
Tempo: bom com ncbulo-
«idade. Inst-bilidnde • lar-
de. Visibilidade: boa. Ven-
tou do quadranle Norle,
fracos. Tomp,: estivei.
Mix.: 36.2 (Santa-Crus).
Min,: 21.5 (Alto da Boa
Vista). (Oet. l.° pág. do
Caderno de Classificados)

S. A. JORNAL 00 BRASIt, Av,
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede
Interna: 264-4422 - End. Te-
legráfico: JORBRASIl - Telex
númoros 601, 674 e 678.
Sucursais: São Paulo — Av.
São luis, 170, loia 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 24-5863.
B. Horizonte — Av. Afon-
so Pena, 1 500, 7.° and.
Tels.: 22-5769, 26-4034
c 26-4038. Niterói - Av.
Amaral Peixoto, 207, salas
705/713 — Ed. Alberto Sabin

Tels.: 722-1730, 722-2030
• 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, São Luís, TeresinB,
Fortaleza, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-
tórla, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wash-
ington, Nova Iorque, Paris,
Londres, Roma e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara • Estado do Rio:
Dias úteis .... Cr$ 1,00
Domingos Cr$ 1,50
Sio Paulo
Dias úteis
Domingos Cf$
ES, SC, PR, RS, GO, DF, Al,
SE, BA, RN, MT, PB < PE:
Dias úteis .... Cr$ 1,50
Domingos  Cr$ 2,50
CE:
Dias úlcis  Cr$
Domingos  Cr$
MA, AM, PA, AC, PI e Terri
tórios:
Dias úteis .... CrS
Domingos CrS
ASSINATURAS - Via Terres-
tre em todo o território na-
cional:
Semestre  Cr$ 180,00
Trimestre Cr$ 90,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
Semesire  Cr$ 400,00
Trimestre  CrS 200,00
Domiciliar — Somente no Es-
tado da Guanabara:
Semestre  Cr$ 200,00

—T.tmeslüL____^- • • C'$ '00.0o
EXTERIOR (viã"ã5reii)t~àn_éri
c» Central, América do Nor
te, Portugal • Espanha:
3 meses  USS 113.00
6 meses  US$ 225.00
América do Sul:
3 meses  USS
6 meses  US$

Minas Gerais:
Cr$ 1,50

2,00

2,00
2,50

2,50
3,00

50.00
100.00

ACHADOS E
PERDIDOS
EXTRAVIOU.SE carteira do CREA

n9 69.666 pertencente a Morris
Chonchol Klein, tel. 237-Ü631.
Gr;-í;{ic-.-5e-

EXTRAVIOU-SE carteira registro
MEC F2601 GB. Marilda Win-
klcr. Tel: 287.0383.

FOI PERDIDA no Maracanã a c.r-
teira do CREA 153-D 16a. Rc
gião pertencente a Rita Fachi-
ne.

ÍIVRO EXTRAVIADO - Perdeu-
se o livro registro de utilização
de documentos fiscais e termos
d* ocorrência n9 1 da Firma
Eletro Mecânica Iproma Itds.
Rua Cardoso Quintão, 617-B.
A Gerência.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ARRUMADEIRÃ OU COPEIRA -
Pago muito bom, folíia sema-
nal. R. Professor Eurico Rabelo,
201 — Maracanõzinho.

ATENÇÃO EMPREGADA - Pre-
ciso pago bem folga semanal.
R, Professr Eurico Rabelo, 201
— Maracanázinho.

AGENCIA MAXIMUS -
Dispõe de domésticas
selecionadas c/ do-
cumentos e referências.
Tel. 26 4-0935,
264-0808. Atendo ho-
je-  
A BABY-SITTER agência especia-

lizada em servir casa dc fino
trato. Ofereço moças de ótl-
ma aparência falando idiomas
habitas cm cuidar de crianças.
Temos de imediato c/ refs.
comprovadas ai detetive par.
ticulor. Babás, cozinheiras de
todas as categorias, copeira3
(osl a francesa, arrumadeira
enfermeiras e motoristas. Da*
mos garantia de 1 ano c
subst imediata. Atendimento
c/ Dna. Enid. Tel. 237-6620.

A. COZINHEIRA - Forno fogão
com referências de cast de Ira.
tamento pago 700,00 só cosi-
nha. Av. Copicab.ni,583/806."a"8ABA* 

PARA BEBE - Preciso
uma com noções dt enferma*
gem, referências • cart. íaúHe
Ord. 800,00 — Av. Copacabana,
563/806. 

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Além de empregadas dom»*:-
ticas • babás, oferece infer-
nieíras • acompanhantes para
pessoas idosas e enfermas —
Tais.: 255-3688 e 256-»26.

AQUSLA BABA' - Com
amor de mãe está na
UNIÃO ADVENTISTA
— Todas com referên-
cias e cart. *. a ú d e .
256-9526, 255-3688.
A. BABA (JOVEM) - Precisa-se

de 5 moças de fino trato t es-
colaridade p/edificio em con-
domínios. Pode trabalhar c/fi-
lhos. ótimo salário, férias, re-
gistro em carteira (INPS). Trazer
documentos, 2 fotos 3x4. Av.
Presidente Vargas, 590, sobre-
loja 07 e 0B, diariamente, e do*
mingos até 1 ali, Dra. Usa. Não
aceitamos agência. 

ADMINISTRADORA FÁTIMA -
Oferece às clientes da GB do-
mestiças- com doe. e ref. Taxa
mínima. 222-7587.

ASSOCIAÇÃO ESTRELA DAIVA
— Oferece ótima, coz. arrum.
babá c/ doe. c refs. Tel.
232-4039.

AQUELA EMPREGADA
— Competente, respon-
sável e amiga encon-
tra-se na UNIÃO AD-
VENTISTA - Babás, co-
zinheiras, copeiras, etc.
Todas com referências
de casa de tratamento.
256-9526, 255-3688.
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Em frente à nova catedral, na.
Avenida Chile, cerca de 25 mil
pessoas se reuniram ontem para
receber a bênção dada pelo Car-
deal Eugênio Sales com a reli-
quia do mártir São Sebastião,
padroeiro, da cidade, ontem, dia
da sua festa. Vinham da procis-
são de meia hora que acompa-
nhou a imagem do santo, saindo
da igreja de N. S." do Rosário,
sobre um carro da Polícia Mili-
tar. Lá estavam presentes, além

. do Cardeal, o Governador Cha-
gas Freitas e o presidente da As-

3mbléia_JLegislativa, Deputado
Levi NevelTo Governador fez ivrnr
pedido fora da programação a
D. Eugênio Sales: que a imagem
histórica, guardada com ciumen-
to zelo pelos frades capuchinhos
da Rua Haddock Lobo, entras-
se pela primeira vez na cate-
dral. Foi atendido. (Página 12)

Terror mata militares e
Peron convoca Ministério

O Presidente Juan Pcron
reuniu ontem seu Gabinete cm
caráter de urgência para exa-
minar á situação criada pelo
ataque de 70 guerrilheiros do
Exército Revolucionário do Po-
vo (ERP) contra uma unidade
militar sediada eni Azul,
quilômetros de Buenos Aires.
Na luta morreu o Comandante
da Cavalaria Blindada, sua mu-
lher, um soldado c dois dos ata-
cantes.

Os guerrilheiros trajavam

uniforme do Exercito, c o com-
bate começou aos 40 minutos de
ontem, terminando às sete da
manhã. Um comunicado oficial
esclareceu que a mulher do Co-
roncl Camilo Gay, Hilda Cas-
saux dc Gay, fora capturada
como refém e em seguida assas-

~s_nada~~na-^presença dos filhos.
Não se sabe do destino do

Comandante do Regimento de
Artilharia, Tenente - Coronel
Jorge Roberto Ibarzabal, tam-
bém levado como refém. O
Exército c a Polícia montaram

uma vasta operação de contro-
lc das estradas, bloqueando to-
das as vias de acesso a Buenos
Aires.

Os guerrilheiros do ERP
fugiram cm quatro carros e
dois caminhões, pela rodovia
que liga Azul a Rosário. As au-
toridades solicitaram à impren-
sa que divulgue apenas infor-
mações oficiais, a fim dc não
alarmar a população, e deixe
claro que a operação dos guer-
rilheiros fracassou. (Página 2)

Central termina Ilha Solteira Guarda-vidas Escassez de

ponte em Japeri
tráfego é normal

A ponte provisória sobre o rio São
Perlro, em Japeri, ficou pronta na ma-
nhã de ontem, e a partir de hoje o
tráfego da Central do Brasil, inclusive
dos noturnos Vera Cruz (Belo Horizon-
te) p. Santa Cruz • (São Paulo), estará
normalizado. O diurno paulista (DP-1)
volta de Barão de Mauá para Pedro II
e cessa a baldeação em Japeri.

Os operários que trabalharam 11
dias ininterruptos na construção da pon-
te provisória assentaram os últimos dor-
mentes e os trilhos no inicio da manhã
de ontem e às 11 horas fazia-se o pri-
meiro teste: duas locomotivas pesando
cada uma Í80 toneladas passaram sobre
a ponte sem que houvesse abalo. (Pág.4)

Mediei inaugura
hoje dique

inicia seguiida
fase este mès

A segunda etapa do enchimen-
to do reservatório de Ilha Solteira
— um volume dágua que corres-
ponde a seis vezes o da Baia de
Guanabara — começará até o final
deste mês. Atingida a cota de 329
metros, o lago, com seus 21 bilhões
de metros cúbicos, permitirá à
Usina gerar 3 milhões e 200 mil
quilowatts.

Com a conclusão da primeira
fase de formação do reservatório, o
13*? grupo gerador de Jupiá, que com
Ilha Solteira forma o complexo hi-
drelétrico de Urubupungá, entrará
em operação no próximo mês. A
inauguração de Ilha Solteira trouxe
o receio de desemprego aos 7 800
operários da região. (Página 3)

agora precisa
ter o ginasial

O Salvamar tem um quadro
insuficiente de 300 homens para
proteger os banhistas nis praias
cariocas e encontra dificuldades de
aumentá-lo devido à exigência de
curso ginasial aos candidatos, so-
gundo o inspetor Ossival do Ama-
ral. Para 70 vagas, em concurso
realizado no final do ano passado,
foram aproveitados só 59 homens.

Do Leme ao Leblon, trabalham
78 guarda-vidas e três lanchas,
enquanto os 18 quilômetros de
praias da Barra da Tijuca ao Pon-
tal de Semambetiba, onde o mar é
é mais perigoso e os banhistas em
geral menos experientes, dispõem
de 35 guarda-vidas — quando se-
riam necessários 120. (Página 121

seco no Caju

Chineses vencem
Saigon e ocupam

mão-de-obra
atrai técnico

A imigração de técnicos euro-
peus para o Brasil, invertendo a
clássica situação de evasão de cê-
rebros, c a transferência de pes-
soai qualificado do setor público
para as empresas privadas definem
o quadro de escassez de mão-de-
obra especializada no pais, forçando
a alta de salários.

O.s niveis ascendentes de remu-
neração ameaçam reduzir as mar-
gens'de lucros das empresas, afe-
tando as metas de crescimento sem
inflação. Para o economista Edmar
Lisboa Bachá, da Universidade de
Brasilia, só uma atuação maior das
empresas estatais poderá compati-
bilizar esses efeitos salariais com
o desenvolvimento. (Página 3)

força de
Paracel

Em cerimônia que começará às 9 ho-
ras de hoje, no Caju, o Presidente Mé-
dici vai inaugurar o dique seco xfi 2 da
Ishikawajima do Brasil (Ishibrás), o
terceiro do mundo em tamanho. Caberá
ao Ministro dos Transportes, Sr. Mário
Andreazza, dar explicações técnicas so-
bre o empreendimento.

Além da inauguração do dique, o
Presidente da República acionará o co-
mando de soldagem de blocos do navio
Docepolo, dando inicio simbólico à sua
construção. Depois, o Cardeal-Arceblspo
do Rio de Janeiro, D. Eugênio Sales, da-
rá a bênção ao dique e aos navios. Em
seguida, Da. Cila Médlci e Da. Liliane
Andreazza batizarão os navios Frota-
sirius e Frotavega. (Página 14)

Uma força anfíbia chinesa
dc 500 homens completou on-
tem a ocupação do arquipélago
de Paracel, no mar da China
meridional, vencendo as últi-
mas defesas sul-vietnamitas
nas ilhas de Pattle, Money e Ro-

bert. A batalha pela posse das

ilhas — ao que parece ricas cm

petróleo em sua plataforma
submarina — durou apenas
dois dias.

Caça s-bombardeiros Mig

apoiaram o desembarque chi-
nês, metralhando c lançando

mísseis sobre as posições sul-

vietnamitas. O combate durou

20 minutos e, de acordo com
fontes de Saigon, os soldados

que sobreviveram ao ataque fo-

ram aprisionados. As unidades
navais do Vietnã do Sul que se
encontravam na área recebe-
ram ordens de rumar para o

porto de Da Nang, onde serão
, submetidas a reparos. Ura des-

tróier está seriamente avariado,
após ser atingido por um mis-
sil mar-mar disparado de um
navio de guerra chinês.

O Presidente sul-vietnami-
ta, Nguyen van Thieu, cancelou
uma viagem que faria pelo in-
terior do país para acompanhar
de Saigon a luta nas ilhas. O
Governo sul-vietnamita pensa,
agora, lançar-se à ofensiva di-

plomáüca através das Nações
Unidas, reunindo inclusive o
Conselho dc Segurança para
discutir "a situação dc emer-

gência criada pela agressão da
China Comunista." A China Po-

pular, o Vietnã do Sul e Formo-
sa reclamam a posse do arqui-

pélago de Paracel. (Página 8)

Carne uruguaia
congelada só dá
para seis dias

Os supermercados do Rio
receberão ainda no início desta
semana as 3 250 toneladas de
carne uruguaia congelada que
estão sendo transportadas pelo
n-a v io-frigorífico Lóide-Bagé
com chegada prevista para hoje
ou amanhã.

Como o consumo da cidade
está avaliado em 500 toneladas
diárias, a partida dará para
aproximadamente seis dias. A
segunda viagem do Lóide-Bagé
ao Uruguai, para transportar
mais 3 250 toneladas, durará
mais de uma semana. Ontem os
supermercados que abriram in-
formaram que o fornecimento
de carne pelos frigoríficos foi
nulo. Os frigoríficos, por sua
vez, dizem que os pecuaristas
não entregam o boi. (Pág. 14)

Gama Filho
abre concurso
no Maracanã

O maior vestibular isolado do Rio, o
da Universidade Gama Filho, começa
hoje, às 8h, com as provas dc Português
e Línguas; que serão feitas no Maracanã
por (5 010 estudantes, candidatos às 1 300
vagas oferecidas 'por 12 cursos. O con-
curso terminará terça-feira e nesse mes-
mo dia ou na quarta-feira será anun-
ciada a lista dos classificados.

A Sociedade Universitária de Ensino
Superior e Cultura (SUESC) encerrará
amanhã as Inscrições para o seu exa-
me, destinado a selecionar alunos para
os cursos de Direito, Administração, Cièn-
cias Contábeis e Ciências Atuariais. Di-
versas escolas do Bio e do Estado do
Rio ainda recebem inscrições para
vestibulares em fevereiro. (Página 11)

>a

Kissinger
conclui visita
ao O. Médio

O Secretário de Estado norte-amerl-
cano, Henry Kissinger, retornou ontem
a Washington depois de transmitir aos
dirigentes israelenses os resultados da
entrevista que horas antes havia man-
tido com o Presidente da Siria, Hafez
Assad, a respeito de um acordo para a
separação das tropas nas colinas de
Golan.

Interrogado no Aeroporto de Lod se
Assad entregara a lista com os nomes
dos israelenses aprisionados durante a
guerra de outubro. Henry Kissinger se
negou a responder. Entretanto, um fun-
cionário norte-americano afirmou que o
Presidente da Síria havia moderado sua
decisão original de não fornecer a
lista exigida por Israel. (Página 8)

Japão teme que
franco gere
caos ao oscilar

Autoridades japonesas manifestaram
ontem, extra-oflcialmente, insatisfação
pela atitude francesa de deixar flutuar;
livremente o franco nos mercados mo-
netários. O Japão teme que a medida
possa levar a maiores "confusões" no
sistema mundial de troca de divisas.

Até a adoção da medida, o franco
estava ligado às unidades monetárias da
Alemanha Ocidental, Dinamarca e Bél-
gica por um acordo que permite aos Ban-
cos Centrais apoiarem suas moedas quan-
do os niveis de flutuação entre si ultra-

passem 2,25% da paridade fixada. A Co-
missão Executiva do Mercado Comum
Europeu convocou reunião de emergência
para discutir a decisão francesa. (Pág. 15)

A DIARISTA - Tomo: vaga p/
você, trago uma «.ativa e qa-
nhe limpo 30 por dia. Av. Co-
p»,'. 1085/20- o*! 540/20 M>. _

Ã. ARRUMADÉIRÃ"7iÕV£M) -
Precisa-se d. 5 moças de fino
trato e escolar Idade p/edf icio
em condomínio. Pode trabalhar
c/fllho;. Olimo salário, férias,
registro carteira (INPS). Adiíiii-
sao imediata. Trazer documen-
tos, 2 folos 3x4. Av. Pres. Va'-
gas, 590, scbreloio 07 c 08.
diariamente, e domingos alé
lfih. Dra. Lisa. Não aceitamos

agências.

A ASSOC. CATÓLICA
CRISTUR - Dirigida p/
assist. sociais oferece
excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa
seleção. Tel. 252-7440.

AGENCIA AlEMA OLGA - Dis-
põe d/ imodiaio coz. cop.
boba cscolhidi&simai por Dt
Oig». 235-1024 e 235-1022. Av.
Cooacabana, 534 ap. 402.

ATENÇÃO senhoras dones do
casa. A missão iodai oferece
ótimas domésticas, c.-inheirss,
de confiança cem documentos
e rcfornncios. Tels: 252-9915
e 252-4431.

« DONAS DE CASA - Envio a
domicilio qualquer bairro, ótí-
mas e credenciados d:mést'cEs.
236-0143, ALZIRA.

AS MISSIONÁRIAS ÉVANGELI-
CAS .- Colaborando cem a
Agência D'Ang.1 ofereço toes
•mprogadas domésticas para
todos os lins. Tel. 255-3229.

* COZINHEIRA - P. Ccpaciba-
na, Prsciso 2 pago 6J0 cada.
Iratar Santa Clara, 115/302.
Me. Dera. „7.

ÀÊÀ¦¦¦vT**

AGENCIA ALEMÃ OL-
GA - 235-1024 -
235-1.022 coz. cop. ba-
bá escolhidissimas por
D. Olga há 14 anos na
sede própria. Av. Co-
pa,534ap. 402.

A BABA' - Pgo. 700;00 c/ boa
aparência p/ 1 criança. Tratar
Av. Copa. 788/304.

A COPEIRA A FRANCESA pglo.
800,00 sondo portugutsa
1.000,00. Peço bo_ aparência.

í___í__L_h___.___-_--__Z_L8Z52£^__
À COZINHEIRA TRIVIAl FINO

pglo. 600,00 folgas semanais
IRATAR Av. Copa. 788/304.

ÃTÍNÇAÒ - Prec. de boas ba-
bás arru. cop. cor. simples è
forno e focjão. Com doe. e rei.
Barata Ribeiro, 364, g. 5. Co
pacabana,

A PRETA VELHA - Tem
para entrega imediala.
Domésticas documenta-
das. Tel. 264-0935 ou
264-0808 das 7 às 18
horas. Atendo hoje.
AGENCIA SEIMAR - Ühi.C".

cr,z, c. p.-arrum. babás, p, I •
do serviço e diaristet, c/ doe.
o ref. R. Catolé, 310 s/511. 1.
285-3627.

ARRUMADEIRA - Precisa-se de |
1 que durma no emprego. Rc-
(erências. R. Dias da Rocha, 25
a_*__.Z___:_Cc|?--?_!ííHi-

BABA' — Competente, ti refs.
para n«nem 6 moses. Pago bem
- Tratar Rua Campos dl Pai,
77/205. Tal.i 228-9465,

BABA' — Precisa-se para fevo-
rsjfu- Fè'ai.do italsno pagn-s;
bem Av. Vieira Souto n° 412
f..r. 301. Exige-se referencias.

BÃBÃ'"-- CrS_700/800 urgente,
c cloclcs. c refs. Av. Copaca-
ban_, 540/1 206. ' (C

COZINHEIRA - C/ muita prali-
ca, preciso p/ todo serviço d:
casal. Dorme emprego. Saber
fer, ter doe. identíd. e refers.
Inútil se apresentar quem não
tiver essas ccndlçôis. Saida 15/
15 dias. CrS 350.C0. Tel. dcm.
em dlfnte após 1'lis -
227-3060.

COZINHEIRA - Trivial variad:

durma fora faça mais alguns

serviços. Trav. Nestor Vtor,

143, Haddock Lobo. Ord. 250.

COZINHEIRA - Precisa-se de
boa c/ referencie, Rua Gomes
Carneiro, 49/402. Ipineme. Tel.

J67-3156. ,___
COZINHEIRA TRIVIAl VARIADO

_ Olimo sal. folga semanal, R.
Pr.f-sscr Eurico Rabelo, 201,
Maracanázinho.

CÕZÍNHEIRA - Todo o servi-
co. casal. Cr$ 350,00. Exige-se
referencias. Tol: 227-0865. Rua
Cuperlino Durão 45/203. le-
bio..".-" :..¦'

EMPREGADA - ledo serviço.
Telefone - 256-8822.



i;.i^.y :: -;.;~ v-, *.f3-^lü*r.i' .v^m;..

-,;¦

. z

l

Tonipoi bom com ncbulo-
aidado. Instabilidade à tir-
de. Visibilidade: bo» Ven-
tos: do quadrai-t* '<lort.,

fracos. Tomp.: fiável.
Máx.: 36.2 (Santa C-ui).
Min.: 71.5 (Alto da Boa
Visla). (DM. )." pi_. «I»
C.dotno do Classificados)

S.A. JORNAL DO BRASIl, Av.
Brasil, SOO (ZC-08) Tel. Rede
Interna: 264-4422 — End. Te-
legr.fico: JORBRASIL - Telex
números 601, 674 e 678.
Sucursais: São Paulo - Av.

São Luis, 170, loia 7. Tol.:
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 24-5863.
B. Horizonte — Av. Afon-

so' Pena, 1 500, 7.» and.
Tels.: 22-5769, 26-4034

c 26-4038. Nilerói — Av.
Amaral Peixoto, 207, salas
705/713 — Ed. Alberto Sabln
- Tels.: 722-1730, 722-2030
¦ 718-5509. Administração
_ Tel.: 722-2510. Porlo Ale-

gre — Av. Borges i 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, 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 -

Guanabara t Estado do Rio:
Dias úteis Cr$ 1,00
Domingos  Cr$ 1,50
Sio Paulo e Minai Gerais:
Dias úleis Cr$ 1,50
Domingos  CrS 2,00
ES, SC, PR, RS, GO, DF, AL,
SE, BA, RN, MT, PB a PE:
Dias úteis .... CrS 1,50
Domingos  Cr$ 2,50
CE:
Dias úleis .... CrS 2,00
Domingos  Cr$ 2,50
MA, AM, PA, AC, PI • Terri-
tórios:
Dias úteis  CrS 2,50
Domingos  CrS 3,00
ASSINATURAS - Via Terres-
tre em todo o território na-
cional:
SemSstre  CrS 180,00
Trimestre  Cr$ 90,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
Semestre  Cr$ 400,00
Trimestre  Cr$ 200,00
Domiciliar — Somcnto no Es-
tado da Guanabara:
Semestre  Cr$ 200,00
Trimestre  Cr$ 100,00
EXTERIOR (via airea): Améri-
ca Central, América do Nor-
te, Portugal e Espanha:
3 meses  USS 113.00
6 meses  US$ 225.00
América do Sul:

3 meses  USS 50.00
6 meses  US$ 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS
ÉXTRAVIOU-SE carteira do CREA

n9 69.666 pertencente a Morris
Chonchol Klein, tel. 237-.63I.
Gratifica-se. 

EXTRAVIOU-SE carteira registro
MEC F2601 GB. Marilda Win-
kler. Tel: 287-0383.

FOI PERDIDA no Maracanã a cor-
teira do CREA 153-D 16a. Re-
gião pertencente a Rita Fachi-
nc.

ÍÍVRO EXTRAVIADO - Perdeu-
se o livro registro dc utilização
de documentos fiscais e termes
de ocorrência n? I da Firma
Eietro Mecânica Iprcma lide.
Rua Csrdo.o Quintão, 617-B.
A Gerência.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ARRUMADEIRA OU COPEIRA -
Pago muito bem, folga sema-
nal. R. Professor Eurico Rabelo,
201 — Maracanãzinho.

ATENÇÃO EMPREGADA - Pre-
ciso pago bem folga semanal.
R. Professr Eurico Rabelo, 201
— Maracanãzinho.

AGÊNCÍA MÀXIMUS -
Dispõe de domésticas
selecionadas c/ do-
cumentos e referências.
Tel. 26 4-0935,
264-0808. Atendo ho-
je.
A BABY-SITTER agência especia-

lizada cm servir casa dc fino
traio. Ofereço moças de óli-
ma aparência falando idiomas
habitas om cuidar de crianças.
Temos de imedialo c/ refs.
romprovadas p/ detetive par-
•icular. Babás, cozinheiras de
todas as categorias, copeiras
(os) a francesa, arrumadeira
enfermeiras e motoristas. Da-
mos garantia de 1 ano e
subst imediata. Atendimento
c/ Dna, Enid. Tel. 237-6620.

A. COZINHEIRA - Forno fogão
com referências de casa de tra-
tamento pago 700,00 so co.f
nha. Av. Copacaban.,583/806,

A BABA' PARA BEBE - Preciso
uma com noções de enferma*
gem, referências e cart. saúde
Ord. 800,00 — Av. Copacabani,
583/806.

