maio-
ria professoras de nivel mé-
dio. Além da coordenadora,
Laudir Neves Bruno, atuam
no Nosso Grupo as respon-
sáveis pelos Departamentos

de Relações Públicas, Patri-
mònio. Comissão dc Visitas
e Sindicâncias, Fundo de
Ajuda ao Estudante, Co-
missão dc Estudos p a r a
Concessão dc Bolsas c Co-
missão Fiscal. Na segunda
quinta-feira de cada mês
todos os membros do Nosso
Grupo se reúnem para lei-
tura da ata, prestação dc
contas e elaboração de pro-
gramas culturais que serão
promovidos cm Niterói. To-
dos os cargos sem remunc-
ração.

A preocupação do grupo
vai desde o racismo ate a
história da arte, os proble-
mas da cidade, sua arquite-
tura. o transito, s e m pre
com soluções rápidas. Con-
vidam u m conferencista,
marcam a data e tudo sai
como o esperad) O local
das promoções varia: às ve-
zes é no Clube Português,
outras no Scnac. A partir
do dia 15 já está programa-
do um curso de História da
Arte, com o professor Quin-
no Campofiorito. A renda
será revertida para a Esco-
la Fluminense dc Belas-Ar-
tes, que passa por maus
momentos financeiros.

Eiitrosámeiito

No dia seguinte, segunda-
feira, 13 de maio, os restos
mortais de José do Patroci-
nio, num tanque do Exerci-
to, serão transportados pa-
ra Campos, local onde nas-
ceu o líder negro. O trajeto
será pela RJ-5, até Rio das
Ostras, e pela BR-101, da
Fazenda dos Quarenta até
Campos. No percurso, em
todas as cidades e locaüda-
des cortadas pelas duas ro-
dovias serão prestadas ho-
menagens. Em São Pedro
da Aldeia, onde a Marinha
tem uma base aeronaval,
o cortejo terá uma parada
a fim de que sejam presta-
das honras militares, o
mesmo ocorrendo em Ma-
caé, com a participação de
uma unidade do Exército
sediada naquela cidade.

A chegada a Campos está
prevista para as 15 horas,
tendo a Prefeitura local re-
solvido cancelar a concen-
tração popular que faria na
Praça São Salvador, ponto
central da cidade e local
onde nasceu José do Patro-
cinio. Todas as homenagens
a serem tributadas se reali-
zarão no Panteon do Pala-
cio da Cultura, especial-
mente construído para
abrigar os restos mortais de
José do Patrocínio, Nilo Pc-
çanha e do Almirante Sal-
danha da Gama, os nomes
mais ilustres da história da
cidade. Além do Vice-Presi-
dente da República — se-
gundo o Prefeito José Car-
los Barbosa, já foi confir-
mada a sua presença — au-
toridades civis e militares
estarão aguardando neste
local a chegada dos despo-
jos.

Toda a população de
Campos e as entidades con-
vidadas — alguns países
africanos já mostraram in-
teresse em enviar represen-
tantes — terão oportunida-
de dc prestar homenagem
a José do Patrocínio, cujos
restos mortais ficarão ex-
postos cm uma urna dc
acrílico até descerem ao
mausoléu construido para

• abrigá-los. No dia 13 dc
maio, com a chegada dos
despojos de Patrocínio, será
feriado municipal.

As senhoras do g r u p o ,
apesar da diferença de ida-
de <de 35 a 60 anosi, se en-
tendem e não estão preo-
cupadas em protestar e nem
com a libertação sexual da
mulher. A preocupação
maior é com a comunidade
de Niterói, tão carente de
programas culturais. E co-
mo o gratuito nem. sempre
tem valor, o grupo cobra in-
gressos e taxas dos partici-
pantes de cada promoção,
para beneficiar uma entida-
de beneficente, seja a casa
de meninos ou abrigos de
velhinhos e até uma escola
dc arte. Antes, porém, a Co-
missão dc Sindicâncias do
grupo vai visitar a Instl-
tuição e saber das suas ne-
cessidades reais.

No balanço anual da entl'-
dade há também espaços
para as poesias com mensa-
gens educativas. Nele há
fragmento., da poesia dc
Fernando Pessoa — "Tor-
ne-me humano/ é noite,
torne-'me/ fraterno e solici-
to/ Só humanitariamente/
é que se pode viver"/ —
abrindo a prestação de con-
tas das atividades sociais.
No ano passado elas propor-
cionaram conferências so-
bre A Mão nas Endocrinopa-
tias: exposição de pintura*!,
audição de poesia: homena-
gem a Gonçalves Dias (150
anos dc poesia I e uma pa-
lestra sobre Cirurgia Plásti-
ca.

Atendimento
O programa de atendi-

mento a instituições esten-
deu-se no ano passado à So-
ciedade Pestalozzi, Instituto
Evangélico, Escola Domésti-
ca Maria Imaculada, Orfa-
nato Santo Antônio, Asso-
ciação de Pais e Amigos cie
Excepcionais. Orfanato D.
Grione, Obra Luzia de Mar-
rilac, Educandário Vista
Alegre, Obra do Berço do
Santuário das Almas, Semi-
nário São José, Lar Samari-
tanq c Grupo Escolar Nossa
Senhora Auxiliadora. A s

d o ac õ c s atingiram a
Cr$ 33 986,85.

Para ilustrar a prestação
de contas da comissão do
Fundo de Ajuda ao Estu-
dante, a.s encarregadas abri-
ram o balancete com Coc-
lho Neto: 'A instrução é do-
te que não se gasta/Direito
que não se perde/Liberdade
que não se limita." O Nosso
Grupo gastou com mensall-
dades e donativos a colégios
Cr$ 12 755,12: além de ou-
trás despesas com matri-
cuias, taxas e inscrições.

-Vmcniriaricsp.

O Nosso Grupo não vive
apenas da. cultura. As se-
nhoras comemoram datas
importantes para elas, co-
mo o aniversário de fun-
ciação da organização, pro-
movem chás com fins lucra-
tiyos e Bazar. Mas a renda
tem o mesmo destino: vai
para as instituições de cari-
dade, sem discriminação de
religião. A cultura, no en-
tanto, sempre está presen-
te. No dia 30 deste mês, na
sede do Clube Português, às
15 horas, o grupo vai pro-
mover uma palestra do pro-
fessor e folclorista Raul
Geovani da Mata Lody, que
falará sobre O Negro na
Cultura Popular Brasileira.
O conferencista fará tam-

bém na ocasião uma expo-
sição de seus desenhos rela-
cionados com o tema.

Para a coordenadora do
Nosso Grupo, Dona Laudir
Neves Bruno, os cinco anos
dc experiência à frente da
organização serviram para
uma avaliação do trabalho,
saindo da fase experimen-
tal para o amadurecimento,
aumentando a responsabüi-
dade. O sucesso da organi-
zação, segundo ela, não c
devido "apenas ao esforço
das senhoras integrantes do
grupo, mas também às coi-
sas mais profundas e dc
tanto valor como a cultura,
a arte o a música de nossa
terra, que procuramos di-
vulgar e valorizar nas reu-
niões."

INGLÊS TRIDIMENSIONAL
AMERICAN CENTER

R. Mariz e Barrost 455 
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Informe RJ
A Fundação para o Desenvolvi-

mento do Norte Flumicnsc já está in-
tegrada ao espirito da fusão, com os
seus técnicos colaborando com as au-
toridades federais. A Fundenor, que
terá muita importância na realidade
do novo Estudo, além dos projetos que
vinha desenvolvendo, iniciou os estu-
dos sobre as áreas úmidas do territó-
rio fluminense, com o levantamento
de sua potencialidade para projetos
agropecuários. Apenas uma observa-
cão: o atual Ministro do Interior, Sr.
MaurMo Rangel lieis, faz parte do
Co''se')w dr Administração da Fun-
dehor,
~~ O 

líder

gamento, Parece que apenas o pessoal
do Detran, num jogo de mudança de
sentido da mão de determinadas ruas,
está preocupado com os problemas.
Assim mesmo, com muitas dificulda-
dades, porque a maioria das ruas não
tem condições de receber um volume
grande de tráfego.

O Deputado Célio Borja, lider do
Governo na Câmara Federal, íoi con-
vldado -- e aceitou — para proferir
uma palestra sobre a fusão Guanaba-
ra—-Estudo do Rio na Faculdade de
Direito da UFF. A data só não íoi
marcada porque o lider somente dese-
ja falar publicamente sobre o assun-
to depois que o Governo encaminhar
a mensagem com o anteprojeto da lei
complementar ao Congresso Nacional.
E' possível, no entanto, que a pales-
tra seja na primeira quinzena de ju-
nho.

Agricultura

O Secretário de Agricultura do
Estado do Rio. Sr. João Burguês de
Abreu, já foi convocado para uma reu-
nião com o Ministro Paulinelli. Com
uma recomendação: levar toda a do-
cumentação necessária a um diagnós-
tico da situação da agricultura flumi-
nense, com os programas defendidos
pela Secretaria para a dinamização do
setor. Em Niterói, a assessoria do Se-
cretário já está trabalhando num do-
cumento sobre o assunto. ;7Ã!;i,

Docência

A Universidade Federal Flumi-
minense já publicou os' editais para
a realização dos concursos de livre do-
céncia para os seus diversos Departa-
mentos. As provas — orais — serão
realizadas no mês de setembro, exi-
gindo-se dos candidatos, além da ins-
cricão, a apresentação de uma tese.
As bancas, para as diversas cadeiras,
já estão sendo organizadas pelo Con-
selho Universitário.

Valorização

O DNER já aprovou o traçado da
nova Rodovia Rio—Belo Horizonte, que
vai encurtar a distancia entre a Gua-
nabara e Petrópolis, com a vantagem
de transformar a atual Rodovia Was-
hington Luis numa estrada de turis-
mo. A Prefeitura de Petrópolis solici-
tou e iá recebeu a planta da nova es-
trada. Uma coisa é certa: as localida-
des de Itaipava, Araras e Fazenda In-
glesa tiveram parta de suas terras va-
lorizadas. Atualmente, já existem lo-
teamentos á venda, com preços que
variam de CrS 20,00 a CrS 30,00 o m2,
e prestações que vão de CrS 500,00 a
CrS 600,00 por mês.

Calmaria

Gado

Os organizadores da Primeira Ex-
posição Nacional de Gado Nelore, mar-
cada para o período de 2 a 9 de ju-
nho, em Campos, já receberam a ins-
crições de 31 expositores, num total de
450 animais. A Exposição vai ser
aberta pelo Ministro da Agricultura e
contará com uma semana de estudos
sobre o problema de criação de gado
no Brasil.

Velocidade

O Detran precisa observar com
mais atenção os ônibus que fazem as
linhas da Zona Sul de Niterói. Pare-
ce que a ordem é muita velocidade,
não importando os riscos que tragam
para os seus passageiros e os outros
carros que trafegam nas ruas de bair-
ros da Zona Sul.

Comando

O General Milton Tavares de Sou-
za vai assumir, terça-feira, às lOli; o
Comando da Segunda Brigada de In-
fantaria. Substituirá o General Oziel
de Almeida Costa, que irá para a Sub-
Chefia do Estado-Maior do Exército,
em Brasilia. A solenidade de trans-
missão do Comando será presidida pe-
lo Comandante do Primeiro Exército,
General Reinaldo Melo de Almeida.

Áreas climáticas

O Governador Raimundo Padilha
sancionou, há mais de dois meses, uma
lei autorizando o Poder Executivo a
estabelecer Áreas Climáticas no ter-
ritório fluminense. A medida vai be-
neficiar algumas regiões — como a
dos Municipios de Miguel Pereira e
Vassouras — criando bolsões antipo-
luição do meio-ambiente. A instala-
ção das Áreas Climáticas está depen-
dendo. no entanto, de constituição de
um organismo estadual que cuidaria
da preservação do meio-ambiente. Pa-
rece que estão faltando técnicos para
integrar o novo serviço e, por isso, o
Governo não pôde fixar os locais das
Áreas Climáticas.

A calma

1 Passado o impacto de inauguração
da Ponte Rio—Niterói tudo retornou
à rotina do cotidiano neste lado da
Baia. Pelo menos em termos de solu-
ção para os problemas urbanos. Já não
se discute mais que ruas devem ser
abertas, quais as que precisam de alar-

Os políticos fluminenses parece
que se acalmaram depois do encon-
tro com o Lider do Governo na Ca-
mara Federal. Pelo menos, na última
semana, na Assembléia Legislativa, os
Deputados já não mais se mostravam
tão preocupados com o processo de
fusão. Os dois candidatos ao Senado
— Marechal Paulo Torres c Sr. Edil-
,berto Ribeiro de Castro — estão em
campanha, por acreditarem que a so-
lução politica será a manutenção das
eleições deste ano para aquela Casa
do Congresso. Agora, com as dis-
cussões sobre o processo de integração,
começa o período de preocupação dos
Prefeitos. A razão,^como sempre, é o
ICM, uma espécie de santo milagreiro
para todas as dificuldades adminis-
trativas. O que espanta é que poucos
discutem as medidas objetivas para o
aumento do fato gerador daquele im-
posto, isto é, a produção.

Laiice-livre

Ninguém consegue entender as razões
do Detran para a manutenção dc um si-
nal luminoso no final da Avenida Ama-
ral Peixoto, na pista de quem vai para a
Zona Sul. O sinal, sem explicação, serve
apenas para criar um engarrafamento na-
qucle trecho da avenida.

Outra do transito: na saída da Ponte
(Icarai—Centro) funciona um retorno
para a Guanabara, junto a um cruza-
mento. Está sendo considerado como dos
locais mais perigosos da cidade.

Ainda de transito: o DNER poderia
iniciar uma campanha educativa para
ensinar aos motoristas que trafegam pela
I'onlc que o correto c trafegar pela pista
da direita, deixando a esquerda para as
ultrapassagens.

Desde ontem, a Só Calças, que man-
tinha apenas uma loja no centro da cl-
dade, está funcionando com uma filial
cm Icarai, cm frente ã Gruta de Capri.
Com um departamento t de calças mas-
oulinua.

Estacionar automóvel no Centro de
Niterói, que era um problema muito sé-
rio, se tornou um pesadelo depois que foi
fechado o estacionamento do aterro. Esta
na hora da Prefeitura pensar na instala-
ção dos parqulmctros.

O presidente da Piindernor, empre-
sirio Rubens Vennncio, viajou para os
Estados Unidos, onde vai manter enten-
dimentos com grupos financeiros vlsan-
üo ii atração dc capitais pura projetos nos
...'«liicfpios do Norte fluminense.

A Flumitur continua anunciando que
vai agir contra o.s chamados aldcamentos
turísticos. Ate agora, no entanto, ne-

nhuni foi interditado. Ao que parece cs-
tão todos dc acordo com a legislação dc
proteção á natureza, ou ao bom gosto. A
pretexto das reclamações dc Cabo Frio c
Angra dos Heis, cidades mais ameaçadas
pelos aldcamentos.

Amanhã, às 12h, no Palácio de Cris-
tal, em Petrópolis, 60 mulheres, esposas
de diretores do Pirst National City Bank,
estarão reunidas num almoço de confra-
ternização. Dois convidados dc honra:
Prefeito Paulo Rates e o Príncipe D. Pe-
dro de Orleans e Bragança.

Possivelmente esta semana, o Gover-
nador Raimundo Padilha encaminhará ã
Assembléia Legislativa a mensagem pro-
pondo o nome do novo procurador-geral
dc Justiça do Estado.

O atual chefe dc gabinete da Secre-
taria dc Saúde, médico Heitor Braga, está
sendo apontado como o novo titular da-
quela Pasta. O atual Secretário, médico
Astor Melo, vai deixar o cargo para con-
correr ã reeleição para a Assembléia Le-
glslativa.

Sávio Soares de Souza vai lançar, dia
18, no Sesc, uni novo livro dc poesias.
Junto, a apresentação da nova revista li-
tcrárla — Kranacaorc — que pretende li-
derar o movimento de valorização da li-
teratura no Estado do Illo.

A despeito da eficiência das máquinas
compradas no.s Estados Unidos, os esgotos
das ruas do bairro de Icarai continuam
com vazamento. Na Lopes Trovão, nas
proximidades da praia, o problema é
maior. A Sanerj sabe das dificuldades que
Niterói enfrenta pura solucionar o pro-
blcma c informa que somente com re-
cursos federais poderá solucioná-lo.

VITRINA
Em confecção própria
e exclusiva, a Popy-jú

apresenta linãos
vestiáos para

gestantes. Tamanhos
especiais para as

gordinhas (até 56).
Também uma linha

completa áe perucas
nacionais e

importaãas. Tuâo
com super facilidades

de pagamento
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Linda estante modulada etn caviúna selecionada. Por
apenas CrS 990,00 ou CrS 58,00 mensais som
entrada. Na Guanabara Móvois

i

Sapatos Monie Seny e Odacio, última
moda, com preço especial para a mamãe:
Cr$ 99,00, Com crédito especial na
Sapataria e Butique Império.

Na Mesbla o presente da mamãe é jóia:
Poltrona Gelly, de Cr$ 399,00

por CrS 349,00.
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Peças em estanho, nacionais e importadas
cristais alemães, desde CrS 149,00 na
Gabicr Jóias e Presentes.

Cerâmica para mantimentos em diversas
cores, desde CrS 104,00. No Gabier Jóias
e Presentes.
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A Bijuleria de Gabíer esta sensacional: poças nacionais e
importadas, prata de ici, tartaruga o marfim desde CrS 10,00
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Peças para arranjos, cm ferro batido,
stabiles, corujinhas c pintinhos para sa!
e pimenta, desde Cr$ 15,00. Na Gabier
Jóías e Presentes

&!.j»»T«t;!S~ ws* !** ¦»¦¦¦¦¦ . '•

Aparelhos de jantar-chá-café, nacionais
e importados, desde CrS790,00; faciueiros
com cabos coloridos, Hércules, a CrS 88,00;
copos tipo suíço, nacionais, a Cr$ 77,00,
meia dúzia. Tudo isso na Gabier
Jóias e Presentes

Maio mês do Mido. Por dez pagamentos sem iuros
você encontra uma variedade do modelos
de relógios no Gabier Jóias e Presontes

, ' È*. t
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Suporte para vasoá
em ferro batido, por

Cr$ 160,00. Gaiola
com suporte,

esmaltada, por
Cr$ 440,00, na Varanda.

r , , •<&**

Suporte para rede,
em ferro tubular

esmaltado,
dcsmontável,

Cr$ 160,00, iunto
com linda rede do
Norte, na Varanda,

por Cr$ 340,00.

Na Casa dcl Roy você encontra
peças om jacarandá e artesanato de
todo o Brasi Talhas desde Cr$ 30,00,

pilões desde Cr$ 45,00 além de arcas,
móveis de fazenda, etc,

Na Mosbla o presente da mamãe c ióia:
Relógio de parede chaleira,
porCr$ 199,00.

Calca de veludo Oelavce Tütv's pur
apenas Cr$ 135,00 na Sapalaria o
bulii.u" Império.
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Presentear é o hábito que se cultiva para homenagem a
quem se quer bem. No Dia das Mães, as lojas de Niterói, numa campanha
especial, prepararam um estoque diversificado para atender
aos seus clientes, com o objetivo de também prestar uma homenagem às mães.

INFORME
COMERCIAL

r———

I . Jr'^tffiwfifflt* 53 ' t /â___F. - _.>>____B VX____9»fx3l£*»¦ "4 ' :_t t_V-^lfiJIIH_&3____________tt_»^
«ü !'¦ í- <fi ._9 HflB
| f* 

' - jy |H :>Ífl flfv-fSf

Ç***^^B ^H ^^B 
™\ 

^^H ^Sj^

.¦';'*¦ - . *-k,-«2MZ^n_Sra_^_______

:___M____ ___¦

Na Mesbla o presente da
mamãe é jóia: Conjunto om
malha panlalona c iaqucta
por Cr$ 449,00

Na Mesbla o presente da mamãe é jóia:
veslido de malha com estamparia moderna,
por apenas Cr$ 169,00.

'Kádio-Relógio Digital CCE,
com faixas AM e FM, por Cr$ 89,00
mensais; óculos esporte,
ermaçoes francesas, última moda,
por apenas CrS 25,00 mensais',
na Ótica Avenida

a3a» *M^A?^Í-*g7-'.'i¦,V-'aByfr'f-3«*^

__H -____________»¦».«it%£ki -íã ______________H9 _âii •>§?§
(_______!:^"^¦^^^ 

'¦¦•y&Wa 
_3 sra

j_^?_?liy. V,'J,.'.'.T.'.*Jt -_JJ_-_n--nByT_!_B_IBJttBt_Ll_llIULÍ^^ imiM H***jj***Ji3_i§«l5wTOÍffl

_MÃ '* 7'^ 'M-''-:*:*":7'7"-

Estoio do pintura por CrS 49,00 na Ozaka
e na Prelude Boutique. Carteiras de notas/
documentos desde CrS 15,00, carteira
marroquina por CrS 25,00 e relógios
Importados desde Çr$ 49,00.

fv**"V':S;.:. ¦.*¦¦¦ 7-'

Lindas bonecas nos signos do
'.Zodíaco por apenas CrS 35,CO.
'lenços de cabeça (CrS 25,00) e

[sombrinhas automáticas

j(Cr$ 
79,00) iaponesas. Na

jOzaka e na Prelude Boutique

___ __w. *¦<*
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Na Ozaka e na Prelude Boulique você
encontra acendedor elairónico Magíclik
por apenas CrS 69,00. Álbum de
fotografias Impòrtaclo per CrS 26,00 e
espremedor de frutas Magiclik
por CrS 120,00
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frete ffifl 9à %£jB Calças New Man, de lá,
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lg KÜ^g H desde CrS 120,00, na
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A Mikro Boutique está apresentando uma
variedade de camisas cm finíssimo voil,

com ou sem manga, desde CrS 120,00

ESTES SAO OS ENDEREÇOS EM NITERÓI:
OZAKA Importadora - Galeria Gold Slar, loia 24 - Centro
PRELUDE BOUTIOUE - Galeria Gold Slar, loia 19 - Cenlro
MULTIMAC - Rua Visconde do-Uruguai, 334 - Tel, 718 '833- 

Cenlro
VARANDA -Jardim, Praia o Campo - Rua Mal. Cerdoro, 117/121 - Centre
SAPATARIA E BUTIOUE IMPERIC - Rua Visconde do Urugu.il, 299/301 - Centro
MESBLA - Rua Visconde de Rio Branco, 511/523 - Cenlro
GUANABARA MÓVEIS - Rua Mal. Deodoro, 74 - Centro
ÓTICA AVENIDA - Av. Amaral Peixolo, 334 - Centro

I 
CASA DEL REY - Rua Andrade Neves, 79 - Cenlro

; MIKRO BUTIQUE - Rua Gavião Peixolo, 59, loia 6 - Icarai
GABIER JÓIAS E PRESENTES - Rua da Conceição, 101 o
*\v. Amaral Peixoto, 207 - Centro

: SÓ CALÇAS - Prato de Icarai, 115 (esquina de Mguel de frias) e

..ua 15 de Novembro, 102, no Rink — Centro
MARRAKESH — líua Gavião Peixolo, 71, loja 4 Icarai

. POPY-JU — Rua Aurellno L-:al, 2, loia 4 - C.r.lro

JARDINÁLIA - Rua S.inla Rosa, 50/52 - Santa Rosa

.. f >
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t™___r* *___B* Este conjunto,
por apenas
CrS 260,00, você
encontra na
Butique
Marrakcsh:
camisa em voile,
suéter dc lâ
o flor do veludo

' uJi^wi ___L^____B
Bolsas c cintos
em couro legítimo,
com aplicações
de lézard, por
CrS 480,00, na
Butique
Marrakesh
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Na Mesbla o presente da mamãe é ióia:
máquina de costura Vigorelli, ziguezague
ponteio, de CrS 1 429,00 por Cr$ 1 299,00
ou Cr$ 129,90 mensais

Na Mesbla o presente da mamãe é jóia:
Máquina de Tricot Elgin Brolher, de

Crj 1 490,00 por CrS 1 120,00, ou
24 prestações sem entrada.

Na Mesbla o presente
àa mamãe é jc<ú:

Jogo de copos com
base de prata, por

CrS 299,00

« -^^^ 
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Na Mesbla o presente
da mawãe é ióia:

Garrafa térmica
japonesa, por

CrS 279,00

m^m;^m
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Na Mesbla o presente
âa mamãe é jóia:
Faqueiro Hércules
Inox com 101
peças, por
CrS 349,00
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Na Mesbla o
presente da
mamãe é jóia:
Depilador Walita,

de CrS 175,00
por CrS 149,00

Na Mesbla o
presente da mamãe

é jóia: Fogão Semer
Radiante 3005, 4

bocas, de Cr$ 849,00
por Cr$ 749,00,

ou Cr$ 74,90 mensais.

BBJ;'..;¦;. â

lÜBái Na Mesbla, o presente
da mamãe ò jóia:
Aspirador de pó

portátil, Walita, de
Cr$ 479,00

por CrS 309,00
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Caseador automálico Groist e Ys Star por
Cr$ 149,00. Molor Singer completo
110 e 220. Último modelo, com

garantia. Na Multimac

m
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0-b'n.te'de í?^*^
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gaveta1! .;:•¦.*>!». ::'':*
prateleiras '^^^eRI^
internas ^KÉ
porta-carreléis. i/J^Í
Todo em "
caviúna, fino ^
acabamemo, S
no melhor * Axsfk
prCCO à VlSta ' *:*;--:.?!;;;:.;;:!

ou a tréd'to,
ni Multimac

Na Mesbla o presente da mamác ó iói?:
Batedeira Walita Jubileu do Cr$ 349,00

por Cr$ 309,00; Liqüidificador Walita

Campeão de Cr$ 209,00 por CrS 169,00

'AA

Gravador Sanyo
per Cr$ 49,00
rencaisna
Ótica Avenida

O estoque da Si Calças

para o mês de maio
está uma parada.

Silandsia, em pessoa, dá
a dica: calças em brim
camurçado ou veludo
selvagem, nos últimos

modelos, em preços que
vão dc Cr$ 45,00 a

CrS 00,00, no máximo.
Só Calças agora com

. nova loja na Praia de
Icarai, 115, esquina
de Miguel de Frtaa
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Bijuteria fina,
Cr$ 40,00, i.i
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1930, a partir de
Dutique Marrakesh

Na Mesbla o presente da mamãe é jóia*.
Jogo de xíc-ins com baje inpx,

de CrS 59,00 por CrS 49,00
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Na Mesbla o premente Ha mamãe
Jogo para lanci.e,' et.^ cerâmica
importada, por CrS 209,00

N-! Mecbb n presente da mamJe é jóia.
Apireiho dc jantar Real, com 42 peça3

de CS 379,00 por CrS 279,00

Swllf ¦ 
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Na Mesbla o presente ó^ mamãe é jóia:
Secador de cabe'o Spim Jet, de
CrS 209,00 por CrS 175,00

Na Mesbla o presente da mamãe é jóia:
Câmara Kodak Pocket 200, Instamatic,

cio CrS 280 00 por CrS 209,00

Espelho prra
pintura com

lente c'e
aumento por

CrS 28,00. Na
Ozaka ou na

Prelude Boutique.
Perfumes

importados
desde CrS 8,00
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Na Mesbla o presente da mamãe é jóia:
Ferro automático Wal.tà luxo, de

CrS 135,00 por Cr$ 109,00
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A parlir de
CrS 20,00 você
rodo escolher
ma série de
íigos para
esentear a
imãe. Tudo

Gabier Jói - i
Presentes

Peça pe'o .slé.one as flores
que tedas as mães gostariam

de receber no seu dia
\ ^kw, *>~M
a\ iJ^gto^--^

V _8£gB_n__W*^

D-S^CE-.IAPDSNALIA
711 3659

»'ia Santa Rose, 50/52
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Prefeitura prepara a base

para DER pavimentar 12 km
de acesso a Miguel Pereira

A Prefeitura de Miguel Pereira anunciou que,
dentro de 60 dias, estarão concluídos, os serviços de
preparação da base e colocação de meios-fios nos 12
quilômetros de acessos urbanos que serão pavimen-
tados pelo Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), através convênio de Cooperação e Assis-
tència Técnica Rodoviária. _

Esses acessos, segundo a Prefeitura, servirão
para dar novo aspecto estrutural ao centro urbano,
levando o asfalto até às colônias de férias da cida-
de Paralelamente, a administração municipal esta
executando um programa de recuperação das estra-
das vicinais. para a garantia do escoamento da pro-

sobretudo o tomate e o cham-dução primaria,
pingnon.
o CONVÊNIO

O Convênio de Coope-
ràçao e Assistêneiá Técnica
Rodoviária foi criado ano
passado, com a alteração da
estrutura do DER. para
ajudar a.s Prefeituras que
não dispõem de recursos
técnicos para os projetos,
fiscalização e execução de
obras rodoviárias, tendo o
órgão estadual destinado
uma verba de CrS 15 ml-
lhões, do seu orçamento,
para aplicação de convè-
11 ios.