ACAO MISSIONÁRIA DO BEM
— Além de empregadas domõc-
titãs « babas, oferece -nfer-
meiras t acompanhantes» paru
pessoas idosas e enfermas -
Tels.: .55-3688 « 256-9526.

ÀQUELA BABAÍ - Com
amor de mãe está na
UNIÃO ADVEMTISTA
— Todas com referên-
cias e cart. . a ú d e .
256-9526, 255-3688.
Ã. BABA (JOVEM) - Precisa-se

de 5 moça. de fino trato e cs-
colaridadc p/edificio om con-
domínios. Pode trabalhar c/fi-
lhos. ótimo salário, férias, re.
glstro em carteira (INPS). Trazer
documentos, 2 fotos 3x4. Av.
Presidente Vargas, 590, sobre-
lo|a 07 e 08, diariamente, e do-
mingos até 181-, Dr». Lisa. Não
aceitamos agência.,

ADMINISTRADORA FÁTIMA -
Oferece às clientes da GB do-
mestiças com ctoc. e ref. Taxa
minima. 222-7587. ,

ASSOCIAÇÃO ESTREIA DALVA
- Olcrece ótimas coz. arrum.
babá c/ doe. e refs. Tel.
232-4039.

%v

AQUELA EMPREGADA
— Competente, respon-
sável e amiga encon-
tra-se na UNIÃO AD-
VENTISTA - Babás, co-
zinheiras, copeiras, etc.
Todas com referências
de casa de trdtamento.
256-9526, 255-3688.
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Carne uruguaia
congelada só dá
para seis dias

Os supermercados do Rio
receberão ainda no início desta
semana as 3 250 toneladas de
carne uruguaia congelada que
estão sendo transportadas pelo
n a v i o-frigorífico Lóiãe-Bagé
com chegada prevista para hoje
ou amanhã.

Como o consumo da cidade
está avaliado em 500 toneladas
diárias, a partida dará para
aproximadamente seis dias. A
segunda viagem do Lóiãe-Bagé
ao Uruguai, para transportar
mais 3 250 toneladas, durará
mais de uma semana. Ontem os
supermercados que abriram in-
formaram que o fornecimento
de carne pelos frigoríficos foi
nulo. Os frigoríficos, por sua
vez, dizem que os pecuaristas
não entregam o boi. (Pág. 14)

Em frente à nova catedral, na
Avenida Chile, cerca de 25 mil
pessoas se reuniram ontem para
receber a bênção dada velo Car-
deal Eugênio 'Sales com a reli-
quia do mártir São Sebastião,
padroeiro da cidade, ontem, dia
da sua festa. Vinham da procis-
são de meia hora que acompa-
nhou a imagem do santo, saindo
da igreja de N. S.a do Rosário,
sobre um carro da Polícia Mili-
tar. Lá estavam presentes, além
do Cardeal, o Governador Cha-
gas Freitas e o presidente da As-
sembléia Legislativa, Deputado
Levi Neves. O Governador fez um
pedido fora da programação a
D. Eugênio Sales: que a imagem
histórica, guardada com ciumen-
to zelo pelos frades capuchinhos
da Rua Haddock Lobo, entras-
se pela primeira vez na cate-
dral. Foi atendido. (Página 12)

Terror mata militares e GamaFüho
Peron ameaça renunciar

Depois de reunir seu Ga-
binete ontem pela manhã, cm
caráter dc urgência, para exa-
minar a situação criada pelo
ataque de 70 guerrilheiros do
Exército Revolucionário do
Povo contra uma unidade mi-
litar, o Presidente Juan Do-
mingo Peron, em mensagem à
nação, à noite, ameaçou renun-
ciar caso não se sinta apoiado
pelo povo na luta contra o ter-
rorismo.

Peron qualificou de "as-

saltantes terroristas" os guer-
rílheiros do ERP que atacaram

a unidade sediada em Azul, a
400 quilômetros dc Buenos Ai-
res, e mataram o Coronel Co-
mandante da Cavalaria Blin-
dada, sua mulher e dois solda-
dos. O Comandante do Regi-
mente de Artilharia, Tenente-
Coronel Jorge Roberto Ibarza-
bai foi levado como refém.

Os guerrilheiros trajavam
uniforme do Exercito e o com-
bate começou aos 40 minutos
de ontem, terminando às 7h
da manhã. Um comunicado
oficial esclareceu que a mulher
do Coronel Camilo Gayj*flrmkr

Central termina Ilha Solteira Cuarda-vidas
ponte em Japerie
tráfego é normal

A ponte provisória sobre o rio São
Pedro, em Japeri, ficou pronta na ma-
nhã de ontem, e a partir de hoje o
tráfego da Central do Brasil, inclusive
dos noturnos Vera Cruz (Belo Horizon-
te) p Santa Cruz (São Paulo), estará
normalizado. O diurno paulista (DP-1)
volta de Barão de Mauá para Pedro II
e cessa a baldeação em Japeri.

Os operários que trabalharam 11
dias ininterruptos na construção da pon-
te provisória assentaram os últimos dor-
mentes e os trilhos no inicio da manhã
de ontem e às 11 horas fazia-se o pri-
meiro teste: duas locomotivas pesando
cada uma 180 toneladas passaram sobre
a ponte sem que houvesse abalo. (Pág. 4)

Mediei inaugura
hoje dique
seco no Caju

Em cerimônia que começará às 9 ho-
ras de hoje, no Caju, o Presidente Mé-
dlci vai inaugurar o dique seco n? 2 da
Ishikawajima do Brasil (Ishibrás), o
terceiro do mundo cm tamanho. Caberá
ao Ministro dos Transportes, Sr. Mário
Andreazza, dar explicações técnicas so-
bre o empreendimento.

Além da inauguração do dique, o
Presidente da República acionará o co-
mando de soldagem de blocos do navio
DocepoZo, dando inicio simbólico à sua
construção. Depois, o Cardeal-Arcebispo
do Rio de Janeiro, D. Eugênio Sales, da-
rá a bênção ao dique e aos navios. Em
seguida, Da. Cila Mediei e Da. Liliane
Andreazza batizarão os navios Frota-
sirius c Frotavega. (Página 14)

inicia segunda

fi
ase este mes

A segunda etapa do enchimen-
to do reservatório de Ilha Solteira
— um volume dág-ua que corres-
ponde a seis vezes ao da Baia de
Guanabara — começará até o final
deste mês. Atingida a cota de 320
metros, o lago, com seus 21 bilhões
de metros cúbicos, permitirá à
Usina gerar 3 milhões c 200 mil
quilowatts.

Com a conclusão da primeira
fase de formação do reservatório, o
13'' grupo gerador deJupiá, qup com
Ilha Solteira forma o complexo hi-
drelétrico de Urubupungá, entrará
cm opefação no próximo mês. A
inauguração dc Ilha Solteira trouxe
o receio de desemprego aos 7 800
operários da região. (Página 3)

agora precisa
ter o ginasial

O Salvamar tem um quadro
insuficiente de 300 homens para
proteger os banhistas ms praias
cariocas e encontra dificuldades de
aumentá-lo devido à exigência dé
curso ginasial aos candidatos, se-
gundo o inspetor Ossival do Ama-
ral. Para 70 vagas, em concurso
realizado no final do ano passado,
foram aproveitados só 59 homens.

Do Leme ao Leblon, trabalham
78 guarda-vidas e três lanchas,
enquanto os 18 quilômetros de
praias da Barra da Tijuca ao Pon-
tal de Sernambetiba, onde o mar é
mais perigoso e os banhistas em
geral menos experientes, dispõem
de 35 guarda-vidas — quando se-
riam necessários 120. (Página 12)

Cassaux de Gay, fora assassi-
nada na presença dos filhos.
Exército e policia controlam
todas as estradas, bloqueando
as vias de acesso a Buenos Ai-
res.

Os guerrilheiros do ERP
fugiram em quatro carros e
dois caminhões, pela rodovia
que liga Azul a Rosário. As au-
toridades solicitaram à impren-
sa que divulgue apenas infor-
mações oficiais, a fim de não
alarmar a população, e deixe
claro que a operação dos guer-
rílheiros fracassou. (Página 2)

Escassez de
mão-de-obra
atrai técnico

A imigração de técnicos euro-
peus para o Brasil, invertendo a
clássica situação de evasão de cé-
rebros, e a transferência de pes-
soai qualificado do setor público
para as empresas privadas definem
o quadro de escassez de mão-de-
obra especializada no pais, forçando
a alta de salários.

O.s niveis ascendentes de remu-
neração ameaçam reduzir as mar-
gens de lucros das empresas, afe-
tando as metas de crescimento sem
inflação. Para o economista Edmar
Lisboa Bachá, .da Universidade de
Brasília, só uma atuação maior das
empresas estatais poderá compati-
bilizar esses efeitos salariais com
o desenvolvimento. (Página 3)

Chineses vencem força de
Saigon e ocupam Par acei

Uma força anfíbia chinesa
de 500 homens completou on-
tem a ocupação do arquipélago
dc Paracel, no mar da China
meridional, vencendo as últi-
mas defesas sul-vietnamitas
nas ilhas de Pattle, Money e Ro-

bert. A batalha pela posse das

ilhas — ao que parece ricas em

petróleo em sua plataforma
submarina — durou apenas

• dois dias.
Caça s-bombardeiros Mig

apoiaram o desembarque chi-

nes, mctralhando c lançando

mísseis sobre as posições sul-
vietnamitas. O combate durou
20 minutos c, de acordo com
fontes de Saigon, os soldados

que sobreviveram ao ataque fo-

ram aprisionados. As unidades
navais do Vietnã do Sul que se
encontravam na área recebe-
ram ordens de rumar para o

porto dc Da Nang, onde serão
submetidas a reparos. Um des-
tróier está seriamente avariado;
após ser atingido por um mis-
sil do tipo mar-mar disparado
dc um navio de guerra chinês.

O Presidente sul-vietnami-
ta, Nguyen van Thieu, cancelou
uma viagem que faria pelo in-
terior do país para acompanhar
dc Saigon a luta nas ilhas. O
Governo sul-vietnamita pensa,
agora, lançar-se à ofensiva di-

plomática através das Nações
Unidas, reunindo inclusive o
Conselho de Segurança para
discutir "a situação de emer-

gência criada pela agressão da
China Comunista." A China Po-

pular, o Vietnã do Sul e Formo-
sa reclamam a posse do arqui-

pélago dc Paracel. (Página 8)

abre concurso
no Maracanã

O maior vestibular isolado do Rio, o
da Universidade Gama Filho, começa
hoje, às 8h, com as provas de Português
e Línguas, que serão feitas no Maracanã
por 6 010 estudantes, candidatos às 1300
vagas oferecidas por 12 cursos. O con-
curso terminará terça-feira e nesse mes-
mo dia ou na quarta-feira será anuri-
ciada a lista dos classificados.

A Sociedade Universitária de Ensino
Superior e Cultura (SUESC) encerrará
amanhã as inscrições para o seu exa-
me, destinado a selecionar alunos para
os cursos de Direito, Administração. Clén-
cias Contábeis e Ciências Atuariais. Di-
versas escolas do Bio e do Estado do
Rio ainda recebem inscrições para
vestibulares em fevereiro. (Página 11)

Kissinger
conclui visita
ao O. Médio

O Secretário de Estado norte-ameri-
cano, Henry Kissinger, retornou ontem
a Washington depois de transmitir aos
dirigentes israelenses os resultados da
entrevista que horas antes havia man-
tido com 6 Presidente da Síria, Hafez
Assad, a respeito de um acordo para a
separação das tropas nas colinas de
Golan.

Interrogado no Aeroporto de Lod se
Assad entregara a lista com os nomes
dos israelenses aprisionados durante a
guerra de outubro. Henry Kissinger se
negou a responder. Entretanto, um fun-
cionário norte-americano afirmou que o
Presidente da Siria havia moderado sua
decisão original dc não fornecer a
lista exigida por Israel. (Página 8)

Japão teme que
franco gere
caos ao oscilar

Autoridades japonesas manifestaram
ontem, extra-oficialmentc, insatisfação

pela atitude francesa de deixar flutuar
livremente o franco nos mercados mor,
netários. O Japão teme que a medida

possa levar a maiores "confusões" no
sistema mundial de troca de divisas.

Até a adoção da medida, o franco
estava ligado às unidades monetárias da
Alemanha Ocidental, Dinamarca e Bél-

glea por um acordo que permite aos Ban-
cos Centrais apoiarem suas moedas quan-
do os níveis de flutuação entre si ultra-

passem 2,25% da paridade fixada. A Co-
missão Executiva do Mercado Comum
Europeu convocou reunião de emergência

para discutir a decisão francesa. (Pág. 15)

A DIARISTA - Temos vogo p/'
você, traga uma efetiva e ga-
nhe limpo 30 por dia. Av. Co.
pa, 1085/30. ou 540/201 -B.

A. ARRUMADEIRA (JOVEM) -

Precisa-se der 5 -moças do fino
trato e escolaridade p/edifício
em condominio. Pode trabalhar
c/f Uno:. Ótimo salário, férias,
registro carteira (INPS). Admis-
são imediata. Trazer documen-
tos, 2 fotos 3x4. Av, Pres. Var-
gos, 590, sobreloia 07 - 08,
diariamente, e domingos até
18h. Dra, lisa. Não aceitamos
naênclas.

A ASSOC. CATÓLICA
CRISTUR - Dirigida p/
assist. sociais oferece
excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa
seleção. Tel. 252-7440.

AGENCIA AlEMA OLGA - DU-
pôe de imediato coz, cop.
babá escolhidissimas por D.
Olga. 235-1024 c 235-1022. Av.
Copacabana, 534 ap. 402.

ATENÇÃO senhoros donas dc
casa. A missão jocial oferece
ótimos doméstica., cozinhoiras,
de contionça cem documento:
« reforências. leis; 252-9915
o 252-4431.

AS DONAS DE CASA - Envio a
domicilio qualquer bairro, óti-
mos e credenciadas domésticos.
236-0143. ALZIPA.

A COZINHEIRA - P. Copaeaba-
no. Preciso 2 pago 6J0 cada.
Trator Sanla Clara, 115/302.
Mc. Dora. '

AS MISSIONÁRIAS EVANOEU-
CAS - Colaborando com a
Agencio D'Angcl .for'ice -uí.s
empregadas domé_tÍca_. para
todos cs (ins. Tal. 255-3229.

AGENCIA ALEMA OL-
GA - 235-1024 -
235-1022 coz. cop. ba-
bá escolhidissimas por
D. Olga há 14 anos na
sede própria. Av. Co-
oa, 534 ap. 402.

A.BABA' - Pgo. 700,00 c/ boa
aparência p/ I crianco. Tratar
Av. Copa. 788/304. ' •

A'COPEIRA A FRANCESA pgto.
800,00 sondo portuguesa
1.000,00. Peço bo- aparência.
Trator Av. Çop__2___l3_-___-. _.

A COZINHEIRA TRIVIÁl FINO
pejio. 600,00 folgas semanais
TRATAR Av. Copa. 7B8/304.

ATENÇÃO - Prcc. do boas, ba-
bás arru. cop. coz. simples c
forno é fogão. Com doe. crcf.
Borala Ribeiro, 364, çj. 5. Co.
pacabana.

A PRETA VELHA - Tem
para entrega imediata.
Domésticas documenta-
das. Tel. 264-0935 ou
264-0808 das 7 às 18
horas. Atendo hoje.
AGENCIA SELMAR - Ol.iüço
coz, cop.-arrum. babás, p. to*
do serviço è diaristas, c/ doe.
e ref. R. Cotelc, 310 s/511. T.
285-3627.

ARRUMADEIRA - Precisa-se dc
1 que durma no emprego. Re-
ferèncias. R. Dias da Rocha, 25
a Pt c. 701. Copacabana. _

BABA' - Compclonle, ./ rofs.
para nenem 6 meses. Pago bem
- Trator Ruo Campos da Pm,
77/205. Tel.l -26-9465,

BABA' - Precisa-se para fevo-
rtiru. Falando Italiano poga-s;
bem Av. Vieira Souto n9 412
apt;. 301. -xl.-is. :T-f.r6hc1a»'

BABA', - .Cr$ 7Õ0/8Õ0 urgonto,
c' doctos. e refs. Av. Copaca:
ban.l, 540/1 206. (C

COZINHEIRA - C/ muita prati-
ca, preciso p/ lodo serviço do
casal. Dorme cmpiego. Sabor
ler. tor doe. identid. e refers.
Inútil se apresentar quem noo
tiver essas condições. Saida 1j,'
15 dias. CrS 350.C0. Tel. dom.
em diante após 13ns
227-3060.

f-<
Vi

COZINHEIRA - Trivial variado

durmo fora faça mais alguns

serviços. Trav. Nestor Vjtor,

143, Haddock Lobo. Ord. 250.

n.

COZINHEIRA - Pro-lsa-l« d»
boa li raferôncia, Rua Gome.
Carneiro, 49/402. Ipanema. Tel.

J67-3156.
COZINHEIRA TRIVIAL VARIADO

_ Ótimo sal. folga semanal, R.
Prctessor Eurico Rabelo, 201,:
M.iract.nãzinho.

COZINHEIRA - Tudo o servi-
qo, casal. Cr$ 350,00. Exige-se
refcrê.ubs. Tol: 227-0865. Rua
Cupcrtino Durão 45/2U3. le.
Mor..

EMPREGADA - Todo serviço.
Telefone - 256-8822.
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erroristas atacam quartel
/

argentino e matam três
^Apenas 27%
^aprovam

ixon agora
, Washington (AFP-JB) —

•vA última sondagem de opl-
7**nião realizada pelo Instltu-
..to Gallup revela que apenas

27% dos norte-americanos
aprovam,, hoje, o Governo
Nixon. A pesquisa, porém, é
anterior às novas denúncias
sugeridas'no caso Waterga-te: os 18 minutos apagados

» na fita gravada da conver-
sação de Nixon com seu as-' .íessor Robert Haldeman.' Trata-se também da mes-
ma porcentagem registrada
em outubro, depois que o

.Presidente Nixon destituiu
o Promotor Archibald Cox,

[então encarregado das In-
.vestigações sobre Waterga-

te.

Divórcio na
Itália passa
ao 1.° plano

Roma (ANSA-AP-JB) —
Trinta milhões de italianos-decidirão em plebiscito, que
se realizará em maio ou na
primeira quinzena de junho
próximo, se a a lei do dlvór-
cio deve ser mantida ou
hão. A discussão do assun-
to já relegou a um segun-
do plano, nos meios de co-
municação italianos, a cri-
se econômica e energética.

Quando a discussão sur-
giu no ano passado íoi con-
siderada tão explosiva que- o Presidente Giovanni Leo-
ne dissolveu o Parlamento
e convocou novas eleições
gerais. A medida adiou,
automaticamente, o plebis-
cito por um ano. Pratica-

-mente todos os Partidos'políticos tentaram evitar a
* discussão.

RJ
CONVOCAÇÃO

Mas as forças contrárias
ao divórcio, com o tácito
apoio do Vaticano, já reu-
niram mais de um milhão
de assinaturas para a con-
vocação do referendo. Ape-
nas 500 mil são necessárias.

A campanha dos defen-
sores e opositores do divór-

.cio já recomeçou. De um
lado estão os divorzisti —
todos os Partidos -esquer-
distas e de centro esquer-
da, além dos liberais con-
servadores e grupos mili-
tantes femininos, que apo-"iam 

o divórcio.
No outro campo estão os

fedeli — os fiéis — lide-
rados pelo Partido Demo-
crata Cristão, o maior da
Itália, contra o divórcio..
Entretanto, nem todos De-

,. mocratas Cristãos são favo-
ráveis ao plebiscito. Muitos
temem que o mesmo possa
provocar uma cisão dentro
do Partido.

Bênção do
Papa chega
a África
Cidade do Vaticano (AP-
,ANSA-JB) — A partir de
ontem, todos os domingos
a Rádio do Vaticano irra-
diará para a Europa e pai-

. ses africanos a bênção do-
3uinical do Papa Paulo VI.
Na mensagem inaugural
das transmissões, o ecume-
nismo — unidade dos cris-
tãos — foi exortado como a"única fé e caridade univer-
sal".

Como de costume, o Papa
falou aos fiéis reunidos na
Praça de São Pedro: "Do
ecumenismo, agora feliz-
mente em moda, surgem
muitos e urgentes deveres,
o primeiro dos quais é a
prece pela união da Igreja
e na Igreja... Esta é a so-
lução positiva, o despertar
da verdadeira unidade de-
sejada por Cristo — sejam
todos um, tal como prega-
va o Apóstolo Paulo; e o
Senhor, e a fc, e o batis-
mo".
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EUA orçam defesa
em US$ 99 bilhões

Leslie H. Gelb
do Tht N»w York TlmM

Washington — A administra-
cão Nixon decidiu pedir ao Con-
gresso 99 bilhões de dólares (Cr$
623,7 bilhões) para gastos em .de-,
fesa, inclusive os 92,6 bilhões de
dólares no novo orçamento e os
5,9 bilhões de dólares em fundos
suplementares do ano passado.

As autoridades da Administra-
ção gue revelaram as novas cifras
orçamentárias disseram que o au-
mento era devido ao preço mais
alto das compras de armamentos,
os crescentes custos de mão-de-
obra, os custos extra de covibusti-
vel, e os novos programas de ar-
mas nucleares.

INFLAÇÃO

Autoridades do Pentágono re-
cusaram-se a ser especificas na
explicação do aumento de 8,4 bi- ¦
lhões de dólares (Cr$ 52,9 bilhões),
de 84,2 bilhões de dólares (Cr$
529,4 bilhões) para 92,6 bilhões ãe
dólares (CrS 583,38 bilhões). O
Pentágono, disseram, calcula a in-
fiação à taxa de 6%. Só isto ele-
vara os custos de salários e arma-
mentos em cerca de três bilhões de
dólares (Cr$ 18,9 bilhões), cada.

As autoridades disseram que
tinham de ser vagas sobre os
custos adicioiiais de combustível,
por causa da dificuldade em esti-
mar os custos futuros dele e de
operações militares. Insistiram que
o Pentágono observaria o mandato
da Casa Branca para reduzir o con-
sumo de combustível em cerca de
15%, mas ainda esperava um au-
mento de mais de um. bilhão de dó-
lares nesta área.

Os prçgramas de armamentos
nucleares estratégicos, disseram,
representaria mais um bilhão de
dólares de aumento, além dos efei-
tos da inflação.

O Pentágono continuará a con-
verter os submarinos Polaris em
submarinos Poscidon, c os mísseis
Minutemen-88 em Minutemen-III,
lançados ds terra. Fundos adido-
nais serão alocados para o novo
submarino Trident lançador de fo-
guetes. Serão apresentados pedidos
para pesquisa c desenvolvimento,
para a continuação dos programas
sobre o tbombardeiro de grande dl-
cance, B-l e tecnologia avançada
sobre mísseis antibalisticos.

Serão pedidos novos fundos dc
. pesquisa e desenvolvimento para
.iiíJii;míssil estratégico com um ai-

cancè de 2 400 Km, que pode ser
disparado de avião ou submarino e
um novo substituto para o Minu-
temen-lH. O pedido suplementar de
5,9 bilhões de dólares, para o ano
fiscal de 1974, que termina em 30
de junho deste ano, representa uma
combinação de dois pedidos dife-
rentes, que o Congresso vinha cs-
perando.
PREPARAÇÃO MILITAR

Uma parte do psdido suple-
mentar, totalizando 2,4 bilhões de
dólares visa aumentar o estado de
preparação militar, como explicou
uma autoridade, "por causa das li-
ções da guerra do Oriente Médio".
Eis continuou: "Pediremos mais
munição, mais mísseis ar-terra,
terra-ar c ar-ar, e algum dinheiro
para cobrir o crescimento de custo
na reposição de material enviado a
Israel."

Esta parte do pedido suple-
mentar também incluirá, disseram
as fontes, assistência militar adi-
cional ao Vietnã do Sul de cer-
ca de 600 milhões de dólares. Uma
fonte do Congresso disse, contudo:"Não podemos começar a conhecer
o que, de fato, está sendo gasto no
Vietnã porque não há um item
especial no orçamento para o Viet-
nã; tem-se apenas de tentar so-
mar coisas diferentes. " A segunda
parte do crédito suplementar é
para cobrir aumentos de pagamen-
tos passados da ordem de 3,5 bi-
lhões de dólares.

O Presidente Nixon anunciará
estas cifras ao Congreso no fim do
mês, no orçamento geral federal. O
Secretário da Defesa, James Schle-
singer alguns dias depois, dará os
detalhes e procurará justificar os
pedidos num documento intitulado
Posição do Departamento de Esta-
lo. Neste documento, Schlesinger
discutirá os interesses dc seguran-
ça americanos em todo o mundo e
os relacionará com os problemas da
politica de defesa e os gastos orça,-
mentários.

O objetivo de Schlesinger é
agitar o debate sobre as necessida-
des militares da América agora
que "a guerra do Vietnã" foi su-
perada,"

O novo orçamento de defesa
informará o Congresso que os gas-
tos militares reais no ano fiscal
dc 1975 alcançarão a cifra de 86
bilhões de dólares (Cr$ 541 bi-
lhões), em relação a 74 bilhões
(Cr$ 466 bilhões) no ano fiscal dc
1974, A diferença entre a cifra de
6 bilhões de dólares de gastos e o
pedido de recursos orçamentários
de 92,6 bilhões será gasta nos anos
subsequentes. Se o novo orçamen-
to for aprovado, as autoridades es-
peram que os gastos ultrapassarão
a marca dos 100 bilhões de dólares
em dois anos.