Para o Prefeito de Miguel
Pereira. Sr. Fructuoso Fer-
nandes, esse programa con-
junto vai permitir a pavi-
mentação. com tratamento
superficial, de 12 quilóme-
tros das -mais importantes
vias urbanas da cidade, nu-
ma largura média de oito
metros, "dando maiores
condições turísticas ao
grande número de visitan-
tes que procuram o munici-
pio nos fins de semana."

Pelos termos do convênio,
a Prefeitura se incumbirá
da execução de obras de
í. e r raplenagem, confecção
das camadas de sub-base e
base de solo estabilizado
(saibro) colocação de
meios-fios e construção de
obras de drenagem superfi-
ciai e profunda, enquanto
ao DER caberá a fiscali-
zação. orientação e assis-
tència técnica: elaboração
dos projetos geométrico, de
terraplenagem e de pavi-
mentação; e construção do
revestimento asíáltico.

ESTRADAS

O secretário-executivo da
Prefeitura. S r. Francisco
Bernardes, afirmou que a
ajuda do DER nas obras ro-
doyiárias urbanas vai per-
mitir que a menicip-.lidade
prossiga no programa de
recuperação das estradas
vietnas iniciada ano pas-
sado, quando ío: res' '-rado
todo o trecho da ,!gí.ção Ja-
vari—Vera Cruz, considera-
da a mais importante cm
relação ao escoamento da
produção rural.

Salientou que a Prefeitu-
ra já reiniciou também a
recuperação da estrada Ma-
noel Guilherme da Silva,
de acesso à Várzea do Ma-
nejo. cujas obras chegaram
a ser interrompidas por íal-
ta de disponibilidade finan-
ceira. Essas estradas apre-
sentam ainda importância
fundamental par. o escoa-
mento da avicultura, uma
das principais fontes eiónô-
micas do município.

Na área estadual, o DER
garante que até o final de
junho estarão concluídos os
sete quilômetros de pavi-
mentação da RJ-17, no tre-
cho entre Conrado e Paes
Leme. da ligação de Miguel
Pereira com a Via Dutra.
As obras, iniciadas em de-

zembro. sofreram uma de-
mora, segundo os engenhei-
ros do DER. porque a firma
empreiteira encontrou difi-
cuidados para localizar uma
jazida que atendesse às exi-
géncias técnicas de apli-
cação do material na rodo-
via. .
OUTRAS OBRAS

O diretor do DER, ege-
nheiro Ivan Mundim, anun-
ciou também a execução de
um projeto que "está sendo
elaborado para o contorno
da localidade de Japeri, a
fim de evitar o movimento
do tráfego permanente pela
zona urbana. O projeto in-
clui ainda construção de
um viaduto sobre a passa-
gem de nivel da Rede Fer-
roviária Federal.

O DER espera ainda ex-
pedir edital de concorrência
este mês para a recupera-
ção do trecho Pati do Al-
feres—Arcozelo, de aproxi-
madamente dois quilóme-
tros, cujas obras estão pa-
ralisadas desde o ano pas-
sado em conseqüência de
problemas na etapa de íun-
dação de uma ponte de 30
metros. Para a execução
desse serviço, o DER chegou
a realizar duas concorreu-
cias.

No setor de abastecimen-
to de água. o Sr. Francisco
Bernardes informou que a
Prefeitura de Miguel Pe-
reira será beneficiada com
as obras de nova captação
na localidade de Pedras
Ruivas, anunciadas pela
Companhia de Saneamento
do Estado do Rio (Sanerj),
com quem mantém convè-
nio para a exploração' dos
serviços. O reforço, previsto
no dobro d a capacidade
atual, vai resolver o proble-
ma de abastecimento du-
rante 10 anos, segundo o se-
cretário da Prefeitura.
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ESTRADA DO IMPERADOR

Apesar de já estar elabo-
rado na Divisão Judicial do
DER. o convênio com as
Prefeituras de Miguel Pe-
reira, Vassouras e Petrópo-
lis para a recuperação da
Estrada do Imperador, no
trecho entre Pati do Alteres
e a Via Binger, ainda não
íoi assinado porque as pre-
feituras ainda não dispõem
de recursos financeiros, se-
gundo informação da Pre-
feitura de Miguel Pereira.

A obra, que faria a inte-
gração turística e econômi-
ca dos três municípios, íoi
o rç a d a em aproximada-
mente Cr$4ü milhões por
quilômetro, sem incluir os
serviços complemcntares. A
Estrada do Imperador, com
cerca de ',15 quilômetros, es-
tá situada num dos recan-
tos mais belos da região
serrana fluminense, tendo
sido aberta para os passeios
do Imperador Pedro II.

Estrada do Caie eslá
dependendo de verba

O diretor do DER, Sr.
Ivan Mundim, anunciou que
vai reiniciar, na próxima
semana, os contatos com
autoridades do Ministério
da Fazenda; a fim de tentar
aprovação de um projeto de
financiamento da ordem de
CrS 10 milhões para as
obras de terraplenagem e
revestimento primário na
RJ-102 ligação Raposo—
Santa Rita do Prata, no
Norte fluminense.

A rodovia, também co-
nhecida por Estrada do Ca-
íé. abrange o principal re-
duto cafeeiro fluminense,
na divisa do EsU do do Rio
com -o Espirito Santo, sendo
a segui-.da zona agrícola do
Estado. Embora os recursos
ainda não estejam defini-
dos. as duas firmas emprei-
teiras, vencedoras das con-
corréncias, estão operando
na obra com sua maquina-
ria ociosa.

MELHORAMENTOS

Dos serviços í . RJ-102,
que pela nomenclatura do
novo Plano Rodoviério Es-
tadual passará a ser RJ-214,
já foi concluído o primeiro
subtrecho de 19 quilóme-
tros ligando Fttiv' iacle a
Varre Sai, que recebeu me-
lhoria de traçado cm dire-
triz "> perfil, com a pi itafor-
ma pa: ando de sete para
11 metros de largura.

¦ O restante da obra nesse
primeiro subtrecho, o.s tra-

CTB ampliará rede para o
Norte fluminense com um
anel de 740 km de linhas

A Companhia Telefônica Brasileira aumentará-em
pelo menos 300',< a capacidade de transmissão do
Norte fluminense com as outras regiões do Estado,
com a instalação de uma rede com mais 1 438 cir-
cuitos, que formarão um anel de comunicação en-
tre os municípios, numa extensão de 740 km, e que
dará mais opção para as ligações interurbanas.

O serviço'está incluído no Plano de Expansão
do Estado do Rio e já se encontra em fase de con-
tratação de firmas empreiteiras, encarregadas de
implantação da infra-estrutura, devendo todo o sis-
tema entrar em funcionamento até o final de 1975.
Este ano a CTB já entregou seis novas estações
com 2 566 terminais e 136 circuitos interurbanos.

Expansão-Norte

Como existe pouca fiscalização, até as crianças vendem fogos juninos

wdiH processa apenas um
por usar fogos juninos

Apesar
campanha

da existência de uma
sistemática promovida

pelo IBDF contra o uso dc fogos e
a soltura de balões durante as fes-
tas juninas, nos últimos cinco anos
somente um infrator íoi processa-
do pelo órgão, que não dispõe dc
funcionários suficientes para a fis-
calização no período de festas e no
comércio do Grande Rio.

A legislação especifica tem
mais de 30 anos e estabelece uma
multa que varia de 200 a 2 mil réis
para os infratores. O código fio-
restai, mais recente, conseguiu re-
trair os fabricantes de fogos e ba-
lôes. mas a fiscalização torna-se fa-
lha, pois não houve um entrosa-
mento entre o IBDF e a Secretaria
de Agricultura, que consideram de-
ficiente o convênio entre eles nes-
te sentido.

MUITA PROIBIÇÃO

Ã medida que começa a che-
gar a época das festas de meio de
ano, a Secretaria de Segurança do
Estado do Rio divulga uma porta-
ria regulamentando o uso de fo-
gos, com limitações para a área do
comércio, e a proibição da venda
a menores e do emprego do tipo
cabeça-de-negro. A proibição do
fabrico de qualquer tipo de fogos,
sempre motivo de controvérsia, foi
esclarecido pelo Setor de Armas,
Munições e Exposivos da Secreta-
ria. explicando que existe o de-
creto-lei regulamentando a mate-
ria.

Este ,decreto-lei, assinado pelo
Presidente Getúlio Vargas em
abril de 1942, classifica os fogos de
artificio nas seguintes categorias,

para efeito de fabricação: classe A
— os íogos de vista sem estampi-
do e os dc estampido que conte-
nham mais de 20 centigramas de
pólvora por peça; classe B — os
que não ultrapassem 25 centigra-
mas de pólvora e os foguetes sem
bomba, com ou sem flecha, de api-
to ou lágrima; classe C — os que
contenham mais dc 25 centigramas
e os foguetes com bombas de até
seis erramas de pólvora.

O Artigo 3.° estabelece que as
fábricas de fogos só serão permi-
tidas nas zonas rurais, ficando
suas instalações subordinadas ao
estabelecimento pelos regulanièri-
tos do Ministério da Guerra (sic).
Outro artigo estabelece que os fo-
gos incluídos na classe C só pode-
rão ser vendidos a maiores de 18
anos, c sua queima depende de au-
torização de autoridade, com ho-
ra e local previamente designa-
do.s.

POUCA REPRESSÃO

Um outro artigo determina que
fica proibido fabricar, comerciar ou
queimar balões, bem assim como to-
dos os fogos em cuja composição
tenha sido empregada a dinamite
ou qualquer de seus similares. Os
infratores serão punidos, a juízo das
autoridades, de acordo com as dis-
posições da lei, com multas de 200
a 2 mil réis e o dobro na reincidên-
cia.

Ao contrário do que ocorre no
Grande Rio, o decreto estabelece
que ''nenhuma casa comercial ou
particular poderá expor à venda, a
varejo ou por atacado, os produtos
constantes do decreto-lei." Seu pa-
rágrafo explica que ''ps íogos das

classes A, B e C somente poderão
ser expostos à venda devidamente
acondicionados e com rótulos cx-
plicaüvos de seu efeito o de seu ma-
nejo. e onde estejam discriminadas
sua denominação usual, sua cias-
sificação e sua procedência."

Durante os festejos juninos de
1971 o IBDF conseguiu localizar
uma das vitimas de um balão que
pegou fogo durante uma festa rea-
lizada cm São Gonçalo. De posse do
seu depoimento, o órgão enviou o
processo ao Juiz Federal, que inti-
mou o Sr. Pautilho Dias a prestar
depoimento. O inquérito não teve
andamento, mas a festa, que era
promovida todos os anos no bairro
de Porto da Pedra, não foi mais
realizada.

Ainda no mesmo ano, uma fir- ¦
ma localizada pelo órgão no Muni-
cipio de Mendes, conseguiu um in-
terdito proibitório contra o IBDF,
que pretendia fechá-la por estar
produzindo balões japoneses. O ad-
vogado da empresa baseou-se num
parecer do extinto Conselho Flores-
tal Federal, que em 1940 explicava
que ".o balão, por possuir uma me-
cha com o peso de uma grama, não
prolonga a combustão por mais de
dois minutos, e pelo seu limitado
percurso de tempo e no espaço dei-
xa de apresentar riscos."

A discussão continuou, pois o
Instituto retrucou, afirmando que"são considerados instrumentos de
infração, independentemente de
tamanho, os balões com mechas in-
flamáveis dc qualquer natureza, ex-
cetuando-se os inflados com gases
frios." O juiz federal pediu maiores
explicações para poder dar uma de-
cisão, mas antes disso a fábrica re-
solveu mudar de ramo.

Nova Iguaçu tem lei preventiva

balhos de pavimentação,
será concluído por admi-
nistração direta do DER. Os
recursos que estão mdo le-
vantados pelo engenheiro
Ivan Mundim serão aplica-
dos nas duas frentes de ser-
viço, nos subtrechos Rapo-
so—Natividade, eom 16 qui-
lômetros. e Varre Sai—San-
ta Rita do Prata, com cerca
de 18 quilômetros.

O diretor do DER acredi-
ta que, após a obtenção dos
recursos, as firmas Contec
e Imobiliária Mares-Guia,
que já estão trabalhando
na obra, possam concluir o.s
serviços num prazo de um
ano, inclusive a pavimen-
tação. A RJ-102 servirá
também como alternativa
de tráfego para o acesso à
Rio-Bahia. passando pelo
entroncamento com a
BR-040, a oito quilômetros
da localidade de Comenda-
dor Venancio.

A retificação do traçado
dessa estrada vai beneficiar
o escoamento de produtos
rio Sul do Espirito Santo
para Campos, com redução
do percurso. A RJ-102 exer-
ce ainda influência direta
nos Municípios de Bom Je-
sus do Norte, no Espirito'Santo, e Bom Jesus do Ita-
bapoana, Natividade, Laje
do Muriaé, Itaperuna e Por-
rnincula. no Estado do Rio.
A rodovia está situada nu-
ir,a região montanhosa de
característica csscncialmcn-
te agropastoril,

O emprego de materiais e téc-
nicas adequados para impedir a ex-
pansão de chamas em edifícios, e
a instalação de equipamentos des-
tinados ao combate ao fogo serão
obrigatórios nas construções de
Nova Iguaçu, de acordo com o pro-
jeto dc lei aprovado esta semana
pela Câmara Municipal.

Para o Vereador Mário Mar-
quês (Arena), autor do projeto, os
edificios da cidade não têm condi-
cões clc resistir a incêndios, porque,
na maioria, inexistem os equipa-
mentos mínimos necessários ã se-
gurança. Além disso, "a cidade tem
problemas no abastecimento de
água e não possui hidrantes, que
facilitam a ação do Corpo de Bom-
beiros".

O PROJETO

Segundo o projeto apresentado
à Câmara, os edificios serão obri-
gados a ter extintores com produ-
tos químicos, mangueiras de água
e exaustores de fumaça. Serão ne-
cessários também acessos e meio
de escoamentos que permitam'' a
saída rápida dos moradores, além
de emprego de material incombus-
tivel nas portas e revestimentos de
corredores e das cabinas de eleva-
dores.

Nos edificios de mais de cinco
pavimentos e nas construções que
abriguem mais de 200 pessoas será
exigida a manutenção de um ser-
viço autônomo — adestrado pelo
Corpo de Bombeiros, através de
convênio com a Prefeitura — para
funcionar nas emergências, e equi-
pamentos para acionar elevadores
e interrupção da energia elétrica
rio edifício.

SEM CONDIÇÕES

Para o Corpo de Bombeiros do
município — que na semana pas-
sada'recebeu do Governo estadual
uma série de equipamentos, inclu-
sive unia escada Magirus, dc fabri-
cação alemã, c que alcança um
edifício de 10 andares — a falta da
água e a não observância, por par-
te dos síndicos dos edificios, das
regras de segurança são JS princi-

pais problemas enfrentados para o
combate aos incêndios.

O subcomandante do Corpo de
Bombeiros, Tenente Sebastião Gui-
mames, afirma que na maioria dos
edifícios de Nova Iguaçu o mate-
ri ai de segurança ou está danifica-
do ou simplesmente não existe,
inclusive nas fábricas e indústrias
do município. Escadas de seguran-
ça. extintores ou mangueiras qua-
se sempre não funcionam e a fis-
calização raramente intercepta um
edifício por esses motivos.

A colocação dc hidrantes na ci-
dade também é considerada funda-
mental pelos bombeiros para um
atendimento mais rápido nos ca-
sos de incêndio. No ano passado,
estudou-se um convênio com a Sa-
nerj que, no entanto, não chegou
a ser realizado. A Inexistência rie
hidrantes dificulta a atuação, prin-
cipalmente quando os incêncios
ocorrem nos distritos de Nova Igua-
çu. fazendo com que os bombeiros
percam tempo retornando ás fon-
tes rie abastecimento quando esgo-
ta a água do.s carros.

Palestra mostra
peri;

Através de um sistema de
microondas de alta capaci-
dade, todo o Norte flumi-
nense — e alguns munici-
pis do Centro-Norte — es-
tara falando com mais íaci-
lidade com as demais re-
glões, começando com a
inauguração, em junho, de
um novo circuito na primei-
ra rota (Itaperuna —
Campos). Com este equipa-
mento, segundo os técnicos
da CTB, uma ligação pode-
rá entrar em colapso em li-
nha direta, não havendo in-
terrupção total, pois dará
condições para a ligação por
outros circuitos.

Além da substituição pro-
gramada de antigos apare-
lhos a manivela, instalados
nos postos públicos, por ou-
tros modernos, a empresa
ampliará a rede de Nova
Friburgo com mais 1 mil no-
vos circuitos e que deverão
entrar em funcionamento
ainda este ano. Também os

uma área, no município, para a ins-
talação de um quartel e do seu
Centro de Treinamento. O Corpo
rie Bombeiros é responsável pelo
atendimento dc 19 municípios, de
Mangaratiba alé Parati, o está em
entendimentos para criar um quar-
tel em Itaguaí, "diminuindo então
nossa área de atuação."

de fogos

EQUIPAMENTOS

Na semana passada, o Corpo
dc Bombeiros de Nova Iguaçu re-
cebeu, além da escada Magirus, a
maior em funcionamento no Esta-
do do Rio, uma máquina de cortar
ferro e concreto, um gerador de es-
puma — para aplicação em incên-
dios provocados por combustível —
um caminhão e mangueiras.

Apesar desse equipamento, os
bombeiros acham dificil atuar na
cidade, "principalmente levando-se
em conta que ela possui cerca de
40 edifícios com mais de 12 anda-
res. com todas as deficiências no
campo de prevenção de incêndios".
Outra deficiência apontada é á fal-
ta de telefone — o aparelho ape-
nas recebe ligações — para conílr-
mar as chamadas, fazendo com que
muitas vezes todos os carros se des-
loquem sem que haja necessidade.

O Corpo de Bombeiros de No-
va Iguaçu funciona num terreno
apertado para suas sete viaturas e
66 homens, embora haja promessa
ria Prefeitura de desapropriação de

rri u nicipios circunvizinhos
—- Cordeiro. C a n t a g a 1 o ,
Duas Barras e Cachoeiras
de Macacu — terão novas
estações, sendo que em Cor-
deiro o sistema ja entrou
em funcionamento, o mes-
mo acontecendo com São
Fidélis.

A CTB explica que o Sul
do Estado está com seu pia-
no mais adiantado que o
Norte devido a necessidade
de se fazer as comuni-
cações, pois o Vale do Pa-
raiba, sendo o maior pólo
Industrial fluminense, ne-
cessitou de um maior lm-
pulso no serviço de implan-
tação de telefones, mas até
1975 os Municípios do Norte
— Campos, Itaperuna, Mi-
racema, São Fidélis e Itao-
c a r a , principalmente —
t e rão, proporcionalmente,
tantos aparelhos quanto a
região geograficamente
oposta.

niiisao no Sul

Ainda dentro do plano
global de instalação de no-
vos circuitos e melhorias
das instalações — também
incluindo a substituição de
equipamentos manuais por
outros automáticos, sempre
na proporção de um_ velho
por dois novos — serão en-
tregues até 75 um total de
12162 telefones, ao mesmo
tempo em que outros muni-
cipios terão condições de
falar com outias regiões pe-
lo sistema de Discagem Di-
reta á Distancia.

Pelos planos o Município
de Volta Redonda terá 7 360
novos aparelhos, seguindo-
se Barra Mansa com 3 200,
Resende com 2 730, Três
Rios com 800, Valença com

500 o Barra do Pirai com
452. Na região já foram
construídas novas centrais
automáticas em Paraíba do
Sul, Três Rios, Paracambi,
Vassouras e Ibicui. estaúl-
tinia servindo também á se-
de do Município de Manga-
ratiba e ao Distrito de Mu-
riqui.

Segundo a empresa, as di-
íiculdades encontradas pe-
los usuários em completar
uma ligação para qualquer
cidade do Vale do Paraíba
deve-se ao acúmulo de
transmissões, via Embratel,
pois muitos municípios da
região estão incluídos no
circuito do Rio, o que provo-
ca em certas horas o pro-
blema.

Outras áreas
Já está em andamento o

projeto que dará à Baixada
Fluminense um total de
46 800 novos terminais, cuja
aparelhagem íoi encomen-
dada ás empresas para a
instalação da infra*estru-
tura, depois do trabalho ini-
ciai de incorporação das Te-
lefònicas pela CTB. Atual-
mente os municípios de No-
va Iguaçu. Duque de Caxias,
São João de Meriti e Nilo-
polis possuem 6 900 apare-
lhos, o que dá à região um
dos menores Índices de apa-
íelhos do pais, em compa-
ração com outros centros de
densidade populacional se-
melhante.

Quanto ao problema de se
falar com Teresópolis,
quando as ligóções são in-
terrompidas alguns segun-
dos depois de completadas,
a CTB explicou que está
ocorrendo uma sobrecarga

rie comunicação. Para _ o
município há <luas opções
de ligação, por cabo, via Pe-
trópolis. e por microondas,
sendo que a primeira íica
congestionada e a segunda
é apenas uma alternativa,
pois a torre atual é provisó-
ria, enquanto uma outra,
definitiva, está em fase de
conclusão, o que melhorará
a qualidade das trans-
missões.

Em todo o território ílu-
minense haverá um investi-
mento total de Cr$ 565 mi-
lhões 828 mil, que colocará
o Estado do Rio no primeiro
lugar — chegando a ultra-
passar, inclusive, os Estados
rio Sul — nas comunicações
telefônicas, já existindo 27
localidades (sedes de muni-
cipios e distritos) servidos
pelo sistema de Discagem
Direta a Distancia.

A não ser as palestras diárias
dc 10 minutos que os professores
das escolas municipais de Nilópo-
lis darão aos alunos até o final das
festas juninas, explicando o pe-
rigo de se soltar fogos, nenhuma
outra providência está sendo to-
macia pelos órgãos públicos para
evitar os constantes acidentes des-
ta época do ano.

Segundo os policiais do DOPS
de Nova Iguaçu, até agora a Dele-
gacia não recebeu nenhuma ordem
— que terá de partir de Niterói —

para iniciar a fiscalização das fá-
bricas de fogos do Município, que
possuem licença para este tipo de
atividade. Em Nova Iguaçu funcio-
nam quatro fábricas legalizadas.

FABRICA EM CASA

Embora haja muitos casos, se-
gundo os policiais, em que as pró-
prias fábricas legalizadas burlam a
fiscalização e fazem bombas cabe-
ça-de-negro e morteiros -- proibi-
das por lei — a maioria desses ío-
gos é fabricado por ex-ftincloná-
rios dessas fábricas, que os produ-
zem em casa e os vendem clandes-'
tinamente.

Atualmente, as delegacias já
estão registrando casos de aciden-
tes — embora não possuam nenhu-
ma estatística a respeito — mas da
maioria deles "nem se toma conhe-
cimento porque a vitima não apa-
rece para dar queixa". A Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu, por enquanto,
não está planejando nenhuma
campanha de esclarecimento, o
mesmo ocorrendo com o Juizado de
Menores do Município.

Itaocara vai ganhar uma
fábrica cie papel que será
a maior do Estado do Rio

Uma nova fábrica de papel — considerada a
maior do Norte do Estado do Rio e que aproveitara
basicamente como matéria-prima o bagaço da cana-
de-acúcar — entrará em funcionamento em 10 me-
ses no Município de Itaocara, devendo produzir, logo
no primeiro ano de funcionamento, 1 500 toneladas
de papel por dia. , !"

A empresa faz parte da Companhia Padua de
Papéis (Copapa), que conseguiu do Governo esta-
dual a isenção de 25% do ICM durante um período
de 25 anos' devendo empregar 500 trabalhadores.
Uma reivindicação será pedida à Prefeitura local,
para que melhore o estado das estradas vicinais,
"indispensáveis para o escoamento da matéria-prima
em menos espaço de tempo."
ATRAÇÃO

A Iniciativa de atrair a
empresa para o Município
foi feita pelo Prefeito rie
Itaocara, Sr. Carlos Moacir
clc Faria Souto, que mante-
ve contato com o Governo
estadual para a isenção
parcial do imposto. Preteri-
de, agora, atrair Investido-
res para a jazida de calca-
rio que possui o Município
e que atravessa a região
desde a divisa com Canta-
galo até São Fidélis.

No inicio do ano o Prefei-
to enviou uma carta ao Go-
verno japonês, segundo in-
formou, explicando as faci-
lidados que poderiam ser
dadas caso houvesse inte-
resse. No inicio da semana
passada recebeu então unia
comitiva da Câmara de Co-
mércio do Japão, que visi-

tou o Município e que se
propôs em adquirir uma
grande área para a expio-
ração da jazida. Nenhum
detalhe da transação, en-
tretanto, foi divulgado. "" ,

A Copapa já começou a
realizar as obras de cons-
trução civil de sua fábrica,
localizada ás margens' do
rio Paraíba, entre a sede rio
município e o distrito' de
Portela. No final do, ano as
máquinas para a fabricação
dc papel deverão ser entre-
gues pela Companhia Fede-
ral rie Fundição, na Guana-
bara. O inicio da venda do
produto poderá, -segundo o
Prefeito, diminuir a crise de
falta de papel cm toda a re-
gião, onde o consumo está
aumentando e a distri-
buição. por parte dos [orne-
cedores, é caria vez menor.
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Plantadores recebem
instruções técnicas
sobre carvão de cana

A Coordenação Regional
do Programa Nacional do
Melhoramento da Cana-de-
Açúcar, com sede em Cam-

_,]jp$, está aconselhando aos
lavradores fluminenses a
.substituição gradativa das
variedades de cana suscèti-
veis ao carvão como única
fórmula de evitar a propa-
gação da praga nos cana-
viais do Estado do Rio.

¦O técnico norte-ameri-
cano Chester A. Wlsmer,

contratado pelo Planalsucar
p a r a assessorar técnica-
mente os seus agrônomos,
já visitou os canaviais da
Usina Pureza, em São Pidé-
lis, atingidos pela praga. Em
Campos, o Planalsucar está
desenvolvendo testes com
variedades em seus campos
experimentais, visando ob-
ter novas variedades resis-
tentes à doença e que apre-
sentem bom rendimento
agrícola c industrial.

A doença
Segundo o coordenador Usina

do Planalsucar na região,
Sr. Aldo Peixoto, o carvão'-— um fungo que ataca a
olhadura da cana, destruin-
do a planta — é dissemina-
do por esporos que produz
e que são erguidos do solo
pela evaporação, sendo con-
duzldos pelos ventos a
grandes distancias. O.s pri-
meiros indícios do carvão
na lavoura canavieira do
Estado do Rio surgiram cm
dezembro dc 1971. nas plàn-
tações de cana em São Fi-
delis.

Dois meses depois, segun-
do dados do Planalsucar,
verificou-se a incidência da
praga também em cana-
viais da Usina Laranjeiras,
om Itaocara, e, mais recen-
temente, em agosto do ano
passado, num campo expe-
rimcntal do Planalsucar, na

Santa Isabel, cm
Bom Jesus de Itabapoana,
onde fora m encontradas
duas quadras afetadas pela
doença.

Os canaviais do Estado do
Rio — eles estão concentra-
dos na Região Norte flumi-
nense, principalmente em
Campos — são em sua tota-
lidade compostos de varie-
dades dc cana suscetíveis
ao carvão, principalmente
da CB-45/3 <60c; dos cana-
viais fluminenses são com-
postos por essa variedade)
c CB-47/89. O Sr. Aldo Pei-
xoto esclareceu que a praga
pode se estender a toda re-
gião caso os esporos que as
trans m item "encontrem
condições para atingir os
canaviais formados por es-
pécies nào resistentes, como
os desta região."

Prevê
Para o coordenador do

Planalsucar, que já havia
previsto a possibilidade de
surgimento da praga na re-
gião cm palestra realizada
em 1965 na Estação Experi-
menta! de Campos, órgão
do Ministério da Agricultu-
ra. "o aparecimento da pra-
ga cm canaviais de Viço-
sa, cm Minas Gerais, já fa-
zia com que temêssemos o
carvão no Norte fluminen-
se, uma vez que os esporos
podiam, como de fato ocor-
reu. ser transportados pelos
ventos."

E prosseguiu: "infeliz-
mente, o tempo demonstrou"que nosso temores estavam
certos. A única óolução —
o carvão reduz até em 40'A.
o rendimento agrícola e in-
dustrial da cana — é a
conscientização de usineiros
e lavradores para a necessi-

ueao
dade de substituir gradati-
vãmente variedades susceti-
veis por outras mais resis-
tentes."

O Planalsucar está desen-
volvendo testes com varie-
dades em seus campo.; cx-
perimentais visando a obter
novas plantas resistentes.

Em seus ca: pos experi-
mentais, o órgão dispõe de
clones já no quarto ano de
testes — são necessários oi-
to anos para a produção de
uma nova variedade — sen-
do que alguns deles estão
tambér- sendo testados
quanto à resistência ao
carvão. O uso de fungici-
das para combate químico à
praga, segundo os técnicos,
ainda não C eficiente e
econômico, além de concor-
rer para o desequilí' rio blo-
lógico da área cm que for
aplicado.

Ministério reformula
plano dc inseminação
artificial no Estado

O Ministério d . Agricul-
tura está preparando a re-
formulação do Progruna de
Inseminação Artificial no
Estado do Rio, que já deve-
rá entrar em furicipnamen-
to com sua nova estrutura
no inicio do 1 Jximo ano,
quando dois veterinários
fluminenses concluírem um
curso de especialização ò fi-
carem encarregados pela
coordenação do plano.

Plan
O Plano Nacional dc Insc-

minação Artificial, iniciado
em 1964, foi implantado no
Estado do Rio, primeira-
monte com um posto em
Paraíba do Sul, para traçar,
naquela época, "as primei-
ras diretrizes de pesquisa e
controle da inseminação ar-
tificial", segundo dados for-
necidos pelo DEMA-RJ,
Após a instalação do pn-
meiro posto, o plano expan-
diu-se a seguir "para rc-
giõès cuja base econômica
era principalmente a expio-
ração leiteira, como Resen-
de, Itaperuna, Campos e

¦ Barra Mansa."
Os resultados obtidos, se-

gundo os técnicos vincula-
dos ao programa, f o r a ni".um maior número anual
de parições, melhor quall-

Kitmo
Pela falta dc uma in-

fra-estrutura adequada, o
Plano Nacional de Insemi-
nação Artificial, no Estado
do Rio, entrou em ritmo
lento, devendo recuperar os

.trabalhos normais depois
que o Ministério da Agricul-
tura finalizar e colocar em
funcionamento a nova for-
mulação dos serviços, do-

.. tando-os de recursos indis-
pensáveis para a pesquisa.

. Desde a sua implantação
no Estado do Rio, os postos
dc inseminação artificial já
executaram cs seguintes
trabalhos: 5 4 87 insemi-
nações realizadas; 4 74 6
exames ginecológicos; 4 642
tratamentos ginecológicos;
7 553 diagnósticos de ges-
tação; 9 881 exames zoo-sa-
nitários; 615 atendimentos
clínicos; 25 491 vacinações;
20 partos dlstórcieos; Irei-

„.U3inento dc 73 pessoas sem
vínculos oficiais; c congelo-
.minto dc 36 039 doses de sê-
men.

Os médicos veterinários
são os Srs. Raul Pimenta dc
Castro e Weber André Cha-
gas, que já há um ano e
quatro meses dedicam tem-
po integral ao curso dc
pós-graduação que rea?!"am
na Faculdade de Vetcriná-
ria da Universidade Federal
Fluminense. Atualmente, o
Ministério de Agricultura li-
mita-se à fiscalização ao co-
mércio do sêmen.

iarl
dade das crias, maior pro-
dução de leite, diminuição
do custo operacional e me-
lhoria do padrão zootécnico
dos rebanhos", sendo citado
o Município de Resende co-
mo o que melhor resultado
obteve. Neste, o apoio dos
pecuaristas foi "bastante
grande aos técnicos que,
além do controle da pro-
dução, determinam c corri-
gem causas infecciosas e
alimentares de infertllida-
de, melhorando o manejo
do gado e, conseqüente-
mente, o aumento do per-
ccntual dc fecundação que,
em condições normais a
campo, é de 50',!- para até
77% em media, nas regiões
assistidas. pelos postos dc
inseminação artificial."

lento
O Planiart é mantido, se-

gundo dados fornecidos pc-
la Diretoria Estadual do Ml-
nistério da Agricultura
i DEMA-RJ i, principalmente
pelo Governo, já que, "ape-
sar do processo se revestir
de fundamental importan-
cia, acarreta investimentos
iniciais com baixa taxa de
retorno, resultando cm um
setor pouco atrativo para o
empresariado." A ação do
Governo, ainda segundo a
mesma fonte, "justifica-se
pelo fato de conscientizar
ás entidades c pecuaristas
das vantagens do fortaleci-
monto e da criação dc um
mercado para o sêmen in-
dustriallzado." Atualmente,
á iniciativa privada flumi-
nense só participa da insc-
minação artificial através
do Centro Brasileiro de
Congelamento dc Sêmen
Bovino dc propriedade do
Sr. Milton Panain. na Pa-
zenda Vargcm Alegre, em
Barra do Pirai.
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A tecnologia vai promover a agricultura

/Igricullura entra
na fase da tecnologia

A decisão do Governo Federal em promover
a fusão entre os Estados do Rio e Guanabara
está motivando um reestudo das possibilidades

da agricultura fluminense, que atravessa
uma fase de estagnação. Os técnicos com

experiência na realidade fluminense admitem

que a garantia de um grande mercado de consumo
— o do Grande Rio — vai estimular a produção

A maior introdução de tec-
nologia, mudança da mentali-
dade do agricultor (sair da fa-
se de subsistência para a em-
presarial) e melhor utilização
da terra são as alterações pre-
conizadas pelos técnicos da As-
sociacâo de Crédito e Assistên-
cia Rural no Estado do Rio, no
quadro da agricultura flumi-
nense que vem se defrontando
com uma série de problemas.

A cana-de-açúcar, os citros,
arroz, tomate, mandioca e ba-
nana são os produtos básicos
da agricultura do Estado, resul-
tando, nos últimos anos, numa
produção excedente que dá pa-
ra suprir principalmente o
mercado da Guanabara. Entre-
tanto, no setor de horticultura,
o fluminense ainda consome
grande parte da produção de
São Paulo, com exceção da la-
ranja e banana.

Problemas

A agricultura fluminense
vem enfrentando uma série de
problemas. O aumento do nú-
mero de propriedades agricolas
do Estado, no período de 1950
a 1970, foi devido ao retalha-
mento de propriedades maio-
res, pois se observa o cresci-
mento acentuado do número
de estabelecimentos até 10 hec-
tares de área; um crescimento
acentuado do número de pro-
priedades até 100 hectares de
área; um crescimento relativo
de estabelecimentos acima dc
100 hectares. Isto, para os téc-
nicos, não apresenta no entan-
to uma mudança fundamental
na estrutura agrária do Esta-
do, nem um fator positivo no
desenvolvimento agrícola flu-
minense.

Segundo dados do último
censo, os 72 120 estabelecimen-
tos agricolas existentes no Es-
tado do Rio abrangem uma
área de 4 001 596 hectares. A
área ocupada pela lavoura,
45 476 hectares, não apresentou
incremento algum em relação
a 1960. Tem suas terras utili-
zadas basicamente pela fruti-
cultura, em especial a banana
e laranja, na parte relativa a
lavouras permanentes, e por
cana-de-acúcar e arroz na par-
te relativa a lavouras tempo-
rárias.

Solos

O problema de conserva-
ção de solos, segundo os técni-
cos da ACAR, vem sendo abor-
dado pelo Estado de maneira
tímida, limitando-se à divulga-
ção dos conhecimentos e da
importância das medidas ele-
mentares. Essa questão para
eles é mais aguda em vista dos
prejuízos que a cultura do ca-
fé acarretou para a riqueza dos
solos fluminenses. A aplicação
de técnicas conservacionistas
nas culturas do arroz, cana-de-
açúcar ' e outras, tem trazido
grandes vantagens.

Segundo os técnicos da
ACAR-RJ, o problema da co-

mercialização é um dos maio-
res entraves para a agricultu-
ra fluminense. Atualmente ela
é feita por intermediários e bar-
raqueiros, não havendo coope-
rativas agrícolas em condições
de atender ao produtor. As duas
em funcionamento estão em
condições precárias. Em Nite-
rói existe a Central de Abaste-
cimento (no eixo com São
Gonçalo) mas, por falta de es-
trutura e entrosamento com ou-
tros órgãos ligados à atividade,
não satisfaz no momento aos
agricultores. A maioria prefere
vender seu produto a um bar-
raqueiro na cidade de origem
do que traze-lo para a Capital,
porque "o produtor não é um
comerciante."

As terras do Estado do Rio,
embora necessitando de uma
correção, pois estão sendo des-
truídas pelas erosões, têm en-
carecido nos últimos anos. No
Norte fluminense um alqueire
mineiro (4,8 hectares) está
custando entre CrS 25 a CrS 30
mil, principalmente para a ex-

-ploração de leite e arroz. Na re-
gião cie Casimiro de Abreu es-
tá valendo entre CrS 15 a CrS
20 mil, dependendo da localiza-
cão da terra e do trabalho da
área. Em Sumidouro o alqueire
fluminense (2.72 hectares) cs-
tá custando entre CrS 15 a CrS
20 mil e na região Sul do Esta-
do o alqueire vale até CrS 25
mil.

Trabalho

A intenção dos técnicos da
ACAR-RJ é desenvolver no Es-
tado do Rio uma agricultura
moderna, de base empresarial,
bem como modernizar as estru-
turas de comercialização e dis-
tribuicão dos produtos agrico-
las, além de, através dc esti-
mulos diversos, assegurar o
abastecimento interno de ou-
tros que não se destacam na
economia estadual. A ACAR
define como primeiro objetivo
geral do sua programação para
este ano o aprimoramento da
tecnologia de produção, com o
a u m ento da produtividade
agrícola mediante a intensifi-
cação do uso de práticas atua-
lizadas e maior consumo de in-
sumos modernos, com a utili-
zação do crédito rural.

A ACAR, para desenvolver-
seu trabalho de extensão rural,
conta com 113 extensionistas
agrícolas (55 engenheiroõ-agrô-
nomos, 34 veterinários, um
economista e 23 técnicos agri-
colas), 45 extensionistas do-
mestiças e um quadro de pes-
soai administrativo constituído
de 105 funcionários atuando a
nível municipal, regional e nos
mais diversos setores. Conta
com uma rede de 50 escritórios
municipais, cinco regionais e
um central, atendendo a 54 dos
63 municípios fluminenses. O
trabalho atinge a 89,1',, da po-
pulação rural destes munici-
pios, onde está concentrada a
quase totalidade da produção
agropecuária fluminense.

ACARRj
faz festa
do arroz

A Associação de Credito
e Assistência Rural flumi-
nense promoverá quinta-
feira o IV Concurso Esta-
dual dc Produtividade de
Arroz, reunindo em Itape-
runa . 137 rizicultores d o
Norte do Estado do Rio,
quando se verifica o poten-
ciai de rendimento do plan-
tio duvai.tc o ano c as pers-
pectivas para a próxima sa-
fra.

Com a realização do con-
curso, a ACAR-RJ vem in-
traduzindo entre os produ-
tores de arroz da região um
interesse maior pela intro-
dução de sementes de mc-
lhor qualidade, assim como
mostrar as melhores técni-
ca part o plantio e colhei-
ta. Calcula-se que até o fi-
nal da safra a produção
possa superar os 2 milhões
dc sacas conseguidas n o
ano passado.

P\ produtividade
O vencedor do concurso

cm 1973 foi um rizicultor do
Distrito de Cardoso Mo-
reira, que alcançou o indice'
de 8 mil quilos de arroz por
hectare, produção conside-
rada acima da média pelos
técnicos da ACAR. pois a
região produz cerca d e
2 300kg/ha, com um acresci-
mo de 30r,_ a cada colheita,
devido à introdução de me-
lhores técnicas e plantio de
sementes mais selecionadas,
o quo contribui para uma
colheita mais apurada.

A cultura do arroz encon-
trou no Norte do Estado as
condições ecológicas ideais
para o seu desenvolvimento.
A variedade mais difundida
por aclimatação e aceita
pelos lavradores — apesar
da introdução de tipos me-
lhores, como o IAC-435 —
continua sendo a variedade
abril: A rizicultura é prati-
cada em 17 municípios, sen-
do Itaperuna o seu princi-
pai produtor, dividindo o
interesse dc produção com
a criação do gado de corte
e dc leite.

A subsistência
Apesar de ser uma ativi-

dade de subsistência, que
envolve cerca de 85ró das
famílias, não há na região
rizicola do Estado do Rio
uma única cooperativa que
possa atender às roivindi-
cações dos produtores. Todo
o sistema, segundo expli-
cam, está em poder dos
proprietários de máquinas
de boneficiamento, que não
estão interessados na for-
mação de cooperativas.

Através des três concur-
sos sucessivos de produtivi-
dade, a ACAR pôde reunir
um grande número de la-
vrodores, quando realiza
um trabalho dc pesquisa de
qualidade, visando, em se-
guida, dar u_ma orientação
para o aprimoramento do
produto. A área cultiva a
qualidade abril num total
de 73rf., enquanto o IAC-435
atinge somente 5,5'/<,. fican-
do o restante para a.s do-
mais qualidades híbridas.

Nos estudos realizados
durante as safras passadas,
verificou-se que os defeitos
que mais desvalorizam o ar-
roz no Estado do Rio são as
impurezas próprias do pro-
duto, principalmente o ver-
\nelho. Os rizicultores toma-
ram conhecimento assim de
que se não seguirem as pro-
vidôncias recomendadas pe-
los técnicos, o produto sofre
unia sensível queda durante
a siia classificação.

S. Jardim
comemora
aniversário

O Município de Silva Jar-
dim vai comemorai, n a
quarta-feira, seu 133° ani-
versárlo d e emancipação
política, com uma progra-
mação que será aberta com
missa na matriz de Nossa
Senhora da Lapa e prosso-
guirá à tarde co'm desfile
escolar e inaugurações de
obras públicas.

Silva Jardim, que foi
transformado om Vila cm
1841, está localizado numa
área de 9 12 quilômetros
quadrados, com sua popu-
laçã.o sendo mantida pela
lavoura, principal atividade
desde a sua emancipação.
De turismo tem apenas a
Lagoa de Juturnaibu, reser-
vatório dc água potável das
cidades da Região dos La-
gos, situada na área do Va-
lc do Sáo Joào.

Gado Ncíorc vai ter
Exposição cm Campos
no início dc junho

A Fundação Rural do Campos confirmou, esta
semana, a presença de 35 criadores na I Exposição
Interestadual de Nelorc, a ser realizada naquela ci-
dade do Norte fluminense de 2 a 9 de junho, quan-
do estarão em julgamento 450 exemplares desta
raça bovina, especializada para a pecuária dc corte.

A Exposição, segundo o presidente da Funda-
ção Rural dc Campos, Sr. Rubens Áreas Venâncio,
contará no máximo com 450 animais devido à ca-
pacidade do parque de exposição da entidade, mas
com expositores já com inscrições confirmadas do
Estado do Rio, Guanabara, Espirito Santo, Bahia c
Minas Gerais.

Tradição

O Estado do Rio foi a primeira unidade da Fe-
deração a importar a raça zebuina nelorc que é, se-
gundo os técnicos da Fundação Norte Fluminense
para o Desenvolvimento iFundenon, a que mc-
lhor so presta para a pecuária extensiva de corte.
O nclore é considerado o boi ideal para frigorífico
por apresentar, depois de abatido, o maior percen-
tual de carne.

Em outras raças também especializadas cm
corte há um aproveitamento dc carne, depois da rês
abatida, cm torno de 55';, enquanto no nelorc este
percentual so eleva de 60 a 62%, O nelorc apresenta
ainda outras vantagens: é rústico, mais precoce c
tem um indice de fertilidade cm torno de 85';, mé-
dia considerada excelente. Embora seja de porte mc-
nor do que outras raças zobuinas especializadas
para o corte — como é o caso quando cm compara-
ção com o guzerá — suas carnes estão melhor dis-
tribuiclas. há pouca gordura e o esqueleto tem uma
conformação que permite a melhor distribuição da
carne

O objetivo dc se realizar a I Exposição Into-
restadual de Nelore em Campos é o de criar molho-
res condições de se difundir na pecuária fluminense
a necessidade dc se estimular a pecuária de corte,
principalmente no Norte do Estado do Rio. onde se
concentra atualmente a maior população bovina
fluminense. A Fundação Rural pretende dar à pro-
moção uni cunho maior e, por isso mesmo, já ex-
pediu convites ao Ministro da Agricultura. Sr. Alys-
son Paulinelli, e a secretários de agricultura dc vá-
rios Estados.

Trabalho
i

A pecuária, notadamente a zebuína, vem sendo
desenvolvida no Norte fluminense dentro dc um
programa de diversificação da atividade primária,
antes voltada exclusivamente para a agroindústria
açucareira. Hoje, em termos de pecuária do leite c
corte, o Norte fluminense já tem importância para
a economia primária fluminense. Em Campos, fun-
ciona uma das maiores cooperativas de leite do
Centro-Leste brasileiro — a Cooperloite — que tem
no mercado do Grande Rio a sua área de influcn-
cia no abastecimento.

Com a Exposição de Gado Nelorc os produtores
fluminenses pretendem iniciar lambem um progra-
ma dc troca dc informações com os centros brasi-
loiros de pecuária de raça, visando à melhoria do
plantei.

Governo quer aplicar
maiores recursos na
área da olericultura

O Governo fluminense aplicará CrS 7 milhões
cm programas de valorização da olericultura. repas-
sando recursos oriundos do Governo federal e uti-
lizando dotações próprias da Secretaria de Agricul-
tura c Abastecimento, objetivando, no caso do to-
mate, pimentão, maxixe e jiló, a duplicação das cul-
turas.

A Associação dc Credito e Assistência Rural
(Acar-RJ i já dá assistência técnica, de maneira
permanente, aos olericultores que se concentram,
principalmente; cm áreas do Sul fluminense da Re-
gião das Serras. As culturas dc tomate receberão
apoio maior, porque ocupam o sexto lugar em valor
na produção do Estado do Rio.

Nas serras

As grandes culturas dc leguminosas e verduras
do Estado do Rio ainda so localizam nos municípios
da Região Sul, com uma liderança natural, em ter-
mos de produção, para Miguel Pereira, Vassouras,
Valença, Paulo dc Frontin, Itaguai, Pirai o Barra
do Pirai.

Na Região das Serras, os centros de produção
de maior porte estendem-se entre Nova Friburgo e
Teresópolis, dentro de um esquema que garante
grandes colheitas o ano todo. Nessa região, a Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento identifica
a excelência das terras como fator que permite a
produção permanente de verduras e leguminosas.

O.s Municipios de Teresópolis e Friburgo ofe-
recem á ¦olericultura condições ecológicas mais fa-
voráveis do que as existentes no Sul fluminense"
nas áreas dc plantação as chuvas são constantes, a
estrutura agrária é boa o o clima, sempre inalte-
rávcl, permite a melhor qualidade da produção. A.s
terras agricultáveis, nos dois Municípios, são ainda
bem valorizadas.

Os mercados

Segundo o Secretário de Agricultura, Sr. João
Burguês dc Abreu, a decisão do Governo do Estado
do Rio cm acelerar o ritmo das obras de retifica-
ção, duplicação o pavimentação da estrada Fribur-
s-o_-Tcrcsopolis terá reflexos positivos na expan-
sào da olericultura, facilitando, principalmente; o
transito de mercadorias ali produzidas.

Os caminhões que vão buscar a produção de
legumes e verduras em Barracão dos Mendes, re-
gião que concentra a mais importante bolsa dc pro-
dutos agrícolas que so destinam aos mercados con-
sumidores da Guanabara, reclamam, justamente do
eslado das vias de comunicações que ligam Fri-
burgo a Teresópolis. intransitáveis om dias de
chuvas fortes.

A estrada será pavimentada, em novo trajeto,
até o final do ano, para servir também ao escoa-
mento das mercadorias que recebem a cotação-pa-
drão na bolsa de preços dc Barracão dos Mendes,
a fim de ganhar depois o.s centros de consumo do
Grande Rio o Grande Niterói, sem passagem pela
Central dc Abastecimento do Estado do Rio iCea-
sn-RJi, dominada dosde a sua Inauguração, há dois
anos c meio, pela Cooperativa de Cotia, que tem
sua sede em Sào Paulo.
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ms vi co
Miraccma, no Norte fluminense, en-

cerra hoje as comemorações do 39.° ani-
versário de sua fundação, que tem na
Exposição Agropecuária e Industrial o
ponto alto áas festividades, além do des-
file escolar com carros alegóricos com mo-
tivos ligados à vida da cidade e trajes ti-
picos caracterizando o passado e o pre-
sente do município, que está distante 310
quilômetros de Niterói e 290 km da Gua-
nabara.

A cxwsicão reúne criadores de ou-
tros municípios fluminenses e até de ou-
tros Estados. Hoje, a comissão organiza-
dor.a divulgará os resultados do concur-
so leiteiro, com entrega de prêmios aos
vencedores. A festa será encerrada com
queima dc fogos de artifício. As comemo-
rações na cidade, começaram há cinco
dias com uma programação variada de
cunho esportivo, cultural c social.

O nome Miracema, segundo os pes-
quisadores, surgiu da corruptela dos ter-
mos Ybira c Cema, que segundo uns au-
lores quer dizer "pau. que brota" e, se-
gundo outros, "povo, gente que nasce ou
brota." No Município, antes vinculado a
Santo Antônio de Pádua, até hoje há uma
rivalidade enlrc as populações vizinhas.
Com cerca dc 21 mil habitantes, o mu-
nicípio tem sua economia com base na
lavoura, principalmente arroz e cana-de-
açúcar.

Com uma área de S02 quilômetros
quadrados, o Município de Miracema
guarda ainda uma arquitetura colonial,
nas casas das grandes fazendas, princi-
palmentc no Distrito de Paraíso do To-
bias, localidades com pracinha simpática
e gente acolhedora.

Niterói

O programa de Jornadas Musicais
para a Juventude, da Universidade Fe-
deral Fluminense, prossegue hoje às 10
horas no cine-arte da Reitoria, em Ica-
rai. com uma audição de piano dos alu-
nos do Conservatório Fluminense de Mú-
sica, seguida dc uma apresentação do Co-
ral Slialon, sob a regência do maestro
Helis Dias Ferreira. A entrada é fran-
queada ao público. Amanhã, no mesmo
local, às 21. horas, o público poderá assis-
tir a um concerto da- Orquestra de Ca-
mara de Niterói, sob a regência do mães-
tro Roberto Ricardo Duarte. Está pro-
gramação do Departamento de Difusão
Cultural da UFF conta com a colabora-
ção do Conservatório de Música da Ca-
pitai fluminense, que completa 60 anos
de fundação.

Hoje. no Teatro Quintal, o público in-
fantil poderá assistir a duas peças às 17
horas: A Bruxinha do Caldeirão Verde
(fantoche), e Esteia, a Estrela (Que Caiu
do Céu) de mãos expressivas. O teatro
fica na Rua General Rondon n.u 15, no
Bairro de São Francisco.

Nova Friburgo

Hoje, a partir de 14 horas, haverá
diversas comemorações do Sesquicente-
nário da Imigração Alemã no Brasil. O
programa prevê desfile com motivos foi-
clóricos e alegorias na Avenida Alberto
Braune; concerto da Banda Marcial da
Marinha c concerto das Sociedades Mu-
sicais Euterpe e Campesina, ban,das cen-
tenárias da cidade.

Petrópolis

O Petropolitano Futebol Clube pro-
move hoje, às 21 horas, um festival de
arte, com programa elaborado pelo vice-
consulado de Portugal em Petrópolis, que
prevê apresentações teatrais, números
musicais e poesia com a participação do
artista Morgado Maurício (português),
do maestro Paulo Brandi e de atores dos
grupos de Petrópolis, Teresópolis e Nite-
rói. A entrada é franca.

Valença

A Academia Valenciana de Letras co-
rnsmora hoje seu jubileu de de prata, c a
Biblioteca Municipal Dom Pedro II 100
anos de fundação. O programa festivo
prevê a palestra do professor Carlos Ri-
beiro sobre A Fundação das Bibliotecas.

Pesca tem
campeonato
em C. Frio

Cerca dc 00 equipes es-
tarão reunida., a partir de
.sexta-feira no Mumicipio de
Cabo Prio para disputai' o
V Campeonato Brasileiro e
IV Universitário de Caça
Submarina, ün praias dos
Distritos de Búzios, e Arraial
do Cabo e com duração pre-
vista <ie três dias.

Já estão inscritas equipes
de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Espi-
rito Santo, Rio de Janeiro,
Bahia e Guanabra, sendo
esta a que apresenta maior
número de concorrentes na
parte universitária: Univer-
sidades Federal do Rio de
Janeiro, Guanabara, Ben-
net., Estácio de Sá, Cândido
Mendes, Escola Naval, Fa-
culdade dc Relações Inter-
nacionais, Moraes Júnior,
Santa Úrsula, PUC e Gama
Filho.

•jKv\X%i''.

P rograma
Os Campeonatos foram

organizados pela Confede-
ração Brasileira de Despor-
tos e Federação de Esportes
Universitários da Guanaba-
ra e patrocinados pela
Companhia de Turismo do
Estado do Rio, Departa-
mento dc Turismo de Cabo
Frio. Marinha de Guerra e
Iate Clube do Rio de Janei-
ro. Sexta-feira, às lOh, será
feita a primeira reunião dos
participantes, quando serão
definidos os locais exatos
das provas em Arraial do
Cabo e Búzios.

A abertura dos Campeo-
natos — disputados simul-
taneamente — será às 14h,
em praça pública', com has-
teameritp da Bandeira, exe-
cução do Hino Nacional e
desfile dos participantes. As
disputas começarão no sá-
bado. com saida para o lo-
cal das provas às 7h. A au-
torização para o inicio do
primeiro periodo será dada
à.s 8h e o "retomo das equi-
pes. para peságern do mate-
rial pescado, será às 16h.

No domingo serão repeti-
dos os mesmos horários e,
io^o após o término da con-
tagem, realizar-se-á a ceri-
mónia d e encerramento
com entrega do.s prêmios. A
Superintendência de Desen-
volvimento da Pesca — Su-
_epe _ montará na subse-
de do Iate Clube do Rio de
Janeiro, em Cabo Frio. um
posto de atendimento para
licenciar os mergulhadores
e fiscalizar a.s provas.

IRegulamento
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Os jogos universitários cariocas poderão ser abertos aos estudantes do Estado do Rio

Esporte Universitário,
a atividade que foi esquecida

Os distritos de Arraial do
Cabo e Búzios, em Cabo
Frio. foram escolhidos para
as disputas em virtude da
alta pis.osidade de s u as
águas, com espécimes ideais
para este tipo de esporte
somente encontrados, no li-
toral do Estado do Rio. na
região de Angra dos Reis.
Cada equipe deverá ter no
máximo três elementos,
com idade superior a 18
anos, e todos serão submeti-
dos a exames de sanidade
mental e capacidade fisica.

Os concorrentes poderão
utilizar uma ou mais armas
de mola, elástica ou ar com-
primido, usada apenas por
força muscular do concor-
rente, com exclusão de todo
e qualquer auxilio exterior.
Serão permitidas nadadei-
ras. luvas, respiradores. cin-
tos lastrados, arpões e bi-
cheiras, lanternas submarl-
nas, facas (uso obrigatório),
fièiras e bóias.

Cada equipe poderá con-
correr com embarcações a
motor, de força livre, pró-
pria ou alugada, levando a
bordo até dois barqueiros
para apoio ao pescador,
mas que somente poderão
cair na água, sem máscara,
com a finalidade de ba-
nhar-se. Haverá dois tipos
de classificação: individual
e por equipe, recebendo os
vencedores os troféus Mari-
nha dc Guerra, Flumitur,
Cidade de Cabo Rrio, FEUG,
Costa Azul, Iate Clube, Iate
Clube do Rio de Janeiro c
Confederação Brasileira de
Atividades Subaquáticas.

Pesageni
Serão válidas durante a

competição a captura de to-
dos o.s peixes constantes
das tabelas de recordes bra-
sileiros, e os demais consi-
derados esportivos pela di-
reção do Campeonato. To-
dos o.s espécimens passarão
à propriedade dos promoto-
res. cos pontos serão compu-
tados da seguinte forma:
peso minimo das presas do

¦ até 500 gramas, um ponto
por grama: peixes acima de
20 quilos, 21 mil pontos.

A classificação individual
será estabelecida no fim da
competição pela totalização'
do.s pontos obtidos por con-
corrente, nos dias do certa-
mr. Os empates serão resol-
vidos pelo número de peças
capturadas. Por equipes, se-
rá consid rada campeã a
que tiver obtido o maior nú-
mero dc pontos na classifi-
cação geral.

A fusão do Estado do Rio com
a Guanabara é a única esperança
que resta aos universitários flumi-
penses para participarem de com-
petições esportivas! porque a enti-
dade responsável, a Federação Uni-
versitária Fluminense de Esportes
iFUFEi. desistiu até das improvisa-
ções e paralisou definitivamente
.suas atividades.

Na opinião geral dos professo-
res de Educação Física a culpa
maior cabe à deficiência do sistema
estudantil, mas o.s universitários
acusam a direção da FUFE da fal-
ta de uni calendário esportivo, "a
exemplo do que ocorre com a Fe-
deração de Esportes Universitários
da Guanabara (FEUGi." O Sul flu-
minense. com ajuda da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional iCSNi. é
a única região que ainda mantém
permanentes competições univer-
sitárias.