Azul, Argentina (ANSA-
UPI-AP-APP-JB) — Cerca de
70 guerrilheiros do proscrito
Exército Revolucionário do'
Povo (ERP) / de tendência
trotskista, atacaram na ma-
drugada de ontem uma im-
portante unidade militar a
400 quilômetros ao Sul de
Buenos Aires, mataram o Co-
mandante da Cavalaria Blin-
dada, sua mulher e um sol-
dado e, ao bater em retirada,
levaram como refém o Co-
mandante > do Regimento- de
Artilharia. .

A tentativa de ocupação
da unidade — Décimo Regi-
mento Hussares de Puerrey-
don — fez cem que o Presi-
dente Juan Domingo Peron
reunisse pela manhã, inespe-
radamente, todo o Gabinete.
Não foi divulgado o número
exato de mortos e as versões
ainda são contraditórias. Sa-
be-se que os combates, inicia-
des aos 40 minutos de ontem,
só terminaram às sete horas
da manhã.

MORTOS E FERIDOS

Os guerrilheiros do ERP,
vestidos com o uniforme do
Exército, tentaram ocupar a
unidade aos 40 minutos de
ontem, mas os soldados rea-
giram imediatamente, dando
início então aos combates,
que se prolongaram até de-
pois do amanhecer.

Os pormenores sobre co-
mo se desenrolou a luta, ain-
da não se sabe. O Comando
do Exército divulgou, ao
meio-dia, um comunicado so-
bre o ataque, através do qual
informou que dois extremis-
tas foram mortos e outros fi-
caram presos no próprio re-
gimento.

A nota do Exército acres-
centou que o Comandante da
Cavalaria Blindada, Coronel
Camilo Gay, sua mulher, Hil-
da Cassaux de Gay e um sol-
dado tinham sido mortos, en-
quanto o Comandante do re-
gimento de Artilharia, Te-
nente-Coronel Jorge Roberto
Ibarzabal, foi levado como re-
fém pelos guerrilheiros.

Segundo o Comando do
Exército, a mulher do Coro-
nei Camilo tinha sido usada
pelos guerrilheiros como es-
cudo, junto com seus filhos,
mas, posteriormente, "foi as-
sassinada, covardemente, na
presença das crianças".

Disse ainda o comunica-
do que um tenente, um ofi-
ciai de serviço e dois subofi-
ciais ficaram gravemente fe-
ridos, enquanto outros três
soldados receberam ferimen-
tos leves. A nota do Exército
conclui advertindo a opinião
pública contra a ação do gru-
po extremista, "que demons-
trou um menosprezo inuma-
no pela vida de pessoas ino-
centes".
PLANO FRACASSOU

O objetivo dos guerri-
lheiros, ao que parece, era
dominar os soldados da guar-
da em silêncio, para depois
entrarem na guarnição e
apoderarem-se de armas da
grosso calibre.

No entanto, a manobra
fracassou quando os extre-
mistas não responderam ade-
quadamente à senha, pedida
por um soldado. Este foi
morto a tiros quando tenta-
va dar o alarme.

Depois de trocar tiros
com a guarda, os guerrilhei-
res avançaram em direção à
residência do Comandante
do regimento, que foi morto
a tiros de metralhadora
quando, de pistola em pu-
nho, tentava organizar a re-
sistência.

Usando a mulher do Co-
ronel como escudo, os extre-
mistas conseguiram chegar
até às garagens onde se acha-
vam os tanques, veículos de
transporte de tropas e outros
blindados. Ali eles se abriga-
ram e continuaram a com-
bater toda a madrugada. A
fuga foi possibilitada quando
os extremistas conseguiram
capturar o Comandante da

•Artilharia, que foi usado co-
mo refém.
FUGA

Oficiais da guarnição in-
formaram que, ao fugir, os
extremistas utilizaram qua-

tro veiculos e dois caminhões.
Um dos carros foi identifica-
do e, ao ser reconhecido pela
polícia de Tapalque, um pe-
queno povoado perto da cida-
de de Azul, onde fica o Regi-
mento Hussardes de Puerrey-
don, travou-se outro tiroteio,
desta vez com as forças poli-
ciais.

Ao que parece, os guer-
rilheiros conseguiram esca-
par à perseguição e prossé-
guiram a fuga pela estrada
que liga as cidades de Azul à
de Rosário, província de San-
ta Fé, 400 quilômetros ao
Norte de Buenos Aires.

Pouco depois da fuga dos
guerrilheiros, a polícia desço-
briu a fazenda utilizada por
eles como quartel de infor-
mações. A propriedade, do
médico Raul Inza, está situa-
da a' cerca de 1 500 metros
da unidade, e a polícia encon-
trou o vigia amarrado dentro
de um quarto.

A unidade atacada pelos
guerrilheiros é sede de dois
regimentos — um da cavala-
ria blindada e outro da arti-
lharia, com um total de 2
mil homens. No momento do
ataque, metade dos soldados
não se encontravam no quar-
tel, por estarem de licença.

As autoridades militares
pediram aos jornalistas que
se limitassem a divulgar as
informações oficiais, para
evitar o alarme da popula-
ção, e asseguraram que o
ataque à unidade tinha sido
frustrado e a segurança era
total.

. "Lutaram desde a meia-
noite até esta manhã. Tudo
acabou há apenas uma ho-
ra", disse um policial pouco
depois das 8 horas. O porta-
voz não quis dar outros por-
menores dizendo: "Todas as
informações estão em mãos
do Exército. Nada podemos
dizer a não ser que voltou a
tranqüilidade."
REAÇÃO

O Exército e a' Policia
montaram um vasto esquema
de controle de estradas, a fim
de interceptar os guerrilhei-
ros. Todo o acesso à extensa
zona da grande Buenos Ai-
res, cuja população é de 8 mi-
lhões de habitantes, está sob
controle.

A partir das 8 horas da
manhã, todos os passageiros
de automóveis, ônibus e ca-
minhões foram revistados e
identificados, um a um.
Aviões da Força Aérea e da
Polícia patrulham zonas
próximas à cidade de Azul.

Na residência presiden-
ciai de Olivos, o Presidente
Juan Domingo Peron se reu-
niu com os Ministros, co-
mandantes das três Armas e
chefes dos serviços de infor-
mação para tratar da situa-
ção. Após o encontro, o Exér-
cito divulgou sua nota. e a
Presidência da República in-
formou que o General Peron
falaria logo mais, às 9 horas
da noite, sobre a ação dos ex-
tremistas.

Este choque é o mais
grave entre guerrilheiros e as
Forças Armadas desde que o
Presidente Juan Domingo
Peron assumiu a Presidência,
a 12 de outubro do ano pas-
sado.

Em setembro, o ERP
tentou ocupar o centro de
saúde do Exército, em Bue-
nos Aires, mas fracassou. Um
tenente-coronel morreu e
três soldados ficaram feri-
dos. Mais de 12 guerrilheiros
foram capturados e estão
sendo julgados.

O ataque de ontem foi a
uma das unidades mais im-
portantes e poderosas do
Exército argentino. Foi ali,
no Décimo Regimento Hus-
sares de Puerreydon, em
1971, que um grupo de. mili-
tares nacionalistas tentou
um golpe contra o então
Presidente Alejandro Lanus-

, se, mas a revolta foi esma-
gada e os principais lideres
afastados do Exército. O Go-
verno de Peron reintegrou-
os recentemente.

Ti
Campo de Mayo, o
2.° grande assalto \

Os assaltos às insta-
lações militares ar-
gentinas vêm-se re-
glstrando com viais
ênfase desde abril de

1969, quando um comando subver-
sivo atacou-a base militar de Cam-
po. de Mayo, a 30 km de Buenos Ai-
res. Em 1970, os destaques neste se-
tor foram o atentado de abril con-
tra o Quartel Naval argentino da
zona do Delta e o assalto a um pos-
to policial nos subúrbios de Córdo-
ba, quando os terroristas fugiram
com todas as armas do destaca-
mento.

Em 11 de abril de 1971, 12 ter-
roristas invadiram uma delegacia
em Vila Ponzatti, mataram um po-
licial e roubaram várias armas, mu-
nições e uniformes. A cena se repe-
tlria oito dias depois, no assalto ao
Instituto Cientifico e Técnico do
Exército argentino, registrando-se
ainda o roubo de aparelhos eletrô-
nicos, No dia 29 do mesmo mês, um
caminhão militar que transportava
armas e munições foi atacado, e em
jwiho de 1971 duas toneladas de
dinamite e nltrogllcerina explodiam
a fábrica de munições do Exército
argentino.

Em janeiro de 1972 os efetivoi
militares conseguiram rechaçar um
ataque contra o Quartel Naval da
localidade de Tigre, embora não
evitassem, em abril, o atentado
contra uma delegacia a 180 quilo-
metros de Buenos Aires. Em março
de 1973, um comando da organiza-
ção terrorista Exército do Povo as-
saltou a Central Termonuclear dc
Atucha, em'Lima, apoderando-se de
várias armas c ferindo dois poli-
ciais.

Jornal denuncia
oficiais reformados

Buenos Aires (ANSA-JB) — O jornal No-
ticias, porta-voz da esquerda peronista, de-
nunciou ontem que oficiais reformados das
Forças Armadas estariam vinculados com a
organização de grupos de choque que, para
sobreviver, realizam sequestros e extorsões. O
matutino cita como fonte a chefatura de po-
licia da Província de Buenos Aires que, por
sua vez, atribui estas declarações a um de-
tido.

O coronel reformado Jorge Osinde, dele-
gado militar do Presidente Juan Domingo
Peron quando ele se encontrava no exilio, es-
taria implicado com os sequestros. Ele foi
apontado pela esquerda peronista como o res-
ponsável pelas desordens de 20 de junho do
ano passado, dia em que o General Peron re-
gressou definitivamente á Argentina.

VÍNCULOS
Noticias afirmou que a policia da pro-

vincia de Buenos Aires chegou a estas conclu-
soes quando libertou o industrial Raul Os-
molski, na sexta-feira, depois de matar dois
de seus seqüestradores. Em poder de um de-
les, foi encontrada uma arma do Exército,
cujo desaparecimento não foi comunicado à
policia. Isto, de acordo com a policia significa
que a arma não foi roubada, mas entregue
por um militar.

O jornal acrescentou, sempre citando as
fontes da policia, que um funcionário do Mi-
nistério da Economia era o encarregado de
entregar as armas ao grupo. Ao ser detido,
ele teria confessado que as recebia do coronel
Franco, chefe do Serviço de Informação da
Polícia Ferroviária. Este, por sua vez, afirmou
Noticias, "trabalhava sob as ordens do coro-
nei Jorge Osinde."

Para o jornal, existe a possibilidade de
que estes grupos de choque sejam os autores
dos sequestros de vários executivos das em-
presas estrangeiras, cuja responsabilidade não
foi assumida até agora por nenhuma organi-
zação de extrema-esquerda.

Peronistas t e m e m
novo Código Penal

Buenos Aires (AP-ANSA-JB. — "A lou-
cura de Azul poderá prejudicar a nossa cau-
sa", disse ontem um deputado peronista de
esquerda ao comentar o ataque do ERP a uma
guarnição militar, no momento em que a Ar-
gentina inicia, esta semana, uma intensa luta
política em torno do projeto de lei do Presi-
dente Juan Domingo Peron, que prevê sanções
mais rigorosas para os atos de guerrilha.

As reformas no Código Penal foram dura-
mente criticadas pelos setores de Oposição ao
Partido Justicialista e pelas facções de es-
querda do próprio peronismo, que as conside-
ram um retorno à legislação repressiva,
sancionada pelo Governo militar do ex-Presi-
dente Alejandro Lanusse e revogada pelo Go-
verno peronista do ex-Presidente Hector Cam-
porá, em maio do ano passado.

O projeto de lei — já aprovado pelo Se-
nado — será debatido esta semana pela Ca-
mara dos Deputados* em clima de grande ten-
são. Hoje, os deputados da Juventude Pero-
nista, de esquerda, se reúnem para analisar o
assunto, e, certamente, a atuação de ontem do
ERP influirá em suas decisões..

O ERP — proscrito em setembro do ano
passado -— enviou em dezembro uma carta a
cada um dos parlamentares argentinos, amea-
çando-os de represália caso votem o projeto
de lei. Nos últimos dias, os deputados tèm re-
cebido telefonemas anônimos, advertindo-os

1 para que votem contra as reformas propostas.

Torrijos e
Velasco se
vêem hoje

Lima (AFP-JB) — O Co-
mandante da Guarda Na-
cional do Panamá, General
Ornar Torrijos — homem
forte do pais — reúne-se
hoje com o Presidente pe-
ruano Juan Velasco Alva-
rado* na primeira entrevls-
ta deide que chegou ao Pe-
ru, no sábado, para uma vi-
sita oficial de seis dias.

Torrijos foi recebido por
cerca de 3 mil pessoas no
Aeroporto Internacional
Jorge Chavez. Vestia unifor-
me de gala e ficou visivel-
mente emocionado com a
acolhida. "Estou muito emo-
cionado", disse ele, antes de
subir no automóvel que o
conduziu para o centro de
Lima.

Esteve no aeroporto o
chefe da Casa Militar, Ge-
neral Enrique Ibanez, que
transmitiu ao General Tor-
rijos as saudações pessoais,
do Presidente Juan Velasco
Alvarado. Em seguida, o Co-
mandante da Guarda Na-
cional do Panamá saudou
o Primeiro-Ministro Gene-
ral Edgardo Mercado Jarrin,
em cuja companhia passou
em revista uma' guarda de
honra.

Bordaberry
está de bem
com vizinhos

Montevidéu (AFP-ANSA-
AP-JB) — "As relações en-
tie Uruguai e a Argentina,
a partir da posse do Presi-
dente Juan Domingo Pe-.
ron, prome ?m muito, mas o
relacionamento com o Bra-
sil é muito firme e esta-
mos trabalhando juntos
ininterruptamente", afir-
mou ontem o Presidente
Juan Maria Bordaberry,
en** entrevista ao jornal El
Pais.

Interrogado sobre às
perspectivas políticas no
pais, Bordaberry afirmou
que os três anos que ainda
lhe restam de mandato"
servirão para colocar o
Uruguai num bom rumo,
sobretudo em relação à re?.
forma constitu''->nal", que
está sendo esturlada pelo
Conõelho de Estado, órgão
criado para substituir o
Congresso, d**so'vido por
ele, com o apoio das For-
ças Armadas, no ano pas-
sr io.
FUTURO

Para Bordaberry, "a dis-
posição c*i Goverio arc*:ri-
tino em man. oas rela-
ções é ampla e vem sendo
demonstrada em diversos
campos. Uma comissão mis-
ta deverá estud**'* diversos
temas visando a acelerar ao
máximo o entendimento
concreto entre os dois pai-
ses."

Sobre o futuro dos Parti-
dos políticos, Bordaberry
disse que "e" * ** terão que se
renovar ou entro morre-
rão." Quanto às agremia.
ções de esquerda, o Presi-
dente uruguaio assegurou
que "eles estão em pleno re-
trocesso e à medida que for
restaurada a confiança no
pais e nos Partidos, resta-
rá apenas uma pequena mi-,
noria de fanáticos.

Em suas declarações,
Bordabr-.y defendeu a mo-
dernização do Estado uru-
guaio. Para ele, "o que se
deve renovar não são tan-
to as pessoas, m***.s os niéto-
dos, os sistemas e as for-
mas de agir". O Presidente
uruguaio acrescentou què"se o panorama institucional
áínia for o mes quan-
do se convocarem as elei-
ções, surgirão os mesmos
vícios que hoje se tenta cor-
rigir."

México faz
denúncia
de agitação

Culiacan (AP-JB) — Por-
ta-vozes do Governo Esta-

¦ dual declararam ontem que
os choques ocorridos em
Culiacan, na quarta-feira,
fazem parte de uma "cons-
piração. esquerdist " que es-
ta 'a levando a agitação en-
tre os lavradores e prepa-
rando-os para formar o
Exérci.o Popuiar.

O Partida Socialista Po-
pular, na Cidade do Mexi-
co, desmentiu tais acusa-
ções, afirmando que os
acontecimentos de quarta-
feira, durante os quais qua-
tro estudantes morreram
em choques com a policia
foram criados pela Agência
Central de Informações-'
(CIA). .iW.
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Terroristas atacam quartel
*. '•¦ '7*,;,v

argentino e matam três
apenas 27%
aprovam
Nixon agora
» Washington (AFP-JB) —
A última sondagem de opi- .
hião realizada pelo Instltu-
to Gallup revela que apenas , ,
27% dos norte-americanos
aprovam,' hoje, o Governo
Nixon. A pesquisa; porém, é
anterior às novas denúncias
Sugeridas no caso Waterga-
te: os: 18 minutos apagados
na íita gravada da conver-
sação de Nixon com seu as-
sessor Robert Haldeman.

Trata-se também da mes-
ma porcentagem registrada
ém outubro, depois que o
Presidente Nixon destituiu
o Promotor Archibald Çox,
então encarregado Uas in-
vestigações sobre Waterga-
te.

Divórcio na
Itália passa
ao 1.° plano

. Roma (ANSA-AP-JB) —
Trinta milhões de italianos
decidirão em plebiscito, que
se realizará em maio ou na
primeira quinzena de junho
próximo, se a a lei do dlvór-
cio deve ser mantida ou
não. A discussão do assun-
to já relegou a um segun-
do plano, nos meios de co-
municação italianos, a cri-
se econômica e energética.
.. Quando a discussão sur-
giu no ano passado íoi con-
siderada tão explosiva que
o Presidente Giovanni Leo-
ne dissolveu o Parlamento
e convocou novas eleições
gerais. A medida adiou,-
automaticamente, o plebis-
eito por um ano. Pratica-
mente todos os Partidos
políticos tentaram evitar a
discussão.

CONVOCAÇÃO

Mas as forças contrárias
ao divórcio, com o tácito
apoio do Vaticano, já reu-
niram mais de um milhão
de assinaturas para a con-
vocação do referendo. Ape-
nas 500 mil são necessárias.
\ A campanha dos defen-
sores e opositores do divór-'cio 

já recomeçou. De um
lado estão os divorzisti —
todos os Partidos esquer-"distas e de centro esquer-
da, além dos liberais con-'servadores e grupos mili-
tantes femininos, que apo-
iam o divórcio.

No outro campo estão os
fedeli — os fiéis — lide-
rados pelo Partido Demo-
crata Cristão, o maior da
Itália, contra o divórcio.
Entretanto, nem todos De-
mocratas Cristãos são favo-
ráveis ao plebiscito. Muitos
temem que o mesmo possa
provocar uma cisão dentro
do Partido.

Benção do
Papa chega
à África

•Cidade do Vaticano (AP-
ANSA-JB) — A partir de'ontem, todos os domingos
a Rádio do Vaticano irra-'diará para a Europa e pai-
ses africanos a bênção do-
minical do Papa Paulo VI.
Na mensagem inaugural
das transmissões, o ecume-

.nismo — unidade dos cris-
tãos — foi exortado como a
."única fé e caridade univer-
sal".

. Como de costume, o Papa
•falou aos fiéis reunidos na
.Praça de São Pedro: "Do
ígeumenismo, agora feliz-
mente em moda, surgem
muitos e urgentes devores,
o primeiro dos quais é a
prece pela união da Igreja
e na Igreja... Esta é a so-
lução positiva, o despertar
da verdadeira unidade de-
sejada por Cristo —- sejam
todos um, tal como prega-
va o Apóstolo Paulo; e o
Senhor, e a fé, e o batis-
mo".

•_.:HM.M.H
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EUA orçam defesa
em US$ 99 bühões

Leslie H. Gelb
do Th* New York Tlm-i

Washington — A administra-
ção Nixon decidiu pedir ao Con-
gresso 99, bilhões áe dólares (Cr$
623,7 bilhões) para gastos em de-
fesa, inclusive os 92,6 bilhões de
dólares no novo orçamento e os
5,9 bilhões, ãe dólares em fundos
suplementares do ano passado.

As autoridades da Administra-
ção que revelaram as novas cifras
orçamentárias disseram que o aur
mento era devido ao preço mais
alto das compras ãe armamentos,
os crescentes custos dc mão-de-
obra, os custos extra áe combusti-
vel, e os novos programas de ar-
mas nucleares.

INFLAÇÃO

Autoridades do Pentágono re-
cusaram-se a ser especificas na
explicação do aumento ãe 8,4 bi-
lhões de dólares (Cr$ 52,9 bilhões),
áe 843, bilhões de dólares <Cr$
529,4 bilhões) para 92,6 bilhões ãe
âólares (Cr$ 583,38 bilhões). O
Pentágono, áisseram, calcula a in-
fiação à taxa ãe 6%. Só isto ele-
vara os custos ãe salários e arma-
mentos em cerca ãe três bilhões áe
áólares (Cr$ 18,9 bilhões), cada.

As autoridades disseram que
tinham de ser vagas sobre os
custos adicionais ãe combustível,
por causa áa dificuldade em esti-
mar os custos futuros dele e ãe
operações militares. Insistiram que
o Pentágono observaria o 7iiandato
da Casa Branca para reduzir o con-
sumo de combustível em cerca áe
15%, mas ainda esperava um au-
mento de mais de um bilhão de dó-
lares nesta área.

Os programas de armamentos
nucleares estratégicos, disseram,
representaria mais um bilhão ãe
áólares ãe aumento, além ãos efei-
tos ãa inflação.

O Pentágono continuará a con-
verter os submarinos Polaris em
submarinos Poseidon, e os mísseis
Minutemen-88 em Minutemen-III,
lançados ãe terra. Fundos aáicio-
nais serão alocaãos para o novo
submarino Triâent lançador ãe fo-
guetes. Serão apresentados pedidos
para pesquisa e desenvolvimento,
para a continuação dos programas
sobre o bombardeiro de grande ai-
cance, B-l e tecnologia avançaáa
sobre mísseis antibalisticos.

Serão pedidos novos fundos ãe
pesquisa e áesenvolvimento para
um míssil estratégico com um ai-
cance ãe 2 400 Km, que pode ser
disparado de avião ou submarino e
um novo substituto para o Minu-
temen-III. O pedido suplementar de
5,9 bilhões de dólares, para o ano
fiscal ãe 1974, que termina em 30
de junho âeste ano, representa uma
combinação áe ãois pedidos ãife-
rentes, que o Congresso vinha es-
per ando.

PREPARAÇÃO MILITAR

Uma parte ão peâiâo suple-
mentar, totalizanáo 2,4 bilhões áe
dólares visa aumentar o estado áe
preparação militar, como explicou
uma autoridade, "por causa das li-
ções da guerra do Oriente Médio".
Ele continuou: "Pediremos mais
munição, mais mísseis ar-terra,
terra-ar e ar-ar, e algum dinheiro
para cobrir o crescimento de custo
na reposição de material enviado o
Israel."

Esta parte do peãião suple-
mentar também incluirá, áisseram
as fontes, assistência militar aãi-
cional ao Vietnã ão Sul de cer-
ca de 600 milhões de dólares. Uma
fonte ão Congresso disse, contudo:"Não podemos coineçar a conhecer
o que, de fato, está sendo gasto no
Vietnã porque não há um item
especial no orçamento para o Viet-
nã; tem-se apenas áe tentar so-
mar coisas ãiferentes. " A segunáa
parte do crédito suplementar é
para cobrir aumentos ãe pagamen-
tos passados da ordem ãe 3,5 bi-
lhões de áólares.

O Presidente Nixon anunciará
estas cifras ao Congreso no fim áo
mês, no orçamento geral federal. O
Secretário da Defesa, James Schle-
singer alguns dias depois, dará os
detalhes e procurará justificar os
pedidos num documento intitulado
Posição do Departamento de Esta-
lo. Neste documento, Schlesinger
discutirá os interesses de seguran-
ça americanos em todo o mundo e
os relacionará com os problemas áa
politica de defesa e os gastos orça-
mentários.

O objetivo ãe Schlesinger é
agitar o debate sobre as necessida-
des militares ãa América agora
que "a guerra ão Vietnã" foi su-
perada."

O novo orçamento ãe defesa
informará o Congresso que os gas-
tos militares reais no ano fiscal
áe 1975 alcançarão a cifra de 86
bilhões de dólares (Cr$ 541 bl-
lhões), em relação a 74 bilhões
(Cr$ 466 bilhões) no ano fiscal áe
1974. A diferença entre a cifra de
6 bilhões de dólares de gastos e o
pedido de recursos orçamentários
de 92,6 bilhões será gasta nos anos
subsequentes. Se o novo orçamen-
to for aprovaão, as autoridades es-
peram que os gastos ultrapassarão
a marca dos 100 bilhões de áólares
em dois anos.

. Azul, Argentina (ANSA-
UPI-AP-AFP-JB) — Cerca de
70 guerrilheiros do proscrito
Exército Revolucionário do
Povo (ERP), de tendência
trotskista, atacaram na ma-
drugada de ontem uma im-
portante unidade militar —
Décimo Regimento Hussar-
des de Puerreydon — a
400 quilômetros ao Sul de
Buenos Aires, mataram o Co-
mandante da Cavalaria Blin-
dada, sua mulher e um sol-
dado e, ao bater em retirada,
levaram como refém o Co-
mandante do Regimento de
Artilharia.

A tentativa de ocupa-
ção da unidade fez com que
o Presidente Juan Domingo
Peron reunisse, inesperada-
mente, todo o seu Gabinete.
A noite, em mensagem á
Nação, o Chefe de Estado
ameaçou renunciar caso
não consiga o apoio de todo
o povo no combate ao ter-
rorismo. Peron sustentou
que "nem o Governo, nem o
povo argentino podem per-
mánecer inativos diante
desses ataques abertos à sua
decisão soberana".

Mortos e feridos
O número exato de mor-

tos e as versões ainda são
contraditórios, mas sabe-se
que os guerrilheiros do ERP,
vestidos com o uniforme do
Exército, tentaram'ocupar a
unidade aos 40 minutos de
ontem, mas os soldados rea-
giram imediatamente, dando
início então aos combates,
que se prolongaram até de-
pois do amanhecer.