A FUFE
Por falta de uma estrutura pró-

pria. como observam os professores
de Educação Fisica. a movimenta-
ção do calendário esportivo da
FUFE depende "da coragem e dina-
mismo de cada presidente." A ob-
servação foi feita em função das
dificuldades em encontrar local de
treinamento e. até mesmo, para a
realização dos jogos.

Desde que foi criada, em 1041,
a FUFE jamais contou com apoio
dc universidades ou dc outras áreas
estaduais, como lembra o ex-presi-
dente Edmundo Melo. salientancb
que, "apesar de todos os problemas
enfrentados, a gente nunca desistia
de participar dos Jogos Universitá-
rios Brasileiros, embora com pre-
sença discreta, mas jamais decep-
cionante."

Apesar da falta de ajuda dos ós-
gãos oficiais, os atletas já chegavam
nas faculdades com experiências de
preparação nos clubes onde começa-
vam a carreira. As demais iniclati-
vas, a começar pela criação da pró-
pria FUFE. "sempre denendiam das
decisões dos universitários, como
deslocamento e alimentação dos
atletas, cujos recursos eram obtidos
através da iniciativa privada."

Boa fase

O esporte universitário no Es-
fado do Rio passou a ter maior mo-
vimentacão na gestão do Sr. Antó-
nio Agra Lopes (atual delegado de
policia» como presidente da FUFE
que conseguiu o apoio do ex-Gover-
nador Roberto Silveira para fazer
de Niterói a sede dos Jogos Univer-
sitáries Brasileiros. Motivados pelo
sucesso do.s Jogos, os dirigentes da
FUFE criaram, no ano seguinte, os
Jogos Universitários de Calouros.

Nessa ocasião, o esporte univer-
sitário do Estado do Rio ampliava
também o setor de atividades fe-
minlnas, com a movimentação das
Faculdades de Enfermagem, Servi-
ço Social c Filosofia, o que possibi-
litou a criação de uma destacada
equipe de vôlei, enquanto o basque-
te masculino já revelava atletas co-
mo Fernando, que se tornava mais
tarde bicampeão mundial, além dc¦ Guguta (Flamengo) e Olivieri iFlu-
minense i.

Com a finalidade de sensibili-
zar o Governo do Estado para a
criação dc uma Escola de Educação
Fisica, o.s universitários chegaram a
realizar várias competições de atle-
tismo. englobando também as fa-
culdades do interior. O estudante
Edmundo Melo promoveu ainda
uma série dc palestras sobre espor-
te olímpico, inclusive Ademar Fer-

reira da Silva, que falou sobre a
falta de ajuda das universidades.

Outro quadro
No final do ano passado, o pre-

sidente da FUFE, acadêmico Antó-
nio José Medeiros Cruz. para cn-
frentar os problemas de cortes de
dotações do MEC, teve de apelai
para empresas privadas a fim de
que o Estado do Rio participasse
dos XXIV Jogos Universitários Bra-
sileiros. cuja sede seria na Capital
fluminense mas que foram transfe-
ridos para Belém do Pará por fal-
ta de apoio das áreas oficiais.

Como os recursos financeiros
ficassem sempre na dependência da
ajuda eventual de particulares, a
FUFE passou a reunir atletas por
meio de improvisações, com deci-
soes tomadas às vésperas das com-
petições, como ocorreu nos Jogos
Universitários dc Belém, quando o
Estado do Rio não conseguiu reu-
nir sua equipe mais forte, que era
a de vôlei feminino.

A.s dificuldades na obtenção
de recursos, somadas à falta de lo-
cais para' treinamentos, desestimu-
laram a direção da FUFE a tal
ponto que o presidente da entidade
paralisou definitivamente as ativi-
dades, deixando até dc promover
jegos amistosos com as faculdades
da região do Vale do Paraiba, onde
os universitários ainda contam com
as instalações esportivas do Recreio
do Trabalhador da CSN.

Os problemas
Embora sem negar sua posição

contrária à falta de apoio das Uni-
versidades, o diretor do Departa-
mento de Educação Física do Es-
tado do Rio, professor Tomaz Leite
Ribeiro, é de opinião que o espor-
te na área estudantil deve ser cs-
timulado desde a fase do curso pri-
mário, ginásio e cientifico, salien-
tando que, mesmo com instalações
apropriadas, as Universidades ain-
da terão dificuldades para a for-
mação de um atleta que passou sete
anos de inatividade no esporte;

— As competições freqüentes
do Estado da Guanabara — frisou .
— como oi Jogcs Universitários que
estão sendo promovidos pela FEUG,
têm sempre a garantia dc um bom
patrocinador, o que não ocorre aqui
em nosso Estado. Aqui as empresas
não poderão sc valer dos importan-
tes veiculos de comunicação de po-
tencial comunicativo como o.s ca-,
riocas. sobretudo a televisão e os
jornais de projeção.

Ele acha que na estrutura do
ensino normal deveria ser incluída
a Cadeira de Educação Física, "pe-
lo menos em termos mais práticos
que teóricos", para que a professo-
ra primária aproveitasse o poten-
ciai de saúde das crianças, levan-
do-as às primeiras noções de es-
porte. Pelos seus cálculos a nova
cadeira seria aplicada em cerca de-
270 aulas, com média dc 90 aulas
por ano durante o curso Normal.

Sua observação íoi feita com
base nos estudos levantados ano
passado pela Secretaria de Educa-
ção fluminense, constatando o de-
ficit de cinco mil professores de
Educação Fisica no Estado do Rio.
Por esse levantamento, o Governo
estadual concluiu a impossibilidade
da contratação dos professores por-
que, a um salário de CrS 400.00
cada um, teria de dispor de uni
acréscimo de Cr,. 2 milhões na fo-
lha dc pagamento do professorado.

já prometem ajuda ao desporto
universitário, os estudantes acre-
ditam que as perspectivas de maior
atividade só surgirão após a fusão
do Estado do Rio com a Guana-
bara. Eles acham que as disponi-
bilidades das praças dc esportes
cariocas poderão tomar o novo Es-
tado como o maior potencial bra-
sileiro.

O Estado do Rio conta atual-
mente com cerca de 25 mil estu-
dantes universitários e, embora a
população estudantil seja móvel —
dá uma média de quatro anos na
faculdade — grande parte dos
atletas é preparada em clubes an-
tes de ingressar no ensino supe-
rior. Apesar do decreto federal de
1969. prevendo que todas as novas
faculdades ou escolas superiores de-
veriam reservar dependências para
o estímulo à Educação Fisica e aos
desportos, no Estado do Rio ne-
nhuma das 20 novas unidades cum-
priu essas exigências.

Em Niterói, há cerca dc quatro
anos. a Universidade Federal Flu-
minense. que engloba aproximada-
mente 15 mil alunos, chegou a fir-
mar um convênio com o Governo
do Estado para a utilização do con-
junto Caio Cartins. A UFF daria
em troca toda assistência médica
aos clubes fluminenses e ajuda na
formação de professores, mas o
convênio foi denunciado pelo Go-
vernador Raimundo Padilha e nem
mais se falou na Escola de Educa-
ção Fisica, cuja criação tinha sido.
na mesma ocasião, anunciada pela
UFF.

O Congresso

Esperança
Até mesmo na região do Vale

do Paraiba, onde a.s Universidades
Osvaldo Aranha e Sul Fluminense

de Ligas
Com a pauta de assuntos in-

•cluindo os aspectos ligados à fusão
do Estado do Rio com a Guanaba-
•ra. será realizado nes dias 11 e 12,
em Barra Mansa, o IV Grande
Congresso Fluminense de Ligas
Desportivas, sob o patrocínio da
Liga Barramansense de Despertos
e colaboração da Prefeitura local.

O congresso, que reunirá enti-
dades representativas de tedo o Es-
tado, vai debater ainda assuntos de
interesse dos desportes municipais
e estaduais, cujos texários serão
posteriormente encaminhados à s
autoridades do Conselho Nacional
de Desportos iCNDi. O.s debaies
serão desenvolvidos no Salão Nobre
cia Câmara Municipal.

FUSÃO

Os debates preliminares entre
os desportistas fluminenses sobre as
perspectivas de fusão com a Gua-
nabara já levaram os responsáveis
pela Federação Fluminense de Des-
pertes a admitir a hipótese de que
o último campeonato estadual reú-
na cerca de 20 clubes, a maioria já
preocupada em montar uma estru-
tuia de profissionalização,

Eles vêem a possibilidade de
realização dc um grande campeo-
nato, nos moldes de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio Grande do Sul.
Esse assunto deverá ser o destaque
dos debates da assembléia que se
reunirá em Barra Mansa, onde os
dirigentes do principal clube local
— o Barra Mansa Futebol Clube —
também sáo de opinião que a equi-
p; passe para a categoria profissio-
nal.

Os congressistas serão recep-
cionados. às 17h do dia 11, no gabi-
netè do Prefeito Feres Nader, an-
tes da instalação do congresso,
marcada para as 18h. Os trabalhos
deverão sc estender até as 22b, in-
cluindo a formação das comissões
técnicas.

SÚMULA
O turno decisivo do

Campeonato dc Seleções do
Estado do Itio, referente à
temporada dc 1073, será ini-
ciado hoje com três jogos:
Paraíba do Sul x Nilópolis,
Três Rios x Saquarcma c
Itaperúna x Cordeiro.

A Federação Flumi-
nense de Desportos, reunida
com os dirigentes das Ligas
de Desportos cujas seleções
classificaram-se para o tur-
no final do-Campeonato Es-
tadual de Amadores, fez um
apelo cm favor da discipli-
na durante a realização dos
jogos. O presidente da FFD,
Eduardo Viana, mostrou-se
preocupado com o tumulto
que marcou algumas parti-
das na fase semifinal.

Km Duas Barras o
campeonato do município
terá prosseguimento com os
jogos Monerat x Campa-
nha, Bibarense x Bom Jar-
dim, Penedo x Serra e Im-
perio x Vargem Grande. O
campeonato está entrando
no rctiirnu c o.s quatro jo-
gos são equilibrados.

Em Campos, o Goita-
cás joga hoje contra o Sa-
pucaia em partida válida
para o turno único que in-
dicará o representante do
,'iuinicipio na final dá Copa
Raimundo Padilha. que reú-
ne novas e antigas equipes
profissionais. No dia 8 o
Cambaiba entr e n t a r á o
Americano e no dia 12. o
Paraíso terá o Rio Branco
como seu adversário.

A Copa de Profissio-
nais. que a FFD promove,
antecedendo o campeonato
estadual que será iniciado
e m setembro, prosseguirá
cm Campos por todo o de-
correr deste mês com os sc-
guinles jogos: dia 15 —
Campos x Cambaiba; dia 19
— Rio Branco x Goitacás;
dia 22 — Americano x Pa-
raiso; dia 2(i — Sapucaia x
Rio Branco; c dia 29 — Pa-
raiso x Campos. Dia 2 dc
junho, no último jogo do
turno classificatório o Goi-
tacás jogará contra o Ame-
ricano.

O diretor de Futebol
da FFD. Ellis Ferreira da
Silva, depois de organizar,
na categoria de amador, o
Campeonato do Grande
Rio, cuida da realização do
Campeonato do Nor- do
Estado do Rio. As primeiras
reuniões com ligas e clubes
interessados es'ão sendo
mantidas. A FFD fará, de-
pois. o Campeonato do Sul
fluminense.

O Nacional, de Duque
dc Caxias, em crise finan-
ceira. resolveu abandonar o
futebol, reduzindo o número
de clubes profissionais do
listado do Rio. A FFD, para
organizar dentro da Copa
Raimundo Padilha uma ou-
tra chave, cujo campeão
enfrentará, em disputa do
titulo o vencedor da chave
de Campos, conseguiu pro-
fissiòrializar sete n o v o s
clubes.

Os novos clubes de fu-
tcbol profissional — a FFD
esperava contar com o
apoio dc 15 a 20 — são Ma-
cuco. dc Cordeiro; Rubro,
de Araruama: Laranjal e
Crool, de São Gonçalo; Bar-
ra Mansa, de Barra Mansa;
e Flamengo' e Guarani, de
Volta Redonda. O Barbará,
bicampeão estadual de pro-
fissionais, tambéi p-artici-
para das competições ofi-
ciais deste ano.

— Km Nova Friburgo, o
desportista Hélio Arantcs já
está organizando o campeo-
nato de minibásqiie.e da ci-
dade, que reunirá as equi-
pes do Grêmio Esportivo
Friburgueiise, Nova Fribur-
go Country Clube, Recreio
do.s Km pregados do Rendas
Arp, Recreativa Ipu c rc-
pi-csentações dos colégios do
Município.

-- O Campeonato Brasi-
leiro de Danvas. este ano,
será realizado em Nova Pri-
burgo, tendo como um dc
seus patrocinadores o De-
partamento de Turismo da
Prefeitura do Município. A.s
datas previstas são -as de 23
a 26 deste mês. A Sociedade
Esportiva Friburguense será
a sede do campeonato, que
terá como atração o cam-
peão brasileiro de 1973, Re-
ginaldo de Oliveira.

— Também o V Campeo-
nato Brasileiro de Pesca
Submarina, entre os dias 10
e 12 deste mês, será realiza-
do no Estado do Rio: cm
águas de Cabo Frio. Doze
clubes da Guanabara, na
oportunidade, disputarão o
Cam peonato Carioca.
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meses depois dc se tornar o 3:1.° Presidente dos
EUA, Harry S. Truman tomou uma decisão sem pre-
cedentes na história da humanidade: a dc lançar uma

bomba atômica sobre duas cidades japonesas para pôr 1'iin
à guerra na Ásia. Arma de um poder mortífero devastador,
ela não somente arrasou Hiroxima e Nagasaki como abalou
profundamente a consciência do mundo civilizado.

Destinado a participar de decisões momentosas, Truman'
— juntamente com Churchill e Stalin — criou a nova face
da Europa com a alteração de fronteiras, a divisão da Ale-
manha e a partilha dc Berlim, cujas conseqüências se fa-
zem sentir até boje.

Criador do Plano Marshall, que salvou a Europa devas-
tada pela guerra de uma morte inexorável, Truman pouco
depois tomou uma decisão que espantou o mundo e provo-
cou protestos veementes nos EUA: a demissão de um herói
de guerra e ídolo popular, o General Mac Arthur.

Em seu livro Plain Speaking (Falando Francamente),
atual best seller nos EUA, Merle Miíler revela as múltiplas
facetas desse homem simples e descontraído, crítico mordaz,
amigo fiel, e que embora Presidente da nação mais poderosa
do mimdo continuou intocado pela sedução e corrupção do
Poder.

O JOllNAL DO BRASIL publica hoje o primeiro de uma
série de cinco artigos, com trechos selecionados dessa obra,

que darão ao leitor uma visão panorâmica de uma das per-
sonalidades políticas mais controvertidas dos EUA

Arquivt

Harry Truman, em
1959, quando
compareceu a um
subcomüê judiciário
do Senado para
pedir a revogação
da proibição de
um terceiro período
presidencial
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Pedi a Truman que falasse' so-
bre a Convenção democrata de 1944.

"Fui até lá para indicar Jim-
my Byrnes à Vice-Presidência, e
como já lhe disse não me passara
pela cabeça a idéia de aceitar esse
posto, nem que ele me seria ofere-
cido. Se tivesse sido uma oferto.
eu a teria recusado."

Acompanhado de sua mulher.
Bess, e da filha, Margaret, eles fo-
ram de carro de Independence ate
Chicago. Chegaram na sexta-íeira,
14 de julho. A Convenção seria ins-
talada na quarta-feira seguinte, ao
meio-dia.

No mesmo dia em que a famí-
lia Truman partia de Independen-
ce, Roosevelt embarcava num va-
gão ferroviário especial em Wash-
ington, que o levaria a San Diego.
Lá, ele subiria a bordo do Baltimo-
re e seguiria para Pearl Harbor, on-
de se reuniria com o Almirante
Chester Nimitz e o General Mac
Arthur, para discutirem a futura
estratégia da guerra no Pacifico.

O Presidente concordou, apa-
rentemente com relutância, em fa-
zer unia parada em Chicago para
conferenciar na estação com Bob
Hannegan e Ed Pauley, este um
homem da indústria do petróleo e
importante figura do Partido De-
mocrata. Já li pelo menos umas
12 versões diferentes do que acon-
teceu durante essa conferência,
mas o certo é que Pauley e I-Ianne-
gan obtiveram um bilhete de Ro-
osevelt, datado de 19 de julho de
1944, em que o Presidente dizia:

"Prezado Bob; •

Você me escreveu a respeito dc
Harry Truman e Bill Douglas. Na-
turalmente, terei muito prazer em
concorrer ao lado de um deles, e
acredito que tanto um como o ou-
Iro só fortalecerão a chapa.

Sinceramente, FDR."

Como Douglas não gozava de
apoio aparente na Convenção, Hen-
ry Wallace havia sido convenien-
temente ignorado pelo Presidente e
Byrnes nunca fora muito levado a
.sério por ninguém, salvo ele, tor-
nou-se claro que Truman seria o
indicado. O que de fato aconteceu
— no segundo escrutínio.

Desinteresse
Presidente, o Sr. sabia <iuc es-

tava havendo um grande movimen-
lo nos bastidores em seu favor?

i"... Só sei é que no domingo
tomei o café da manhã na compa-
nhia de Sidney Hillman, que esta-
va em Chicago na condição de che-
íc do novo Comitê de Ação Politi-
ca, e eu lhe disse que iria indicar
Jimmy. Ele atalhou: "Harry, isso é
um erro. Os trabalhadores nunca
apoiarão Byrnes. Ele é contra os
operários. Todo o seu passado o
comprova."

Eu disse: "Com os diabos! En-
tão, quem você quer?"

Ele respondeu: "Estamos apoi-
ando Wallace, mas temos uma se-
gurída escolha, c estou olhando
neste momento para ela."

Respondi: "Não precisa me
apoiar. Não vou me candidatar."

Na manhã do dia seguinte, es-
tive com Phil Murray ichefe da
CIO. uma das centrais sindicais) e
ele disse mais ou menos a mesma
coisa. Conversei com lideres poli-
ticos e trabalhistas. Eu conhecia
todos eles e nenhum se mostrou
favorável a Byrnes. Disseram-me
que só votariam em duas pessoas:
em mim e Henry Wallace.

Bem, na tarde do dia em que
o Presidente acabaria sendo rein-
dicado para um quarto mandato,
eles tiveram uma reunião no Hotel
Blackstonc. Suite 5C0 ou 570, não
me recordo. Se estivéssemos perto,
eu lhe mostraria onde foi.

"Bob Hannegan estava lá, Era
um irlandês de St. Louis e um
grande amigo meu. Antes dele mor-
rer eu o nomeei diretor-geral dos
Correios.

O quarto estava apinhado de
gente. Todo chefão político do país
estava lá, todos cujo nome você
possa se lembrar, e uma meia-dú-
zia de Governadores.

E todos eles disseram: "Harry,

queremos você na Vice-Presidên-
cia." Eu disse que não.

Bem, Bob Hannegan pedira
uma ligação telefônica para Ro-
osevelt, que se achava em San Die-
go. Ele finalmente veio atender, e
com Roosevelt não era preciso te-
lefone. Bastava levantar a janela
para' ouvir a sua voz.

Eu estava sentado numa das

camas e Bob na outra, e Roosevelt
disse iaqui. Truman fez uma imi-
tacão quase perfeita da voz do
Presidente, inclusive do seu sota-
que de Harvardi: "Bob, você já
conseguiu interessar aquele cama-
rada na Vice-Presidência?""Ainda não", respondeu Bob.
"E' a mula mais teimosa do Mis-
souri que já vi na minha vida."

"Bem", disse Roosevelt. "diga-

lhe que se quiser dividir o Partido
Democrata nesta altura e talvez
perder a guerra, Isto é lá com ele."
E desligou.

Harry Truman tornou-se Vice-
Presidente dos EUA a 20 de janeiro
de 1945, e Presidente menos de três
meses mais tarde, a 12 de abril.

Depois da posse, Harry voltou
para o Capitólio e de lá ligou para
sua mãe, em Grandview. Pergun-
tou se estivera ouvindo o rádio, se
ouvira o velho Henry Wallace em-
possá-lo no cargo, e o Presidente
do Supremo Tribunal, Harlan F.
Stone. dar posse a Franklin Roose-
velt. . , ,Ela respondeu que ouvira tuclo.
"Agora, Harry. veja se se comporta
ai, ouviu? Comporte-se."

"Não se preocupe, mamãe",
disse o Vice-Presidente dos EUA.

Como já disse, Truman agora
gosta dc pensar que ele c Roose-
velt eram mais íntimos do que de
fato foram. Roosevelt nunca foi
muito chegado a nenhum dos seus
Vice-Presidentes. Truman gosta de
pensar que Roosevelt o preparou
para substitui-lo, o que na realida-
de nunca aconteceu.

A verdade é que Roosevelt sa-
bia muito pouco a respeito de Tru-
man. Aparentemente, ele achava
que não precisava saber mais. Tru-
man fizera um bom trabalho como

chefe de um Comitê de Investiga-
cão do Senado. Ele era popular iá
no Capitólio, onde Henry, "o pobre
Henry (Wallace) simplesmente não
tem popularidade." Quando chegou
a hora de pedir ao Senado que ra-
ti ficasse o tipo de acordo de paz
qne ele com seu bom senso fizera
ou conseguir que os senadores apro-
vassem a criação das Nações Uni-
das, Harry Truman estava lá para
cuidar disso.

Nunca ocorrera a Roosevelt
que as coisas não pudessem ser
feitas sem ele. Como a maioria de
nós, àquela época, Roosevelt não
podia imaginar outra pessoa na
Presidência. Começara a se julgar
imortal.

Os Truman nem mesmo haviam
sido convidados a almoçar ou jan-
tar com os Roosevelt na Casa
Branca. Não que essas refeições
fossem muito formais. E os Roose-
velt não tinham um paladar exi-
gente. Francês Perkins, que foi Se-
cretaria do Trabalho, sob Roosevelt,
lembra-se de ter visto o Presidente
certa vez se servindo umas 17 ou
18 vezes de um dos lados de um pe-
queno peru.

Como já disse, tivemos sorte.
Harry Truman estava mais bem
preparado para a missão do que
qualquer um de nós, inclusive tal-
vez o próprio Truman poderia ter
imaginado.

Compreensão

Sc não me engano, o Sr. foi no
irem que conduzia o corpo de Ro-
osevelt para ser enterrado em Hyde
Park.

Arquivo
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Em julho de 1945, Truman, Churchill e Stalin se
encontraram em Potsdam, Alemanha, em conferência de cupvla

"Sim., fomos, no sábado à noi-
te, e em todo o lugar onde o trem
parou havia uma multidão... Pare-
cia que o mundo tinha acabado, e
eu pensava assim também."

Presidente, o Sr. sc recorda de
alguma coisa na viagem de volla.
depois do enterro de Roosevelt?

"Bem, nós voltamos no trem
especial. A Sra. Roosevelt e dois
dos rapazes — acho que Franklin
Jr. e Elliott — vieram nos ver, e
eles disseram à Sra. Truman, en-
quanto a mãe deles estava sentada
ali ao nosso lado que 'a primeira
coisa que a Sra. deve fazer é des-
pedir a governanta da Casa Bran-
ca. Ela nos matava de fome. Não
nos dava nada para comer.'"

A viúva Roosevelt protestou:
"Mas, meus filhos, vocês tinham o
que comer. Vocês sabem disso."

Sem dar-lhe ouvidos, os rapa-
zes disseram à minha mulher: "Ela
não presta. A Sra. vai ver só." Não
consigo me lembrar do nome dela.

Sra. Nesbitt, se não me engano.
E', Sra. Nesbitt. Acho que ela

disse várias vezes ã Sra. Trinnan
que a Sra. Roosevelt fizera *ma
coisa qualquer de maneira diferen-
te, e passado algum tempo ela foi
embora. Acho que decidiu, de re-
pente, renunciar.

. A comida melhorou depois gue
cia partiu?

Assim que a Sra. Truman as-
sumiu a direção, a comida foi sem-
pre boa.

Presidente, li ontem à noite um
livro de Alonzo Fields, que durante
21 anos foi mordomo na Casa Bran-
ca. Ele diz em seu livro que de to-
dos os Presidentes a quem serviu,
de Herbert: Hoover a seu sucessor,
o Sr. foi o único que se deu ao tra-
balho de compreendê-lo como ser
humano.

Sei que ele disse. Sei disso. Ele
me mandou um exemplar. Está ài,
em alguma parte. Era generoso co-
mo ele só.

Acho que uma das razões por
que tantas pessoas nutrem um sen-
timento especial a seu respeito c
que depois que deixou a Casa Bran-
ca o Sr. não foi morar «o Waldorf
Astoria (para onde foi o ex-Pre-
sidente Herbert Hoover). E tam-
bém não foi para Geltysburg (lar
do ex-Presidente Eiscnhower).

Mantenha as torres de Waldorf
fora disso, mas pode deixar Get-
tysburg.

Consideração
Fala-me de suas relações com

. Hoover.
Bem, não muito tempo depois

de assumir a Presidência, eu li num
matutino (28 de maio de 1945) que
ele estava em Washington, hospe-
dado no Hotel Shoreham. Peguei o

telefone — já lhe disse várias ve-
zes que não me abalo em recorrer
à telefonista — disquei o número
do hotel e pedi para ligarem para
o seu apartamento.

Quando ele atendeu, eu disse:
"Presidente, aqui é Harry Truman."

Bem. Hoover ficou espantado.
Respondeu: "Presidente, não sei o
que dizer.""Gostaria de vê-lo", disse. "Se
estiver de acordo, vou até ai."

"Não, Presidente, não posso
permitir que faça isso. Sou eu que
vou."

Respondi: "Foi o que calculei
que o Sr. diria e por isso já des-
pachei uma limusine para ir apa-
nhá-lo."

Poucos minutos depois, ele en-
trou no Salão Oval e eu lhe disse:

"Presidente, há muita gente
com fome no mundo agora e so
existe alguém que entende de gen-
te faminta, é o Sr. Alimentos não
faltam. O problema é que eles não
estão nos locais onde deveriam es-
tar. Queria que..."

Ai eu olhei para Hoover. Ele
estava sentado ali do meu lado e vi
que lágrimas grossas rolavam pelo
seu rosto. Eu sabia o que ele esta-
va sentindo internamente: era a
primeira vez em 13 anos (Hoover
deixou a Presidência em 1933) que
alguém lhe dava atenção.

Ele pediu licença para sair do
salão e pouco depois, quando retor-
nou, percebi que tudo estava em
ordem. Continuei de onde havia pa-
rado. Disse-lhe que queria saber co-
mo ia indo nosso programa de so-
corro europeu e como poderia des-
viar alimentos de áreas bem abas-
tecidas para os locais onde havia
falta, e ele concordou em fazer isso
para mim."

No começo de 1946. quando
grandes áreas da Europa e da Ásia
estavam ameaçadas pelo espectro
da fome. Truman fez de Hoover
presidente honorário de um Comitê
de Emergências contra a Fome. Pa-
ra se desincumbir dessa missão,
Hoover percorreu 22 paises. Como
resultado de suas recomendações,
em cinco meses os EUA embarca-
ram mais de 6 milhões de tonela-
das de trigo e milho para alimentar
os povos de nações famintas.

A amizade entre os dois homens
continuou até a morte de Hoover,
em 1964.

Os Srs. falavam sobre politica?"Não, nunca. Não poderíamos
jamais concordar um com o outro e,
além do mais, havia sempre muitas
outras coisas sobre o quê conver-
sar."

Pode me dar um exemplo?
"Bem, tínhamos uma grande

experiência em comum. Havíamos
sido Presidente dos EUA e falava-
mos muito sobre nossa experiência,
sobre o que representava ser um
Presidente."

Quis perguntar: E como é que a
gente se sente como Presidente?
Mus me contive — não me pareceu
adequado.

• Posleriormenf», fundiu-se com » AFl • liei»
i AFL-CIO • a maior • a mal» poderoia canlral
,indicai dos EUA.
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d»* maio acabou a 25 <1<**
aliril" — sentenciou o jornal
salazarista O Século, ainda nas

primeiras horas da revolução
(pie depôs o regime do professor Marcelo

Caetano e «Io Almirante Américo Tomás.

0 2» de maio de 1926 - a que O Século
alude - loi o início de um regime em que,
além de se dar a Portugal o Ato Colonial,
em 1930, e o Estado Novo. em 19..... se pre-
gou insistentemente ora a hisignifieâuicia

política, ora mesmo a periculosidadc social
de um dos apanágios (la revolução repúbli-
cana de 

"1.910 - a liberdade de opinião.

Já em 1933 Salazar lamentava ler co-
nhecimento de que aos domingos os jovens
discutiam política nos cales sempre cheios.
enquanto continuava "deserto esse Tejo
maravilhoso, sem que nele reinem ou vele-

jem, soh o céu ineoniparável, aos milhares,
os filhos deste país de marinheiros!".

Sem conseguir desviar para a avenlu-
ra ou para o esporte o potencial investido
na política, o regime teve que recorrer as
restrições: à censura é ap exame prévio; a
espionagem e às delações institucionaliza-
das na P1DE e lia DGS. Foram elas que mor-
reram junto com o 28 de maio. a 2õ de
abril;

Mas se o 25 de abril loi a morte das
restrições terá sido porque ele se propunha
ser o restabelecimento das liberdades. E
elas renaseòrani desde as primeiras horas
da madrugada.

A alvorada da informação
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NTRE os primeiros locais

Ea 

serem ocupados pelo
movimento rebelde em
Lisboa estavam, além do

aeroporto, as emissoras de rádio
e TV: Rádio Clube Português,
Emissora Nacional, Radiotelevi-
são Portuguesa e Rádio Marco-
ai. Uma outra rádio, a Rádio
Renascença dera a senha para o '

de.sencadear-.se da.s operações: a

transmissão de uma canção
proibida pela Censura, a canção
Gr.iru.ola, Vila Morena, de Ze-

ca Afonso, levada ao ar dentro
cio programa Limite.

Um minuto antes da.s três
da. madrugada de 25 de abril,
Joaquim Furtado, locutor de

plantão para o.s noticiários da
Rádio Clube Português, prepa-
rava o noticiário, quando ouve:
"Isto é um golpe de Estado;" Um
oficial da Força Aérea aponta-
va-lhe uma pistola.

Joaquim Furtado tinha sido
forçado por medidas repressivas
a abandonar o programa em que
trabalhava na Rádio Renascen-

ça. Recebeu do oficial ordens

para ler ao microfone o.s pri-
meiros comunicados do Movi-
mento das Forças Armadas: e
só com a leitura se dá conta
do que ocorria.

Dai para diante, transfor-
macia em posto do Movimento

para a transmissão de comuni-
cados sucessivos, a Rádio Clube
Português passa ao apoio e á
iniciativa própria: transmite.

entre um e outro comunicado,
música portuguesa até então in-
teiramente banida pela Censura
— José Afonso, José Mário Bran-
co, José Jorge Letria, Sérgio Go-
dlnho.

Já no final daquele dia, ao
transmitir o comunicado em que
se anunciava a rendição de to-
do o Governo Caetano, outro
locutor, Luis Felipe Costa, já ;e
aventurava a deixar seu comen-
tário: "Isto mostra bem que as

pessoas não estão mortas e pode-
mos fazer desta terra um gran-
de pais."

A primeira -
advertência

A primeira advertência fei-
ta pelos comunicados tinha du-

pio endereço: á população, eles
recomendavam que se mantives-
se calma e recolhida ás residên-
cias; aos grupos armados para-
militares IGNR, PSP. LP e GP);,
advertiam que se abstivessem de

, qualquer confrontação: "apela-

mos para o bom senso dos co-
mandos das forças militarlzadàs
no sentido de serem evitados

quaisquer confrontos com as
Forças Armadas. Tal confronto,
além de desnecessário, só pode-
rá conduzir a sérios prejuízos
individuais que enlatariam e cri-
arlam divisões entre os portu-
gueses. o que há que evitai- a
todo o custo."

O Movimento soube superar,

pelo ardil, os efetivos paramili-
tares: ao se encontrar com um
membro da Polícia de Seguran-

ça. o oficial lhe pedia a arma.

para registro cio número o pos-
terior identificação. Só que a
arma não voltava a seu cleten-
tor; o próximo passo seria, pá-
ra este. resignar-se a entregar
também o cassetete.

Enquanto se desmontavam
os possíveis focos de resistência
militar á rebelião, começava o
desafio á censura: a primeira
edição de República 'socialista i

jã ostentava vistosamente no
rodapé: "Este 

jornal não foi vi-
sado por qualquer comissão dt:
censura."

i

O Exército
c o povo

A noite do dia 25. já depois
da rendição da Guarda Nacio-
nal Republicana que defendia o

Quartel do Carmo Conde Mar-
ceio Caetano se tinha refugia-
doi e com os membros do Go-
verno deposto a caminho do exi-
lio. tres guardas da Caçadores
5, perto da Rádio Clube Por-
tuguês ouvem 6 convite de um
casal dc meia-idade:

Subam no elevador è to-

quem para o primeiro esquer-
do. A sopa está quentinha."

Resposta dc um dos soloados:
— Muito obrigado, minha se-

nhora. Tem que ir um de cada
vez. porque estamos de serviço.

Era apenas um episódio do

que havia ocorrido durante a
tarde: o eongraçamento entre
as Forças Armadas e o povo.
A despeito das advertências dos

primeiros comunicados milita-
res. o povo estava nas ruas —

sobretudo os jovens — cantando
o Hino Nacional, ou vaiando as
unidades ainda remanescentes
da Guarda Nacional.

0 último
bastião

O 28 de maio só morreria
definitivamente na manhã de

26 de abril. Naquele dia. às 9h
4õm. um destacamento do Exér-
cito peneirava na sede da PIDE-
DGS. Quase a mesma hora. um

destacamento de fuzileiros na-

vais dirigia-se à cadeia de Ca-

xias, com a finalidade de liber-

tar os presos políticos ali deti-

dos.
. Cam a rendição dos elemen-

tos da PIDE-DGS na Rua An-

tônio Maria Cardoso, caia o úl-

ti mo bastião cio 21! de maio. Diz

República: "Os populares ho-

menàgeavuin a.s Forcas Arma-

tias e gritavam vitória. Consu-
mara-sc a queda da mais he-

d.-mda cie ti da.s as estruturas

do fascismo neste pais.*'

Da senha musical que
deslanchou o movimento militar

até a posse do General
Antônio de Spínola, foram os

seguintes os principais
acontecimentos do dia 25 de

abril, em Lisboa, intercalando-se
as ações dos rebeldes com

os comunicados (em destaque)
entre diversos grupos

da Guarda Nacional Republicana,
conforme captou a redação

do jornal A Republica-.

Oh 20m — Grandolâ, Terra
Morena, canção de José Afonso,
transmitida através do programa
Limite da Rádio Renascença, set-
ve de senha ao movimento.

Oh _um — Militares do mo-
vimento ocupam a Escola Práti-
ca de Administração Militar.

Arquivo

0 19 de Maio, festejado pela primeira vez em quase meio
século, levou às ruas de Lisboa gente de todas as ideologias que,

numa. verdadeira demonstração de maturidade política, se irmanou
nas comemorações sem quaisquer incidentes

1 hora —- E' tomada a Esco-
la Prática, em Santarém, assu-
mindo o comando o Capitão Ber-
nardo. Inicia-se a rhovimenta-
ção de forças em Tomar. Vendas
Novas, Batalhão dos Caçadores
V e Regimento de Cavalaria VII,
cm Lisboa, Figueira,da Foz, Vi-
seu, Lamego, Mafra, Estremoz e ;
outros pontos.

3 horas — Ocupados os estú-
dios da RTP I televisão i. no Lu-
miar: da Emissora Nacional, no
Quelhas; da Rádio Clube Portu-
guês, na Rua Sampaio Pina; e
ainda o aeroporto de Lisboa,
além clc outros pontos vitais. As
áreas do Quartel-General e da
Rádio Clube Português são cer-
cadas. Forças da Cavalaria VII,
dos Caçadores V e da Escola Prá-
tica de Cavalaria dc Santarém
estacionam na Praça do Comer-
cio.

-h 20m —- A Rádio Clube
Português, transformada em pos-
to de comando, transmite o pri-
meiro comunicado do movimen-
to, apelando aos habitantes dc
Lisboa para se recolherem em
suas casas, Pede-se ao Coman-
do das Forças MUitarizadas pa-
ra evitar quaisquer confrontos e
aos médicos para acorrerem aos
hospitais.

41. 45m — Novo comunica-
do reforça recomendações de
prudência às Forças Mllitariza-
das e apela a seus elementos
para que regressem aos quartéis.
Anuncia, entretanto, que os co-
mandos que conduzirem seus su-
bordinados à luta com o movi-
mento serão severamente pu-
nldos.

Ao princípio da manhã —
Quatro tanques M-47 e 15 cami-

A agonia
nhões com tropas estacionam na
Calçada da Ajuda, junto de Lan-
ceiros II.

7 horas — Forças vindas da
Escola Prática de Artilharia, de
Vendas Novas, instalam-se no
morro do Monumento a Cristo-
Rei.

7h 30m — E' emitida uma
nota do movimento na qual se
afirma que a.s Forças Armadas
desencadearam de madrugada
uma série de ações com vista à
libertação cio pais do regime
que há longo tempo o domina.

8 lioras — Forças adversas
ao movimento, vindas de Lancei-
ros II, tomam posição na Ave-
nida Ribeira das Naus e em fren-
te ao cais Sul e Sueste. Doze ji-
p. s da Guarda Nacional Repu-
bllcana são travados na Rua da
Madalena.

da reacao

!)h lOm — Moreira Batista, í
Silva Cunha e o Contra-Almi-
rante Tenreiro saem do Minis-
tério do Interior. O General An-
drade e Silva tinha-se posto em
fuga.

9h 30m — A fragata da Ma- ;
rinha F-473 fundeia em frente
ao cais das Colunas e logo levan- i
ta ferros em direção ao Alfeite.

lOh 15m —"Detenção do Oe-
neral Louro de Sousa, quartel- ;
mestre general, à entrada do
trabalho.

lOh 30m — Uma forca ad-
versa, que ocupava a Rua do Ar-
seriai, adere ao movimento.

Hh30m — Rendição do
Quartel-General da Legião Por-
tuguesa, depois de um ultimato
com prazo de 15 minutos.

llh 45m — A.s Forças Arma-
j das comunicam que, de Norte a
! Sul, dominam a situação e que
; breve chegará a hora da liber-

tação.

12h 30m -- Forças militares
| do RC Vil, da Escola Prática e

da Região Militar de Tomar cer-
cam o quartel do Carmo.

Agora o jipe está na por-
ta tia auto-estratla (Duarte Pa-
checo). Segue calçada da Ajuda,
Cherlie Pape segue ao encontro
de Oscar Papmicke.

Romio (Regimento): ate-
miar controle.

12h 33m — Cherlie Pape,
aqui Oscar Papálriicko. Calçada

da Ajuda, Cavalaria Vil — for-
mação de esquadrão.

12 :i5m - - Oscar Papmicke —
aguarde um momento que o nos-
so Governador quer falar. Romio
60, chamada impedida de lazer.
No Terreiro do Paço forma-sc
manifestação. .Manifestantes em
cima tle uni carro blindado. Re-
ceamos envolvimento. I'.' piuden-
te sair desle sitio.

12h 55m — Eles estão a re-
eelict* rações de combate e apoio
militaV do Hospital Militar. Nes-
te momento, há muitas viaturas
civis atravessadas na Artilharia-
1 e noutras artérias.

12h 58m — No Largo tlc Ca-
mões há canhões apontados pa-
ra o nosso quartel. Só disponho
de dois pelotões.

13 horas — Fuzileiros atacam
: a sede da DGS/PIDE e libertam ,

alguns presos políticos.

131i Olim — Pedimos mais
forças para esta zona. Elemen-
tos disponíveis: contatar Capi-
tão Martins.

13h 10m ~ Há forras moto-
madas nn Rua do Alecrim. 0
transito está engarrafado no
Chiado. Chegou neste momento

. uma coluna dc blindados tio
Exército'.

13h 25m — Neste momen-
to, estamos totalmente cercados
junto ao Ministério do Exerci-
to. Km frente ao portão, encon-
tra-se uma unidade de blin-
dados.

13h'_5m — Nossas forças cs-
tão a ser apupadas pela popu-
lação que canta o Hino Na-
cional.

13h 4()m — Estudantes era-
pazes estão a atingir a pedradas
as forças. Há muita população
que julga que estamos do outro
lado.

14h 05m — O movimento avi-
sa á população contra elemen-
tos adversos da Guarda Nacio-
uai que se fazem passar por
amigos,

14h 30m — Um comunicado
discrimina o.s objetivos jádomi-
nados e acrescenta que o Almi-
rante Américo Tomás e Marcelo
Caetano, assim como seu Gover-
no, se encontram cercados no
Quartel do Carmo.

14h 30m - Não se vê policia
nenhuma por aqui. Gostaria tlc

saber por onde c que andam. Es-
tantos agora na esquina dá João
de Deus. 1" impossível o nosso
acesso ao Largo do Carmo c In-
gares círcundantes. 0 Exército
está servido por armas pesadas
nessa zona.

151*1 15lU Chamo reforço
da Guarda Nacional do Largo do
Carmo. Tem algum blindado dis-
pohível neste momento?

Resposta Tenho duas, mus
há uma coisa a definir-se: é que
não sei ao certo o que se passa.

15h 35m — Estamos comple-
tamente cercados por torças de
Cavalaria III.

151*1 38in — O Carmo está to-
talmente cercado. Deram-nos 10
ihinütos de ultimato. Continuam
a chegar forças e neste momento
já há tiros.

lCh horas -- Estamos desli-
gados do resto das forças. Acabei
por ordem superior. Disseram-me
no entanto para aguardar.

— E' hasteada a bandeira
: branca, símbolo de rendição, no

Quartel do RL II. onde sc ha-
viam refugiado os Ministros da
Marinha, da Defesa Nacional e
do Exército, além do Almirante
Américo Tomás.

Hill lOm — Continuamos a
guardar esta posição. Há cada
vez mais autometralluuloras. Só
nos resta uma saida. Estamos
mima situação um tanto ridícula,

16h lõin — Não estamos em
condições de sair do Largo do
Ítalo. Entramos a negociar a
rendição.

lOh 45m - Os militares
aconselham a Guarda a abando-
nar o local. Aconselham-na a
deixar.

17 horas Não ha nada a
lavei*. ()s mickes aqui estacionai
dos não tem outra alternativa
senão render-se.

— Rendição do Quartcl-Ge-1
| neral da Guarda, no Carmo.

171i 05m — O Capitão Sal-
gueiro anuncia por megafone que
vai proceder-se á cerimônia clc
transmissão dos Poderes do pro-
fessor Marcelo Caetano para o
General Spínola. A aglomeração
da população no Largo cio Car-
mo aumenta e ouve-se cantar o
Hino Nacional.
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tuVimt-ntti-, ;'y m proa tu-Ihfíí
iílí»út'ít;:idü'tí itupoftúncta que
nau U-iii. íirofcíiwi' dfts|rii'-
çíts ím3*j;:iiü diycnitttw. «xtnw

ít 
'y\ii& ou n-i figurar, quo ii

rt'p;T,ít.'íitaiii ii«mvüji>\íh*i diú-
_aii" d«'ni«rcccr a coiiíí;uk;i
do País,

Mt-iíib.o.* utvnlOü c-Uiicipii-
Tjado'.'. d;» lnli.MntièiotiatiSt»-
•cíít.HÁtas tl Comunista-'., orien-

'¦da opinído publica, dctcrint-
«acioí jüfivuls da cülrjnia, do
uçtífíii> cor» íis írídliu»;oca ro-
c&bidá.*; jílcwàm tm coro, íoit-
dcDClfiâUniÕnl-Ct este uu Ciquc-
lil /aií ifiiriTí. oi» ,1 prujió-
jsííb <!¦_ imprttíJiiohar t> Mun-
do, ttí.iwo pc!.; melodia, a.o

: menos;pelo.barulho.
Voi nv-hn cmiru pvtUínso

morticínio *it* Víriamú, tDii\
d;'skUçü-» d»s Cald.n., _mti o
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ííiada cu n titii._rr;.íii',i;,t.>i
do utiií. iii;.titti.i;«K) : i;iculíi'r
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iu-am c repetrm, |jr>r U-tlu .t-
parte-, a có'J:i i,>:¦;:,. :¦ iíi !oi;ri
«¦om maior t;t';ívi<iüdf »¦ Um-
líliltidc —. {arnn.vin mátúria
trârti a^ Cíu-íaiidrjfii pfllít;ctíi*.
rias PoUiuas da tal imprciiía,
darc-tn livr, curisn A mais-de-
aüiifiVadci fr.ntastü.

. As infi-rmu^.ip:; já saem cí>,'
cá, (it Vidam* ri ti* dô/ormadrií:,
còm dostitiu .•! .ceiitial.il
vortuguiíá.!, tr\i;ani;j;suas ds
..¦ricáminbârlas paia ití orgii-
nir.içiVá Iwais. Ná! íniíia di>

Mu ia 1
vcri.m ,rèaJíití(riu;( u.. wun ^
übJ_.-tiVM poiiúeru, os tte. i
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voiiciníU»;.t'-'K-exulttim ivi\hul 
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Vi'ii: -....o Impacíü üí* ftoása ¦?,
up-tr.içãó iiiio cauíou Ainda o ;í-'
tcvafltiUtiunto doa povuj opri- í-í
tnid...i> (Pm-timal fc l.spa- í*
niui>. O phitiifíunísta da fiisl*.» &
f.^mha admiti» quo o epi
ródtú du mar das Cm,iíf-.-£ £í
ptüi(Vvi.:i: turrvrtr-ííü, na IV- ^
jiío.í.ihi, o rast.Uid xic um ;í;

.m'jvimünt_i. popular,' espon- ;||:;
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fii,'b;ixu da.s potites. Simpl«;- j^
latridc :>i .jxirilcs coiillnuntn &;
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. Atiui íkam. pids, e.les
ducuínentu_, cúuió us ül*
lliim.s du ijui se tem co
mu o fim ile ü i li ii época
dtítituiliea du IMIs c da

sua Imprensa — que, ngo-
ra livre, poder d, enfim,
lomeçiir .1 eumpilr como
se Impõe u sua mlssio de
verdiulelro lnlciessc pn
blico.

Entre o estranho e o familiar
A experiência da

liberdade aberta agora à
imprensa portuguesa

caminha poi* itinerários
diversos — e às vezes

surpreendentes. Há os que
parecem ter sempre

convivido com a liberdade,
mesmo não vivendo sob

a liberdade. Há os
contrafeitos, obrigados a

desdizer hoje os dogmas de
ontem; e há os que a
estranham, como se

se tratasse de produto
importado e bem possível

cavalo-de-tróia
de ideologia espúria.

E o que transparece das

primeiras reações.
As recomposições e

reconciliações posteriores, ao
nível de adaptação ou de
assimilação, poderão ser

julgadas à luz dessas
primeiras, imediatas e

espontâneas reações. Mesmo
contradizendo-se, porém,

ou cercando-se de ressalvas,
todos a reconhecem

Balas de Papal: foi o titulo
do editorial de 2-1 ck* abril do
Diário de Nolicias, de Lisboa. As
balas ck* papel eram as criticas
feitas pela Imprensa estrangeira
ao regime de Marcelo Caetano.
O Diário de Nolicias, que a 24 de
abril advertia todos, especial-
mente o.s "franco-atiradores

dispersos pelos paises amigos",
que os portugueses não temiam
as balas de papel, tanto quanto
as outras, as verdadeiras, e con-
cluia: "Elas não conseguirão de-
salojar-nos da.s atitudes assumi-
das e das posições tomadas."

Um dia depois, a pergunta
da véspera i"Que bicho os
mordeu?"i, dirigida sobretudo a
jornais e jornalistas brasileiros
e espanhóis, não precisava de
resposta. Ao abrir a manchete
— "Eclodiu um movimento milí-
tar" — o Diário de Notícias dava

contas de seu esforço em escla-
recer o público sobre os acon te-
cimentos do dia: estabelecera
contato telefônico com o Co-
mando Geral da Legião Portu-
guesa, para ouvir a sucinta in-
formação de que "a revolta niili-
tar evoluía."

O jornal tentou, também, o
General Antônio de Spinola, sen-
do o telefonema recebido pela
mulher deste, "informada do mo-
vimento militar através do.s co-
municados do Rádio Clube Por-
tuguês." Quanto ao General,
"não achou oportuno falar ao
Diário de Noticias."

Também para Tribuna lusi-
tana era incompreensível a ati-
tude da imprensa brasileira, cm
especial do Estado de São Paulo,
JORNAL DO BRASIL e Follia de
São Paulo, cujos diretores e co-
mentaristas "acham-se no direi-
to de comentar, por vezes erra-
damente e com sofismas, sobre
a política e assuntos internos de
outros paises... induzindo o 3
seus leitores a falsos conceitos
sobre determinados problemas,
como é o caso de Portugal e do
Ultramar Português."

Da dçsfesa
à reserva

Segundo O Século, as
reações no estrangeiro a quanto
ocorreu em Portugal a 25 de
abril eram de preocupação, co-
medimento e'reserva. Na edição
de 2ü de abril, anunciava uma
"atitude reservada do Vaticano",
"expectativa em Luanda'' c
"preocupação em Moçambique."
Outros comentários sobre a re-
percussão no estrangeiro fala-
vam da Espanha, da África do
Sul e da Rodésia. Na primeira,
os fatos não teriam quase obtido
divulgação, não havendo sequei1
concentração de tropas em Ve-
riri, cidade fronteiriça a Chaves,
em Portugal.

Na África do Sul, o Primei-
ro-Ministro John Voster contes-
sava que os acontecimentos em

Portugal poderiam ter "conse-

quências tremendas" em seu
pais; um sintoma: as noticias
sobre Portugal tinham tomado
dianteira sobre os resultados das
eleições, nos jornais e rádios. A
Rodésia tinha levado a efeito
"medidas pouco habituais, tele-
fonando para as agências noti-
ciosas, a pedir informações." En-
fim, a atitude de Brasília —
também mencionada — era in-
terpretada como de "esperar pa-
ra ver."

O editorial de O Século con-
viciou à reflexão e à meditação
um movimento que punha termo
"ao regime instaurado na se-
quência da Revolução de 28 dc
maio de 1926. a que se pretendeu
dar continuidade renovada a
partir do outono de 1968." Na
primeira página, O Século dava
uma foto do General Costa Go-
mes, companheiro de Spinola,
tendo ao fundo outra foto, a do
autor do golpe de 1926, General
Gemes da Costa.

Da contenção
à Libertação

O órgão do Partiao Socialis-
ta República reproduziu, em sua
primeira edição, três matérias
que a Censura recentemente ha-
via vetado: De vez em Quando.
sobre as Forças Armadas no Pe-
ru e sua ligação com as aspi-
rações do povo; A Opção do Ul-
tramar c Portugal, O Futuro e
o Ministro. Trazendo-as a públi-
co, Repitb/icíi lembrava: "Não

caberiam nos jornais de um mês,
sequer nos de um ano inteiro,
todos os artigos ou noticias que
a Censura, e niais recentemente
o Exame Prévio, nos impediu de
publicar."

Grande rjarte dessa primei-
ra edição girava cm torno de
Spinola: o jornal publicou uma
grande entrevista, obtida de Spí-
nola em outubro de 1972, que a
Comissão' de. Exame Prévio lia-
via proibido, depois de a reter du-
rante quase 30 dias; revelou que

o General tinha recebido cópias
dos editoriais censurados recen-
temente; reproduziu trechos de
seu discurso de posse como Vi-
ce-Chefe do Estado-Maior e do
livro Portugal e o Futuro.

Mas já na segunda edição
do dia o clima permitia a tra-
dução de um artigo de Mário
Soares, originalmente aparecido
no semanário francês UUnitc:
O jascismo português jerido de
morte. Era a análise de Mário
Soares sobre o livro de Spinola
e suas conseqüências imediatas.
Nesta segunda edição era histo-
riado. como há na primeira, o
movimento revolucionário ime-
diatamente enterior. o de 16 de
março de 1974.

No dia seguinte, um edito-
rial lembrava os "que não ti-
nham visto o dia 25": os que de-
sapareceram no ostracismo, ou
no silêncio, professores, intelec-
tuais, homens, públicos, jornalis-
tas. E concluía: "o rol dos perse-
guidos deste último meio século
pode bem ombrear com o dos
tempos do Absolutismo; e autên-
tico absolutismo foi o que ora se
findou".

E. como numa garantia de
que o "absolutismo" estava bem
morto, República estampava um
documento, o "último documen-
to", uma advertência da co-
missão de Exame Prévio cia an-
tevéspora.
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O FIM DO COLONIALISMO (I)
José Sette Câmara
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QUEM 

quiser investigar a
origem histórica do fenô-
meno do colonialismo, is-
to é, o domínio de povos,
nações ou unidades étni-
cas com identidade terri-

torial, por outros povos ou outras
entidades estatais, se perderá na
noite imemorial das sociedades pri-
niitivas. Assim como o chefe, o soba,
o cacique se impunha na sociedade
interna pela força, conquistando o
seu poder na liça bruta, também ria
sociedade dos Estados o domínio, a
hegemonia, era o resultado da vi-
tória pelas armas. A necessidade da
afirmação da hegemonia, que leva-
va os povos antigos à guerra, era no
fundo o resultado da ausência de
um sistema de segurança. E o uni-
co sistema de segurança possivel,
na época, era a imposição da paz
pelo domínio, pela debellatio. pela
destruição da potencialidade de
ameaçar ou de atacar dos outros
Estados vizinhos.

Se a necessidade dc segurança
íoi a primeira grande motivação
para as guerras de hegemonia, não
há que ignorar outras inspirações
correlatas, que levaram egípcios,
assírios, macedõnios, medas, persas,
gregos, romanos, hunos a procurar
sempre subjugar povos vizinhos e
distantes, no velho sonho grandioso
do império sem fronteiras, abar-
cando o mundo conhecido. Do ven-
cido era extraído tudo o que signi-
ficava riqueza naqueles tempos: o
vae victis dos romanos queria dizer
reduzir a população local à escra-
vidão. tanto quanto conveniente ao
vitorioso; pilhagem de riquezas e
preciosidades, de recursos agrícolas
e pecuários e manutenção dos po-
vos dominados em regime de vassa-
lagem, em que a população traba-
lhava para pagar os pesados tribu-
tos e garantir a crescente prosperi-
dade e a glória das metrópoles dis-
lantes. Isso foi a constante em to-
do o curso da História da humani-
dade. Na Idade Média, a pulveri-
zação do poder nacional transpor-
tou para esfera mais reduzida os
anseios de domínio e expansão co-
muns a todos os povos. Mas mesmo
assim, a motivação mística das
Cruzadas serviu de incentivo para
santas campanhas em terras lon-
ginquas, dominadas durante 7 0
anos pelos Reis Guardiães do Santo
Sepulcro. Balduino. Ricardo Co-
ração de Leão, São Luiz.

Entretanto é na aventura do
homem ocidental, a dos grandes
descobrimentos, que germinou n se-
mente do colonialismo tal como o
conhecemos hoje. Por detrás do
mar tenebroso, os grandes navega-
dores de Portugal, da Espanha, da
Itália, da Inglaterra e da Holanda
encontraram um mundo virgem,
sem dono. cujas riquezas passaram
a ser exploradas pelas metrópoles
européias. Tal era a convicção do
direito absoluto dc propriedade so-
bre as terras de além-mar desço-
bertas e ocupadas, que o primeiro
debate do direito internacional
nascente foi sobre a questão de sa-
ber se os aborígenes, habitantes
dessa terras distantes, deviam ser
tratados como animais ou como se-
res humanos, de acordo com os
princípios do direito natural.

Durante quase 500 anos a ex-
ploração dos grandes impérios colo-
niais pelas metrópoles se processou
normalmente, como resultado de
uma rotina bem organizada, que
propiciava um aporte colossal de
riquezas aos países da Europa, sem
que fosse jamais incomodado pelo
mais leve escrúpulo dc consciência
com relação à subvida das popu-lações autóctones.

Sò'alguns povos conseguiram,
a ferro e fogo, conquistar a sua in-
dependência, não foi porque a
mãe-pátria, de qualquer modo, os
encorajasse a fazé-lo. ou lhes abris-
se uma nesga sequer de caminho
para a autodeterminação. A eman-
cipacão das 13 colônias americanas.
a epopéia bolivariana, para não se
falar de nossa Guerra da Indepen-
dência, foram o resultado da força
das armas. Mas isso ora uma ex-
ceção, um rcmúo no mar tranqüilo
da exploração colonial, que atingiu
o seu dourado apogeu na cra vito-
riana.

O turbilhão da I Guerra Mun-
diai veio sacudir o próspero embalo
do esplendor colonialista. Os sofri-
mentos decorrentes do conflito
cujas conseqüências se estenderam
ás colônias, muitas da.s quais pas-saram de mão em mão, acordaram
u primeira consciência do crime his-
tórico cometido contra gerações e
gerações de povos completamente
marginalizados. Já o Artigo 22 do
Pacto da Liga da.s Nações manifes-
tava interesse pelo bem-estar e de-
senvolvimento dos povos ainda não
capazes de se dirigirem a si mes-

mos, pelo que qualificava de"missão sagrada de civilização." E,
ainda segundo o Pacto, a melhor
maneira de realizar essa missão
seria confiar a custódia desses po-
vos às Nações desenvolvidas, custo-
dia essa que exerceriam como man-
datários da Liga das Nações. Sobre
isto se montou o sistema de man-
dato, que, se significa u'ma certa
curatela dos povos coloniais por
parte da comunidade internacional,
náo oferecia nenhum horizonte, ne-
nhuma saida para que tais povos
procurassem, por via pacífica, o ca-
minho da autodeterminação e do
Governo próprio. E é preciso lem-
brar que essa discreta proteção da
comunidade dos Estados se esten-
dia a mais de um quarto da popu-
lação do globo terrestre, até então
vivendo em condições incompatí-
veis com a dignidade humana. Mas,
como quer que seja, o Artigo 22 do
Pacto da Liga das Nações foi o pre-
cursor do Artigo 73 da Carta das
Nações Unidas, digamos a estrela
pré-anunciadora do processo liber-
tador.