Os pormenores sobre co-
mo se desenrolou a luta, ain-
da não se sabe. O Comando
do Exército divulgou, ao
meio-dia, um comunicado so-
bre o ataque, através do qual
informou que dois extremis-
tas foram mortos e outros fi-
caram presos no próprio re-
gimento.A nota do Exército acres-
centou que o Comandante da
Cavalaria Blindada, Coronel
Camilo Gay, sua mulher, Hil-
da Cassaux de Gay e um sol-

dado tinham sido mortos, en-
quanto o Comandante do re-
gimento de Artilharia, Te-
nente-Coronel Jorge Roberto
Ibarzabal, foi levado como re-
fém pelos guerrilheiros.

Segundo o Comando do
Exército, a mulher do Coro-
nei Camilo tinha sido usada
pelos guerrilheiros como es-
cudo, junto com seus filhos,
mas, posteriormente, 

"foi as-
sassinada, covardemente, na
presença das crianças".

Disse ainda o comunica-
do que um tenente, um ofi-
ciai de serviço e dois subofi-
ciais ficaram gravemente fe-
ridos, enquanto outros três
soldados receberam ferimen-
tos leves. A nota do Exército
conclui advertindo a opinião
pública contra a ação do gru-
po extremista, "que demons-
trou um menosprezo inuma-
no pela vida de pessoas ino-
centes".

Plano fracassou

O objetivo dos guerri-
lheiros, ao que parece, era
dominar os soldados da guar-
da em silêncio, para depois
entrarem na guarnição e
apoderarem-se de armas de
grosso calibre.

No entanto, a manobra
fracassou quando os extre-
mistas não responderam ade-
quadamente à senha, pedida
por um soldado. Este foi
morto a tiros quando tenta-
va dar o alarme.

Depois de trocar tiros
com a guarda, os guerrilhei-
ros avançaram em direção à
residência do Comandante

do regimento, que foi morto
a tiros - de metralhadora
quando, de pistola em pu-
nho, tentava organizar a re-
sistência.

Usando a mulher do Co-
ronel como escudo, os extre-
mistas conseguiram chegar
até às garagens onde se acha-
vam os tanques, veículos de
transporte de tropas e outros
blindados. Ali eles se abriga-
ram e continuaram a com-
bater toda a madrugada. A
fuga foi possibilitada quando
os extremistas conseguiram
capturar o Comandante da
Artilharia, que foi usado co-
mo refém.

Fusa
Oficiais da guarnição in-

formaram que, ao fugir, os
extremistas utilizaram qua-
tro veículos e dois caminhões.
Um dos carros foi identifica-
do e, ao ser reconhecido pela
polícia de Tapalque, um pe-
queno povoado perto da cida-
de de Azul, onde fica o Regi-
mento Hussardes de Puerrey-
don, travou-se outro tiroteio,
desta vez com as forças poli-
ciais.

Ao que parece, os guer-
rilheiros conseguiram esca-
par à perseguição e prosse-
guiram a fuga pela estrada
que liga as cidades de Azul à
de Rosário, província de San-
ta Fé, 400 quilômetros ao
Norte de Buenos Aires.

Pouco depois da fuga dos
guerrilheiros, a polícia desço-
briu a fazenda utilizada por
eles como quartel de infor-
mações. A propriedade, do
médico Raul Inza, está situa-
da a cerca de 1 500 metros
da unidade, e a polícia encon-

trou o vigia amarrado dentro
de um quarto.

A unidade atacada pelos
guerrilheiros é sede de dois
regimentos — um da cavala-
ria blindada e outro da arti-
lharia, com um total de 2
mil homens. No momento do
ataque, metade dos soldados
não se encontravam no quar-
tel, por estarem de licença.

As autoridades militares
pediram aos jornalistas que
se limitassem a divulgar as
informações oficiais, para
evitar o alarme da popula-
ção, e asseguraram que o
ataque à unidade tinha sido
frustrado e a segurança era
total."Lutaram desde a meia-
noite até esta manhã. Tudo
acabou há apenas uma ho-
ra", disse um policial pouco
depois das 8 horas. O porta-
voz não quis dar outros por-
menores dizendo: "Todas as
informações estão em mãos
do Exército. Nada podemos
dizer a não ser que voltou a
tranqüilidade."

Renúncia
O Exército e a Polícia

montaram um vasto esquema
de controle de estradas, a fim
de interceptar os guerrilhei-
ros. Todo o acesso à extensa
zona da grande Buenos Ai-
res, cuja população é de 8 mi-
lhões de habitantes, está sob
controle.

Na residência presiden-
ciai de Olivos, o Presidente
Juan Domingo Peron se reu-
niu com os Ministros, co-
mandantes das três Armas e
chefes dos serviços de infor-
mação para tratar da situa-
ção. Apôs o encontro, ò Exér-
cito divulgou sua nota e,
à noite, o Presidente
Juan Domingo Peron, em
mensagem à nação, amea-
çou renunciar à presidência,
caso não se sinta apoiado
por todo o povo no combate
ao terrorismo.

"Passou a hora de gri-
tar Peron... chegou a de
defendê-lo",, afirmou, vesti-
do com o uniforme de Ge-
neral e cercado pelos Co-
mandantes do Exército, Ma-
rinha e Aeronáutica, Minis-
tros de Estado, parlamenta-
res e dirigentes sindicais.
Ele falou na residência pre-
sidencial de Olivos.

Depois de qualificar de
"assaltantes terroristas" os
guerrilheiros do ERP, Peron

sustentou que "nem o Gover-
no, nem o povo argentino
podem permanecer inativos
diante destes ataques aber-
tos à sua decisão soberana."

O General não anun-
ciou nenhuma medida ime-
diata para iniciar a luta
contra a guerrilha, mas dis-
se que seriam utilizados "to-
dos os meios necessários."
Para isto, Peron pediu a par-
ticipação ativa de todo o
povo.

"Aniquilar quanto an-
tes este terrorismo crimino-
so é uma tarefa que com-
pete a todos os que sonham
por uma pátria justa, livre
e soberana", disse Peron,
apelando em especial aos
setores sindicais e políticos."Eu aceitei o Governo
como um sacrifício patrióti-
co, porque pensei que pode-
ria ser útil à República. Se
um dia chegasse a perceber
que o povo não me acom-
panha neste sacrifício, não
permaneceria um só dia no
Governo", finalizou Peron.

Este choque é o mais
grave entre guerrilheiros e as
Forças Armadas desde que o
Presidente Juan Domingo
Peron assumiu a Presidência,
a 12 de outubro do ano pas-
sado.
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Campo de Mayo, o
1.° grande assalto ^^

Os assaltos às insta-
lações militares ar-
gentlnas vêm-se re-
gistrando com mais
ênfase desde abril de

1969, quando um comando subver-
sivo atacou a base militar ãe Cam-
po ãe Mayo, a 30 km ãe Buenos Ai-
res. Em 1970, os áestaques neste se-
tor foram o atentaáo ãe abril con-
tra o Quartel Naval argentino da
zona ão Delta e o assalto a um pos-
to policial nos subúrbios ãe Côráo-
ba, quando os terroristas fugiram
com todas as armas do destaca-
mento.

Em 11 ãe abril de 1971,12 ter-
rorlstas invaãiram uma ãelegacia
em Vila Ponzatti, mataram um po-
licial e roubaram, várias armas, mu-
nições e uniformes. A cena se repe-
tiria oito âias âepois, no assalto ao
Instituto Cientifico e Técnico ão
Exército argentino, registrando-se
ainda o roubo de aparelhos eletrô-
nicos. No dia 29 do mesmo mês, um
caminhão militar que transportava
armas e munições foi atacado, e em
junho de 1971 duas toneladas de
dinamite e nítroglicerina explodiam
a fábrica de munições do Exército
argentino.

Em janeiro ãe 1972 os efetivos
militares conseguiram rechaçar um
ataque contra o Quartel Naval da
localidade áe Tigre, embora não
evitassem, em abril, o atentado
contra uma delegacia a 180 quilo-
metros de Buenos Aires. Em março
de 1973, um comando ãa organiza-
ção terrorista Exército ão Povo as-
saltou a Central Termonuclear ãe
Atucha, em Lima, apoãerando-se de
várias armas e ferináo dois poli-
ciais.

Jornal denuncia
oficiais reformados

Buenos Aires (ANSA-JB) — O jornal No-
tícias, porta-voz da esquerda peronista, de- .
nunciou ontem que oficiais reformados das
Forças Armadas estariam vinculados com a
organização de grupos de choque que, para
sobreviver, realizam sequestros e extorsões. O
matutino cita como fonte a chefatura dé po-
licia da Província de Buenos Aires que, por
sua vez, atribui estas declarações a um de-
tido.

O coronel reformado Jorge Osinde, dele-
gado militar do Presidente Juan Domingo
Peron quando ele se encontrava no exilio, es-
taria implicado com os sequestros. Ele foi
apontado pela esquerda peronista como o res-
ponsável pelas desordens de 20 de junho do
ano passado, dia em que o General Peron re-
gressou definitivamente à Argantina.

- VÍNCULOS
Noticias afirmou que a policia da pro-

vincia de Buenos Aires chegou a estas conclu-
soes quando libertou o industrial Raul Os-
molski, na sexta-feira, depois de matar dois
de seus seqüestradores. Em poder de um de-
les, foi encontrada uma arma do Exército,
cujo desaparecimento não foi comunicado à
policia. Isto, de acordo com a polícia significa
que a arma não foi roubada, mas entregue
por um militar.

O jornal acrescentou, sempre citando as
fontes da polícia, que um funcionário do Mi-
nistério da Economia era o encarregado de
entregar as armas ao grupo. Ao ser detido,
ele teria confessado que as recebia do coronel
Franco, chefe do Serviço de Informação da
Policia Ferroviária. Este, por sua vez, afirmou

' Noticias, "trabalhava sob as ordens do coro-
nei Jorge Osinde."

Para o jornal, existe a possibilidade de
que estes grupos de choque sejam os. autores
dos sequestros de vários executivos das em-
presas estrangeiras, cuja responsabilidade não
foi assumida até agora por nenhuma organi-
zação de extrema-esquerda.

Peronistas temem
novo Código Penal

Buenos Aires (AP-ANSA-JB. — "A lou-
cura de Azul poderá prejudicar a nossa cau-
sa", disse ontem um deputado peronista de
esquerda ao comentar o ataque do ERP a uma
guarnição militar, no momento em que a Ar-

gentina inicia, esta semana, uma intensa luta
política em torno do projeto de lei do Presi-
dente Juan Domingo Peron, que prevê sanções
mais rigorosas para os atos de guerrilha.

As reformas no Código Penal foram dura-
mente criticadas pelos setores de Oposição ao
Partido Justicialista e pelas facções de es-
querda do próprio peronismo, que as conside-
ram um retorno à legislação repressiva,
sancionada pelo Governo militar do ex-Presi-
¦dente Alejandro Lanusse e revogada pelo Go-
verno peronista do ex-Presidente Hector Cam-
porá, em maio do ano passado.

O projeto de lei — já aprovado pelo Se-
nado — será debatido esta semana pela Ca-
mara dos Deputados em clima de grande ten-
são. Hoje, os deputados da Juventude Pero-
nista, de esquerda, se reúnem para analisar o
assunto, e, certamente, a atuação de ontem do
ERP influirá em suas decisões.

O ERP — proscrito em setembro do ano
passado — enviou em dezembro uma carta a
cada um dos parlamentares argentinos, amea-
çando-os de represália caso votem o projeto
de léi. Nos últimos dias, os deputados têm re-
cebldo telefonemas anônimos, advertindo-os
para que votem contra as reformas propostas.

i*.

Torrijos e
Velasco se
vêem hoje

Lima (AFP-JB) — O Co-
mandante da Guarda Na-
cional do Panamá, General
Ornar Torrijos — homem
forte do pais — reúne-se
hoje com o Presidente pe-
ruano Juan Velasco Alva-
rado, na primeira entrevis-
ta desde que chegou ao Pe-
ru, no sábado, para uma vi-
sita oficial de seis dias.

Torrijos foi* recebido por
cerca de 3 mil pessoas no
Aeroporto Internacional
Jorge Chavez. Vestia unifor-
me de gala e ficou visível-
mente emocionado com a
acolhida. "Estou multo emo-
cionado", disse ele, antes de
subir no automóvel que o
conduziu para o centro de
Lima.

Esteve* no aeroporto o
chefe da Casa Militar, Ge-
neral Enrique Ibanez,' que
transmitiu ao General Tor-
rijos as saudações pessoais
do Presidente Juan Velasco
Alvarado. Em seguida, o Co-
mandante da Guarda Na-
cional do Panamá saudou
o Primeiro-Minlstro Gene-
ral Edgardo Mercado Jarrln,
em cuja companhia passou
em revista uma guarda de
honra.

Bordaberry
está de bem
com vizinhos

Montevidéu (AFP-ANSA-
AP-JB) — "As relações en-
tre Uruguai e a Argentina,
a partir da posse do Presi-
dente Juan Domingo Pe-
ron, prome' _m multo, mas o
relacionamento com o Bra-
sil é muito firme e esta-
mos trabalhando juntos
ininterruptamente", afir-
mou ontem o Presidente
Juan Maria Bordaberry,
em entrevista ao jornal EI
Pais.

Interrogado sobre as
perspectivas políticas no
pais, Bordaberry afirmou
que os três anos que ainda
lhe restam de mandato"
servirão para colocar o
Uruguai num bom rumo,
sobretudo em relação à re-
forma constitu_'-mal", que
está sendo estudada pelo
Con..elho de Estado, órgão
criado para substituir 6

. Congresso, d-so'vido por
ele, com o apoio das For-
ças Armadas, no ano pas-
sado.
FUTURO

Para Bordaberry, "a dis-
posição (.'"> Gover.o arc-n-
tino em man, oas rela-
ções é ampla e vem sendo
demonstrada em diversos
campos. Uma comissão mis-
ta deverá estui"-** diversos
temas visando a acelerar ao
máximo o entendimento
concreto entre os dois pai-
ses."

Sobre o futuro dos Parti-
dos políticos, Bordaberry
disse que "el-s terão que se
renovar ou entro morre-
rão." Quanto às agremia-
ções de esquerda, o Presi-
dente uruguaio assegurou
que "eles estão em pleno re-
trocesso e à medida que for
restaurada a confiança no
país e nos Partidos, resta-
rá apenas uma pequena mi-
noria de fanáticos.

Em suas declarações,
Bordaberry defendeu a mo-
dernízação do Estado uru-
guaío. Para ele, "o que se
deve renovar não são tan-
to as pessoas, mr.s os meto-
dos, os sistemas e as for-
mas de agir". O Presidente
uruguaio acrescentou que"se o panorama institucional
ain *ia for o mes quan-
do se convocarem as elei-
ções, surgirão os mesmos
vícios que hoje se tenta cor-
rigir."

México faz
denúncia
de agitação

Culiacan (AP-JB) — Por-
ta-vozes do Governo Esta-
dual declararam ontem que
os choques ocorridos em
Culiacan, na quarta-feira,
fazem parte dc uma "cons-
piração esquerdlst " que es-
ta-'.a levando a agitação en-
tre os lavradores e prepa-
rando-os para formar o
Exército Popular.

O Partid-* Socialista Po-
pular, na Cidade do Méxl-
co, desmentiu tais acusa-
ções, afirmando que os
acontecimentos de quarta-
feira, durante os quais qua-
tro'' estudantes morreram
em choques com a policia
foram c.iacu -, pela Agência
Central de In'*; mações
(CIA).
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Brasil inverte
tendência e já
importa técnico

Ilha
final

Solteira prepara
da formação do

fase
lago

Belo Horizonte, São
Paulo, Brasília (Su-
cursais) — Cerca de 500
técnicos europeus imi-
gram anualmente para
o Brasil desde 1970, inr
vertendo a clássica si-
tuação do país como ex-
portador de cérebros. A
nivel interno, nota-se
acelerada corrida ao
pessoal qualificado que,
atraído por melhor re-
numeração, vem trocan-
do o setor público pela
empresa privada.

Essas tendências re-
fletem uma melhoria
salarial forçada pela es-
cassez de mão-de-obra,
também sentida no mer-
cado dos não qualifica-
dos: interpretadas por
alguns economistas co-
mo ameaça ao ritmo de
crescimento a altas ta-
xas e sem inflação, por
outros são encaradas co-
mo de benéficos efeitos
para uma melhor distri-
buição da renda nacio-
nal.

Os dados sobre a vin-
da de técnicos europeus
para o Brasil, forneci-
dos pelo Comitê Inter-
governamental para as
Migrações Européias
(CIMÊ), incluem ape»
nas a migração dirigida,
excluindo-se as correntes
espontâneas que se acre-
dita existirem no mesmo
sentido, mas cuja im-
portancia em números
ainda não está definida.

Mas os eventuais be-
nefícios da importação

Imigração
do de São Paulo: — Ela
já se constatou imprati-
cável, pelo menos como
regra, porque é inclusive
anti-econômica; há ne-
cessidade de formarmos
nossos próprios técnicos
e cientistas, conclui.

Ainda mais impratica-
vel seria a contratação
de mão-de-obra estran-
geira não qualificada,
para atender à deman-
da principalmente na
construção civil: os
custos se elevariam ra-

São Paulo (Sucursal) — Até o
final do mês os operários, de Ilha
Solteira começarão a secunda eta-
pa do enchimento do reservatório,
que, quando atingir a cota máxima

. de 329 metros, formará um lago
com 21 bilhões de metros cúbicos, ,
permitindo gerar 3 milhões e 200
mil quilowatts.

A "conclusão da usina, que des- y
de a ultima quarta-feira já opera:;
com quatro conjuntos de geradores, •
está prevista para janeiro de 1976. í
Nesses dois anos serão construídos
mais 16 grupos de geradores e o
Linhão 33 — terceira e última 11-
nha de transmissão até Bauru.
Completam-se então as obras do
complexo de Urubupungá, projeta-
do para gerar 4 milhões e 600 mil
quilowatts.

CAPACIDADE

Considerado o sexto maior con-
junto energético do mundo e o
maior do hemisfério Sul — só o re-
servatôrio de Ilha Solteira eqüivale
a seis vezes a Baia de Guanabara

em volume dágua — o complexo hl-
: drelétrlco de Urubupungá é consti-
tuido ainda pela usina de Jupiá,
que já se encontra em operação,
mas não com sua capacidade total.

Com a conclusão da primeira
fase de formação do reservatório,
o 13v grupo gerador de Jupiá deve-
rá entrar em funcionamento,^no
próximo mês. E com o inicio da-se-
gunda etapa, o 14? e último con-
junto começará a produzir em abril
deste ano, alcançando sua capaci-
dade máxima de 1 milhão e 400 mil
quilowatts.

Os quatro conjuntos geradores
que começaram a funcionar na úl-' 
tima quarta-feira em Ilha Solteira
produzirão 640 mil quilowatts e
quando os 20 conjuntos estiverem
operando, a capacidade total será
de 3 milhões 200 mil quilowatts.

APREENSÃO

A Inauguração da Usina de Ilha
Solteira, preparada com vários me-
ses de antecedência, trouxe uma
dúvida para os 7 800 operários- da

hidrelétrica — a conclusão das
obras significará a perda do em-
prego e o Início de um período dl-
ficll.

A Associação dos Municípios da
Região de Urubupungá chegou a .
elaborar um memorial, denominado
Carta de Urubupungá, que traduz
a preocupação com o futuro Incerto
da cidade de Ilha.Solteira e prevê
o esvaziamento da região, caso não
seja criado um plano de absorção
da mão-de-obra.

A Centrais Elétricas de São
Paulo (CESP) não se pronunciou
a respeito porque ainda faltam dois
anos para o término das obras e
nesse período pretende estudar o
assunto com calma. Os trabalhado-
res confiam nos projetos anuncia-
dos, sem saber, contudo, se serão
executados. Entre eles está a cons-
trução de novas indústrias, o de-
senvolvimento da piscicultura e se-
rlcultura, o loteamento de' terras
destinadas à agroindústria e a
transformação da cidade em ponto
turístico.

de 
"SS 

qSicado p^mente, com outros
sãoP contestados pelo efeitos social negativos
emuresário Dácio de como problemas de mo-

Ss Júnior, ex-presi- radias e adaptação a vi-

dente do Banco do Esta- da brasileira.

Transferência

A corrida ao técnico
p r ejudicou particular-
mente o setor público,
cujas limitações buro-
cráticas e de orçamento
não lhe permitem a ue'
cessaria mobilidade pa-
ra acompanhar os níveis
salariais em elevação.
Ocorre atualmente, em
conseqüência disso, uma
inevitável evasão do-
mestiça, como está sen-
do chamada a transfe-
rência de pessoal quali-
ficado para as empresas
privadas e universida-
des.

Em São Paulo, vários
institutos da Secretaria
de Agricultura foram
obrigados a paralisar
suas pesquisas por falta
de pessoal. Mas as raízes
da crise são recentes;
remontam a 1962, quan-
do foram adotadas poli-
ticas salariais diferentes
para os institutos de

pesquisas e para a área
universitária.

Atualmente, um pes-
quisador de instituto re-
cebe inicialmente venci-
tt.pt...ns de CrS 3 176,00,
enquanto nas universi-
dades um instrutor co-
meca com Cr$ 3 780,00;
depois de cinco anos, o
técnico passará a perce-
ber Cr$ 3 299,00, sendo
que o instrutor, se che-
gou a professor assisten-
te, passa a ganhar CrS
6 480,00.

Mesmo em outras en-
tidades de outros Esta-
dos, como no Instituto
Agronômico do Paraná,
os técnicos de São Paulo
têm melhores oportuni-
dades: o salário pago a
recém-formados é de Cí'S
4 500,00. Mas o setor pri-
vado ainda oferece con-
dições melhores e absor-
ve o maior contingente,
ganhando também qua-
litativamente.

Complementacão
Em Minas, o Governo

estadual, através do sis-
tema de complementa-
cão salarial,. conseguiu
superar a tendência à
evasão de seus funciona-
rios qualificados, que
atingiu seu ponto crítico
na década de 1960.
Atualmente, as Secreta-
rias da Administração e
da Fazenda elaboram
um quadro permanente,
com menos gente e me-
lhor remuneração.

Outra fórmula encon-
trada prevê contratos de
prestação de serviços
com a Fundação João
Pinheiro, que tem maior
mobilidade para pagar
bons salários. Adotou-se
ainda o critério de con-

tratacão pelo regime da
CLT/com salários que
variam de CrS 1500 a
CrS 10 mil, nível a que
também se chega com a
complementacão.

Com o quadro perma-
nente, a complementa-
cão salarial deverá ser
extinta. Atualmente, dos
170 mil funcionários
mineiros, apenas uma
ção salarial deverá ser
ca de 1 mil — a rece-
bem. Os políticos a con-
sideram também discri-
minatória, porque aten-
de quase exclusivamen-
te a técnicos. Mas sem
ela, um engenheiro ou
médico ganha menos de
Cr$ 1 mil.

Desenvolvimento

1
i

Iú
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O economista Ednar
Lisboa Bachá, PhD em
Economia e professor da
Universidade de Brasi-
lia, considera a elevação
de salários decorrente
da escassez de mão-de-
obra nos centros urba-
nos como o mais sério
obstáculo á política eco-
nômica do próximo Go-
verno, quei encontrará
um quadro diverso da si-
tuação quando o Presi-
dente Mediei assumiu.

Segundo o. economista,
a expansão econômica
desde 1968 foi acompa-
nhada por uma sensível
elevação do nível de em-
prego urbano, tanto in-
dustrial quanto na área
de serviços; porém, os ni-
veis salariais para a mas-
sa de trabalhadores ur-
banos elevou-se muito
pouco, devido à sobre-
oferta de mão-de-obra e
a austeridade das políti-
cas salarial e sindical.

A constância da taxa
de salários permitiu con-
ciliar os objetivos de ta-
xas elevadas de cresci-
mento e redução da taxa
de inflação. Agora, a so-
breoferta parece tér-se
exaurido e os empresa-

rios foram obrigados a
pagar além do fixado,
tanto a qualificados co-
mo a operários sem qua-
lificação. Em consequên-
cia, reduzem-se as mar-
gens de lucro.

Como a expansão eco-
nômica recente — acres-
centa o professor Bachá
— funda-se basicamente
na manutenção de eleva-
das margens de lucro e
salários que crescem
muito lentamente, surge
a dificuldade: como man-
ter a expansão econòmi-
ca reduzindo-se a infla-
ção, se os salários passa-
ram a crescer e as mar-
gens de lucro parecem
estar declinando?

Para o economista, a
elevação do salário é be-
néfica e, como vai de en-
contro aos objetivos go-
vernamentais de esten-
der os frutos do progres-
so econômico a toda a
população, ao invés de
concentrá-los em uma
camada restrita como
ocorria até 1972, o qua-
dro de estíassez de mão-
de-obra (pleno emprego)
deveria manter-se a todo
custo.

Perfil
Lucas Garcez, um técnico na política

Um professor cioso das ta-
ref as e claro na exposição, um
técnico entusiasmado com os te-
mas de energia elétrica, um -po-
litico discreto quanto às pró-
prias perspectivas futuras, Lu-
cas Nogueira Garcez conseguiu,
ao longo de sua carreira, impri-
mir às junções publicas um
caráter urgente de tarefa a ser
imediatamente cumprida.

"Um humilde, se bem que
honesto técnico, que alia às ati-
vidades profissionais a nobilis-
sima função de transmitir às
novas gerações alguns conheci-
mentos técnico-cientificos, de
modo a habilitar os mais jovens
a avaliar o verdadeiro papel da
técnica, escrava e não senhora
da cultura."

Assim se definia Nogueira
Garcez em maio ãe 1958, ao to-
mar posse da cadeira número 3
da Academia Paulista de Letras,
um dos muitos títulos que con-
quistou. Onze paises o distin-
guiram com a Grã-Cruz da Or-
dem do Mérito.