II
O grande passo
As Nações Unidas comemoram

agora seus 25 anos de existência.
Depois de um quarto de século de
vida freqüentemente difícil e tu-
multuada, depois de varar tantas
e tão perigosas crises políticas, das
quais a organização saiu sempre
fortalecida pela consciência gene-
ralizada e. sobretudo, compartilha-
da pelas superpotências, de sua in-
dispensabilidade. as Nações Unidas
são ainda freqüentemente conde-
nadas pelo que não fizeram, tendo
sempre em vista os grandes proble-
mas políticos em que a sua atuação
foi frustrada pelos caprichos infle-
xiveis da política de poder. Mas a
aferição de sua importância para
a salvaguarda da pw, e para a pre-
servação da própria existência da
vida na face da Terra pode ser mais
facilmente operada pela figuração
hipotética do que seria o mundo
hoje se não existissem as Nações
Unidas. Pondo de lado as possibili-
dades de destruição do mundo em
um conflito nuclear em larga esca-
la. e considerando-se apenas o pro-
blema que nos ocupa, perguntar-
se-ia: se não existissem as Nações
Unidas, ou se o processo de descolo-
nização empreendido sob a égide
de sua Carta houvesse fracassado,
qual seria o panorama mundial de
hoje? As tensões, os conflitos, as
ameaças que emanam permanente-
mente dos poucos focos recalcitran-
tes de sobrevivência do regime co-
lonial respondem por si mesmos.

A Africa inteira seria um conti-
nente conflagrado, pois a paciência
e o conformismo dos povos colo-
niais já explodiram no fim da II
Guerra Mundial em uma série de
movimentos emancipacionistas di-
ficilmente controláveis. Gigantes-
cos paises que passaram pacifica-
mente, tranqüilamente, da vassala-
gem colonial para o status ln.de'-
pendei.te e que hoje constituem
dos mais prestigiosos e influentes
membros da comunidade interna-
cional, como a Índia por exemplo,
estariam, quiçá, mergulhados na
violência da guerra libertadora.
Atritos, fricções, choques localiza-
dos, disputas dc fronteira, espouca-
riam por todos os lados. As grandes
potências fariam provavelmente
em escala muito maior o jogo sinis-
tre da conquista da esferas de in-
fluência pelo fornecimento de ar-
mas. ou de apeio veiado ou ostensi-
vo às diversas facções e Partidos
em luta. O desmoronamento dos
grandes impérios coloniais sacudi-
dos pula violência e o entréçhoque
das potências na disputa dos seus
despojos fatalmente conduzi iam o
mundo a um conflito geral de con-
seqüências Imprevisíveis,

com as circunstancias particulares ,
de cada território, de seu povo e de
seu estágio de progresso."

Esse parágrafo do Artigo 73 foi
na realidade a semente geradora
de todo o processo de descoloni-
zação. A obrigação dos membros
das Nações Unidas já não era a
passiva custódia de um minimo de
bem-estar dos povos coloniais, como
determinava o Artigo 22 do Pac-
to da Liga das Nações, mas, sim,
trabalhar pela emancipação desses
povos, pelo seu acesso à comunida-
de livre das Nações. De acordo com
o regime do Pacto, o máximo que
um pais sob mandato podia aspirar
era uma promoção dentro das hie-
rarquias de mandatos, classificados
em três classes, A, B e C. No siste-
ma das Nações Unidas os anseios
de liberação, que, já então se mani-
testavam inequivocamente por to-
da a parte do mundo, inclusive
através da violência, encontraram
sua expressão no Parágrafo B do
Artigo 73, que estabelece como ob-
jetivo supremo da organização a
promoção do Governo autônomo dos
povos. Por outro lado o regime das
informações periódocas compulsó-
rias, estabelecido pelo Parágrafo C
do mesmo artigo criou um ane-
xo jurídico entre a organização in-
ternacional e os Estados detentores
de impérios coloniais, que passa-
ram a ter a obrigação de transmi-
tir regularmente ao Secretário-Ge-
ral informações sobre as condições
econômicas, sociais e educacionais
dos territórios submetidos à sua
soberania. Por esse dispositivo esta-
beleceu-se pela primeira vez o con-
trole internacional do sistema de
relações entre metrópole e colônia,
que sempre foi regido pelo arbítrio
total das potências coloniais. Ao
mesmo tempo em que enunciava
esses dois princípios que passaram
a ser os pilares do processo de des-
colonização da Carta, o Artigo 73
incluía uma série de dispositivos vi-
sando à proteção dos povos sob re-
gime colonial, ao respeito de sua
cultura própria e ao aprimoramen-
to de suas instituições políticas,
econômicas e educacionais, assim
como àsua defesa contra abusos.

Os capítulos XII e XIII da Car-
ta estabelecem o sistema de tute-
las e a estrutura do órgão encarre-
gado de executá-lo. o Conselho de
Tutelas. Trata-se de uma seqüela
do sistema de mandatos da Liga
das Nações. Mas como ocorrera
com o novo regime instituído para
as colônias, também no que toca
aos Estados sob proteção interna-
cional efetiva, em que a adminis-
tração cabe a determinado Estado
por um encargo da Organização in-
ternacional, a Carta estabelece ex-
pressamente co'mo objetivo supre-
mo desse encurgo sagrado a pro-
moção do Governo próprio e a con-
dução dos povos dos referidos terri-
tórios em direção à independência.
Conforme o Artigo 77 da Carta o
sistema de tutela se aplicaria a três
categorias de territórios: os que se
encontravam sob mandato da Liga
das Nações: os que foram destaca-
dos de Estados inimigos ao fim da
II Guerra Mundial e finalmente os
que voluntariamente se colocarem
sob o sistema.

Como teremos ocasião de ver,
o sistema de tutelas das Nações
Unidas constituiu um êxito comple-
to. De tal maneira os objetivos que
a Carta estabeleceu para o regime
de tutelas lograram ser cumpridos,
que, hoje, pode-se considerá-lo uma
instituição internacional em fase
dc extinção. Dos 11 territórios
inicialmente colocados sob o regime
tlc tutelas, cuja população repre-
sentava cerca de 20 milhões de
almas, só dois continuam debaixo
da custódia das Nações Unidas: No-
va Guiné e Ilhas do Pacifico, sob
administração respectivamente da
Austrália em seu r-mc e no do Rei-
no UnMo s da Nova Zelândia e Es-
todos Unidos. Todos os outros atin-
giram, mais rápido do que se pode-
ria esperar, a plena independência
e '.articipam hoje ativamente da
vida internacional.

Por tudo isso é que não pode
deixar dc ser considerado como o
grande passo na história do encon-
tro do homem com o seu destino
esse Artigo 73 da Carta da.s Nações
Unidas, em que se contém a subs-
tancia do Capitulo XI. modesta-
mente intitulado Declaração Relali-
va a Territórios Náo Autônomos.
Do contexto do Artigo 73 emerge
pela primeira vez I Parágrafo Bi a
obrigação que pesa sobre os mem-
bros das Nações Unidas que assu-
mirem responsabilidades de admi-
nistração dos territórios não auto-
nô.uos, ou que já as possuírem de"desenvolver o Governo autônomo,
dn inteirar-se das aspirações dos
povos locais e assisti-los no aprimo-
ramenlo progressivo dc suas insti-
túlções políticas livres, de acordo
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O processo
cm marcha

Infelizmente a exlgviida.de do
tempo não permite um exame cm
pormenor do problema das tutelas
e da maneira por que o sistema da
custódia das Nações Unidas funcio-
nou a contento, a tal ponto que sua
importância é hoje mínima no qua-
dro do.s territórios não autônomos.
As últimas tutelas se limitam hoje
ao seguinte: a Nova Guine, admi-
nistrada conjuntamente com o
Território de Papua, e integrada

pela parte Nordeste da ilha de No-
va Guiné, possuindo tuna popu-
lação de 1 milhão e meio. Apesar
da população indígena ser de irm
nivel cultural dos mais primitivos
do mundo, a potência administra-
dora tem conseguido resultados im-
pressionantes na sua educação e no
seu preparo para a vida autônoma.
O outro território ainda sob o regi-
me de tutela é o das ilhas do Paei-
fico. consideradas território estrã-
tégico e colocadas sob a Adminis-
tração dos Estados Unidos, como
ex-territórios de Estado inimigo,
por acordo com o Conselho de Se-
gurança. São 2 100 ilhas numa área
de 3 milhões de milhas quadradas
do Pacifico. Delas só 95 são habita-
das. A população total é de 88 mil
habitantes. Apesar da quase total
falta de consciência territorial em
área tão vasta e tão esparsa, os Es-
tados Unidos conseguiram aprecia-
vei sucesso na participação de rc-
presentantes da população em um
Congresso que cuida de seus inte-
resses e funciona normalmente.

Deixando de lado o problema
das tutelas e cuidando da questão
colonial propriamente dita, deve-se
assinalar que o processo de descolo-
nização instituído pelo Artigo 73 da
Carta foi rapidamente posto em
execução. Já em 1946, na I Sessão
da Assembléia-Geral, a Austrália,
a Bélgica, a Dinamarca, a França,
os Paises Baixos, a Nova Zelândia,
o Reino Unido e os Estados Unidos
apresentaram uma lista de 74 terri-
tórios a respeito dos quais se dispu-
nham a apresentar a informação
prevista no Parágrafo C do mes-
mo artigo. Esta lista foi o esquema
básico de aplicação do processo de
descolonização, excluindo Portugal
e Espanha, que não eram membros
da Organização. Até 1959 nenhum
território foi acrescentado à lista,
embora Espanha e Portugal tives-
sem ingressado nas Nações Unidas
em 1955. Em 19G0 a Assembléia-
Geral determinou, à revelia de Por-
tugal e com o consentimento da Es-
panha. que fossem acrescentados à
lista os quatro territórios espanhóis

i Fernando Pó, Ifni, Riu Muni c
Saara Espanhol! e os territórios co-
loniais portugueses (na época An-
gola. Arquipélago do Cabo Verde,
Goa. Guiné Portuguesa, Macau,
Moçambique, São João Batista de
Ajuda, São Tome e Príncipe e Ti-
mon.

A obrigação de prestar infor-
inações e o controle internacional
da administração colonial através
desse sistema passaram a ser o nú-
cleo central de todo o processo de
descolonização. Criou-se o Comitê
dc Informações que passou a ser o
órgão principal para a verificação
da execução do disposto no Artigo
73 da Carta. O processo produziu
fracos imediatos. A Inglaterra foi
a potência colonial que deu o gran-
de exemplo dc consciência da
transformação completa sofrida
pela mentalidade colonial desde o
fim da II Grande Guerra. A Grã-
Bretanha, detentora do maior de
todos os impérios coloniais dos
tempos modernos, coloccu-sc à
frente de movimento liberador,
abrindo as portas da independência
para mais de 650 milhões de seres
humanos em 18 territórios não au-
tónomos. Já em 1947 o mais comple-
xo e mais urgente de todos os pro-
blemas coloniais britânicos foi re-
solyldò, com o estabelecimento da
índia e do Paquistão como paises
autônomos. Por outro lado. a expio-
siva situação na Palestina, manda-
to da Lisa das Nações que os Ingle-
ses receberam, com o encargo dc
preparar ali as condições para o es-
tabelecimento de um Estado judeu,
.ambe r nconiròu-ss sclução na
decisão da Assembléia-Geral que
.¦ ion o Es,ado d° Israe'.

Na primeira fase do processo
dc descolonização foi decisiva a par-
ticipação do grupo latino-ameri-
cano, que reunia a maior força lie-
mogénea votante da Assembléia-
Geral. E' preciso lembrar que no
cemeço das Nações Unidas os mem-
bros africanos eram apenas o Egl-,
to, a Etiópia, a Libéria e a União
Su'.-Afrlcana, enquanto que os lati-
no-americanos constituíam um sóll-
do grupo de 20 paises. O resto da .
organização se dividia entre os pai-
ses europeus, que aceitavam a mar-
cha do processo, mas não morriam
de entusiasmo per cie c o grupo so-
cialista, que começava a explorar
o anticolonialismo como um utilis-
simo veio de futuros tesouros denta-
gógicos. Há que ressaltar que os Es-
tados Unidos quase sempre acom-
panharam o.s latino-americanos
nos seus esforços para pôr em pie-
na execução o sistema do Artigo 73.

Nações Unidas um clima de insatis-
facão com o ritmo do processo dc
descolonização.

A XV Assembléi:-Geral, a As-
sembléia-Geral de 1960, teve uma
importância decisiva na transfor-
mação do mundo colonial. Naquele
ano nada menos de 18 territórios
náo autônomos adquiriam a inde-
pendência e ingressavam nas
Nações Unidas, todos africanos,
com exceção de Chipre. Foi uma to-
mada de posição histórica. Desde
1945 mais de 1 bilhão de seres hu-
manos, ocupando uma área equiva-
lente a 20',-. das terras do globo ha-
viam sido liberados da submissão
a soberanias alheias. Essas novas
nações se mostravam impacientes
com o processo tleseolonizador, que
consideravam extremamente lento
e ansiavam por algo de mais dra-
mático capaz de contribuir para
extirpar definitivamente o institu-
to da escravidão entre os Estados.

Coube a Nikita Kruschev de-
sencadear a ação que levaria a
uma nova atitude da Organização
com relação ao problema colonial.
Os russos há tempos que procura-
vam canalizar para seus interesses
politicos e demagógicos as grandes
e irresistíveis paixões nacionalistas
despertadas pela luta contra o co-
lonialismo. A oportunidade da XV
Assembléia era magnífica. Krus-
chev, Presidente do Conselho de
Ministros da União Soviética, pais
que detinha e detém sob o seu jugo
material os Estados bálticos e que
conhece outra fórmula muito mais
eficiente de colonialismo, o colônia-
lismo político, pediu a inclusão na
agenda da Assembléia de uma "de-
claração sobre a concessão de inde-
pendência aos territórios e povoscoloniais", como assunto urgente e
.mportante. Embora os afro-asiáti-
cos preferissem apresentar seu
próprio projeto de resolução sobre
o assunto, evitando que o mesmo
fosse apresentado como um Irici-
dente da guerra fria. Kruschev
marcou a posição soviética', qtie
tem sido inarredavelmente d e
apoio a todas as propostas anticolo-
nialisfas, por mais radicais que se
apresentem.

Na medida em que crescia a for-
ça votante dos novos Estados c au-
mentava a consciência independeu-
tista c nacionalista nos territórios
não autônomos, sentia-se nas

Depois de intensivas nego-
ciações 44 afro-asiáticos apresenta-
ram o projeto destinado a ser apro-
vado em 14 de dezembro de 1960
por 89 votos a favor, nenhum con-
tra e 9 abstenções e a transfor-
mar-se na Resolução 1514 (XV). Es-
sa Resolução tecnicamente conheci-
da como Declaração sobre a Con-
cessão de Independência aos Paises
e Povos Coloniais, depois de vários
considerandos que proclamam a
necessidade de conduzir o colônia-
lismo a um fim rápido e incondicio-
nal,' quaisquer que sejam as suas
formas c manifestações, declara,
entre outras coisas: íi A sujeição
cie povos ao jugo. ao domínio e à
exploração estrangeiros, constitui
uma dènegáção dos direitos funda-
mentais, é contrária á Carta das
Nações Unidas e é um obstáculo à
promoção da paz mundial e da co-
operação entre os Estados; 2» todos
os povos têm direito à autodeter-
minação, podendo, em virtude des-
se direito, escolher livremente o seu
estatuto político, assim como livre-
monte promover o seu desenvolvi-
mento econômico, social e cultural;
3' a falta de preparo político, eco-
nómico ou educacional não poderá
jamais servir de pretexto para
adiar a consecução da Independei.-
cia: li toda a ação armada e medi-
da.s repressivas dirigidas contra po-
vos dependentes cessará, de manei-
ia a permitir-lhes exercer pacífica
c livremente o seu direito dc orga-
nizar a sua Independência, assegu-
rado o respeito à integridade de
seu território nacional; 5) provi-
dências imediatas serão tomadas
para transferir todos o.s poderes lo-
cais aos povos dos territórios não
autônomos, Independentemente dc
quaisquer condições ou reservas, dc
acordo com a sua livre vontade c
os anseios nacionais, sem distinção
de raça, credo, ou cor, para garân-
tir-lhes a plenitude da liberdade e
da independência; 6» qualquer ten-
tat\va dc quebra da unidade nacio-
nal e da integridade territorial de
um pais é incompatível com os pro-
positos c princípios da Carta da.s
Nações Unidas; 7) todos os Estados
observarão fiel e estritamente a.s
provisões da Carta das Nações Uni-
das, da Declaração Universal dos
Direitos do Homem e a Declaração
presente, com base na igualdade,
na não intervenção nos negócios
domésticos dos Estados e no respei-
to pelo direito soberano de todos os
povos à sua integridade territorial.

Um ano depois de adotada a
Resolução 1514 iXVi de decisiva
importância para a marcha futura
do processo de descolonização, a
Assembléia-Geral notava, com pc-
sar, que, salvo algumas poucas cx-
ceções, o.s dispositivos da Decla-
ração sobre Colonialismo não ha-
viam sido implementados e que a

ação armada e a.s medidas repressi-
vas continuavam a ser adotadas
contra povos dependentes. Por esse
motivo, a Assembléia-Geral decidiu
estabelecer um Comitê de 17 Mem-
bros para velar pela execução da
Resolução 1 514 (XV). O Comitê, que
possui talvez o mais longo titulo dc
qualquer órgão das Nações Unidas,
pois tecnicamente se chama Comi-
tè Especial sobre a situação com
Relação à Implementação da De-
claração de Independência aos Pai-
ses e Povos Coloniais, começou a
trabalhar em 1962. Alimentado pa-ra 24 membros, passou a ser conhe-
cido como Comitê de 24 e assumiu
um papel decisivo no processo de
descolonização. Dotado dc grandeilExibilidade de ação, com capaci-
dacle para reunir-se onde quer quefor necessário, tem procurado de
todas as formas acelerar o processo
de descolonização. Pela predomi-
nancia dos membros afro-asiáticos,
apoiados em todas as medidas, ain-
da a.s mais extremas, pelos paises
do bloco soviético e contando com
a simpatia e respaldo dos latino-
americanos, nem sempre o Comitê
tem tido uma politica dc isenção
com relação a determinados pro-
blemas.

Mas é inegável que a sua
atuação é relevante na aceleração
do processo de descolonização, pas-
sando a ser órgão-chave no trata-
mento das questões coloniais pela
Assembléia. Nos dois anos seguintes
á adoção da Declaração sobre Colo-
nialismo, oito novos paises atingi-
ram a independência. Entre 1963.
quando o Comitê de 24 estabeleceu
uma lista preliminar de 64 territó-
rios aos quais a Declaração deveria
se aplicar, e 1965, seis outros terri-
tórios não autônomos conquista-
vam a independência. Outros qua-
tro ingressaram na comunidade li-
vre dos Estados em 1966. Daí para
os dias presentes mais quatro Esta-
dos assumiram a maioridade inter-
nacional. Não é que o processo de
descolonização arrefeça o passo,
mas. sim. que o número de postu-
lantes começa a diminuir. Com isso
o total de territórios não autóno-
mos existentes hoje no mundo —
segundo os termos da Declaração
sobre Colonialismo, ou seja da Re-
solução 1514 iXVi todos cândida-
tos à independência a menos que
seus povos prefiram outros cami-
nhos. quais sejam a anexação a
países vizinhos ou a associação em
unidades federativas --• é de ape-
nas 46.

Apesar do palavreado candente
que caracteriza as resoluções ado-
tadas todos os anos na IV Comissão
cia Assembléia-Geral — que trata
dos problemas coloniais — e da
paixão com que o Comitê de 24 per-
segue seus objetivos, a Declaração
sobre o Colonialismo tem sido apli-
cada dentro da tradição do proces-
so pacifico de descolonização. O
único exemplo de sua aplicação para
jutiflear o emprego da força íoi o
ataque de forças indianas contra
o pequeno encrave português dc
Goa, em 18 dc dezembro de 1961.
Em 36 horas os indianos domina-
ram a guarnição portuguesa e "li-
beraram" a colônia, integrando-a
sumariamente o território do pais.
Esse é um curioso processo de liqui-
dar o colonialismo através de uma
espécie de aiischluss por parte de
um Estado vizinho.

Mas é fora de dúvida que o
processo dc descolonização tomou
um novo impeto depois do chama-
do chio da Africa, que foi o ano
1960. Da XV Assembléia e da Dc-
claração sobre a Concessão de Inde-
pendência aos Países e Povos Colo-
niais. Para lembrar o ambiente da
época, basta dizer que o então Pri-
meiro-Ministro do Reino Unido pro-
nunciou naquele ano um discurso
que ficou famoso pela afirmação de
que seria inútil tentar resistir ao"vento da transição." Disc ele
textualmente: "Em cada lugar po-
dc tomar uma diferente forma.
Mas está presente em toda a parte,"vento da transição". Disse ele
do continente. Queiramos ou não,
o aparecimento da consciência na-
cional é um fato político. Temos
que aceitá-lo como um fato. Nossas
políticas nacionais têm que levá-lo
em conta".

O vento da transição soprou li-
vremérite pelo continente africano
e pelos quatro cantos do mundo.
Produziu uma considerável colheita
de novos Estados independentes,
mas esbarrou em três obstáculos
que tèm resistido às suas lufadas
e ao ardor dos sentimentos nacio-
nallstas.

O artigo que transcrevemos
abaixo ó a primeira parte de con-
ferència proferida pelo Embaixa-
dor Scttc Câmara na Universidade
dc Brasilia, cm 21 tlc julho dc 1970,
quando cra diretor do JB. Sua pu-
blieação se justifica agora pela
grande atualidade da abordagem.
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KRUSCHEV
uma questão de memória Nuno Veloso

.r ESTA segunda fase das Me-"|\ 
I mortas de Nlkita Kruschev

\ que a editora Little, Brown
-L 1 and Company libera para
mblicàção em algumas revistas do
mundo ocidental, todos os cuidados
para provar a autenticidade dos
textos foram tomados, inclusive a
análise èspectrográfica, ficando os
eventuais descuidos do testador rc-
levados a uma simples questão de
memória.

O próprio memorialista se de-
fende afirmando ser sua missão
apenas "fornecer á História infor-
mação e impressões". Entende que
¦"haverá, também, historiadores
que não terão medo de escrever-a
verdade sobre o periodo durante o
qual eu estive agindo na liderança
de nosso país''.

Mas, infelizmente, o material
publicado agora não ajudará mui-
to aos historiadores, pois, embora
muita coisa curiosa, como a igno-
rancia do projeto dos mísseis e a
auto-suficiêncla dos técnicos em
foguetes soviéticos que recusaram a
experiência do ex-mineiro de Dem-
bass, perdendo um notável avanço
frente aos americanos, seja regis-
trada. há muita controvérsia entre
suas recordações de aposentado e
suas declarações como chefe poli-
tico.

Controvérsias maiores com fon-
tos oficiais e oficiosas dos diversos
Partidos Comunistas envolvidos nas
memórias e até dos não envolvidos,
como Giuseppc Bofá, em seu Dopo
Kruschov.

Como exemplo de autocontro-
vérsia podemos relembrar seu cé-
lebre discurso sobre arte moderna
e arte criativa. E' muito diferente o
tom e o clima entre o texto mani-
festo, que amedrontou os mais ti-
bios e alinhados e encorajou os des-
temidos como Alexander Soljenit-
zyn. e o aparente liberalismo rio
texto publicado agora.

Curioso seria também observar
e tentar acompanhar os dois cien-
tistas citados no caminho quo per-
correram desde a época do regis-
tro aos dias que vivemos.

Tanto o ator. Piotr Kapitsa.
falso pai da bomba atômica sovié-
tica, recusando-se, desde o registro."a ter qualquer relação com pro-
blemas militares", quanto Andrei
Sakharov. projetista da bomba H,
se constituíram nos verdadeiros li-

deres da oposição intelectual à di-
tariura do Partido, elaborando e as-
sinando os manifestos que estão
formando a nova linha ideológica
do povo russo, que sc recusa, desde
a derrubada o mito Stálin, a acei-
tar pacificamente a impostura
oferecida pelo apparat soviético.

Recordemos, como curiosidade,
que na apelação assinada por vários
cientistas e artistas, em principios
de 1066, ao Presidium do XXIII
Congresso do Partido e do Soviete
Supremo da URSS, protestando
contra o julgamento politico de An-
drei Sinyavsky e Yuri Daniel, fi-
guravam 17 membros da Organiza-
ção do Partido da Cidade de Moscou
iLUcralurmaija Gascla, 1968, n<? 14,
p. 2). Kapitsa e Sakharov estavam
entre cies e foi deste colegiado que
saiu Kruschev para governar a
URSS.

Cientistas e Ativistas
São muitos os cientistas que

buscam aliar seu amor à "mãe-
Rússia", colaborando com suas rea-
lizações para o reconhecimento da
sua tecnologia, com seu amor à ver-
dade e à verdadeira democracia.

Comparando o testamento dc
Nikita Kruschev. seu discurso ao
XX Congresso de Condenação a Stá-
lin. sua pretensa conversa telofôni-
ca com Andrei Sakharov e o que
rie verdadeiro e palpável acontece
na URSS. compreendemos sua per-
piexidade e a sua necessidade dc
maior participarão nas decisões po-
liticas em seu pais.

Kruschev culpa Stalin o seus
generais do despreparo de suas tro-
pas quando irrompeu a II Guerra
Mundial. Segundo suas memórias
havia unanimidade, ou quase, en-
tre os membros do Politburo sobre
tal fato. Pouco tempo depois dt
sua queda, o historiador A. Nekrich,
do Instituto Histórico da Academia
dc Ciências, foi expulso do Partido
por haver escrito om seu livro 22 de
Junho de 1941. que "grande parte
da culpa pelo despreparo da União
Soviética para enfrentar a II Guer-
ra Mundial era do próprio Stalin.''

Compreende-se a indignação dc
seus colegas, como cie membros do
Partido, ao remeterem uma carta-
protesto à organização partidário
dentro do Instituto e reunindo assi-
naturas para a reabilitação do his-

toriador. Piotr Kapitsa, Andrei Sak-
harov e q fisico Pavel Lltvinov, ne-
to de um ex-Ministro de Stalin re-
centemente expulso da União So-
viética, estavam entre os que li-
doravam a repulsa ao ato de força.

Na mesma época, Sakharov, es-
creveu o que se pode chamar dc
tratado político-filosóflco chamado
Reflexões sobre o Progresso, a Co-
existência Pacifica e a Liberdade
Intelectual, distribuído ilegalmente
entre os que questionam a linha
justa na URSS. Da mesma forma
em que na conversa registrada por
Kruschev, em suas memórias, con-
tíena os testes nucleares e vai, des-
ta vez, mais além, denunciando a
fome, a contaminação da natureza,
a difusão do totalitarismo e a li-
quidação da liberdade intelectual,
pondo tudo isso em contraste com
a promessa de democratização, a
"convergência" dos dois sistemas
mundiais, a cooperação intelectual
na solução dos problemas mais ur-
gentes da humanidade e a Orga-
nização das Nações Unidas.

O grande ausente
O fato mais discutível em sua

sinceridade e da veracidade de seu
relato é curiosamente a ausência de
um personagem-chave de sua era c
do Governo atual nas páginas de
seu testamento: Michail Suslov.

Suslov entrou para o Partido
em 1921. 10 anos antes de Brejnev
e três depois de Kruschev. Nesta
época, Stalin ainda não ora secre-
tário-geral e os personagens prin-
cipais. além de Lénine, eram Trots-
ky, Zinoviev, Kamenev e Bukharin.

No seu discurso de acusação a
Stalin. no XX Congresso, Nikita
Kruschev sublinhou que enquanto
Lénine vivia, o nome dc Stalin não
era conhecido de mais de 1 ró dos
congressistas da época. Dos con-
gressistas presentes 6.1'; haviam
entrado para o Partido antes de
1921 e 2õr'r entre 1924 e 1930. Suslov
cra, sem sombra cie dúvidas, um
destes \r'<. Não só foz de Stalin seu
lider, mas via nele o único possi-
vel sucessor de Lénine. Daí sua par-
ticipacáo ativa a seu lado na luta
contra os movimentos do oposição
conduzidos por Trotsky C1923..1924),
Zinoviev H935' e Bukharin (1029),
sou colega na nomenklatura do Co-
mite Contra! no campo Ideológico.

Destacou-se como professor na
Universidade do Moscou e na Aca-
domia Industrial Lénine. sendo seus
alunos neste último estabeleeimen-
to a esposa de Stalin, Nadesha Al-
luliycva, e Nikita Kruschev, even-
tuai sucessor dc Stalin.

Depois de sua participação na
vitória contra Bukharin. Michael
Suslov recebeu seu primeiro car-
go de responsabilidade na policia
rio Partido: em 1931 passou a ser
inspetor da Comissão de Controlo
Central do Partido, que representa-
va, na época dc Stalin. na esfora
interna o que o NKVD representa-
va para todo o povo -da URSS.

Kruschev fala dc Yeyov, mas
não na participação do Suslov no
grande expurgo dc 1934. Apesar de
sua habitual loquacidado manteve
silêncio sobre o assunto. Especlalis-
tas orientais e ocidentais estimam
em 8 milhões o número do vitimas
ria yeyovsciilna. Do.s 1961 delegados

ao VII Congresso (1934), 1108 fo-
ram presos e afastados da vida pú-
blica, eufemismo para assassinatos.
c Suslov, conformo vimos, era o
responsável direto pela policia in-
tema do Partido. Durante o riocor-
rer rio processo, o próprio Yeyov foi
vítima do um pelotão dc Cüzllamen-
to o Suslov, seu mais intimo cola-
borador, chegou ao Comitê Central
119411 o ao Conselho Militar da
frente no Norte do Cáucaso.

Um marco importante na car-
reira de Suslov foi o XIX Còngres-
so, último da vida dc Stalin, ceio-
brado om outubro de 1952. Na sua
fala, Suslov defendeu a idéia do
que os expurgos foram necessários,
oram o continuaram a ser usados e
conseguiu com isso integrar, pela
primeira vez o Presidium o ser ciei-
to para o posto de secretário do Co-
mitè Central.

Através das memórias de
Kruschev. sabemos que Stalin co-

meçava um novo expurgo quando
faleceu om 5 de março de 1953. No
dia seguinte foram expulsos vários
membros jovens do Presidium, se-
gundo Kruschev, c Suslov estava
entre cios. Brejnev e Kossiguin es-
tavam entre o.s seus companheiros
afastados do Comitê Contrai o,
curiosamente, Suslov, conservava o
seu posto de secretário-geral.

Dois anos mais tarde retornou
ao Presidium e ninguém podia pre-
vor que um ano depois, Kruschov
lhe confiaria um papel que, à luz
clc sua carreira, parecia anormal:
desmascarar Stálin como figura
politica, cabendo a Suslov a jus-
tificativa ideológica.

Durante alguns anos íoi o res-
ponsável pelas campanhas contra
o grupo de Molotov e Veroshilov o
na luta conseguiu que Brejnev e
Kossiguin viessem a tomar parte no
Presidium. Nesta altura quiseram
neutralizá-lo, trazendo Ilichev. cho-
fe do Departamento de Propagam
du, para secretário do Comitê Cen-
trai, mas foi Suslov quem escreveu
o comunicado dc Kruschev ao XXII
Congresso. Pouco depois conduzia
a conspiração que em 14 de outubro
de 1964 levou o Comitê Central ao
informe incriminatório contra o
"Comandante Supremo".

Não há dúvida também rio que
desde 1948 Suslov o o homem mais
importante do Comitê Central nas
necociações com os Partidos comu-
nistas no estrangeiro, inclusive com
a China. Baseado em suas observa-
ções junto a eles conduziu uma rea-
bilitação parcial de Stalin e fez com
que Brejnev afirmasse que "nosso
Partido oferecerá ajuda concreta
em todas as formas possíveis aos
povos quo lutam por sua indepen-
ciência" (Pravda, 30 do março do
1966».

Concluindo podemos registrar
mais um cochilo do memorialista
no episódio dos mísseis. Todos o.s
membros rio Politburo participaram
ativamente da guerra contra a Ale-
manha. Suslov. por exemplo, cra
primoiro-secretário do tirai clc Sta-
vropol e responsável pela sovietlza-
ção da Lituânia o Brejnev chefe do
Departamento Político do XVIII
Exército e não conseguimos enten-
der sua admiração frente a uma
arma, por mais sofisticaria que
fosse.

niéricu í^atina
Um novo padrão de liderança

W.ASH1NGTON 

— Ao contrario
da crença pública nos Esta-
dos Unidos — até o público ar-
tieulado, sofisticado, que som-

pre íoi ambivalente em relação a
seus vizinhos do Sul — as novas eli-
tes de liderança civil e militar da
América Latim", não podem mais ser
facilmente categorizadas como repre-
sentativas do uma oligarquia entrin-
cheirada, ou pomposos ditadores mi-
litares'.

Com o fascínio pela revolução
cubana murchando, uma vaga com-
preensão sobre os desenvolvimentos do
Peru o a percepção da imagem rea-
cionária da Junta chilena, os velhos
estereótipos estão novamente ganhan-
do ascendência numa quase inexpli-
cavelinente arcaica e apática percep-
ção dos Botados Unidos da America
Latina.

No va liderança

Contudo, um olhar de relance pa-
ra algumas importantes figuras do pa-
norama político latino-americano rie-
monstra não só uma notável mudan-
ça em estilos e padrões de liderança,
como também de formação cultural e
.social. Assim, topa-se com um im-
pressionai.te número de homens tra-
balhadores e sérios, cujas origens re-
velam pelo menos tanta diversidade
como a da imagem móvel, igualitária,
de classe média, que os Estados Uni-
dos têm de seus próprios líderes.

Ha o Presidente Luis Echeverria.
do México, um ex-professor de Direi-
to, da classe média que, em quatro
anos de Governo, instituiu mais rc-
formas sociais do que durante as qua-
tio décadas precedentes. O novo Pre-
sidente do Brasil, General Ernesto
Geisel. filho de um mestre-escola ale-
mão, já se firmou como um governan-
te mais independente e de espirito
mais social do que seus recentes an-
íecessores. O Presidente Carlos Andrés

Henry Raymont

Perez, da Venezuela, um mulato cl.
origem humilde, parece determinado
a assegurar uma melhor distribuição
cia riqueza petrolífera de sou pais,
lanto internamente quanto cm rela-
cão ao desenvolvimento regional.

Na Costa Rica, o Presidente elei-
to. Daniel Odubor, diplomado em Fi-
loaofia pela Sorbonne, promete pro-
porcionar um esplendor intelectual
sem precedentes à integração centro-
americana. E mesmo quando o des-
cendente de uma família aristocráti-
ca, como Alfonso Lopez Michelsen, da
Colômbia, é eleito Presidente, desço-
bra-se rapidamente quo ele é tão pro-
gressista a ponto de fazer tremor a
velha geração.

Mitos americanos

Isto não significa que não existam
mais alguns arquétipos do regime an-
Ligo, como o Presidente Alfredo
Stroessner, do Paraguai, ou um pu-
ni.acio de lideres autoritários no Ca-
ribe, corno também não desaparece-
ram do cenário político americano os
George Wallaco ou os Ronald Reagan.
Mas, mesmo estos homens são obriga-
dos a se modernizar e, cie qualquer
maneira, são apenas epígonos, quo
gradualmente estão sendo surpreendi-
dos por um mar de mudança.

Mesmo assim os mitos sobre a
América Latina nos Estados Unidos
permanecem profundamente enraiza-
dos, quase imutáveis. Há o mito libe-
ral. tão persistentemente reiterado
p e 1 o s historiadores protestantes, dc
uma classe dirigente rapace, feudalis-
Ia, mergulhada no gênio da Espanha
Católica, que manteve a metade lati-
na em sou guante por mais de quatro
séculos e continua a fazê-lo.

Outra versão mais moderna é bem
ilustrada pólos romances exóticos so-
bre a América Latina de Graham
Greene. que sc concentra no machis-

mo e nas tradições hispânicas ro-
ma nucas de honra e dignidade coma
valores que so antepõem às transfor-
macôés econômicas e sociais de que
o inundo anglo-saxónico é considera-
cio como paradigma. Pouco se diz a
respeito da desintegração da família,
a elevação vertiginosa da taxa dc cri-
tnlnalidade, as drogas e outras mani-
festações da alienação humana gorada
pela sociedade tecnológica, citada
como paradigma.

As lendas sobre a América Lati-
na são em geral erradas, porque aque-
les que a propagam têm sido ou im-
pressionantemente superficiais em sua
avaliação da América Latina ou, quan-
do genuinamente interessados, tenta-
iam resolver os problemas da região
à sua maneira, ignorando sua rica he-
rança cultural c histórica.

Sociedade aberta

As políticas oficiais americanas,
sofrendo sob as privações estéticas do
gênio puritano, eram geralmente afir-
madas na presunção de que trabalho
duro e poupança constituíam as pe-
clras angulares do progresso ordeiro e
que as sociedades latinas não deinoris-
travam inclinação de aceitar qualquer
dos dois. As imagens evocadas eram
aquelas dos preguiçosos peões moxica-
nos submersos numa siesta hiberna-
nadorn ou dos levianos brasileiros,
perdendo sou tempo no frenesi do
carnaval.

Os remédios conservadores de
Theodoro Roosevelt e até da bem in-
tenclonada, mas desinteressada, ad-
ministracão Eiscnhower variavam,
desde o envio dos fuzileiros navais pa-
ra impor a loi e a ordem à legisla-
ção intimidadora, visando a assegurar,
írrealisticamente, o desenvolvimento
das economias latino-americanas sob
os princípios do laissez-fairc, geral-
mente administradas pelos trustes

americanos da banana o do açúcar e
pelos banqueiros do Wall Street.

Os anos mais esclarecidos de Ken-
nedy e Johnson, aguilhoados pelas
ameaças de Fidel Castro e pela cons-
ciência mais aguda das próprias de-
ficiéncias americanas, marcaram o
despertar de uma maior consciência
social e a necessidade de soluções mais
radicais a fim de proporcionar aiivio
mais rápido aos pobres na América
Latina.

Mas. mesmo então, a.s fórmulas
tais como a Aliança para o Progresso
traiam uma altivez liberal, um enfa-
tuacio paternalismo sobre a sabedoria
c boas intenções de suas próprias so-
luoõcs, combinadas com notável igno-
rancia sobre a capacidade absorvedo-
ra dos paises recipientes.

O Secretário de Estacio Henry
Kissinger deixou claro que pretendo
manter-se distante das abordagens
paternalista c dominadora que mar-

• caram as políticas americanas no
passado, quando disse na Conferência
de Tlatclolco, na Cidade do México:"Rcunimo-nos aqui como iguais — rc-
presentantes de nossos modos indivi-
duáls de vida, mas unidos por uma
aspiração — para construir uma no-
va comunidade."

O que o Secretário de Estado está
começando a perceber, e o que curió-
samente nunca pareceu tor penetra-
do na consciência ria maioria dos for-
muladores de politica dos Estados Uni-
etes — como também em grande par-
te do cstablishment acadêmico ou ou-
tros segmentos do público — é o espi-
r.to comum de Novo Mundo que ani-
ma tanto a América Latina efuanto os
Estados Unidos.

Ambas as sociedades são forma-
das clc imigrantes que fugiram rias na-
ções rigidamente estruturadas, fre-
quontemente preconceituosas, da Eu-
ropa, cm busca da liberdade c novas
oportunidades das sociedades abertas
c pluralistlcas das Américas.
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Sudeste da Ásia: um chamado ao comércio mundial
luta pela conquista de novos

A 

mercados consumidores e por no-
vas fontes de matéria-prima é,
dia a dia, mais acirrada, em um

mundo onde a demanda do consumo é' 
crescente e a disponibilidade de recur-
sos disponíveis, limitada.

O velho Sudeste da Ásia, por exem-
pio teatro de tantas e históricas ações
mercantis, está sendo agora reconvocado
para, dentro de uns 10 anos, tornar-se um
dos pontos mais quentes do comercio
mundial. Esta é, pelo menos, a opinião
do economista Ives Le Goff, contida em
relatório que elaborou para o Conselho
Econômico e Social da França, do qual
é o secretário-geral adjunto. A revista
Entreprise publica amplo resumo desse
trabalho.

De Jacarta. na Indonésia, a Manilha,
nas Filipinas, passando por Cingapura e
Saigon. abrangendo uma área de 3,6 mi-
lhões de quilômetros quadrados, reagru-
pando um décimo da população mundial,
situada no coração de uma das regiões
marítimas mais freqüentadas do globo, o
Sudeste da Ásia possui imensas riquí-
nas. as quais os grandes países indus-
trializados começam a ver com novos
olhos.

Sua população é uma das mais jo-
vens do mundo <40<rc de seus habitantes
estão com menos de 15 anos) e seu crês-
cimento se desenvolve em ritmo acelera-
do: lOTr em média por ano para Cinga-
pura. a partir de 1960: 8To para a Tailan-
dia: 5,8ró para a Malásia.

Até agora voltados para a agricul-
tura. os paises que compõem essa área
do globo, são solicitados a uma indus-
trializacão rápida. A '•revolução verde"
está provocando ali um deslocamento da
mão-de-obra para os setores industriais.
Essa evolução, já solidamente implanta-
da na Malásia e em Cingapura. toma cor-
po atualmente na Indonésia e na Tai-
landia. A produção industrial que hoje
representa de 10 a 20^1 da produção to-
tal do Sudeste da Ásia deverá represen-
tar de 40 a 500= no ano 2000. Isso abre
perspectivas alentadoras para investido-
res do mundo inteiro, pois é evidente que
uma tal transformação não se realizará
sem a contribuição externa.

A iniciativa privada é encorajada.
por todos os meios, na maior parte dos
paises da região. Mais do que isso (com
exceção dc Cingapura e algumas zonas
francas como Panang e Jahore, na Ma-
lásia) adotaram eles em favor dos invés-
tidos estrangeiros, e mesmo nacionais,
uma política protecionista que pode cons-
tituir-se em poderoso incentivo ao invés-
timento industrial. Todos os paises do
Sudeste da Ásia beneficiam-se de diver-
sos apoios financeiros — americanos.
britânicos ou internacionais — que lhes
permitiram formar uma infra-estrutura
que será a base de sua futura industria ¦
lização.

O comércio exterior da região é am-
piamente dominado nas exportações por
três produtos: a borracha, o estanho e
os óleos vegetais. Por essa situação, o
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Comportamento
A compulsão ao roubo

Sudeste é tributário da conjuntura eco-
nômica dos países industrializados.
Quanto à importação, compram no ex-
terior a quase totalidade de seus bens
de equipamentos e uma parte importan-
le dos bens intermediários necessários à
sua produção industrial. Em 1972. as im-
portaçoes da região elevaram-se a 10 bi-
lhões de dólares, o que representa apro-
ximadamente 3,3c: das importações
mundiais, ao passo que as exportações
atingiram 8 bilhões de dólares, isto é,
2,6';; do comércio mundial.

Para os paises da antiga Indochina,
sacudidos pela guerra, os fatos podem
correr de maneira diferente. Mas se os
acontecimentos atuais náo levarem à es-
perada paz até 1975, o peso do Laos, do
Camboja e do Vietnã não terá relação
ao dos demais paises da região, pois as
perspectivas gerais sofrerão graves per-
turbações. O Laos, o Camboja e o Viet-
nã formam a parte menos populosa do
Sudeste da Ásia.

As dificuldades que enfrentam nao
permitem dispor de indicadores precisos
sobre seu potencial econômico, mas a
economia de guerra que os governa pro-
vocou a aparição de quatro fenômenos
importantes: concentração das popula-
ções em zonas urbanas: criação de uma
infra-estrutura destinada a suportar
operações militares; desenvolvimento
considerável da inflação; e estagnação e
até mesmo retrocesso da produção in-
térria.

No Vietnã do Sul, duas zonas in-
dustriais se estendem em Saigon e Da
Nang, mas a guerra continuada consti-
tui um freio ao desenvolvimento do pais.
De 1971 a 1975, a produção industrial do
Vietnã do Sul deverá, entretanto, au-
mentar mais de 50%.

Os 'paises que compõem a Ásia Ma-
ritima — Indonésia, Filipinas, Tailândia,
Malásia e Cingapura — representam ho-
je um mercado de aproximadamente 217
milhões de habitantes, dispondo ri? uma
renda per capita muito desigual, varian-
do de 80 a 980 dólares. O crescimento da
população é nesses paises superior a
2,5% ao ano. Se a taxa se mantiver nes-
se ritmo, em 1980 a população de tais
países terá atingido ou mesmo superado
a 278 milhões de habitantes, ao passo que
a renda nacional per capita terá passado
de 140, em média, para 240 dólares. Es-
se aumento de população, acompanha-
do de sensível elevação do nivel de vi-
da, mostra a importância crescente do
mercado em tais países.

Está na hora, diz o relatório, de a
Franca aproveitar para realizar um es-
forco dirigido, no sentido de ampliar suas
posições no Sudeste da Ásia, levando em
conta especialmente as seguintes realida-
des: a Malásia dispõe de um mercado in-
terno de elevado nível de vida, reservas
monetárias importantes, uma produção
de matérias-primas (borracha e estanho 1
destinadas à exportação, e, em breve,
também iun excedente de petróleo: a In-
donésia, com elevada população, já está
com uma produção petrolífera abun-
dante; a Tailândia e as Filipinas, embo-
ra com satisfatório desenvolvimento,
não oferecem as mesmas perspectivas
dos dois paises precedentes: o caso de
Cingapura é diferente, pois ali podem
ser feitos investimentos em áreas de ai-
ta tecnologia: no que diz respeito aos
três países do Leste da Indochina, o es-
forço de reconstrução será tal que as
iniciativas privadas terão boas oportu-
nidades.

HA' 

muitos tipos de ladrões de lo
jas: desde o profissional autên-
tico, que rouba avisadamente,
calculando o valor de venda dos

Objetos, até aquelas pessoas que, sob
grande tensão, furtam mercadorias co-
muns, sem segredos.

Em artigo publicado recentemente
pelo semanário norte-americano Nem
Society, Mary Loughton, funcionaria do
Governo e encarregada da vigilância de
réus beneficiados por sursis, comenta
que ainda não teve oportunidade de li-
dar com ladrões profissionais, mas que
são seus velhos conhecidos os que 

"re-

gularmente complementam a renda
através de roubos de mercadorias para
seu próprio consumo, na maioria das
vezes alimentos." Com a exceção da
história de um velho trabalhador, que
tinha o hábito de roubar meias de uma
loja em frente ao bar onde tomava
drinks na hora do almoço, todos os de-
mais casos que ficaram sob a responsa-
bilidade de Mary Loughton envolviam
mulheres. .

Um deles foi o de duas amigas ocos-

tumadas a se deslocar para subúrbios
Entes a fim de fazer compras As

duas tinham filhos, maridos negligentes,
pareciam-se um pouco uma com a outra
e. sempre que saiam para as visite as
loias usavam roupas semelhantes. Uma
delas permanecia sentada à mesa de um
café enquanto a outra percorria as lo-

ias'' quando esta voltava, colocava a
bolsa com as mercadorias roubadas jun-
to à amiga e ia se sentar a outra me-
sa No caso de ser perseguida e inter-
nelada. ela mostrava não guardar nada
consigo, ao passo que a outra mulher,
que estava com as mercadorias, podia
apresentar o álibi de ter ficado no bar
tomando chá. O ardil funcionou ate que
as duas. confiadas na sorte, tornaram-
se menos cuidadosas e acabaram presas.

Outro caso foi o de 12 jovens nas-
cidas na América Central e que rouba-
vam lojas em grupos de tres ou quatro.
Todas eram amigas desde o tempo de
escola, tinham filhos ilegítimos e viviam
sozinhas, ajudadas pelo serviço de se-
guro social. Elas furtavam apenas mer-
cadorias de consumo imediato, como ali-
mentos e roupas: ocasionalmente rou-
bavam cosméticos e bijuterias baratas.
Jamais vendiam o produto do roubo
("Não precisamos fazer isso: temos nos-
so dinheiro do seguro", alegavam) e.
apesar da precaução, foram presas di-
versas vezes."Além das vantagens práticas dos
roubos", afirma Mery Loughton, "existe

para este tipo de ladras um elemento de
diversão: a sensação de estar tirando
algo da sociedade que as rejeita e de
poder usar pequenos luxos reservados a
outras mulheres. Elas experimentam
também um certo sentimento de suces-
so. confiança e de know-how. mesmo
depois de serem presas. Quando detidas,
consideram-se inocentes, pedem julga-
mentos em tribunais e solicitam assis-

tência jurídica. Tudo isso contribui pa-
da adiar por meses o veredito final. Es-
se comportamento leva ainda a que as
ladras se sintam um tanto intocáveis e
demonstrem espanto e incredulidade
quando um tribunal, mesmo sabendo que
as acusadas têm filhos, decide manda-
las para a prisão."

Mary Loughton encontrou ainda
casos de ladras de lojas entre mulheres
bastante pobres, vivendo sem ajuda de
qualquer pessoa e contando apenas es-
poradicamente com o auxilio do seguro
social; seus roubos limitavam-se a mer-
cadorias simples, quase sempre alimen-
tos. Mas os casos de mulheres com o
hábito de roubar lojas não se limitaram
às camadas sociais mais baixas. Embora
em número mais reduzido, houve exem-
pios de furtos feitos por mulheres da
classe média intermediária e alta. Dc
modo geral, eram mulheres de meia Ida-
de que, sob o efeito de um stress espe-
ciai. entravam nas lojas, escolhiam
objetos triviais e saiam sem pagar, não
demonstrando muito cuidado em escon-
der o seu gesto.

Estas mulheres, escreve Mary Lou-
ghton. "embora cercadas de amigos e
parentes, estão quase sempre suportan-
do uma situação familiar irritante e di-
fícil, como tomar conta de uma avó ido-
sa ou de netos. Todas as que encontrei
haviam sido casadas e a maioria estava
viúva ou divorciada. São pessoas dignas
cie confiança, trabalhando fora há lon-
go tempo, com acesso ao dinheiro e bens
dos patrões, mas que jamais haviam co-
metido no serviço qualquer ato desabo-
nador. As pessoas mostravam-se muito
surpreendidas quando tomavam conhe-
cimento dos roubos às lojas." As des-
culpas que elas apresentavam pouco va-
ria vam: "Tenho andado muito deprimi-
da e mal-humorada; náo durmo bem e
minha mãe está cada vez mais intole-
rável 1 ou "o casamento dc minha filha
finalmente dissolveu-se" 1. Ou ainda:
"Eu passei pela loja e vi esta estola; co-
mo não havia ninguém para me aten-
der. simplesmente peguei a mercadoria
e continuei a andar."

As mulheres explicavam ainda — o
que era confirmado por testemunhas —
que não se esforçavam para evitar serem
presas, nem se preocupavam em verifi-
car se estavam sendo observadas. O que
lhes provocava maior transtorno era
saber por me haviam cometido o roubo.
principalmente em razão de as mercado-
rias furtadas não lhes despertaram par-
ticülar interesse e terem preços perfei-
tamente a seu alcance. Todas demons-
liaram um sentimento de alivio quando
foram presas e aceitaram de bom gra-
do as ofertas de ajuda; algumas neces-
sitaram, e tiraram proveito, de trata-
mento psiquiátrico. Nenhuma voltou a
roubar, o que. segundo Mary Loughton.
"talvez demonstre que a compulsão ao
furto sirva para abrandar uma situação
intolerável e que poderia precipitar-se
em uma doença de fundo neurótico."

Política
Os problemas ele Willy Brandt

1

y

que está acontecendo a
1 Willy Brandt'.' Por que'seu Partido, o Social De-
mocrata, depois de uma

brilhante campanha ascensio-
nal, passou a perder votos em
sucessivas eleições regionais? A
posição de WÍlly Brandt é real-
mente pouco confortável, regis-
tra Raymond Silva ho Journal
de Geneve. Mas seu prestígio
no plano internacional continua
quase intato.

A Ostpolitik, a política
alemã cm relação aos paises do
Leste, que Willy conduziu com
tranqüila habilidade, foi aplau-
dida por todos os Governos inte-
ressados. Sem que tenha pro-
curado unificar a República Fe-
deral e a República Democrática,
conseguiu evidente melhoria no
relacionamento entre os dois Es-
tados, e o transito entre eles ja
não sofre como antes de cons-
tantes chicanas administrativas.

No entanto, apesar desses
inegáveis êxitos internacionais
— acrescenta o articulista — a
cotação dc Willy Brandt está em
baixa no seu próprio pais. A tai
ponto que, dizem, ele já teria
manifestado intenções de demi-
tir-se da C h a n e e Ia ri a . Nas
eleições gerais de 1972, o Partido
Social Democrático obteve uma
vitória retumbante. Aliado aos
liberais, passou a dispor no Bun-
destag, o congresso nacional, de
uma cômoda maioria. Esta ainda
subsiste, mas a cada nova
eleição provincial, o eleitorado
alemão marca seu afastamento
da social-democracia, ao mesmo
tempo que se aproxima mais dos
democratas-cristãos e dos libe-
rais.

E' difícil, diz o ".omentarista
do diário suíço, identificar as
razões de tais malogros em ca-
deia. À primeira vista, parece
que são devidos, em grande par-
te, à situação interna da Alemã-
nha. O tempo do grande boom
econômico passou. O país. como
os outros, sofre as conseqüências
da inflação (lOTc de alta de pre-
cos, até' março 1 acompanhada
de uma ampla inquietação social
(560 mil desempregados, em
março):; Enfim, a reaproximacao
com'o Leste náo é do gosto de
todos os alemães, muitos dos
quais consideram que a nota a
pagar é afinal alta demais em
relação ao que dela se possa
obter.

Atualmente, o Ch a 11 ceie r
Brandt está encontrando sérias
dificuldades no plano da Comu-
nidade Européia. Europeu con-
vido, fiel ao testamento de seu
predescessor, Konrad Adenauer
Willy Brandt está mais bem si-
tuado do que ninguém para veri-
licar que a Europa dos Nove e
um instrumento que se deteriora
dia a dia, e que seus membros,
em primeiro lugar a França,
estão em completo desacordo so-
bre a orientação futura a ser da-
da ao Mercado Comum. Diante
de tal .situação, Willy Brandt de-
sistiu de convocar, para junho.
em Bonn, uma anunciada reu-
nião européia de alto nível. Re-
conheceu que "as ações verbais
não conseguem dissimular o es-
tado lastimável da unidade eco-
nômica e monetária." "Unificar

a Europa é importante" — disse
ele _ "mas em tudo o que diz
respeito à nossa segurança, as-
sim como ao problema da econo-
mia mundial e ao sistema mone-
tário internacional, somos con-

duzldos a uma cooperação es-
treita com os Estados Unidos."

E' exatamente a esta forma
de cooperação que a França re-
siste, em nome não só da inde-
¦pendência da própria França co-
mo também da independência
da Europa. Há dias, em artigo
publicado no Le Monde, dizia
Michel Debré, que foi Primeiro-
Ministro, Ministro das Finanças
e Ministro do Exterior: "Os atos
e os propósitos de Kissinger,
a declaração do Presidente Ni-
xon, têm uma imensa vantagem.
Todos ficam sabendo agora o
que pretende a mais poderosa
potência do mundo: que a políti-
ca francesa se apague diante de
uma política européia; que esta
política européia seja uma poli-
tica atlântica; e que esta politi-
ca atlântica seja uma política
americana. Esta posição nos pa-
rece inaceitável para uma Euro-
pa. Se outras nações européias,
acham que a ela se devam sub-
meter, resta-nos uma politica
francesa, e é a esta que nos de-
vemos amarrar. Levando em
conta nosso século e nossa dl-

' mensão, a política exterior da
França tem principalmente por
finalidade garantir nossa segu-
rança e nosso desenvolvimento
em uma Europa pacificada."

Willy Brandt gostaria de con-
sultar Washington sempre que
os Nove estivessem a ponto de
chegar a uma decisão política.
Os ingleses, sem prejudicar o fu-
fcuro, acham que convém "colo-

car os americanos na jogada
desde o inicio de uma discussão
comunitária". Quanto a Pompi-
dou — recorda Raymond Silva
— em sua última declaração, fei-
ta antes de morrer, recusou-se
a "todo acordo antecipado com
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os Estados Unidos, se a estes a
comunidade fosse levada a sub-
meter seu futuro interno e a
construção progressiva de sua
identidade." Deste impasse, Wil-
ly Brandt é sem dúvida o mais
consciente.

Na frente interna, Brandt
tem muitas razões para se in-
quietar. Não se trata apenas de
seu Partido, mas da sorte da coa-
iizão com os liberais — ressalta
outro comentarista do Journal
dc Geneve, Jurg Bissegger, em
correspondência de Bonn.
"Quem perde o centro renuncia' 
à pretensão de governar" — de-
clarou Willy Brandt, ao destacar
a principal fonte de preocu-
pações do Partido Social Demo-
crático. Foi mais longe ainda, ao
exigir que o Partido se separe de
todos os que se opõem ao progra-
ma reformista de 1959 e que pra-
ticani unidade de ação com os
comunistas. Dividido entre com-
pròmissós políticos necessários e
as reivindicações extremas de
uma minoria agitadora, o Parti-
do Social Democrata nao sabe
mais falar de uma só voz.