Ex-Secretário de Viação e
Obras Públicas do Governo Ade-
mar de Barros — com quem
mais tarde se desincompatibili-
zou — e Governador de São
Paulo no periodo de 1951 a 1955,
é, também, um homem interes-
sado nos assuntos, humanistas,
de que os técnicos, segundo voz
corrente, costumam divorciar-
se. Em tempos mais jovens li-
derou o movimento em favor da
concessão da Ordem do Cruzeiro
do Sul ao ator e diretor Zbgniew
Ziembinski, e, ainda hoje conti-
nua "fascinado pelos artistas e
compositores brasileiros."

Embora do ponto-de-vista ãe
vida pública seja alguém em re-
novação constante, Lucas Nó-

gueira Garcez gosta de cultivar
hábitos amenos de convívio áo-
mestiço.

A par da posição de presi-
dente da maior empresa áe
energia elétrica do Brasil, a
Centrais Elétricas de Sao Paulo
S. A. — CESP — dá atenção aos
problemas de equipamentos ele-
tromecanicos para a Usina de
Ilha Solteira, dos estudos de fi-
nanciamentos nacionais e inter-
nacionais para a expansão de
hidrelétricas e termelétricas no
país, Nogueira Garcez vive quie-
tamente feliz ao lado da esposa,
Dona Carmelita, cercando de»
atenção os três filhos e os ne-
tos. Acompanha futebol pela te-
levisão, escuta música erudita ou
popular, escreve livros e en-
saios, faz suas palestras e deba-
te em clima descontraído, com
meia dúzia de amigos, os proble-
mas nacionais, com a humilda-
de de quem conhece e está sem-
pre aberto para conhecer mais
ou de novos ângulos.

O ex-Governador de São
Paulo, professor catedrático da
Faculdade de Engenharia Indus-
trial da PUC (em 1936 formou-
se engenheiro-civil pela Escola
Politécnica da Universidade de
São Paulo), perito técnico da
ONU, superintendente da cons-
trução da Usina Hidrelétrica de
Avanhandava, sobre o rio Tietê,
superintendente-geral da cons-
trução da Fábrica Nacional de
Motores, na Baixada Fluminen-
se, tem uma posição politica bem
definida e um gênero de traba-
lho fartamente conhecido. ,

A coerência de Nogueira
Garcez em seus princípios, le-
vou o Presidente Mediei a so-
licitar os seus serviços de mo-
áerador na emergência da cri-
se que a Arena paulista sofreu
em 1970, provocada pela esco-
lha do Deputado Rafael Bai-
ãacci para a presidência do
Partido, naquele Estado. Os
ânimos estavam agitados e o
trabalho foi difícil, mas, como
novo presidente regional, Lucas
Nogueira Garcez reconduziu a
Arena paulista à rota prevista
e necessária.

Cumprida a tarefa, no ano
seguinte renunciou à direção
do Partido para se dedicar à
CESP, de que é presidente, des-
de o começo do Governo Abreu
Sodré, em 19G7.

A experiência adquirida
nos sete anos à frente da CESP
levou o ex-Governador de São
Paulo a declarar que "para
uma usina àe Jupiã, ou para a
gigantesca usina de Ilha Sol-
feira ou para a usina áe Trans-
missão, quando estiverem con-
cluiáas, do que foi gasto mais
de 80% são sangue, suor e la-
grimas do povo brasileiro."
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Teixeira Soares vê a ponteira consolidada

Teixeira Soares quer país :

com fronteiras habitadas :
como símbolo de soberania

— Uma fronteira sem polícia, sem alfândega e
sem população, fica à mercê da depredação por par-
te de aventureiros e não é, de maneira alguma, um
símbolo de soberania. Precisamos dar a elas ura sen-
tido de vitalidade própria, tornando-as estáveis eco,
nômica e demograficamente, para que sejam ver-
dadeiras fronteiras vivas. , q 

"

A afirmação é do Embaixador Teixeira Soares,
chefe das Divisões de Política e de Fronteiras do Ita-
marati, na época dos Chanceleres Neves da Fontou-
ra e Raul Fernandes. Após seis anos de pesqu sas
ele lança, hoje à noite, ho salão de leitura do Clube
miitar, o seu livro História ãa Formação ãas Frorv
teiras ão Brasil.

Pesquisa

Para o autor, a principal
preocupação, além dc lazer
um livro moderno, informa-
do e útil à pesquisa, foi a de
"não perder de vista que a
História não é apenas .data
ou nomenclatura. É um pro-
cesso crítico, de renovação
de fontes informativas e de
encadeamento causai."

— Meu livro foi feito pa-

ra mostrar que a fronteira,
hoje, não tem mais a con--
cepeão meramente linear de
outros tempos. É diferente
e dinâmica, porque ela
avança ou recua conforme
as circunstancias. Sendo
viva, exerce uma pressão
natural sobre a fronteira
econômica e demográfica-
mente mais débil.

Definido ,
Segundo o Embaixador- que se demarcaram as fron-

Teixeira Soares "o país tem teiras do pais.
hoje um enquadramento
exato do espaço territorial,
marítimo e aéreo com fron-
teiras definidas", com mais
de 14 mil quilômetros linea-
res de fronteiras terrestres,
um imenso litoral e ilhas
oceânicas que a cada dia
adquirem maior importan-
cia, como Fernando de No-
ronha e Trindade.

Com toda a sua fronteira
demarcada, o Brasil tem,
no momento, 3 051 marcos
fundamentais, fora os 25 no-
vos marcos na fronteira
com o Paraguai que faltam
ser inaugurados. Para o ã\-
plomata "foi um verdadei-
ro milagre" a rapidez com

Lembra o Sr. Teixeira
Soares que são poucas aS
fronteiras vivas do pais —
aquelas com lntercomunicá-
ção de populações, tráfico
de mercadorias, vizinhantía
e convizínhança. É o caso
de nossos limites com o Uni'-
guai, Argentina e Paraguai.
As demais fronteiras, se-
gundo o diplomata, são con-
sideradas mortas: Bolívia,
Peru, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Suriname e Guia-
na Francesa, que só agora
são objeto de defesa e min-
tarizacão: 16 unidades mi-
litares' estão na área com
9 400 homens.

Rodovias

Agripino
de Mediei

afirma que
fortaleceu

apoio
TCU

O diplomata acredita que
um grande passo para a
ocupação dessas fronteiras
são as' rodovias Transama-
zònica, Perimetral Norte e
a Cuiabá—Santarém. Prevê
que em 30 anos a região
amazônica esteja coloniza-
da e, em menos de 50, as
fronteiras estarão ocupadas
populacionalmente e eco-
nomicamente.

Apesar da grande demar-' cação feita até hoje pelo

país, incluindo a do mar
territorial de 200 milhas e
a fronteira lateral maríti-
ma com o Uruguai, falta
ainda fixar a lateral mari-
tima do Oiapoque com a
Guiana Francesa; o gran-
de eixo Fernando de Novo-
nha—Trindade e, f inalmen-
te, a projeção do Brasil no
Atlântico equatorial, onda
Lagos, a capital da Nigéria,
está a cinco horas e meia
de vôo do Rio.

Petróleo

Brasília (Sucursal) — Ao
advertir um ministro de Estado,
que posteriormente foi afastado,
de que as gavetas do Palácio do
Planalto estavam abertas ao TCU
e nenhum funcionário poderia
trancar as suas, o Presidente Mé-
dlci, segundo o Ministro João
Agripino, deu' ao Tribunal o de
que ele mais precisa em sua luta
contra, a corrupção: o apoio presi-
dencial.

Sem poder de sanção — exce-
to quando se trata de peculato e
o responsável é condenado, mesmo
assim isento da correção monetá-
ria — o que beneficia os ladrões,
segundo o próprio Ministro Agripi-
no já advertiu o Governo, o Trl-
bunal de Contas da União luta
também para implantar o sistema
de fiscalização do custo adminis-
trativo, conforme lhe determina a
Lei.
ASCENDÊNCIA

Frisa o Sr. João Agripino, pre-
sidente do TCU em 1973, que o ór-
gão está em ascendência de 'impor-

tancla, por força do apoio que lhe
deu o Presidente Mediei, tendên-
cia que será mantida com o fufcu-
ro Presidente da República, ho-
mem de reconhecidas qualidades
morais. Antes de deixar o Gover-
no, o General Médlcl deverá as-
sinar importante decreto para o
fortalecimento do TCU, fixando o

prazo para que todos os órgãos da
administração, direta ou indireta,
prestem contas.

O decreto foi solicitado pelo
Ministro Agripino porque alguns
órgãos, atualmente, podem demo-
rar anos para apresentar sua pres-
tação de contas, e o Tribunal só
conta como recurso básico para
coagi-los a sanção moral, relacio-
nando-os entre os faltosos. Duran-
te anos, recorda o Ministro, era
comum o TCU baixar um proces-
so em diligência e esta demorar a
ser cumprida. Agora, quando se
nota o interesse em evitar o escla-
reclmento, o Tribunal tem feito
Inspeção extraordinária, desço-
brindo irregularidades muitas ve-
zes.
CORREÇÃO MONETÁRIA

Contesta o Ministro Agripino'
que o TCU só prenda "em suas ma-
lhas os lambaris." Todas asdecl-
soes do órgão, argumenta, são di-
vingadas no Diário Oficial da União
e, se não se -faz alarde enquanto o

processo está em tramitação, é por-
que não será justo acusar quem
quer que seja de corrupto enquan-
to não se lhe der toda a oportuni-
dade de defesa. Em seu julgamen-
to, o Tribunal age fria e cruamen-
te, sem se incomodar com quem es-
tá julgando.

O Ministro Agripino lamenta
porém que não tenha sido obtida

i.ft

ainda a correção monetária para
os que forem condenados em débi-
to, assunto que já submeteu ao Mi-
nistro da Justiça. Entre as provi-
dências que adota contra os corrup-
tos está o encaminhamento da con-
denação ao Ministério Público, mas
muitas vezes este não processa o
acusado, o que também é lamenta-
vel. Lsto teria, inclusive, consequên- ;
cias eleitorais.

Em sua administração, o Mi-
nistro procurou dar ao TCU uma
função pedagógica, porque entende
que não pode ser apenas punitivo.
Têm sido encontradas muitas ir-
rcgularidades na administração in- ,
direta, principalmente porque ela
ainda não implantou a refroma ad-
ministrativa. Neste caso, o TCU
instrui primeiro e só pune em ca-
so de reincidência. Pessoalmente,
ele acredita que a maioria dos pre-
feitos é honesta e os excessos ve-
rificados antes eram mais por in-
competência.

Com a instituição de seu novo

quadro, o Tribunal está começando
a fiscalizar os custos administrati-
vos, tarefa considerada fundamen-
tal pelo Sr. João Agripino. Não se
verificará apenas se o administra-
dor foi honesto, mas também se
foi competente; é lógico que o TCU
não terá força para afastá-lo, mas
informará ao Poder Executivo o re-
sultado de sua análise.

— Assim — diz o diplo-
mata — se o mar territorial
nos aumentou o território
em mais de 800 mil quilo-
metros quadrados, a proie-
ção do Brasil sobre o Atlan-
tico equatorial nos levara,
em termos de fronteiras,
praticamente à África.

E, no momento em que

Jordão dã
hoje posse
a januzzi

Brasília (Sucursal) —

O Almirante Arnaldo de

Negreiros Januzzi assu-
me hoje às 13 horas o

cargo de diretor-geral de

Navegação, em cerimô-
nia presidida pelo Almi-

rante José de Carvalho
Jordão, Chefe do Estado-
Maior da Armada, no

Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha. _

O Almirante Januzzi
s,ubstitui o Almiran-
te Dantas Torres, recen-
temente transferido para
a reserva.

chega ao Brasil o Chance-
ler da Nigéria, em visita
oficial, o Embaixador Tei-
xeira Soares lembra que
aquele país, com uma po-
pulação de 70 milhões, tem
hoje uma produção: de pe-
tróleo de 2 milhões e 200 mil
barris diários, explorados
por 15 companhias estran-
gelras.

Gueiros
continua
internado

Recife (Sucursal) — O
Governador Eraldo Gueiros,
que continua internado no
Instituto de Medicina In-
fantil de Pernambuco com
hepatite, voltará ao Palácio
dos Despachos dentro de 30

Sem perder o habitual
bom humor, lamentanto
ter tanto tempo "sem fa-
zer nada", o Governador
íol filmado e fotografado
mas não pôde conversar
com a imprensa, obedecen-
do a ordens médicas que
lhe proíbem visitas. O Vi-
ce-Govemador Barreto Gm-
marães prossegue despa-
chando com o Chefe do
Executivo, mantendo-o in-
formado dos problemas ad-
ministrativos.
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Trecho pronto da Via dos
Imigrantes será liberado

cao tráfego quarta-feira
São Paulo (Sucursal) — A partir de quarta-

^ feira o paulistano não precisará gastar cinco ou seis
*• horas em irritantes congestionamentos para voltar

de seus fins de semana no litoral: será liberado ao'„'.tráfego o trecho de 33 quilômetros da Rodovia dos
Imigrantes na região do planaito.

A estrada se ligará ao quilômetro 40 da Via .An-
chieta, que hoje é estreita para o volume de veículos
que buscam a Baixada Santista. Nas duas pistas e
oito faixas da nova rodovia poderão circular por dia
120 mil carros. O trecho agora concluído começou a
ser feito há quatro anos.
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CRÍTICAS

Além dos 28 viadutos e
¦ pontes, os técnicos tiveram

que erguer uma barragem
dividindo as águas da Re-
presa Billings, removendo,
a cada dia, 50 mil metros
cúbicos de terra.

Apesar da euforia que cer-
ca a inauguração, alguns es-
pecialistas fazem críticas à
estrada, preocupados com a
devastação da serra do Mar
e com a falta de infra-es-
trutura turística nas cida-
des por ela servidas. A der-
rubada de matas, mais do' que um fator de desequili-' brio ecológico, representa o•perigo de deslizamentos de

! barreiras.
Para alguns arquitetos, a

eliminação de árvores põe
em risco a paisagem e a eco-
logia de toda a região. O
presidente da Dersa prome-
teu promover o replantio,
mas os conservacionlstas
acham que a serra do Mar•ficará irremediavelmente
desfigurada.

Os prefeitos das cidades
da Baixada Santista querem
que o Governo estadual es-
tabeleça com urgência os
traçados das estradas pa-
ralelas de acesso para evi-
tar engarrafamentos à en-
trada de seus municípios. E
a Ferpasa alerta que se os
ramais ferroviários não esti-
verem prontos o número de
caminhões a trafegar pela
Via dos Imigrantes logo sa-
turará o escoamento.

Saída
Uma das saídas da nova

, estrada em São Paulo, a Via
Expressa Central, cujo tre-

. cho concluído, no Bairro do
Jabaquara, tem 3 200 me-

tros, será entregue ao trá-
fego no próximo dia 25. A
avenida estará totalmente
pronta, inclusive asfaltada e' sinalizada, nos primeirosdias de março.

Os prazos foram fixados" pelo próprio Prefeito Mu-
guel Colassuono, que neste

J fim de semana inspecionou
os trabalhos na confluência

j das Ruas Fagundes Filho e
i Miguel Stefano. A idéia da

Prefeitura é ligar a Via dos
! Imigrantes às marginais

através desta via expressa,
, que constituirá um semi-
i anel rodoviário.

Vinte e uma estradas, com
230 quilômetros de extensão,
formam o primeiro grupo
das 50 rodovias compreen-
dldas num raio de 150 qul-
lômetros da capital paulis-
ta que este ano receberão
tratamento especial penna-
nente, em virtude de sua
proximidade e do elevado
índice de tráfego.

No primeiro grupo, en-
tre outras, estão a Via
Anhanguera-Cosmópolis; a
ligação Conchal-Mpgi-Ml-
rim; a Itapora-Eleutério, a
Loureiro-Vinhedo e a Lou-
sa-Pinhal. Os serviços com-
preendem melhoramentos,
pavimentação, drenagem e
acostamentos.

Ligação
As regiões Sudeste e Cen-

tro-Oeste estarão ligadas
por asfalto até o início de
1975, com o empréstimo fei-
to pelo Governo de Mato
Grosso — no valor de Cr$ 10
milhões — junto ao BID pa-
ra pavimentar os 480 quilo-
metros da MT-428, às mar-
gens do Rio Paraná, entre

Três Lagoas, Paranaiba,
Cassilandia, Sporé; Serrano-
polis, Jatai e Cuiabá.

O asfaltamento partirá da
barragem de nha Solteira,
cuja ponte de sete quilóme-
tros servirá de ligação en-
tre a nova estrada e a Ro-
dovla Marechal Rondon.

Trânsito terá a qualquer
momento "blitz" contra os
inabilitados de motocicleta

O Detran realizará esta semana, simultânea-
: mente em vários pontos da cidade, em dia mantido1 em segredo, uma blitz contra as motocicletas, vi-

sando prender e, em alguns casos processar, os que
I não possuam habilitação para esse veículo ou quesejam menores de 18 anos.

A operação só não se realizou ontem nem será- hoje porque o diretor da Divisão de Controle do
Detran, Major Wlander Rollemberg, quer "um tra-

J balho bem feito, evitando que os motociclistas Ãa-
grados em irregularidades fujam a qualquer custo,', ameaçando a terceiros na via pública". Dez viaturas
e 40 policiais estarão mobilizados.

Razão
A iniciativa do Detran.

tem uma razão de ser: por
lei as motocicletas e outros.
veículos a motor, semelhan-
tes, estão proibidos a meno-
res de 18 anos, mas até hoje
não houve preocupação ofi-
ciai sobre o assunto, embora -

a Irregularidade seja notada
sobretudo na Zona Sul.

• Além dos menores, há
adultos sem habilitação es-
pecifica que provocam os
mesmos problemas que
aqueles no tráfego da cida-
de.

j Presidente do Ce tran da
Guanabararebate acusações
contra métodos do Detran

O presidente do Cetran carioca, Sr. ÀbrahimTebet, protestou, através de telegrama, contra asdeclarações do representante dos transportadores
junto ao Contran, Sr. Érico Lopes, que criticou o

j Dentran da Guanabara por não-lançar nos prontuá-rios as infrações dos motoristas, preferindo punir, a educar.
Além de expressar sua estranheza com a acusa-ção -de que está na Guanabara "o maior caos detransito do país", o presidente do Cetran prome-

teu, ainda, enviar um ofício ao Sr. Érico Lopes, re-batendo uma por uma as críticas. Por seu turno* o
assessor jurídico do Detran, Sr. Álvaro Rocha, disseque sua resposta ao conselheiro do Contran já foidada "há muito tempo, com a aceitação oficial doatual processo de cobrança de multas contra as' empresas".

Injustiça
— O Sr. Érico Lopes pa-

rece que não conhece ou •
apenas quis atacar gratuita-
mente o transito do Rio, que
é hoje, no país, o que tem
a melhor sinalização, o mais
completo cadastro e o que se
preocupa mais com a edu-
cação dos motoristas, disse
o Sr. Abrahim Tebet.

O presidente do Cetran
disse que só não foi mais

taxativo em seu telegrama
porque soube das acusações
do conselheiro do Contran
apenas pelos jornais, mas
prometeu "uma resposta
mais objetiva" para quando
tiver em mãos a declaração
oficial. De qualquer forma,
o oficio rebatendo "item por
item" do que saiu publicado
será enviado na próxima se-
mana.
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A dificuldade para a implantação da mão única é a falta de vias opcionais na Zona Norte

Prioridade do Detran este ano
é melhorar fluxo na Zona Norte

A principal preocupação do
Departamento de Transito este ano
será disciplinar o tráfego da Zona
Norte, onde o crescimento intenso
e desordenado resultou em ruas
estreitas e mal conservadas e pia-
nejamento de circulação de veí-
culos mal definido, que provocam
engarrafamentos diários, princi-
palmente em Madureira, Méier e
Cascadura.

Ontem o Departamento fez,
em 32 ruas do Méier e de oito su-
búrbios, completa mudança no
transito, com sistema de mão úni-
ca. A operação cobriu área de 5,5
quilômetros de 'extensão por 1,5
quilômetro de largura, no lado di-
reito das linhas da Central, e ter-
minou no Engenho Novo, onde o
morro do Jacaré não possibilita
ruas opcionais.

O quadro
A base da ocupação urbana dos

subúrbios foi a rede de trens da
Central e Leopoldina, que impediu
a obediência aos padrões habituais
de ruas e avenidas paralelas, com
transversais que se sucedem racio-
nalmente, de modo a permitir um
esquema de transito adequado.

O que existe ao longo das vias
férreas são ruas compridas e estrei-
tas, que funcionam como eixos
principais do tráfego.

— A situação da Zona Norte
— diz o diretor da Divisão de En-
genharia do Departamento, Sr. Ci-
mar Garcia — dificulta a elabora-
ção de um esquema de mão única,
como o implantado no Centro e na
Sul, com resultados muito bons.
Mas modificação e racionalização

do esquema têm de ser feitas com
urgência, exatamente por causa
das dificuldades naturais da região.

Motoristas de táxis, obrigados
diariamente a enfrentar engarra-
famentos, sem possibilidade de sair
da área congestionada por falta de
ruas opcionais, culpam a falta de
planejamento pelo que acontece na¦Zona Norte.

O Sr. Florlano Duarte, que nela
trabalha há seis anos, entende que"alguma coisa precisa ser feita
agora".

Consertar depois será im-
possível. O Largo do Campinho, por
exemplo, ilustra bem a f alba de or-
ganização. E' um cruzamento pe-
rigoso, sem um sinal se quer.

O Sr. Duarte é favorável à in-
versão de mão. em algumas ruas,"para melhorar a situação enquan-
to é tempo."

O diretor da divisão de Enge-
nharia considera justas as recla-
mações de motoristas, comercian-
tes e moradores.

A maior prova é o interesse
do Departamento pelos problemas
da Zona Norte. Mas vamos enfren-
tar grandes dificuldades, como o
traçado irregular das ruas e a divi-
são física dos bairros pela linha
férrea, que os transforma em dois
lados distintos, com esquemas pró-
prios de circulação.

Ele diz que quase toda a Zona
Norte só tem como eixos definidos
as ruas e avenidas que margeiam
as linhas de ambos os lados.

As outras ruas são geral-
mente estreitas, muito sinuosas,
não obedecem a um padrão lógico

e por isso deixam de oferecer as
opções necessárias ao bom escoa-
mento do tráfego.

Á mudança
A principal virtude das mu-

danças previstas para a Zona Nor-
te, segundo o diretor, será o deslo-
çamento dos eixos.

— Mas haverá também a va-
lorização dos subúrbios, porque a
existência única dos eixos ao longo
das linhas férreas concentrou o co-
mércio e outras atividades em es-
treita faixa, com conseqüências
ruins para a circulação de pedes-
tres e veículos.

Com o sistema de mão única,
pondera ele, a movimentação será
dividida entre vários trechos, que
logo se valorizarão.

Segundo os técnicos do Depar-
tamento, depois das alterações no
Méler (feitas ontem) e de um re-
manejamento no Lins (previsto pa-
ra o fim do mês), haverá mudan-
ças em Cascadura, Madurelra e
Campo Grande, além da Tijuca.

Para Cascadura o Departamen-
to ultima um estudo que facilitará
a ligação com Jacarepaguá, através
de um eixo paralelo à Rua Cândido
Benício, que ficaria com mão única.
Isso só será possivel, revelam os
técnicos, com a ligação entre a Rua
João Romeiro e a Rua Teles, por
intermédio do prolongamento da
Rua Bauru, obra já solicitada à
Secretaria de Obras.

A modificação resolveria algu-
mas dificuldades da área, como o
cruzamento perigoso do Largo do
Campinho.
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A ponte provisória próxima a Japeri ficou pronta cedo e resistiu bem ao primeiro teste

Central acaba ponte provisória
em Japeri e trens podem passar

A Central do Brasil terminou
de construir na manhã de ontem a
ponte, sobre o rio São Pedro, em
Japeri, quando os operários colo-
caram os últimos dormentes e os
trilhos. Pouco depois duas locomo-
tivas — cada uma pesando 180 to-
neladas, o dobro do peso de um
vagão cheio de minério j—passa-ram na. ponte e ela não se abalou
com ò teste.

Com. o fim dos trabalhos, a
Central normaliz,a . hoje,
o tráfego de seus trens de passa-
geiros para Belo Horizonte e São
Paulo. Ao mesmo tempo, voltam a
circular os 72 vagões de minério
retidos em Japeri desde o dia do
acidente, que causou um prejuízo
de Cr$ 600 mll diários nas expor-
tações de minério pelo Porto do
Rio de Janeiro.

No prazo
A construção da ponte provi-

sória durou exatamente 11 dias, um
a menos do que os 12 inicialmente
previstos pela Central. Com o de-
correr dos trabalhos, porém, os en-
genheiros imprimiram um ritmo
rápido à obra e espera-vam entre-
gá-la bem antes, o que só não
foi possível porque nos últimos dias
as chuvas atrapalharam muito.

O engenheiros Antônio Geral-
do Berford, chefe da 8a. Divisão,
que permaneceu-esses 11 dias com
sua equipe no local das obras, ex-

plicòu que para sustentar a ponte
provisória aproveitou-se o pilar
central e os dois blocos de susten-

. tação das margens, mas utiliza-
ram também cinco fogueiras (pi-
lhas dè dormentes) e um tubulão
que servem * como novos apoios a
aumentar a segurança da obra
provisória.

, 
' Os 250 trabalhadores desloca-

dos pela Rede Ferroviária, para o
local trabalharam Ininterrupta-
mente durante a construção da
ponte, revezando-se em turnos di-
urnos e noturnos. Na madrugada
de ontem, terminadas as obras de
base, os operários repuseram as vi-
gas de sustentação dos trilhos.
Quando clareou o dia colocavam
os dormentes. As 11 horas houve o
teste com as. duas locomotivas. Mas
só no fim da tarde o serviço ficou
totalmente concluído com o tra-
balho de nivelamento dos trilhos
recém-colocados.

Terceiro incêndio
pega cinco vagões

Tomados pelo pânico, sete pas-
sageiros do trem suburbano de
prefixo UME-1, da Central do Bra-
slll ficaram feridos quando a com-
posição, que partira lotada a 0h30m
de ontem da gare de D. Pedro II
com destino a Japeri, no Estado do
Rio, teve cinco dos seus nove va-
gões parcialmente destruídos por

um incêndio na estação de Enge-
nheiro Leal.

O incêndio — o terceiro ocor-
rido naquela estação desde o Ini-
cio do ano — segundo o maquinis-
ta João Silva, de 34 anos, casado,
teve origem após um clarão na re-
de seguido de um estrondo ensur-
decedor, o que gerou o tumulto en-
tre os passageiros. O fato só não
causou maiores conseqüências gra-
ças à pronta ação do maqulnista,
que não hesitou em abrir as por-
tas do trem, ocasião em que o pas-
sageiros, pularam para o leito da
linha férrea quando sete deles fe-
riram-se.

No Hospital Carlos Chagas fo-
ram socorridos os seguintes passa-
geiros: Herculano Severino da Sil-
va, Maria da Conceição Assis, Ma-
ria Aparecida Correia Barbosa, Se-
bastiana da Silva, Maria Luclvalda
dos Santos, Teresinha da Silva Ra-
mos e Jonas Valerlano de Oliveira.
Os dois primeiros, com fraturas di-
versas pelo corpo, ficaram interna-
dos. Os outros tinham só contusões
e escoriações e.após medicarem-se,
retiraram-se. Os vagões atingidos
pelo fogo foram os de prefixos ER-
167, E-4, E-67, ER-1167 e E-21 e as
chamas foram dominadas por uma
guarnição dos bombeiros do quar-
tel de Campinho. As autoridades
da 29a. Delegacia Policial anota-
ram o fato e a causa do incêndio
— a principio supõe-se um curto-
circuito, será indicada pelos pe-
ritos da Rede Ferroviária.

Transporte de massas no
Rio faz improvisações por
falta de plano diretor

A falta de uma política integrada — ou mesmo
um plano diretor urbano — por parte da Secretaria
de Serviços Públicos transformou o transporte de
massas no Rio num amontoado de adaptações, dita-
das por necessidades imediatas, sem nenhuma pro-
jeção para o futuro.

Disso resulta que o tráfego se congestiona inu-
tilmente em pontos de convergência — como a Praça
15 — disputados avidamente pelos empresários de
ônibus. E ainda que se pretenda elaborar um plano
para evitar as distorções e dar a diretriz do compor-
tamento do transporte, esbarra-se numa montanha
de interesses diversos: Central do Brasil, Leopoldi-
na, DNER, DER e empresas de ônibus.

Racionalização
Quando surge a necessi-

dade de uma nova linha de
ônibus num determinado
bairro, a reivindicação é le-
vada à Comissão de Contro-
le dos Transportes Coletivos,
órgão da Secretaria de Ser-
viços Públicos encarregado
da autorização. Geralmen-
te o pedido é levado pelos
próprios empresários de
ônibus, que têm um repre-
sentante na comissão.

Invariavelmente, esse ti-
po de reivindicação é aten-
dido, concedendo-se à em-
presa que explora linhas
nas proximidades o direito
de uso da nova linha. Isso
ocorreu com a Viação Re-
dentor e com a Viação Pé-
gaso, nas linhas criadas em
Jacarepaguá (ônibus de
luxo, com ar condicionado)
e em Santa Cruz.

Em nenhum momento, o
BTC (sigla da comissão) le-
va em consideração uma
idéia geral de transporte,
mesmo porque ela não exis-
te. Dizem seus integrantes
— que raramente falam —
que são feitas pesquisas de
movimentação de passagei-

ros nos locais, antes da con-
cessão.

Essas pesquisas, porém, se
feitas, são orientadas ina-
daquadamente, como ocor-
reu no ano passado com a
subdivisão de 35 linhas pa-
ra o centro, retirando 250
ônibus.

Menos de um ano depois,
o BTC foi obrigado, a voltar
atrás, porque as linhas cir-
culares criadas para substi-
tuir parte das linhas diretas
estavam com seus ônibus
vazios. Sob protestos dos
empresários.

Baseando-se no pressu-
posto de que a maioria dos
passageiros dessas linhas
desembarcava a melo ca-
minho — e era isso que in-
formavam os borderôs de
passagens das empresas —
o BTC eliminou proporcio-
nalmente parte dos ônibus
diretos, colocando, a meio
caminho, os ônibus circula-
res. Constatou-se, depois,
que a maioria dos passa-
geiros utilizava a passagem
integralmente, e não por
seção, como se podia infe-
rir da análise dos borderôs.

As radiais
Fato oposto ocorre nas

chamadas linhas radiais,
onde a maioria dos passa-
geiros não utiliza a passa-
gem integral. Exemplos são
as linhas 415 (Usina-Le-
bion) e 413 (Muda-Copaca-
bana) que, aberto o Túnel
Rebouças ao tráfego de ôni-
bus, prosseguem fazendo o
mesmo roteiro que leva à
Praça 15 e à Presidente
Vargas, zonas centrais já
saturadas em matéria de
tráfego. Nenhum empresa-
rio se interessou, pela liga-
ção através do túnel de
acordo com informação do
DER.

Técnicos do Detran já se
manifestaram contra a ma-
nutenção dessas linhas; ex-
cessivamente longas, e a f a-
vor de pólos centralizadores
em terminais — Praça 15,
Central do Brasil — com
um sistema de feeder buses,
ou seja, ônibus alimentado-
res de sistemas maiores de

transporte de massa. Mas
esses transportes de massa
— à exceção dos trens —
não estão previstos no Plano
Integrado de Transportes da
Secretaria de Serviços Pú-
blicos, que pretende fundir
as 59 empresas atualmente
existentes em 13 outras, di-
vidindo-as por 16 áreas se-
letivas.

O metrô, quando entrar
em funcionamento, vai en-
contrar um sistema alimen-
tador completamente defa-
sado, qae provavelmente so-
frerá novas adaptações.

Mas empresário nenhum
quer abrir mão dessas 11-
nhas radiais, porque o cen-
tro é zona rendosa. Atingir
um ponto como a Praça 15,
onde se movimentam mais
de 200 mil pessoas, é o ideal
para uma empresa em ter-
mos de faturamento, ainda
que não convenha ao escoa-
mento do tráfego setorizado.

A organização
Para a feitura de um pia-

nejamento global de trans-
portes — e isso já entenden-
do o Grande Rio, e não ape-
nas o Estado da Guanabara
— há necessidade de enten-
dimento entre diversos ór-
gãos, o que dificulta enor-
memente a consecução.

Assim é que a Superin-
tendência de Transportes da
Baía de Guanabara, por
exemplo, nãò poderia ficar
alheia a esse planejamento,
da mesma forma que não
podem a Central do Brasil,
a Leopoldina, o DER, o
DNER (que controla as li-
nhas de ônibus da Baixada
Fluminense) e as empresas
de ônibus.

Esse entendimento ainda
não foi conseguido — nem
tentado, exceto com a Cen-
trai do Brasil — o que faz

prever grandes dificuldades
com o funcionamento do
metrô. Os ônibus são res-
ponsáveis por 78% de 1 bi-
lhão e 800 milhões de pas-
slageiros transportados no
ano passado, e ainda não
se estimou que parcela des-
sa população em transito
será absorvida pelo novo
meio.

O sindicato das empresas
de ônibus, a exemplo do
BTC, só fez estudos vagos
com relação à Ponte Rio—
Niterói, porque está próxl-
ma sua entrada em tráfego.
No sindicato, entende-se que
o metrô "ainda está lon-'ge." Os empresários de ôni-
bus, assim, refletem a men-
talidade observada na pró-
pria Secretaria de Serviços
Públicos, de adaptação às
realidades prementes, em
vez da projeção do futuro.

Avenida Brasil é uma
via "em obras" nos seus
20 anos de existência

"Em obras" é a placa que jamais deveria ser
retirada da Avenida Brasil, ao longo dos seus quase
60 quilômetros. Os reparos, melhoramentos e corre-
ções se sucedem ou se acumulam de tal modo que
parecem mostrá-la como uma via em implantação,
apesar de seus 20 anos de existência.

Por isso, qualquer inovação passa inteiramente
despercebida pelos apressados motoristas, mais
preocupados em desviar das obras, cavaletes, má-
quinas e operários. Poucos notam, por exemplo, que
os postes e pilastras das passarelas da Av. Brasil es-
tão sendo pintados com cal, nas bases, o mesmo
ocorrendo nas pontas de calçadas e cortes de can-
teiros para mudança de pista.
NÚMERO

Mas o que atrai mais a
atenção do motorista é o
número de obras diversas.
Perto do Caju, são os aces-
sos e descidas para a Pon-
te Rio—Niterói; adiante, o
recapeamento das pistas ou
a pintura das faixas; arnon-
tagem das passarelas — das
27 previstas só duas estão
prontas, em Guadalupe e

Lucas — ou construção, aln-
da, de mureta central.

Se o motorista desviar a
atenção do transito e pro-
curar paisagem vai encon-
trar algo desanimador: nos
canteiros e nas margens
sem edificações, em vez de
grama ou arborização, ve-
rá capim alto e mato gros-
so, cortado por atalhos sul-
cados pelos pedestres.
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Escolas de sambatemem f
falhar na harmonia pela
dificuldade em ensaiar

. As escolas de samba estão temendo pelo seu
desempenho no item harmonia no carnaval, diante , •

da crescente dificuldade de ensaiar como deviam
por causa da presença cada vez em maior numero ;-
de intrusos dentro das quadras atrapalhando os ¦
coordenadores. E a tendência é a coisa piorar, pois .¦
quanto mais próximo o carnaval mais enchem os
ensaios.

As grandes escolas, que têm alas de passos
marcados, são as mais prejudicadas, mas ate mes-
mo as pequenas estão sentindo o problema. A dire-
tora de carnaval da Imperatriz Leopoldinense
Carmélla Ferreira, acha que uma possível solução
seria as escolas chegarem bem cedo a Avenida no
dia do desfile e realizarem um ultimo ensaio no v
local. u.?

Banho à fantasia

A Riotur realizou ontem na praia do Flamengo,
em frente ao Hotel Novo Mundo, o segundo ba-
nho de mar à fantasia da série P™-carnavalesca
que programou. Sobre o palanque armado tocou a
banda de Chiquinho e Viana, mas houve pouca
gente fantasiada. O único bloco que compareceu
foi o Bafo do Leão, de Piedade, e a ausência de
concorrentes impediu a Riotur de ^r 

o prêmio pre- .
visto para o melhor grupo. A banda começou a to- £
car à 10 horas mas só às 11 chegaram, num jipe
da Suteg, o Rei Momo Edson Santana, a Rainha
Soma Mârlvel, do Bola Preta o Rei do Carnaval e
o Cidadão Samba. Foram saudados com o Cidade
Maravilhosa e o Rei Momo falou ao publico expl -

cando a tentativa da Riotur de reviverão banho de
mar a fantasia. Até aquele momento nao havia um
fantasiado sequer.

Depois disso a animação aumentou um pouco,
algumas mulheres aderiram ao rebolado e no re-
quebro delas outras embarcaram. Daqui ate o cai-
naval haverá banho de mar a fantasia todos os
domingos. A Riotur programou para osgabados -
Umbém todos, até o carnaval - batalhai» de con-
fete. As de anteontem foram em VHa Isabei e Ro-
cha Miranda. O primeiro banho de mar a fantasia
foi em Sepetiba e o próximo será na praia da Bi-
ca, na Ilha do Governador.

PM invade reduto de
sambistas em S. Paulo

São Paulo (Sucursal) — Para vlngar-se de gra-
cejos ditos à sua mulher quando passou em frente
da Escola de Samba Unidos do Parque Peruche -
essa pelo menos é a única explicação que os sam-
bistes encontram - o Capitão da PM Edson Pas-
teur de Sousa invadiu duas vezes o local coman-
ciando um grupo de integrantes de quatro viaturas
do Patrulhamento Tático Movei.

A primeira invasão foi às 22 horas de sábado
aviando a quadra estava quase vazia, com os sam-
blstás no Ginásio do Pacaembu em um ensaio-geral
de todas as escolas paulistas. Os PMs usaram bom-
bas de gás lacrimogêneo e destruíram o bar da Es-
cola com rajadas de metralhadoras. Três pessoas
tiveram de ser socorridas nos pronto-socorros de
Santana e Barra Funda.

PISANDO E CHUTANDO

Os PMs ocupavam as viaturas prefixos 1502,
1.03 1504 e-1507 Os poucos sambistas que estavam
na. sede apavorados, procuraram defender suas mu-
meres è crfanças. Quando um deles, Celso Gaisa do
Sal cafu ao chão, os militares o pisotearam e
Saram, depois espancaram todos os pnuotes
dentro e em frente à sede. Com tiros de metralha-
doras, destruíram todos os instrumentos da bate-
ria da escola. . . .

De madrugada os PMs voltaram e re*™1™
o tiroteio, destruindo totalmente o bar, a ge adeira
o todas as garrafas com rajadas de metralhadora.
Paía entear eles acordaram Deolinda Silva, que
mora na sede. e exigiram que ela abrisse a porta,
Sndo que a abririam a bomba, se ela teimasse.
S ainda invadiram as casas de Benedito Au-
So da Silvou-la mulher se recupera de uma
csíriana,e Benedito Campos da Silva. Nas inva-
soes, diziam que procuravam maconheiros.

Recomendação sindical
não acaba com cafezinho
nos postos de gasolina

o. wostos de gasolina não obedeceram de roa-
«o.™ £ à recomendação do Sindicato do

* dSftéil vSSlrta de combustíveis e vários deles
nnnHnuam oferecendo cafezinho e outros brindes
Zs SÍ aumentando, os que o fazem, que
anesa daredução da margem de lucros com o au-
mentò da gasolina a oferta atrai mais fregueses e

C°mA 
queixa de alguns dos comerciantes de gaso-

Una é em relação a determinados cartões de credito,
como o Credlcard, citado pelo Sr. Carlos César Bar-
bosa! do Posto late (Avenida Pasteur) que demora
un mês para creditar o faturamento ao 

cliente
Quem comercia com gasolina paga contra entiega
<Tnão pode utilizar esse sistema, acha ele.

._..*.
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Dois que não dão

fí^t-

o banho de mar à fantasia no Flamengo teve pouco de banho e quase nada de fantasias

Menores que vendem na
rua trabalham por conta
própria e ganham mais

Os menores que vendem objetos, balas e frutas
nos sinais luminosos das ruas mais movimentadas
do Rio passaram a trabalhar por conta própria,
libertando-se assim das pessoas que os exploravam
pagando-lhes uma diária do CrS 5. Agora eles com-
pram frutas em alguns estabelecimentos de São
Cristóvão e na revenda obtêm um lucro de Cr$ 40
a Cr$ 70 por dia. i

Como eles não entendem de comércio, as casas
Palácio do Limão e Casa do Caju, onde fazem suas
compras, escrevem nas notas fiscais a metade do
preço pago, segundo informam os menores. Até
agora, como não há nos pontos de seu negócio ne-
nhum fiscal, eles não foram obrigados a exibir as
notas fiscais ou obter autorização para o exerci-
cio de sua atividade. .'

O PERIGO
Neste verão predomina a venda dc frutas nos

sinais luminosos das ruas e avenidas por onde é
intenso o tráfego de veículos. Em relação ao mes-
mo período do ano passado é ainda pequeno o nú-
mero de garotos que desfilam entre os carros, ofe-
recendo coisas aos motoristas e passageiros.

Na Zona Norte, onde o movimento é maior do
que na Zona Sul, a concorrência entre os vende-
dores que ficam na esquina da Estrada Velha da
Pavuna, no entroncamento da Avenida Suburbana,
e também na Avenida Democráticos, se tornou pe-
rigosa, pois eles permanecem na pista mesmo de-
pois que o sinal fecha para os pedestres.

O Posto Iate cortou a distribuição gratuita de
cafezinho e jornais há 10 dias,_ antes mesmo da re-
solução do sindicato. Mas nao demitiu as cinco
mocas que trabalhavam neste serviço: P"tende
manter a presença feminina, recente nos postos de
gasolina, mas uma boa promoção, pois elas atuam
como relacões-públicas. E elas gostam do serviço.
Clagilei, por exemplo, 20 anos, diz que através do
cafezinho elas se comunicam e tem oportuniaaae
dc fazer boas amizades. Acha ainda que o cafezinho
é excelente chamariz, pois muitos fregueses saem
de casa às pressas e vão tomá-lo no posto.

Já o dono do Posto Arpoador (Francisco OU-
viano com Bulhões de Carvalho) acha que nada
disso é necessário e que ó posto vive bem sem
prestar aqueles serviços extras. Diz o Sr. Valdir
Braga que pela boa localização e bom atendimento
aos fregueses seu posto mantém sempre bom mo-
vimento — que entretanto, não nega, poderia au-
mentar mais ainda com serviços de cortesia.

Uin que dá

O Posto Manequinho, no Móurisco, continua
servindo cafezinho e distribuindo jornais aos seus
fregueses de manhã. O gerente Válter Zacarias ex-
plica que o posto não é filiado ao sindicato e a
decisão de suspender as cortesias é exclusiva do pro-
prietárlo. Sr. Francisco de Carvalho. Diz o Sr. Za-
carias que o Posto Manequinho tem quatro moças
Incumbidas desse serviço e que, se ele fosse extin-
to, elas seriam candidatas certas ao desemprego.

As moças gostam do trabalho. Ana Maria, de 20
anos. e Marilcna, de 22, acham razoável o salário
de CrS 000 c consideram o emprego bom — "um
serviço diferente, que nos permite conhecer gente
nova".
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tW* Wt Ganha 3 mil do Halles pelo esforço excepcional. -i ''^ÊUÈi

Os monstros acima mencionados e retratados podem passar na caixa do Halles.

Ou

Vistos na rua, não passam/
de 15garotõesegarotonas.
Mas no vestibular unificado
eles foram monstros.

Eles apresentaram as
5 melhores provas nas 3 áreas
do CESGRANRIO.

Em outras palavras:

foram as 15 cucas mais bem
equipadas do vestibular
dcl974.

E, conforme prometido,
fizeram juz ao polpudo
Prêmio Halles Vestibular.

O prêmio é de 5 mil pratas,
para os 2.0S, 3.QS, 4.0S e 5.0S
colocados comprarem

material escolar e guardarem
o troco. .

E para os 3 primeiros
colocados o prêmio 6 dc
CrS 900,00 mensais para
cada um. durante os
3 primeiros anos de faculdade.

A entrega dos prêmiosserá às 18 horas do próximo

dia'28 na Rua do Carmo, 27
13? andar.

Se você for um dos acima
mencionados e retratados,

passe lá.m BANCO HALLES



Cartas
- dos

leitores
, Gratidão pública
«
Í "Gostaria de expressar, ntra-

Tés desse prestigioso órgão dc
nossa imprensa, minha gra-
tldão a todos os funcionários,

_do mRls humildo servente até" seu diretor, lotados no Hospl-
tal da Lagoa, do INPS, pela' íorma como iul tratado em
sua UTI, quando, recentemen-
te, submeti-me a uma delicada

intervenção cirúrgica que me
colocou um aparelho marca-

, passo no coração.
Em especial, gostaria de lou-

S var a perícia de seu corpo cli-
j nico-cirúrgico.

f.iiuro Bonnparte do Freitas
Rio."

1

Tardia descoberta
j "Diretor do Detran-GB du-

rante quatro anos, quatro me-
ses e quatro dias (27-6-67 a
31-11-71), somente agora o Sr.
Celso Franco descobre que o
pedestre carioca não tem o dl-
relto de transitar pelas calça-
das, e apela à Declaração Uni-

1 versai dos Direitos Humanos,
além de mencionar que nem

, na Avenida Rio Branco há si-
nal exclusivo para pedestres:
vermelho geral para os veicu-
los, coisa que apenas agora ele
descobriu.

Moaoyr Torre Dias Ribeiro
Rio."

Agradecimento
"E' com grande satisfação

que transmitimos os sinceros
agradecimentos dos corpos dis-
cente e docente deste Departa-
mento, pela excelente cobertu-
ra Jornalística dada pelo JB à
formatura da primeira tijrmode ecólogos, bem como à divul-
gação da nossa profissão e de

i nossas metas universitárias.

Fernando Segadas Vianna,
chefe do Departamento de
Ecologia do IB da UFRJ —
Rio."

1

CTB parou a
Expansão?

"Inscrevi-me no Flano de
. Expansão para um telefone de

que preciso como instrumento
de trabalho em meu consulto-
rio de pediatria no Centro da
Cidade, Rua Senador Dantas.
Data da inscrição: 2 5.10.71
(A05654E). Ultima prestação
do carne: 3.9.73. Total pago:

f Cr$ 5 040,00. Ninguém informa
da possibilidade próxima ou
remota de comemorar sua ins-
talação. Azar meu, portanto.
Mas iun fato estranho leva-me

i a apelar para o JB: em no-
vembro foi aberta ao público
inscrição para novo Plano de

, Expansão também para o Cen-
tro. Será admissível arrecadar
mais capital da população ace-
nando com a possibilidade dc
receber um aparelho sem que
tenham sido atendidos ainda' aqueles que há mais de dois
anos aguardam utilizar um
serviço para o qual Já fornece-' ram numerário que obviamen-
te não renderá Juros nem ga-

i nhará correção monetária?
¦.Vilson Costabile, médico —

Rio."
', 

Pedido ao Detran
"No dia 3 de novembro últi-

, mo, moradores das Ruas In-
daiaçu, Juparanã e Pontes
Correia, no Andaraí, fizemos

] um abaixo-assinado contendo
mais de 500 (quinhentas) assi-
naturas dirigido ao Diretor do
Detran, solicitando a volta do
ponto-final do ônibus 215

1 (Uruguai-Carioca) ao ponto
em que ele estava há dezenas

, de anos: na esquina de Jupa-
' ranã com Pontes Correia, eis

que repentinamente o Detran
, entendeu de deslocá-lo para a
. esquina de Barão de Vassouras

com Barão de São Francisco,
[ alterando ainda por cima o seu
. roteiro originário, para um no-vo. E ninguém atina com as
I razões da mudança, que só' prejuízos acarreta: aos passa-geiros, à empresa e ao tráfego.

Pedimos pari» o caso a assis-
: tencia do Deputado Mário Sa-
, ladini, que prontamente se pôs
. ã nossa disposição, patrocinan-

do a nossa pretensão Junto ao
í Brigadeiro Bachá. Pois bem,
. até hoje estamos aguardando

uma decisão.
Jorge Silveira Martins Ra-

mos — Rio."

Cruzada São Sebastião
"Sempre tive interesse em

escrever para esse Jornal fa-
zendo referência à Cruzada' São Sebastião, e nunca tive
oportunidade, mas, quando li
no idia 30.12 o Sr. Fernando L.' B. Basto sugerindo a trarisfqr-
mação da mesma num Centro

| Educativo Estadual, me senti
como moradora daqui na obri-

. gação de dizer alguma coisa a
, respeito.

A minha intenção realmente
é defender a Cruzada S. Sebas-

J tião, apesar de não estar satis-
feita com outras coisas queacontecem por aqui (hiuni-' lhação quando há blitz; tiros;
assaltos, etc.). Porém numa co-

' munidede composta de 10 bio-
| cos com sete andares cada lim,
. é difícil não ter de tudo. O que
, falta realmente é uma. seleção.

Seria preciso que alguém, ai-
guma entidade ou coisa pareci-

, da que se dignasse a tomar
. uma iniciativa para a melhora' daqui, porque como está real-
] mente não é possivei conti-

nuar, porém acabar com ela
i também não é a solução, por-' que "pagar o Justo pelo peca-
I dor" Já era.
' 

Dulcinéa Silva — Rio."

As cartas dos leito-
res serão 'publicadas só
quando trouxerem assi-

; natura, nome completo
i e legível e endereço. To-

dos esses dados' serão
devidamente verificados.

JORNAL DO BRASIL
Vic.-Proiidonli txecullvo: M. F, do Niicim.nla -rito

-dllori WilUr Fontoura

Rio, 31 d* j-nolro ti* 1974

Dirtlort.Preildonlai Condoiii Ptrolrt Carntiro Direlor: larnird da Coita Campal 
'

Editor da Oplnll-i lula Albarto tihli

Distâncias e Custos
A brecha entre o presente e o futuro neste

país é em alguns setores mais dramática que em
outros, porque de repente as necessidades ores-
cem acima de todas as previsões e os adminis-
tradores são obrigados a rever os planos para
evitar ô descompasso do desenvolvimento.

Crescendo a uma taxa de 50% ao ano, na-
turalmente as exportações e as importações de-
veriam trazer problemas, a menos que a taxa
de investimentos na infra-estrutura de trans-
portes, armazéns e silos — para não falar erti
outros serviços — pudesse acompanhar esse
ritmo.

Mas os problemas não são apenas quantita-
tivos c. sim. também, qualitativos. Onde, como
e por qnc investir — eis o que se torna mais
problemático na medida direta do aumento dos
custos internacionais do petróleo e de outras ma-
teria s-primas.

Sabe-se agora, por exemplo, que todo ò _is-
lema nacional de distribuição de combustíveis
e lubrificantes deverá sofrer uma revisão siste-
mática, dc forma, não apenas a solucionar os
problemas de transporte, mas ainda vinculando
a carga e descarga a uma estrutura local de es-
-pcagern e distribuição com graus iguais de efi-
ciência.