"Não valeria mais a pena
punir os rebeldes, apontando-os
pelo nome, em lugar de lançar
uma advertência que, alinal, nao
visa a pessoa alguma?" — per-
guhta Jurg Bissegger. E conclui:
"Tudo está a depender agora da
maneira pela qual o Chanceler
poderá aplicar seu pvograma de
ação O primeiro teste será o re-
manejamento ministerial que.
em maio, seguirá à eleição de
Walter Scheel à Presidência da
República. E' a ocasião sonhada
por Brandt para se livrar de ai-
guns colaboradores que se torna-
ram incômodos. Mas, por ora,
poucos observadores o julgam
capaz de uma ação assim tao es-
petacular."



UM SUPLEMENTO ESPECIAL JB /
JORNAL DO BRASIL Q RIO DE JANEIRO D DOMINGO, 5 DE MAIO DE 1974

Sears
«.¦¦¦ii imimw —é mmmmmm mmmwmti

________________^__________________________________. .__^É_^__^^^^^^__________________

^^B _________^^^^^^^__________i^^^^^^_________ \__W*

I
ti mi ¦ wmÊÊmmmmÊÊm—mmmm—mmÊmmmm

Sears
25 ANOS-CADA VEZ MELHOR

Super Ofertas
Compre Agora e Economize!
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CAMISOLA EM PLUMA LISA

Com o seu cartão

de Crédito Sears
basta dizer:

"Debite em minha conta"

DeCr$ 99 573
O inverno chegando sugere este pre-
sente pessoal, para completar a elegân-
cia íntima da mamãe. Confortável e
agasalhante, de pluma, que é super fá-
cil de lavar, modelo todo arrematado
com babadinho plissado. Azul e apri-
cot. Tams. 42/48.
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CHINELO MÃEZINHA

De Cr$45-3 37.
Fabricado em macio e resistente cour-
vin, ornado em toda volta com pele le-
gítima. Excelente para os dias frios.
Azul., café e bordo. Tams. 33/37.
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SATISFAÇÃO GARANTIDA Oü
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears BOTAFOGO - Praia de Botafogo, 400 - Tel. 246-4040

.:¦¦¦.
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Economize Cr*
SOUTIEN EM NYLON LISO

De Cr$ OJLo,

Tecido em nylon duplo» com corte pes-
pontado e costas em Lycra. Alças ajusta-
veis. Cores: ocre^ branco, marrou e café.
Tamanhos: 42 a 50.

Economize Cr* O^
CALÇA EM NYLON LISO

De até Crí

Com fundo duplo e elástico embutido na
cintura, que pode ser trocado. Fácil de
lavar e secar. Diversas cores, nos tama-
nhos: 42 a 52.

v^ iF^^m' JT "^11 D<-até Cr* ***9
^^ má?- JrJ? m_^_^^ K.-tt:v. v' JK *£f *M

^^^ Wk ;;:.-¦ M.Jj ' ¦ Wà
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SOUTIEN EM NYLON

D« Cr$ 1G9

12
Liso, macio e. resistente, ofe-
rece conforto total. Elástico
em volta tricotado, costa em
lycra, alças ajustáveis. Apre-
sentação nas cores: marinho,
branco e bege. Tam.: .2 a 50.

Economize frf **£
ANÁGUA em jersey

De CrS 22?

169
De nylon liso, tecido fácil de
lavar, seca rapidamente, lilás-
tico rebatido na cintura e
barra graciosamente bordada.
Muito anatômica. Cores: bege,
íoea e aquário. Tams.: 42 a 46.

Economize Cr* 455°
CALÇA EM HELANCA RENDADA

DeCr$ 15,5 O 11
Fundo iluplo, elástico rebatido na tintura e nas

cavas. Hclanca renda<la flexível e muito dura-

vel. Tlosa, bege, café c outras. Tamanhos: 42

• 48.

GRÁTIS:'(f 
Gargantilha com í

{ figa de guiné. m
MEIA CALÇA PARA DESCANSO

55Preço Baixo é Sears!

Fibra de lycra Buper transparente, com refoEço
no cafcanbar e ponta dos pós. Calça, cm He-

lança. Nos tamanhos: PMG. Bonitas cores: mel

e bronze.

Economize Cr# O9
MEIA PARA DESCANSO

De Cr$ 229 16
Elástica, em fibra de Lycra importada. Muito

cômoda e elegante, ideal para uso diário. Co-

res: café Brasil, fetiche e bronze. Tamanhos:

PMG.

^t- A^.  ¦.'¦:': :¦:-.•: :-!V

Economize Cr* o•
MEIA CALÇA RENDADA

Dc Cr$ II9 5
Em. resistente fio de nylon transparente. Calça
a ponta dos péa com reforço especial. Diver-
sas corts, graciosas e modernas, nos tamanhos:
JPM&
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Economize CrÇ 129
PEIGNOIR ESTAMPADO

De CrS 79. 67
Em nylon, totalmente acolchoado,
com lindas estampas que não des-
botam. Fino acabamento em viés,
6 botões, bolso e gola redonda.
Várias cores, tamanhos: 42 a 52.

Ofertas
Compre Agora e Economize!
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Economize Cr$ i^T
PEIGNOIR ACOLCHOADO

De Cr$ 409

Tecido em nylon liso, bonito e agradável de
usar. Acabamento em viés, 5 botões e gola
redonda.'Tamanhos: 42 a 5Q. Diversas cores.

Economize Cr$ 22$
CAMISOLA ESTAMPADA POA

De Cr$ 509

Tecido em flanela, com acabamento
em viés. Muito cômoda: aberta até
a cintura, mangas com punhos c
gola redonda. Graciosas combina-
ções de cores. Tamanhos: 42 a 48.

v
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Sears
25 ANOS • CADA VEZ MELHOR

VESTIDO POLIESTER

)

Preço baixo é Sears

Uma sugestão de muito bom gosto para o Dia das
Mães. Modelo liso com meia manga, ótimo para o
viso diário. Não amarrota, fácil de lavar, seca ra-
pidamente, e não precisa ser passado. Nas segiiin-
tes cores indesbotáveis: marinho, vermelho, turque-
sa, vinho. Tamanhos: 42 a 48.

CONJUNTO DE
CALÇA

Preco baixo é Sears!

CONJUNTO DE
SAIA

Preco baixo é Sears!

137, JL*J> é m>

Com o seu cartão
4

de Crédito Sears

basta dizer:
"Debite em minha conta"

Em malha poliester,
blaser com cinto em-
butido, mangas com-
pridas. Cores: mari-
nho, roxo, bege. Ta-
manhos: 42 a 48.

Em malha de poliester
lisa e jacquard, saia
com duas pregas na
frente. Cores: café, vi-
nho, marinho. Tama-
nhos: 42 a 48.

EííOIlOiSBÍSee

BOLSA EM NAPA

De CrS &5,

&-¦

5
-1

Um presente afetuoso para o
Dia das Mães. Tipo esporte com
alça gradúável, em três modelos
à sua escolha. Nas seguintes co-
res: preto, café, marinho, castor.

\m$tí!£í ! 'íl

Pi.i-' 

¦- - r y'\slk

^——*£r.%i_~Z>''^

Ee'oii©miiee Ci*# 10

FRASQUEIRA

De Cr$ 95,

Para você ter sempre à mão, os
objetos de uso pessoal. Em ma-
terial plástico, imitando couro.
Leve, prática, moderna. Nas co-
res: amêndoa, carvalho e preta.
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12 de Maio
DOMINGO PRÓXIMO

Dia das \

Super Ofertas
Compre Agora e Economize!

,_... yfedÉt~&y}-*?.r. ¦¦ ¦¦¦: rr*s)MiM ^~_^-S-

Sfc<x ^ir^T^^wiki

lÊmlÊÈÊÊÊÊkÊÊÊÈ Mr *

ÉrliffillKI Êr-^X M

1 4 0114» UM AO i-ríj» %9^£

CARDIGAN EM DKALON

De CrS OO. <5T
Modelo clássico, de abotoamento
frontal inteiriço. Malha ideal pa-
ra a estação: aconchegante e ao
mesmo temrjo leve. Branco, ver-
de. preto e bege. Tams.: 42/50.

Ec© no ni i ze il- r$ jl -*r ^

SOMBRINHA ESTAMPADA

De CrS 57 45,
Modelo em nylon, oferecendo a
você leveza e grande durabilida-
de. Haste inteiriça, copa estam-
pada, vários e lindos desenhos.
Elegante cabo todo em couro.

Economize Cr#
SUÉTER ORLON MISTO CASHEMIR

Indispensável no seu guarda-
roupa de inverno. Clássico,
mangas longas, não deforma
no lavar e usar. Bege, mari-
nho, branco e outras ?Tams.:
42/50.

Economize Cr$
CALÇA CLÁSSICA MALHA DE LÃ

Corte reto, muito atual, de
ajuste perfeito no seu corpo.
Malha de lã, macia, que não
perde a fôrma. Uma infinida-
de de cores. Tams.: 42/50.

IO S * I<>oimmi-í~m* CrS 32.
CONJUNTO DKALON

De Cr? !."»?>, M.J* 9
Suétcr mangas curtas e cardlgau
clássico. Enfeite <le trancas. Vá-
rias cores. Tams.: 42/50.

CALÇA POLIÉSTER

Preço Baixo ó Sears! • • •

I
Malha canelada, corte reto de
cainiento impecável. Cores: pre-
ta, beiíc c lilás. Tams.: 40/46.

Preseriíé i»«--rf«~No!
CAMISA EM TERGAL

«5 Preço Baixo é Sears! *-P •

Gracioso enfeite de brim na go-
Ia e punhos. Tndcformável. A*/ul
e vermelha. Tams.: 38/46.

CALÇA JEANS

Preco Baixo e Sears! mmm
Em brim modelo p esp òn tado
com gracioso detalhe como cn-
feite. Em azul. Tams.: 40/46.

22* J -<m
tv d$ Mim y!^m^LjÀ^-^-

/BI Am & f (/nnTfVXrtâ' ^ ±Jk

ryy^yfmS^ÊBF^liüí^:' ' 
Íid^m"1"
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Economize Crf jkt^jp*
APARELHO DE JANTAR 42 PEÇAS

-•¦ -_i_u í?^ •• ¦'•'_7 c<<_á_________?*rtt^_L^?^i____ < ^ v-Ç-Jy'y^ "^í^.-^-B^ ¦- ¦^'-y^^j^^^r^y$ j^."!***^'^^

^==4=25^ ÍS*^^^***^ De Cr

^^_______. *4v_-W^ ¦

^^w '¦'> ^.OSv*:-:;*'.-'" 
_^^Brs'':'-^*~yy''' ¦'-.-¦ _____W_^y

y^^y.. .-.-•• J-' \__ú__wk^my
i~^'* ' i 'ri 

^jjj_WB_wtfH^^ -

^<_^^ ^Y—

.^^^^_1_^^^______W^__\_w T__\m_y__^ji- W, ^1^^

^^^^^"^ lil O.

46

$379, 333

£coiioiuize Cr# 44r9
RELÓGIO TECHNOS

PARA ELA ^
De Cr$ 209, /á* •*_*•**-* O,
Bonito e durável, caixa em aço
inoxidável e pulseira de courflan.
Linhas esportivas, cordu manual.

-____Ü^*1^^^ ^^

Economize Of> 2(**»
RELÓGIO BULER

PARA ELA 1*0-0

De Cr$ 159, JLOO9
Modelo esportivo, em acrílico, pul*
seira da mesma cor do mostrador
digital. Manual, procedência suiça.

Economize Crf 4.49
RELÓGIO SEIKO

PARA ELA »ft «r ~

De Cr$ 399, OOO»;
Modelo de linhas muito bonitas, to-
ial mente fabricado em aço inoxidá-
vel. Antiningnétíco, corda manual.

rt AJ-___^**~Y\

Economize <># 100,
RELÓGIO SEIKO

PARA ELA M 
<iC|

DeCr$5 995 -"Jt^Jrtl.^*^

Automático, com calendário. Cai-
xa e pulseira em aço inoxidável.
Auli-magnético c á prova íTágua.

I
Porcelana finíssima, translúcida. Peças
anatômicas, de esmerado acabamento, com
decalques de flores de pessegueiro. Com-
pleto para 12 pessoas, cores: azul e rosa.

Economize Críf ^tOj
PORTA PIREX
De CrS2 25**

Prata 90, galeria estilo in
glês. Presente de muito
bom gosto, útil e decora-
tivo. Com tampa trabalha-
da, acompanha pirex.

Economize Cr$ w^
VASO DE CRISTAL

De Cr$ 2*99**

233,
Importado.Belíssimo obje-
to decorativo, com lapida-
ções variadas, e brilho in-
comparável. Sugestão ideal
para presente.

Economize Cr$ _¦ ?»?
JOQO DE XÍCARAS

De Cr$ 79?

66
6 xícaras em formato ci-
lindrico, para cafezinho.
Cores modernas e decora-
ções variadas. Caixa ori-
gínal para presente.

/8k
í_\ f_\

x££0^^^£_^S^__z^

Economize €r$ <£i_9$
BOMBONIÈRE
De Cr$ 89,

66,
Em cristal alemão, brilho
permanente e lapidações
variadas. Muito útil, com
efeitos decorativos. Suge-
t5o para preserve. /
»¦*—¦————¦» ii ———mm^^

/'^^^MHK^> ^_\

mm
^^H ri \W*

SuperC
Compre Agor I (

Com o seu carta <
diga apenas "Deixe

_-*7^^"__«£_^*fel§___^__^.á_r

Economize CrJ-f I
22,

BANDEJA
COLONIAL ,
De Cr$ 90,

77.
Presente que reúne he M
leza e utilidade. Eu o
aço inox, acabamento sa
esmerado de brilho pef to
manente. Gravação ci li<
alto relevo. C:

Economize Cr$
7»

FORMA PARA
PUDIM

De Cr$ 32,

<

25
Funciona em banho ma*
ria, fazendo um pudim
rápido e de cozimento
por igual. Em alumi-
nio polido, e alças em
baquelita, que isolam
o calor.

v

^(^Cj^±UÈ_\\_Èk_
^•¦^L 

t|T —'íff:_____àw

t

CONJUNTO Dl *-
6 POTES

Preço Baixo é Seare! •**

20,
Tampa dc vedação t( M*1
tal, ideal para consei ,lia
\as,. salgados ou teu P&*
péros. Não lat.cn, nã C1d
risca,Sião greta. I-)* tR"
ótirna qualidade, Fáoi -uec
de. limpar, £*<••
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Ofertas
e Economize!

ii. de Crédito Sears
)te em minlia conta"

$

be
Kn
n te

cr-¦

Economize Cr$
169

CAFETEIRA
AUTOMÁTICA

De Cr$ 709

Muito prática, dispensa
O condor,e o cafezinho
sai mais rápido e gotí-
toso. Em alumínio po-
lido, fácil de limpar.
Capacidade; 1/2 litros.

WW § u

%

Economize i>#
«,

LEITEIRA
ASTRA

De Cr$ 27,

19.

Eeonomize €r$
JOGO DE 4 TRAVESSAS

DeCr$ m\m./£>*_¥ y

^»—__^ l

De ótima qualidade, em aço inox, de fácil
limpeza e polimento permanente. Bordas
debruadas para sua segurança. Apresenta-
se em 4 tamanhos, à sua escolha: 20, 25,
30, 35 cm.

-n

Economize Cr^JL^ç
JOGO DE XÍCARAS

De Cr$ 49j 37
6 xícaras em porcelana lisa, de finíssimo acabamento,
com base e pires em aço inox. De fácil conservação,
mantém sempre o brilho e a beleza. Acondicionadas
em embalagem litografada para presente.

ESPREMEDOR DE
FRUTAS

I ARNO
12 3-15 «U {

LIQÜIDIFICADOR ARNO SUPER LUXO

Refratária, pode ser lc-
vada diretamente ao fo-
go. Cabo de baquelita,
que isola o calor. Bo-
«ita caixa litografada,
ideal para presente.

y% ACENDEDOR
MAGICLICK

ir6| Preço Baixo é Sears!

49,
, \( {Muito prático e extre-
1Bei mamente econômico,
je,r não requer fio, eletri-
nã cidade ou pilha. Dtt«
Durabilidade secular. Não

r£Ci:iiecc6sHa ecr recarre»
gado.

áUMMÈ

______/ Wm'

mWJm m

Preço Baixo é Sears!

189,
Motor possante e resisten-*
te, extrai completamente
o suco da laranja e do
limão. Jarro com alça. Co-
res contrastantes.

Ótima sugestão para presente. Muito
luxuoso, copo plástico inquebrável
graduado. Regulagem de velocidade
para cada receita, maior liquefação
dos alimentos. Muito prático e fácil
de limpar.

Preço Baixo
é Sears!

FERRO
AUTOMÁTICO

Preço Baixo é Sears!

99
Leve, de rápido aqueci-
mento, com temperatura
regulável para cada tipo de
tecido. Acabamento esme-
rado, brilho permanente.

^í_H_^ã^

BATEDEIRA ARNO PORTÁTIL

Leve e prática, é o complemento in-
dispensável em uma cozinha mo-
derna. Motor .possante, de grande
durabilidade, com velocidade regu-
lável de acordo com a mistura, seja
ela leve ou pesada.

Preço Baixo
é Sears!

189
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MÁQUINA DE TRICÔ
E CROCHE

ELGIN BROTHER
MOD «OO
mensais iguais

l^O,
É tão avançada que você vai achar
uma diversão fazer tricô e crochê.
Imagine um desenho, perfure um
papel no visor da máquina, movi-
mente o carro e pronto. Você aca-
bou de criar um ponto exclusivo.

^^3w^^^^^^_^fe^^^^^^^^^^^^^_M^à
^/^ ^B^^^X^X?^^;^»^ '/. /^j^_^^^^*w^^^^^^^sl_^_i=5||^r £áh_W__W

>\ -*\_____Rk_ ^^•^T«íVii_i d '././í_r_K^yxíí/íí>>yíyyyyy//f/ ""^"^^ c^5^y C____E__r

MÁQUINA DE TRICÔ
E CROCHÊ

ELGIN BROTHER
MOD. 507

mensais iguais

137 9
Automaticamente faz tricô, crochê,
surêdo, jacquard e todas as combina
ções que você quiser. Tem um segun-
do carro com o qual você faz lindos
rendados.

mensais iguais

ASPIRADOR ARNO JR. PORTÁTIL
Levíssimo, prático, dotado
de perfeita sucção, com cin-
ta tiracolo, facilita ainda ^_
mais a limpeza de todas as ^J* ^•r *J
dependências da casa.

*£*>

LI
Il _«^___ cP-^vS ^^V
'¦" _F ^-— m JT—¦*

(Vv» "'^N

ENCERADEIRA NOVA ARNO
Esmaltada, com uma escova
de 24cm de diâmetro, abran-
ge maior área com rapidez
e eficiência. Motor silencio-
so, garantia de 1 ano.

mensais iguais

27

MÁQUINA DE COSTURA ELGIN GENIUS
»_:__. ¦»¦* Õ /-¦_. •mfft/.in-A ¦»-__-_*-_.-_ _^  -. •-*Você nao precisa nem encostar no tecido. Basta girar o botão dopainel e a Genius faz tudo: acabamentos, caseia. chuleia pre^abotão Seu automatismo executa bordados em zig-zag Sem nfecêsl-dade de colocar discos, e qualquer tipo de serviço sem a. nor-ma,s interrupções. Ij.e sua imaginação, o resto deixe com a~ EígiuLrenius. J_.ni 2 modelos de móveis a sua escolha.

ESCRIVANINHA
mensais iguais

GABINETE
mensais iguais123I I03,
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OlljJtíI V<lt5I ucto
Compre Agora e Economize

-¦•/ -ÍXi v *5? f ¦"*•**• vf -lii* rft<*i

Com o seu cartão f||

de Crédito Sears

hasta dizer:
-Debite em minha eonta" [

1 ^w^^twl^^^^^^^fe^
.—^_ -- ':'Ã*sw*5^í£^.,^***.«kW****-. ¦<':?:víí(S*st.-:- ^V: */^lJlr^'^*m 14*-W'

Economize ate Crff «•

TOALHA DE ROSTO ESTAMPADA

De CrS

Com bonito desenho jacquard forman-

do quadrados. Felpuda, double-iace,

fino acabamento em debrum. Verde,

azul e laranja. Tam. 50 x 70 em.

BANHO - tam. 65 x 11

De CrS 14,

Economize Ci?S *m&*

BALANÇA DE BANHEIRO
SEARS

De CrS flfl.

Base antiferruginosa e piso de
vinil que não desliza. Visor
aumentado facilita a leitura.
Capacidade: 130 kg.

Economize «<«'k <**$ •-***}

MANTA SPECIAL
SOLTEIRO

De CrS 11O, íii__fâ>'

Fibfa acrílica laxáveL muito
aeoncbegaínte. Padrónagem xa-
drez, acabamento com franjas.
Tum. 1,50 x 2,00 m.

CASAL - 1.80 x 220 cm. ------
De CrS I í?>- **¦

' ¦'' W

Preço, Baixo
é Sears!

Of ima sugestão para presente S

CAIXA COM 3 PANOS DE COPA

Em algodão felpudo, super ab-

sorvente. Double-face, decora-

tivo, estampados com lindoê

desenhos. Fina embalagem.

^^¦rffyyyyy^M^^^" ,\ *^ **#;&_&,¦-% \_- ffl

WÊÊÉm*

:. %mm$&:  '

Economize aió €r$'Jt/"^
COLCHA TIPO
AMERICANO

De CrS 40? TI ^^^

Muito decorativa, toda de algo-
dão em relevo.Cores modernas.

~"~'—-. '' '*f'-**'": 'S s: '<í :' ^ ,-'';''

m dão em relevo.Cores
Và Tam. 1,40x3,90 m.

CASAL - 180 x 220 em. ^ 4>
De Cr$ <>ÍK l^^-i

Economize €r^ #•
GUARNIÇÃO DE MESA

Padrónagem moderna.desenhos J)e CrS J*.«|9

de muito bom gosto. 1 guar-

danapos. Algodão <pie não cjv-

e.olbe. líam. 1,10 x 1,40 m.
^^^ 1
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Sem Entrada
e Com As Facilidades
do Crédi-Sears Total

MÁQUINA DE LAVAR PLENOMÁTICA

mensais iguais 97,
O melhor presente que se pode oferecer no
Dia das Mães, roupa limpa e quase seca, em
poucos minutos, durante o ano inteiro. O uni-
co esforço a fazer, é colocar a roupa e girar
o botão. O resto processa-se automaticamente,
por agitação e centrifugação. Controles aper-
feiçoados comandam todas as operações, coni
a ausência total de vibrações e ruídos de fim-
cionamento.

REFRIGERADOR BRASTEMP
10 PÉS LUXO

mensais iguais 100
Amplo congelador com aberturas laterais, /
permite a circulação interna do ar, refri- ^
gerando mais rápido. Gabinete porcelani-
zado, termostato com 9 graduações, portamagnética inteiramente aproveitável.

FOGÃO BRASTEMP PRÍNCIPE

\" « 
' "se aÉra'"

ai Ms

• • 0 "• 9

mensais iguais 59
Um autêntico campeão de funcionalidade,
economia e beleza. Com forno super di-
mensionado, 4 queimadores de alto rendi-
mento, visor para acompanhar o processo
de cozimento dos assados. Em cores mo-
dernas e decorativas.

k^*

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA SEARS

Uma forte razão para
você comprar na Sears:
nós servimos ao que
vendemos.

Oficinas próprias com cquipaincn-
to especializado,
Técnicos próprios diplomados e

treinados nas fábricas'.
Freta de veículos para prontoàíendi.i.cii.o.
Completo sortimento de peçasaprovadas.

CONTRATO
DE MANUTENÇÃO

Aquele a mais que a Sears faz!
Peças c mãode- obra: está lado incluído!

O Contrato de Manutenção
Sears, adquirido para o sea
aparelho Sears, representa
tranqüilidade total.

Renovável ao ano após anoj dc acordo cora a
sna conve niência.
Número ilimitado de chamadas técnicas^
sera pagamento de "extras"

^————
é____m___________________w— \\\\\\\\\\\\\\\_______________\__\\\\\\______________________________________\ ^^

^^/t^JK_W^Ê__Vâ_W__uíS__^^W
__S BlJl _l't __l'^__l'É

K*-tf _ft'fl ____K'fl| __fc>tf I

¦ B_iS SÍBhs

Para Assistência Técnica
ou Contrato de Manutenção,

Informe-se pelo telefene, discando:

246-4161

w^&^ ^kg

1

fe

Atendimento Técnico No Mesmo Dia,
Ou Mais Tardar Em 24 h.
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TROQUE AGORA
DOMINGO PRÓXIMO

Dia das
O SEU TV USADO POR
UM NOVÍSSIMO PHILCO

PHILCO TELEPORTÁTIL 12"
TELA. 31 cm

mensais iguais 79 f
Totalmente transistorizado.
Imagem nítida, mesmo com oscilações de vol-
tagem.
Som instantâneo, dispensa o aquecimento pré-
vio.
Gabinete em polestireno de alto impacto.
Alça embutida, fácil de transportar.
Funciona em 110, 220 e 12 volts.

B__________EM ^/ ^—' *^\ -<• V3h I I I ii MilHBiü:I %s~%^ rr>- ^ vii i mI

i

^5 ^^^^^^^^_^HBBB..._^^^_3^i WWW

PHILCO - MODELO DE MESA

Totalmente transistorizado.
Econômico, consome apenas 75 watts.
Tela retangular, nitidez permanente.
Luxuoso gabinete em nogueira.
Funciona em 110/127 volts.

TELA 61 cm (24")

mensais iguais

98

PHILCO - MODELO DE MESA - TELA 61 cm (24")
Totalmente transistorizado. # .
Controles lineares deslizantes, suavi- mensais iguais
dade de manejo.
Gabinete em jacarandá ou pau-ferro.
Funciona em 110 /127 volts.

122

1 »

*t£Z ¦ --—_».
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ASSISTÊNCIA
TKCWCA SEARS

Uma forte razão para
você comprar na Sears:
nós servimos ao que
vendemos.

Oficinas próprias com equipamen-
to especializado.
Técnicos próprios diplomados c
treinados nas fábricas.
Froia de veículos para pronto
atendimento.
Completo sortimento de peçaG

aprovadas.

\\

CONTRATO
DE MANUTENÇÃO

Aquele'a mais quo a Sears fax!

Peças e míode- obra: esta tudo incluído!

O Contrato de Manutenção
Sears, adquirido para o sett
aparelho Sears, representa
tranqüilidade total.

Renovável ao ano após ano, de acordo com a

sua conve niência.

Numero ilimitado íe chamada» técnicas,

sem pagamento de tnitn

I IR* y» k s^

Para Assistência Técnica
ou Contrato de Manutenção,

Informe-se pelo telefene, discando:
246-4161

l JEft jt___\ J

Atendimento Técnico No Mesmo Dia,

Ou Mais Tardar Em 24 h.
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Cears| Super Ofertas
Compre Agora e Economize!

^jjfegf
25 ANOS CAft. VEZ MELHOR

t

Com o seu cartão de Crédito Sears
diga apenas: "Debite em mintoi conta

DEPILADOR
LADYSHAVE

Preço Baixo ê Sears!

149.
DepHa suavemente, sem
cansar irritações na pele.
Muito prático e atraente,
vem acondicionado era lu-
xuoso eatojo, ideal para
presente. Funciona em 110
e 220 V.

SECADOR
SPAM-JET

Preço Baixo é Seara!

149,
Construído em alumínio re-
forçado, corpo totalmente
cromado. Suporte em piás-
tico e base de borracha.
Portátil, fácil de usar e
transportar. Ar quente e
frio.

Economize Cr$ ^_w'::4mÊ,

PERUCA CAMELOT

De Cr$ 12ÍK

97,
Moda sempre atual. Em fio
Kanekalon, de' ondulado
permanente. Tela ventilada,
de muita durabilidade. Di-
versas nuances.

**¦ ______*__. 
** 
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CALOÍCICLE

Preço Baixo é Sears!

55©,
Para ginástica em casa, a

qualquer hora do dia ou
da noite. Construído em
resistente armação tubular,
anti-ferruginoso, com re-
forço, eelini e guidão re-

guláveis.

22Economize Cr$
PERUCA COQUINHO LISA

Cconomize Cr$
PERUCA JANE FONDA

22

De Cr$ OcF^ 37f 1271
Kanekalon, com costuras em tela, que nao
deforma nem solta os fios. Dispensa se-
cador e cabeleireiro. Várias tonalidades.

De Cr$
149,

Modelo jovem e sofisticado, em fio Kane-
kalon de ondulado permanente. Apresen-
tação em várias tonalidades à sua escolha.

SE A COMPRA NAO AGRADAR, NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS,

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO 1>E"VOLTA! Af%Af\

BOTAFOGO - Praia de Botafogo, 400 - Tel. 246-4040Sears
i