No mesmo passo devem ser feitas revisões
de antigas ênfases, para que o país possa se be-
iieficiar dos seus fatores abundantes — como a
possibilidade de produzir energia elétrica a
custos baixos —reduzindo-se paralelamente os
gastos com combustíveis e invertendo a relação
de despesas internas com transportes. Para tan-
to, será necessário um novo e amplo programa
de eletrificação de ferrovias, deslocando-se a ên-
fase tradicional dos transportes, até agora forte-
mente repousada no sistema rodoviário.

E' verdade que muitas medidas foram toma-
•las a tempo e, aqui, mais uma vez, o comércio
exterior funcionou como um fator de aceleração.
As obras concluídas na semana passada venceu-
do a serra entre Santos c São Paulo permitirão
que a estrada de ferro Santos—.Tundiaí aumen-

te de 8 para 20 milhões de toneladas a sua ca-
paridade, chegaudo posteriormente a 60 milhões
dc toneladas.

O reaparelhamento dos portos de Santos,
Paranaguá, Rio Grande, Vitória incorpora tam-
bém ao esquema geral dos Corredores de Expor-
tação tecnologias modernas de carga c descarga,
capazes de tornar os produtos brasileiros mais
competitivos, num inundo onde a concorrência
se tornará cada vez mnis severa.

Mas não bastam apenas os portos e as es-
Iradas. Eis porque é auspiciosa a inauguração de
novas instalações da indústria naval brasileira,
prevista para hoje, no Rio, dimensionadas de
modo a permitir a construção de graneleiros de
grande porte c ao nível das exigências modernas
de maiores escalas è menores custos.

E' significativo que as encomendas de gra-
nelciros de mais de 200 mil toneladas tenham
sido feitas precisamente pela Petrobrás, para
atender à necessidade crescente de aumento da
sua frota, com o que se reduzirá a dependência
da Fronape do afretamento de navios. Iniciati-
vas semelhantes vem tomando a Companhia
Vale do Rio Doce, responsável pela exporta-
ção da níaior parte do minério brasileiro.

De tim ponto-de-vista local, a expansão das
indústrias navais terá reflexos altamente favo-
ráveis, seja porque consolida a vocação da Baía
de Guanabara, onde se concentram os principais
estaleiros, seja porque se dão provas dc raciona-
lidade no planejamento do desenvolvimento in-
dustrial, atendendo à especialização e às voca-
ções já reveladas.

E' nesse quadro que se espera também a
pronta 

'solução 
para o Estaleiro de Reparos Na-

vais que de longa data o país reclama. Afinal,
o desenvolvimento não se faz apenas com a ins-
talação de indústrias que produzem bens, mas
ainda através da prestação de serviços, os quais
se tornam tanto mais importantes quanto reper-
cutem diretamente sobre a balança dc pagamen-
tos. E um estaleiro de reparos com escala inter-
nacional irá poupar divisas preciosas.

Semana Inglesa
A semana que se inicia poderá ser decisiva

no desdobramento da crise econômica e social

que lavra na Inglaterra. O Primeiro-Ministro Ed- •

ward Heath preferiu não antecipar ainda a con-
vocação de eleições gerais previstas para daqui a
um ano e meio. Este recurso extremo na liberal
sociedade inglesa, do qual o Sr. Heath reluta
em lançar mão, pois implicaria o fortalecimen-
to do Governo conservador em prejuízo do pacto
social, só viria a ser utilizado se os governantes
britânicos perdessem a fé no seu poder de bar-

ganha.

Tudo indicr. que o Governo mantém a es-

perança de contornar greves e reivindicações sa-
lariais de mineiros e ferroviários que agem, por
enquanto, em clima tle ilegalidade consentida. A
agitação sindical, somada ao problema adicional
da escassez de petróleo, precipitou na Inglaler-
ra uma crise que vem de longe e se identifica,
hoje, em triviais taxas de crescimento, paralela-
mente à corrosão inflacionária. A crise econômi-
ca já fazia parte do quadro. As dificuldades so-
ciais e políticas são uma conseqüência até certo

ponto esperada. Poderão agora agravar-se ou não.

Isto depende da capacidade a ser demonstra-
da pelo Parlamento inglês na condução do pro-
cesso desencadeado pelo poderoso movimento
sindical: ao todo, 11 milhões de sindicalizados.
Duas alternativas, apenas, se oferecem à consi-
deração dos governantes: ceder às exigências dos

grevistas, assinando assim o ato de sua própria
desmoralização, ou mostrar, pela força, que de-
têm os mecanismos da tomada de decisões na-
cionais.

Ora, nos regimes parlamentares, as demons-
trações de força do Governo estão vinculadas,
como bem se sabe, ao voto popular. Daí, na ve-
lha Inglaterra tão ciosa da Carta Magna, o re-
curso às eleições gerais. Há indícios claros de

que, se as fizesse neste exato momento, o
Sr. Heath obteria a vitória e, com a vitória elei-
toral, prestígio e poder para as medidas que se
tornassem imprescindíveis à normalização da
vida no país. Mas o Primeiro-Ministro ainda he-
sita. E se adiou, para esta semana, sua decisão,
é porque os prenúncios de vitória nas urnas fa-
zem com que as eleições não se tornem necessa-
riamente imperiosas.

Parece paradoxal. Ocorre, porém, que o
simples anúncio da convocação de eleições gerais
daria ao Governo inglês novas credenciais para
negociar com os lideres sindicais e mobilizar os
próceres do Partido Trabalhista. A capacidade

suasória estaria, assim, ampliada, com grandes
possibilidades de obter-se, por via normal, no am-
pio espectro do processo decisório, a conciliação
desejada, em vez do apelo a medidas fortes ca-
racterizadas, no parlamentarismo inglês, pelo
voto, pela lei oriunda de sua mais legítima fonte.

E' fascinante observar como a Inglaterra
fundamente atingida pela greve dos mineiros de
carvão, pelas paralisações no transporte ferro-
viário e pelo boicote no fornecimento de petró-
leo árabe, insiste em ressalvar, no panorama ten-
tador dos recursos extremos, o pacto liberal de

poder. Aspectos sociais e políticos desfavoráveis
têm sido explorados de forma a caracterizarem
a quebra deste pacto. Mas esta ruptura, até aqui,

parece menos provável que a persistência dos

padrões tradicionais. Tudo depende de como as
elites serão capazes de conduzir a crise pelo per-
curso institucional.

Contra a "ditadura dos sindicatos" o Gover-
no já dispõe de um instrumento disciplinador,
o Industrial Relations Act, votado em 1971 e
com força legal desde fins de fevereiro de 1972.
Sua utilização tem sido, no entanto, parcial, pois
o Sr. Edward Heath não conseguiu até agora
furar o bloqueio decretado pelo Trade Union
Congress. Sua simples vigência já implica, po-
rém, aumento da taxa de coerção do sistema.

Que volume adicional de coerção seria necessá-
rio para viabilizar o novo arranjo da vida in-
dustrial inglesa?

Eis a indagação capital que os problemas
econômicos, políticos e sociais da Inglaterra, re-
duzida a uma semana de trabalho de três dias,
sugerem neste momento. Circunstancias coerci-
tivas, já existentes ou a serem acrescentadas com
a realização de eleições ao Parlamento, pode-
riam, no entanto, ser perfeitamente compatíveis
com a sustentação do tradicional sistema políti-
co inglês. E o seriam na medida da redução de
todas as resistências.

A elite dirigente inglesa defronta, ao que
parece, o desafio de dosar liberdade de coerção
até o ponto em que o regime possa merecer o
nome de não autoritário. Os componentes histó-
ricos, em que pesem as graves dificuldades
atuais, credenciam a busca dessa receita nula-

gro6a. A Inglaterra especializou-se em contornar
conflitos. Sua cultura e tradições sempre contri-
buíram para a demanda constante de um regi-
me de direito. Será lícito, portanto, esperar-se
flexibilidade dos governantes e autocontenção
das massas.
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A influência das esquerdas nos sindicatos

Londres — Um dos aspec-
tos mais deprimentes da
atual conjuntura política é
a polarização e endureci-
mento de atitudes entre
as pessoas que, normalmen-
te, têm uma visão relativa-
mente razoável da condição
humana.

As atividades dos esquer-
distas extremados na fren-
te industrial, encorajados
por alguns dos mais fracos
e mais tortuosos políticos,
estão começando a provo-
car reações de amargura
irracional mesmo nos mais
tolerantes e civilizados dos
homens e mulheres.

INCOMPREENSÃO

Há poucos dias, um cor-
retor amigo meu — um ca-
valheiro de tendências lm-
pecavelmente liberais --
comentando sobre a ativi-
dade militar um tanto tea-
trai em torno do aeroporto
de Londres, disse com vio-
lência não característica:"Ela não amedrontará os
terroristas palestinos, mus
suponho que poderá, possi-
velmente, ter algum efeito
nestes terríveis maquinistns
de trem".

Ele já esperava o trem, há.
algum tempo, numa esta-
ção ferroviária suburbana,
numa temperatura bastante
fria para congelar as ore-
lhas de um macaco de bron-
ze (para usar uma velha
frase), simplesmente por-
que, como ele afirmou mal-
dosamente, "a cabina do
maquinista de alguma loco-
motiva não tinha um cabi-
de". Se este cidadão mode-
rado e educado pôde ser le-
vado a tal raiva e irreverên-
cia, não é difícil imaginar o
que está ocorrendo na men-
te das pessoas de caráter
mais reacionário e obs-
curan tista.

Já é bastante ruim que es-
tas mesquinhas manifesta-
ções de incipiente guerra de
classe estejam irrompendo
na superfície perturbada da
vida nacional britânica. O
que é pior é que os perigos
reais e crescentes perigos
para o sistema britânico de
governo parlamentar estão
sendo perdidos de vista
numa neblina de disputas
partidárias estéreis, fracas-
so de compreensão, e a ve-
lha e pura deturpação.

Na semana passada, acei-
tei, precipitadamente, um
convite para ser entrevista-
do pelo correspondente de
um jornal estrangeiro, um
jornalista de certa repu-
tação em seu próprio pais.A substancia de sua primei-ra pergunta foi: "E' verda-
de, como escreveu, que acre-
dita que a Inglaterra está
ameaçada por uma conspi-
ração comunista interna-
cional, e que a greve dos
mineiros é parte dela?" Não
foi apenas sua primeira
pergunta, mas a última, e
nos despedimos, fazendo
arranjos cuidadosos para
não nos encontrarmos no-
vãmente.

POLÍTICA DE PODER

Como concordo com a
proposição do Dr. Johnson
de que só é possivei uma
troca civilizada de Idéias se
os termos forem, inicial-
mente, definidos claramen-

te, seria útil fazer algumas
observações breves sobre o
assunto de conspirações
vermelhas, subversão cc-
munista e outras manifes-
tações da teoria conspira-
cional da política.

Examinando, em primeiro
lugar, o campo internacio-
nal, pa.ece-me um grande
erro acreditar que a crise
que as democracias ociden-
tais estão atravessando
agora seja o resultado dire-
to de um plano cuidadosa-
mente elaborado, com o
qual o Kremlin vem se
ocupando, há anos, com
obstinada devoção.

A forma mais dominante
deste particular argumento
é que os russos estão se pre-
parando para uma con-
frontação decisiva com a
China; que a civilização
ocidental deve ser primeiro
neutralizada; e que a guer-
ra do Oriente Médio foi en-
gendrada deliberadamente,
e os árabes persuadidos a
usar a "arma do petróleo",
a fim de paralisar a Euro-
pa e a América do Norte.

O fato é que a política
externa — mesmo a políti-
ca externa de um Estado
totalitário altamente cen-
tralizado — nunca é tão
clara e simples assim.-E' ex-
tremamente improvável que
qualquer plano compreensi-
vo soviético para domínio
mundial exista; mas isto
não quer dizer qüe não
exista qualquer ameaça aos
nossos interesses.

Quaisquer que sejam as
políticas externas que a
União Soviética porventura
adote em determinado mo-
mento o conflito funda-
mental permanece; e o Go-
verno soviético explorará,
em seu próprio interesse, a
guerra do Oriente Médio, a
Osfcpolitik do Chanceler
Brandt, as divisões na Co-
munidade Econômica Euro-
péia (CEE), ou qualquer
outra situação que acredite
possa ser manipulada para
desvantagem do Ocidente.

E' consistente com a ati-
tude dos russos quanto a
relações internacionais o
fato de eles estarem fazen-
do aperfeiçoamentos subs-
tanciais era seus sistemas
nucleares enquanto se en-• gajam nas Conversações de
Limitação de Armamentos
Estratégicos (SALT) com os
Estados Unidos; estarem
fortalecendo sua força ml-
litar na Europa, mesmo
quando iniciam as negocia-
ções sobre as reduções mú-
tuas de forças; e estarem,
nas discussões sobre a se-
gurança e cooperação eu-
ropéia, procurando melho-
res relações comerciais com
o Ocidente, enquanto re-
cusam contemplar a possi-
bilidade de liberdade de
movimento e contato hu-
mano entre seu sistema po-
litico e o nosso.

Isto não é uma conspira-
ção vermelha; é política de
poder, dura, Intransigente
e oportunista; e se não es-
tivermos preparados no
Ocidente, para reconhece-
Ia, e sermos Igualmente
duros e intransigentes ao
lidar com eles, mereceremos
tudo que nos acontecer.

INIMIGO INTERNO

O mesmo se pode dizer
em relação ao inimigo in-

Lorde Chalfunl
do Th» Time», de londres

terno. A ação industrial pe-
los mineiros e maquinistas
de trem não é uma conspi-
ração subversiva, originada
na sede do Partido Comu-
nista da Inglaterra. Decor-
re de queixas genuínas e,
no caso dos mineiros, re-
flete um fracasso total de
nosso sistema social em re-
conhecer não só a impor-
tancia crucial do trabalho
dos mineiros do carvão, co-
mo também de sua terrível
natureza.

Mas seria uma tolice fin-
gir, como alguns políticos,
para seu grande descrédito,
estão fazendo, que não há
ameaça política subjacente
por parte de extremistas e
militantes, muitos dos quais
têm apenas uma preocupa-
ção marginal com o bem-
estar dos mineiros de car-
vão ou de qualquer outra
pessoa ou classe.

O Partido Comunista da
Grã-Bretanha, após 50 anos
de incessante labuta, pro-
vou ser um fracasso quase
total como organização po-
litica. Nunca teve mais de
60 mil associados; nunca
teve mais de 103 mil votos
numa eleição geral; não
controla qualquer autorida-
de de Governo local.

Nos sindicatos, contudo
o quadro é diferente. Atra-
vés de trabalho duro e ca-
pacidade de organizar* "o.
os comunistas ou seus sim-
patizantes controlam agfra
mais de 10% dos postos im-
portantes nos principais
sindicatos industriais.

Ninguém deve duvidar
que os objetivos da organi-
zação industrial do Partido
Comunista são inteiramen-
te políticos. O propósito
declarado é conquistar o
controle do movimento sin-
dical e, afinal, do Partido
Trabalhista.

Existem ainda nas faixas
extremas do espectro po-
litico trotskistas, maoístas
e anarquistas que, ao con-
trário do Partido Comunis-
ta da Inglaterra, advogam
abertamente a violência
em toda ocasião possível
como um meio de convul-
slonar e, afinal, destruir o
sistema político e social
existente. Seu programa
inclui a destruição do esta-
do existente e a substitui-
ção da impostura parla-
mciitar por uma união de
Conselhos de Operários.

Aqueles que r.creditam
que o governo parlamentar
é algo mais que uma ini-
postura; que acreditam que
ele é básico para as liber-
dades individuais; e que
estão preparados para de-
fendeí* estas liberdades a
qualquer custo devem dei-
xar bem claro que, por trás
da ação legítima e justifi-
cável dos sindicatos, exis-
tem homens e organizações
determinados a explorar as
disputas trabalhistas para
objetivos políticos, que são
repugnantes para a vasta
maioria do povo na Ingla-
terra.

O preço da liberdade,
como o preço de quase tudo
o mais, aumenta diária-
mente; mos ainda Inclui
aquele elenif-ito vital e In-
dispensável — a eterna vi-
gilancia.
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Escolas oficiais elevam vagas sem afetar ensino
Eliminação do regime de

três turnos e aumento do
número de vagas sem pre-
juizo da qualidade do ensi-
no é o que vai ocorrer com
o Plano de Otimização que
o Departamento de Ensino
dc Primeiro Grau aplicará
este ano em 51 escolas, des-
dc as classes de alfabetiza-
ção até a quarta série.

No regime de três tur-
nos, as escolas só conse-
guém dar cerca de 630 ho-
ras de aula anuais, ferindo
o Artigo 18 da reforma do
ensino, que prevê o minimo
de 720 horas, afirma a di-
retora do Departamento,
professora Mariana Res-
fcúrrii O sistema proposto
acarreta a ampliação do
turno de três horas e meia
para quatro ou quatro e
meia horas.

O ARRANJO

A professora Mariana
Restum explica que o au-
mento da capacidade fisica
das escolas e a diminuição
do número de turnos sem
prejudicar a qualidade se-
rão obtidos pela utilização
do espaço ocioso das esco-
las e do tempo ocioso de
professores c alunos. As
escolas passam a oferecer
15 600 vagas novas.

Em vez de- as' aulas nor-
mais serem interrompidas
todos os dias para ás dis-
ciplinas complementares,
estas serão condensadas e
dadas de uma só vez em
um dia inteiro, fora da sa-
Ia, que será ocupada por
outra turma. Desta forma,
12 turmas poderão ser
abrigadas em apenas oito
salas e, no dia de discipli-
nas complementares, os
professores se dedicarão a
estudos de aperfeiçoamen-
to e atualização.

O FUNCIONAMENTO

Das 51 escolas escolhidas
pelo Departamento de En-
sino de Primeiro Grau, 42
já funcionavam em regime
de dois turnos, mas 20 da-
rão 810 horas de aula
anuais, ou seja, 90 horas
além das previstas pela Lei
5 692, e 22 darão as 720 ho-
ras exigidas.

Nas escolas que ficarão
com dois turnos de quatro
horas e meia, os horários
serão os seguintes: das 7h
30m ao meio-dia e das 12h
30m às 17h. Ds 17h em
diante, as salas serão
ocupadas pelas turmas da
quinta à oitava séries.

AS ESCOLAS

A relação das 51 escolas
que aplicarão o Plano de
Otimização este ano é a se-
guinte: Martin Luther King
(Estácio), José de Alencar
(Laranjeiras), Presidente
Artur da Costa e Silva (Bo-
tafogo i, Dom Aquino Cor-
reia (Copacabana), Roma
(Copacabana), Georg Pfis-
terer (Gávea), CO Santos
Anjos, Christiano Hammann
(Gávea), Gonçalves Dias
(S. Cristóvão), Marechal
Trompowsky (S. Cristóvão),
Gonzaga da Gama Filho
(Benfica) Rodrigo Melo
Franco de Andrade (Anda-
rai), Francisco Manoel
(Andaraí), Osvaldo Cruz
(Bonsucesso), Chile (Ola-
ria), Dilermando Crua
(Bonsucesso), Miguel Gus-
tavo, Carvalho Mourão, Del-
fim Moreira (Jacaré), Ne-
reu Sampaio (Inhaúma),
João Kopke (Piedade), Ben-
to Ribeiro (Méier), José
Eduardo de Macedo Soares
(Lins), Senador João Lira
Tavares, Cecilia Meireles,
Rosa Betiatto Zátera, Fran-
ça (Piedade), Quintino Bo-
caiúva (Quintino), Raja
Gabaglia (Osvaldo Cruz),
Evangelina Duarte Batista
(Praça 15), Professor Car-
neiro Felipe (Marechal
Hermes), Pio X (Jacarepa-
guá), Silveira Sampaio, Noel
Nutels, Stella Guerra Du-
vai, Carlos Maul, Getúlio
Vargas (Realengo), Antônio
Bandeira, IPEG, Eduardo
Rabelo, Nova Estrada da
Paciência, Alberto José
Sampaio (Pavuna), Ciro
Monteiro, Sílvio Romero
(Honório Gurgel), Fornovo,
Nicarágua (Realengo), Soa-
res Pereira (Maracanã), Jo-
sé Veríssimo (Rocha), Me-
neses Cortes (Jacarepaguá)
e Rubem Bcrta (Vila Alian-
ça).

Mais Ensino no pág. II

LIQUIDAÇÃO

TODAS AS NOSSAS
LOJAS,
DE BELÉM
A RIO GRANDE
LIQUIDANDO
A UM SÓ TEMPO!

NACIÕNAUM
Conjunto estofado Italy linha ita-
liana, detalhes em cromado. Pre-
co para liquidar: Oe 2.299,00 por
1.799.00 ou em mensalidades
sem entrada de

Dormitório Rosana em imbuia es-
curecida, acabamento em alto bri-
...j. Composto de armário 4 por-

! tas, cama de casal, 2 mesinhas,
cômoda penteadeira e banqueta.
De 1.899,00 por 1.699,00 ou em
mensalidades sem entrada de ape-
nas 4i gpm> -#¦¦¦% 90

Conjunto de mesas moderno e bo-
nito A oferta
Mesbla é de 849,00 por 699,00
ou em mensalidades sem entrada
de apenas ^m. /%qq
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Conjunto Torino estrutura resistên-
te, estofamento em espuma forma
uma confortável cama de casal.
De 1.599,00 por 1.349,00 ou em
mensalidades sem entrada de
apenas 13490

Cama Colonial tamanho solteiro,
estrutura em madeira de lei,.aca-
bamento perfeito. De 219,00 por
199,00 ou em mensalidades sem
entrada de apenas
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Conjunto Colonial com armação
estilo colonial em madeira escu-
recida, revestimento em courvin,
formando ampla e confortável ca-
ma de casal.-De 1.249,00 por
999,00 ou em mensalidades, sem
entrada de ^^ ^^ aq

t^^pp^.-.r^^-pr^pppp^r-' '-::P'SW ^^^pt-~___ 9

<j*rr: ,^^r^^y—-~^~~~ ,^~^áE^M J 
^^w^-^v. 

fi'¦'¦¦'¦ "*-" •"¦¦¦*-'*ii*l —-— -. iH f!~-25*ÇíAíi ^--""^Ss- '¦¦'"¦¦¦'¦:¦ 11

pi ^<M *~——::::^-. "^^¦^-ift^^P^w lí

w vC:,*:::,,.::':^Sw '"'  . r-r*UU^ '¦ nu ll ^*^*_i 1 m**^ mK-'^*mU^^r^r

'VI

Cama Reserva. A cama quebra-
galho durante as férias. Aproveite
esta excepcional oferta Mesbla:
de 99,00 por apenas
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Dormitório Bonsucesso, revesti-
mento em laminado fosco, acaba-
mento interno perfeito. Armário de
4 portas, cama conjugada, como-
da penteadeira e banqueta. Cores:
Roxo e branco. De 2.999,00 por
2.399,00 ou em mensalidades sem
entrada de
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PASSEIO:
Rua do Passeio, 42/54

TIJUCA:
Rua Alte. Cochrane. 225

Rua Conde de- Bomfini, 254

MÊIER:
Rua. Dias da Cruz. 155-A

V.REDONDA:
Av Amaral Peixoto. 228/32
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Venezuela
acha mais
petróleo

Caracas (UPI-JB) — Uma
"gigantesca jazida de petró-
leo leve" foi descoberta nas
costas ocidentais da Vene-
zuela, em frente as Anti-
lhas Holandesas, com reser-
vas comprovadas de 4 bi-
lhões e 500 milhões de bar-
ris, informou ontem o jor-
nal de Caracas, El Nacional.

Segundo um porta-voz da
Corporación Venezolana de
Petróleo (CVP), citado pelo
jornal, as características do
petróleo encontrado em per-
furacões feitas na enseada
de La Velz, são excepcio-
nais. El Nacional diz ainda
que um dos poços "jorrou
petróleo leve através de um
cano de uma polegada com
a quantidade surpreendente
de 30 mil barris diários."

Outra característica, é
que o petróleo ao entrar em
contato com o ar se solidif I-
cou, o que comprova seu ai-
to teor de parafina. Os téc-
nicos da CVP, afirmam que
a descoberta é "uma das
mais importantes dos últi-
mos anos." As reservas
atuais da Venezuela são de
14 bilhões de barris.

Preço du gasolina
dobra na Polônia
Varsóvia (AP-JB) — O

•preço da gasolina sofreu on-
tem um aumento de quase
100% na Polônia: passou do
equivalente a CrS 2,00, para
Cr$ 3,40 o litro. O aumento
foi comunicado pelo Primei-
ro-Ministro Piotr Jarosze-
wiez ao Parlamento, que ob-
servou que há muitos anos
os preços da gasolina são os
mesmos, e muito baixos.

A partir de hoje, serão au-
mentados os preços das be-
bidas alcoólicas e nos res-
taurantes. Segundo o Chefe
do Governo polonês, o Esta-
do não tinha condições de
conceder melhores salários,
a não ser pela elevação de
ceítos preços em determi-
nados setores.

INVEJA
' Os observadores ociden-

tais concordam em que real-
mente os preços da gasoli-

¦ na eram muito baixos na
Polônia, causando inveja a

, muitos outros paises comu-
nistas vizinhos, como a Ale-
manha Oriental e a Hun-
gria.

A Polônia importa da
União Soviética a maior
parte do petróleo que con-

. some, e, segundo as últi-
; mas informações, em 1972
\ recebeu quase 10 milhões de

toneladas, mas não se sa-
, be a que preço.
ii Informou-se que os polo-

neses não estão totalmente
invulneráveis aos preços do
mercado ocidental. Este
ano, o Governo de Varsóvia

! pretende fazer um investi-
mento recorde — o equiva-
lente a CrS 1 bilhão 800 mi-
lhões — em produtos oci-

J dentais derivados do petró-
leo.

' Iraque prevê
a normalização

Beirute (UPI-JB) — A
agência de notícias do Ira-
que disse ontem que é de
se esperar que os países

i árabes normalizem sua pro-
dução de petróleo e o for-

¦". necimento de combustível
aos Estados Unidos ,como
conseqüência do acordo
concluído entre o Egito e
Israel.

Em despacho procedente
do Cairo, a agência oficial
iraqueana afirma que uma', decisão a respeito será to-
mada na reunião dos Minis-

< tros do Petróleo de 10 Esta-
dos árabes que se realizará

' amanhã no Cairo. Essa
; conferência foi convocada
1 pela OrganUação da Uni-

dade Africana (OUA) para', discutir "assuntos urgentes
relacionados com o petróleo

i e garantir a entrega de
combustível a países afri-

canos e debater seus pre-' 
Ços.

"Os observadores — diz a
agência — consideram que'i 
a Arábia Saudita e outros
paises árabes reiniciem o
fornecimento de combusti-

. vel aos Estados Unidos."

Kissinger deixa
otimista quanto a

a Síria
acordo

Akaba, Damasco o Telaviv
(UPI-AP-AFP-ANSA-JB) — O Se-
ci-etárlo de. Estado .norte-america-
no Henry Kissinger transmitiu on-
tem às autoridades israelenses,
reunidas no aeroporto David Ben
Gurion, em Telaviv, o que foi des-
crito como "sugestões multo cons-
tnitivas" sobre separação de tro-
lias nas colinas de Golan, que ilie
loram feitas horas antes, em Da-
masco, pelo Presidente da Siria,
Hafez Assad.

Kissinger voltou ontem para
Washington, via Londres, depois
de conferenciar com o Rei Hussein
da Jordânia, com o Presidente da
Siria e com o Chanceler israelen-
se Abba Eban. Interrogado no ae-
roporto sobre se levava consigo a
lista dc prisioneiros israelenses —
condição imposta por Israel para o
inicio dc negociações com a Siria
— Kissinger negou-se a responder.

MODERAÇÃO

Um funcionário norte-america-
no disse, entretanto, que o Presi-
ciente Hafez Assad modJerou sua
decisão anterior de não entregar
a lista de prisioneiros de guerra até
que Israel se retire dos territórios
Dcupados, durante as quatro horas
de conversação que manteve on-
tem com Henry Kissinger.

O porta-voz acrescentou que
Assad concordou com Kissinger em
enviar três diplomatas sírios a
Washington, enquanto os Estados
Unidos manterão representação em
Damasco por meio de quatro di-
plomatas. A Síria rompeu relações
diplomáticas com os Estados Uni-
dos em junho de 1967, durante a
Guerra dos Seis Dias, mas os dois
países restabeleceram o contato di-
plomático durante a primeira visi-
ta que Kissinger fez a Damasco, em
dezembro último.

No aeroporto, o Secretário de
Estado norte-americano declarou
aos jornalistas que pretende reini-
ciar conversações com as autorida-
des sírias, brevemente, indicando
que poderá haver outra semana de
contatos diplomáticos semelhantes
aos da semana passada, que condu-
ziram ao acordo sobre separação de
tropas entre Egito e Israel.

Pouco antes de embarcar com
destino a Telaviv, Kissinger afir-
mou que levava "propostas cons-
trutivas" sobre a separação de tro-
pas na frente do Golan, por parte
do Presidente sírio. Além deste te-
ma, o Secretário de Estado norte-
americano e Hafez Assad estuda-
ram o afastamento sirio.

"Falamos de paz justa e dura-
doura, na qual os Estados Unidos

estão empenhados e que deve re-
presentar o final do processo de ne-
gociações que temos realizado,"
disse Kissinger, depois de agrade-
cer ao Ministro das Relações Exte-
riores da Siria Abdul Halim Khad-
dam, a "hospitalidade característi-
ca de seu pais."

COM ISRAEL

"Estou aqui para informar ao
Governo israelense os resultados
das conversações em Akaba e Da-
masco," foram as palavras do Se-
oretário norte-americano, horas
depois, aos jornalistas que o espe-
ravam no aeroporto David Ben
Gurion. Ali estavam o Vice-Pri-
meiro Ministro Ylgal Allon, o Mi-
nistro das Relações Exteriores Abba
Eban e o Ministro da Defesa, Moshé
Dayan, que conversaram com Kis-
singer durante duas horas.

O roteiro de ontem do comitiva
diplomática norte-americana co-
meçou em Akaba, onde Kissinger
entrevistou-se com o Rei Hussein,
para informar-lhe de suas negoc*/»-
ções com outros países árabef e
com Israel.

No aeroporto, antes de partir
para Damasco, Kissinger divulgou
uma declaração na qual afirma que"é sempre um grande prazer visi-
tar os amigos da Jordânia e que
nesta ocasião teve-se a oportuni-
dade de examinar o acordo de se-
paração de tropas entre Israel e
Egito. Mas este acordo terá que in-
cluir todas as nações diretamente
envolvidas no conflito."

SADAT NO KUWAIT

"O Egito e a Siria constituem
um só país e uma mesma frente
sob um comando único", declarou
ontem, no Kuwait, o Presidente
egípcio Ànwar El Sadat, horas an-
tes de seguir para o Bahreih, se-
gunda escala de sua viagem pelos
paises do Golfo Pérsico a cujos di-
rigentes explica a decisão de seu
pais de concluir o acordo de sepa-
ração de tropas com Israel.

De Manama, capital do Bah-
rein, Sadat dirigiu-se ao emirado
vizinho de Qatar. Hoje, o Presi-
dente egípcio deverá chegar a Abu
Dhabl. No sábado, Sadat esteve ra-
pidamente na Arábia Saudita e na
Siria.

Respondendo a uma pergunta
sobre qual seria a posição do Egi-
to, no caso de uma agressão à Si-
ria, Sadat respondeu: "Essa per-
gunta é desnecessária porque tudo
que concerne à Siria concerne ao
Egito."

Israel inicia retirada a 25
Cairo e Telaviv (UPI-AP-

ANSA-AFP-JB) — O General Da-
vid Elazar, Chefe do Estado-Maior
do Exército de Israel, assegurou ao
seu colega egípcio, General Mo-
hammed Gamasy, que as tropas is-
raelenses começarão a se retirar da

¦ frente do Canal de Suez na próxi-
ma sexta-feira, dia 25. Elazar
acrescentou que a retirada se fa-
rá em 28 dias.

Os chefes militares do Egito e
Israel se reuniram ontem, durante
três horas, em uma tenda na Ro-
dovia Cairo—Suez, Quilômetro 101,
para determinar as datas de sepa-
ração de suas forças. A sessão foi
presidida, pelo General Ensio Siilas-
vuo, Comandante da Força de
Emergência da ONU no Oriente
Médio.

A REUNIÃO

Sob uma intensa tempestade
de areia, o General Mohammed
Gamasy chegou pontualmente ao
local da reunião. O Chefe do Esta-
do-Maior do Exército israelense,
David Elazar chegou 20 minutos
atrasado. Tropas austríacas, sue-
cas, finlandesas e canadenses vi-
giavam a área onde se realizavam
as discussões. O objetivo básico da
reunião foi a elaboração do calen-
dário para a separação e recuo das
tropas.

Ficou resolvido que a separa-
ção, se realizará em três etapas. A
primeira começa no próximo dia 25
e irá durar 14 dias. A segunda
também durará 14 dias e a última
12 dias. A retirada israelense per-
mitira, virtualmente, o levanta-
mento do sítio ao III Exército
egípcio, cercado na margem Orien-
tal do Canal de Suez. O General
Elazar classificou de "proveitoso" o
seu encontro com o General Ga-
masy, enquanto este descreveu a
reunião como "muito boa."

POSIÇÃO DA ONU

Ao final, o General Ensio Siilas-
vuo leu uma declaração aos jorna-
listas do lado egípcio e em seguida
para os repórteres do lado israe-
lense. A nota oficial sobre a reunião
dizia: "As duas partes obtiveram
um acordo geral sobre os prazos
das diferentes fases para a separa-
ção de forças. Outros detalhes técni-

cos serão debatidos pelas partes em
outras reuniões diárias". A próxi-
ma reunião será realizada amanhã,
anunciou Siilasvuo. Gamasy disse
que estas reuniões terão por obje-
tivo "discutir os detalhes do açor-
do". Segundo observadores, serão
necessários cinco dias ou uma se-
mana para que as negocições sobre
o assunto possam ser consideradas
definitivamente encerradas.

O ACORDO

Segundo o tratado de separa-
ção de tropas, sugerido pelo Secre-
tário de Estado Henry Kissinger. Is-
rael deverá retirar suas forças pa-
ra a margem oriental do Canal de
Suez, colocando-as em uma linha
próxima a uma região montanho-
sa estratégica, situada a 30 quilo-
metros a Leste do Canal.

As tropas da ONU patrulharãp
a zona intermediária entre os dois
Exércitos que deverão diminuir
também o seu número de armas na
área.

No Cairo, o Ministério egipeio
reuniu-se por três horas para dis-
cutir o acordo de separação e es-
cutar um relatório detalhado do
Ministro da Guerra, General Ah-
med Ismail, sobre a situação ml-
lltar nas frentes egípcia e síria.

Repelindo as criticas que os
árabes fizeram ao tratado, o Vice-
Premier, Abdel Kader Hatem, dis-
se: "O Egito não entrará em ba-
talhas laterais com nenhum país
árabe. Continuamos dedicados ao
nosso objetivo principal: assegurar
a retirada completa de Israel dos
territórios ocupados."

SOVIÉTICOS

Em Moscou o jornal Pravda,
porta-voz oficial do" Partido Comu-
nista, afirmou que apesar da assi-
natura do acordo de separação de
tropas, "Israel continua aumentan-
do a tensão e comete uma provo-
cação armada atrás da outra na
península do Sinai e nas colinas de
Golan."

E acrescenta: "Apesar de todas
as dificuldades, Israel não pode
Ignorar o desejo dos povos do
mundo que exigem que se ponha
um fim na ocupação dos territó-
rios árabes."

Sliavon começa a
agir na Oposição
Telaviv (AP-UPI-JB) — O

General Arlel Sharon, responsa-
vel pela ocupação das tropas is-
raelenses na margem ocidental
do Canal de Suez, abandonou
ontem o Exército e a partir de
hoje atuará apenas na área po-
litica, como segundo dirigente do
Likud, coalisão de direita con-
traria à retirada de Israel.

Como militar, Sharon não
podia falar sobre política. Hoje
ele passa a ocupar seu lugar no
novo Parlamento (Knesset). O
Likud é o principal Partido de
oposição ao Governo da Primei-
ra-Ministra Golda Meir e convo-
cou uma manifestação em Te-
laviv para repudiar o acordo so-
bre separação de tropas entre
Egito e Israel.

As dificuldades
do novo Gabinete'Nahum Sirotsky

Correspondente

Telaviv — O secretário do
Partido Trabalhista israelense
prevê que o pais terá um novo
Governo dentro de três sema-
nas no máximo. Aaron Yadlin
fez tal afirmação no mesmo dia
em que o Presidente do Estado
judeu iniciava as consultas pa-
ra a formação do novo gabinete.

O mandato do atual Gover-
no terminou em 31 de dezembro,
dia das eleições gerais. No pleito,
o Partido majoritário, o Traba-
lhista, que domina a vida políti-
ca do pais há 25 anos baixou de
uma representação de 56 cadei-
ras para 51, enquanto o grupa-
mento da Direita, Likud, que se
constituiu na Oposição, ganhou
mais sete lugares e conta agora
com 39 parlamentares.
HORA CRÍTICA

Israel é uma democracia
parlamentar unicameral. O
Knesset, ou Parlamento, é cons-
tituído de 120 deputados. As de-
cisões são por maioria simples,
mas é necessário um minimo de

.61 cadeiras, ou a maioria absolu-
ta, para a formação de um Go-
verno. O Partido Trabalhista
sempre governou coligado com
dois ou três Partidos menores
entre os quais distribuiu parte
dos Ministérios. O Presidente,
que é apenas o Chefe de Estado,
é uma figura símbolo sem quais-
quer funções executivas. Mas
lhe cabe promover o processo de
formação do Governo através dc
convite aos líderes dos principais
Partidos. E' provável, nas cir-
cunstancias, que os trabalhistas
venham a dominar o novo Gabi-
nete, que também seria chefiado
por Golda Meir.

As negociações para a forma-
ção do Governo não estão sendo
fáceis. Os Partidos religiosos,
cujos parlamentares represen-
tam a diferença entre uma maio-
ria confortável e outra apertada,
que seria o caso de uma coalizão
que incluísse apenas os sete par-
lamentares liberais, estão exigin-
do a emenda da lei que define
quem é judeu. Segundo a lei tra-
dicional, judeu é o filho de mãe
judia ou o convertido. Mas os
Partidos religiosos israelenses,
dominados pelos elementos mais
ortodoxos, querem emenda que
diga que só eles podem fazer a
conversão.

As seitas judias reformista e
conservadora, cuja influência e
penetração entre os judeus fora
de Israel c crescente, são respon-
sáveis pela maioria das conver-
soes mais recentes, protestam
que a demanda dos ortodoxos di-
vidiria o povo. Têm havido inú-
meras conversões ao judaísmo no
exterior.

A reforma exigida pelos orto-
doxos também criaria problemas
na aplicação da lei do retorno,
me a demanda dos ortodoxos di-
jue dá livre entrada em Israel
i todo aquele que se diga judeu,
ou a filhos, pais e parentes pró-
dmos de casais onde um dos con-
sortes seja judeu. Esta lei torna
possível a emigração dos judeus
russos.

Os liberais, outros sócios
tradicionais dos trabalhistas em
Governos anteriores, querem o
casamento civil que não existe
em Israel e sc opõem ã emenda
da lei "quem é judeu". Os ju-
deus ortodoxos são uma minoria
em Israel e seu poder político
decorre de que o eleitorado ja-
mais tenha dado a maioria ab-
soluta a um só Partido político.

Se os trabalhistas não eon-
seguirem formar um Governo,
tanto poderão ser convocadas
novas eleições ou poderá haver
a constituição de um gabinete
por outros Partidos. Ein ambas
as hipóteses serão atrasadas as
negociações de paz em Genebra.
A liderança trabalhista, mais
sofisticada e experimentada, so-
cializante, parece convencida
de. que Israel não poderia pa-
gar o preço de perder a opor-
tunidade dc testar as intenções
árabes quanto ã paz.

URSS nega
espionagem
de diplomatas

Pequim e Moscou (AP-
ANSA-AFP-JB) — Funclo-
nárlos da Embaixada sovlé-
tica em Pequim disseram
ontem que a expulsão, de
cinco diplomatas russos no
sábado passado relaciona-
se "com problemas Internos
da China" e negaram que
eles tivessem sido surpre-
endldos "em flagrante deli-
to de espionagem".

Para os observadores, os
últimos acontecimentos afe-
tam seriamente as relações
diplomáticas sino-soviéticas,
que chegaram assim ao seu
nivel mais baixo em quatro
anos, desde â normalização
das relações em 1970. A
Chancelaria soviética, em
Moscou, afirmou não ter
conhecimento do fato, ne-
gando-se comentá-lo.

MOTIVO APARENTE

Os funcionários soviéticos
ouvidos na Capital chinesa
evitaram entrar diretamen-
te no assunto com jornalis-
tas, mas revelaram que o
primeiro-secretário da Em-
baixada, V. Marchenko, e
os outros quatro, foram de-
tidos no dia 15 de janeiro,
sem que a Embaixada rece-
besse qualquer informação.

Os diplomatas soviéticos
tentaram localizar, junto às
autoridades chinesas, o pa-
radelro dos seus funciona-
rios, mas nada consegui-
ram. No sábado passado re-
ceberam a nota de protesto
oficial que revelava que os
cinco seriam expulsos do
pais por atos de espiona-
gem.

RELAÇÕES DIFÍCEIS

Os observadores ociden-
tais consideram que as re-
lações entre os dois paises
atravessam seu pior periodo
desde as sangrentas bata-
lhas ocorridas no Norte da
China em 1969.

Há algum tempo a im-
prensa chinesa vem acusan-
do a URSS de atividades "de

espionagem e subversão"
em todos os países com que
tem relações. Os chineses
acusam os soviéticos de re-
colherem informações nos
locais públicos e nas ruas de
Pequim através de funcio-
nários que se vestem com a
mesma roupa usada pelos
operários chineses, para
passarem desapercebidos na
multidão.

Os soviéticos expulsos fo-
ram levados diretamente do
local em que estavam deti-
dos para o aeroporto de
Pequim, onde tomaram um
avião da Aeroflot para
Moscou.

Sakharov teme
maior poder
do Kremlin

Moscou (UPI-AP-JB.) — O

poder dos funcionários da
linha dura no Kremlin está
aumentando — disse ontem
o físico nuclear dissidente
Andrei Sakharov, ao comen-
tar a campanha contra o
escritor Alexander Sorje-
nitzyn. "E' uma campanha
de mentiras vergonhosas",
acrescentou Sakharov, que
redigiu e entregou sua en-
trevista a jornalistas es-
trangelros.

"Está se criando a lm-

pressão de que as forças
mais conservadoras da nos-
sa sociedade tornaram-í>e
mais ativas recentemente
com um acompanhamento
da história ideológica que
exige a tomada de medidas
decisivas, se não finais.
Não vemos nenhuma ação
que se dirija para a libera-
lizaeão e para uma atitude
mais aberta dentro da socie-
dade com menor poder para
a polícia secreta (KGB) e
os chefes ideológicos do
Partido" — comentou.

Sakharov disse também
que teme pela sorte do no-
velista Nikitor Nekrasov,
de Kiev. Admitiu, inclusive,
que ele pode ter sido preso.
Fontes dos dissidentes afir-
maram que oficiais da KGB
se apoderaram de tudo
quanto Nekrasov tinha com
relação a Soljenitzyn e as
edições soviéticas das obras
de Vladmir Volnovich, escri-
tor russo de 41 anos.

Saigon ei Pequim (AP-
UPI-ANSA-JB) -- Uma for-,
ça anfíbia cl.in..*sa dc 500
homens, apoiada, por ca-.
ças-bombardelros Mig-23,
ocupou ontem as três últi-
mas posições das tropas
sul-vietnamitas nas dispu-
tadas ilhas Paracel, no mar
meridional da China. O Al-
to Comando de Saigon emi-
tlu um comunicado afir-
mando que após dois dias
de combates perdeu quatro
soldados, 20 ficaram feri-
dos e 250 desapareceram1."Parece que a batalha
terminou", comentou o Te-
nente Coronel Le Trung
Hien, principal porta-voz
do Comando sul-vietnami-
ta, explicando que no mo-
mento "não lançaremos
qualquer outra ação para
defender as ilhas", locali-
zadas a 400 quilômetros a
Leste do litoral do Vietnã
do Sul e 280 quilômetros
ao Sul da ilha chinesa de
Hainan.

FUTURO INCERTO
"Não podemos prognosti-

car o que acontecerá no
futuro", assinalou Hien. A
Rádio Saigon, ao admitir a
derrota, informou que "a
luta da República do Vietnã
contra os agressores comu-
nistas chineses é a luta de
uma nação pequena contra
uma grande. Se admitimos
a derrota temporária na
primeira batalha, é porque
somente a admitimos como
uma derrota honrosa."

"Neste momento" —
prosseguiu a rádio — "a
importância vital consiste
em enfrentar os 800 mi-
lhões de chineses. Mas mes-
mo assim, os 19 milhões de
cidadãos da República do
Vietnã ainda estão deter-
minados a se sacrificar e a
lutar até a última gota de
sangue para proteger a Na-
ção e a Pátria, como nossos
antepassados o fizeram."

O Comando de Saigon or-
denou a sua força naval na
área das ilhas Paracel que
abandonasse suas posições e
retornasse ao porto para ser
substituída "por uma força
estratégica de unidades
menores." Os barcos se di-
rlglíám para a base naval
de Da Nang para reparos.
Um destróier está seriamen.
te avariado e outros dois
navios, inclusive um caça-
torpedeiro, sofreram danos
leves.

A LUTA

unidades da China comba-
tia perto com barcos sul-
vietnamitas. Ambos os la-
dos perderam uma nave na
batalha. Os navios sul-viet-
namltas foram alcançados
por mísseis dos destróieres
chineses. Um barco chinês,
com 100 homens a bordo,
aproximadamente, foi ao
fundo. Ontem, os chineses
elevaram de 11 para 14 o
número de seus navios na
área.

FRENTE DIPLOMÁTICA

O Presidente Nguyen Van
Thieu cancelou uma viagem
que havia programado ao
interior do pais, para acom-
panhar em Saigon o desen-
rolar da situação. Agora, a
ofensiva sul-vietnamita pa-
rece se dirigir para os ter-
renos político e diplomático."O que poderemos fazer,
exceto uma ofensiva diplo-
mática?", lamentou um di-
rigente do Governo de Sai-
gon. O Ministério das Rela-
ções Exteriores anunciou
que o Chanceler Vuong Van
Bac deu instruções ao ob-
servador de Saigon nas Na-
ções Unidas para que este
informe o Presidente do
Conselho de Segurança,
Gonzalo Facio, da "situação
de emergência criada pela
agressão da China comunis-
ta." Pediu também que o
diplomata solicite a Facio e
ao Secretário-Geral, Kurt
Waldheim, a adoção de "me-
didas apropriadas."

Isto poderia significar
uma reunião extraordinária
do Conselho de Segurança.
O Ministério das Relações
Exteriores acentuou que as
missões do Vietnã do Sul no
estrangeiro receberam ins-
truções de trabalhar para
conseguir uma frente de
apoio ao Governo de Saigon.
Está sendo preparada uma
nota de protesto para as 12
nações que assinaram o
acordo internacional que
garantiu a soberania do
Vietnã, entre elas a China,
Estados Unidos e União So-
viética.

A China Popular, Formo-
sa e o Vietnã do Sul recla-
mam a posse das ilhas Pa-
racel, um conjunto de ban-
cos de corais e bancos de
areia. Sua posse garante o
domínio sobre as rotas ma-
rítimas para o Japão, Fili-
pinas e Indonésia. Pesqui-
sas petrolíferas feitas re-
centemente na região, apre-
sentaram resultados pro-
missores.

A batalha aérea, mariti-
ma e terrestre de dois dias
pela posse do arquipélago
terminou ontem quando a
força anfíbia chinesa de
500' homens, apoiada por
bombardeiros Mig, ocupou
as ilhas Pattle, Money e
Robert — as últimas defen-
didas pelos sul-vietnamitas.
Vinte minutos depois da
invasão," perdeu-se o con-
tato com os defensores. De
acordo com um oficial dc
Saigon, acredita-se que os
soldados foram aprisiona-
dos, "se é que sobreviveram
ao ataque."

Um dos Mig fez um vôo
rasante sobre um barco da
Marinha de Saigon que ten-
tou se aproximar da área
de combate, obrigando o
navio a alterar seu curso.
As hostilidades de ontem
foram uma continuação da
luta de sábado passado
quando fuzileiros navais
sul-vietnamitas desembar-
caram na ilha Duncan, tea-
tro de uma batalha que se
prolongou por mais de hora
e meia, mas os homens de
Saigon, sob intenso fogo da
infantaria chinesa, ficaram
rapidamente cercados.
Quatro soldados morreram
e os fuzileiros foram expul-
sos da ilha. Simultaneamen-
te, uma força naval de 11

POSIÇÃO DA CHINA

A agência Nova China,
afirmou ontem, em despa-
cho, que o Vietnã do Sul
tentou "ocupar pela força"
o arquipélago de Mansha e
que "um certo número dc
pescadores chineses" mor-
reram ou ficaram feridos
quando as tropas de Saigon
tentaram desembarcar na
ilha de Chenhang.

A Nova China faz uma
detalhada descrição dos in-
cidentes. Sobre o incidente
na ilha Chenhang (Dun-
can, para os vietnamitas)
no sábado pas xdo, a agên-
cia disse: "Tropas de Sai-
gon tentaram desembarcar
em Chenhang mas pesca-
dores chineses opuseram
uma justificada resistência,
pedindo que deixassem
território chinês. Entretan-
to. as tropas abriram fogo
contra os pescadores, ma-
tando e ferindo um certo
número deles".

O Diário do Povo publica
na primeira página a no-
ticia, afirmando que o povo
chinês "forteirente indig-
nado pelas provocações sem
escrúpulos das autoridades
de Saigon, está decidido a
defender sua integridade
territorial e sua soberania".

Lençol petrolífero,
o pomo da discórdia

pesquisa. m
i

Situado no
Sul do Mar
da China,
cerca de 300
km ao Sul

da ilha chinesa de Hainan
c a 400 km âo litoral sul-
vietnamita, o arquipélago
Paracel, chamado pelos chi-
neses de Hsisha Chuntao,
se compõe de 20 ilhas (en-
tre as quais a ilha do Nor-
te, a ilha da Árvore, a ilha
Wo.ody e a ilha Duncan) e
cerca de 120 recifes e alóis.

A soberania sobre o ter-
rltórío é disputada entre os
Governos dc Pequim, Taipé
e Saigon. Especula-se sobre
o interesse repentino por
esse território inabitado: é
possível que ele se ligue
com o potencial petrolífero
recentemente d e s coberto
nos mares da China. Se-
gundo o doutor Kenneth
Emery, cientista do Insti-
tuto Oceanográfico Woods
Hoie, que vem fazendo es-
tudo*, da região desde a Se-

gunda Guerra Mundial, ha-
veria um campo petrolífero
ao Sul e Leste do Mar da
China tão grande ou maior
que o do Golfo Pérsico,
"que poderia mudar radi-
calmenle o padrão de vida
de todos os habitantes —
da Coréia do Sul à Inâoné-
sia."

Em 1972, segundo a re-
vista Business Week, a Chi-
na comunista comprou da
firma japonesa Japan Dri-
ling equipamentos de per-
furacão Fuji no valor de
8,5 milhões de dólares (CrS
52 milhões) e andava à

procura de mais no merca-
do internacional. Embora
não tenham sido fornecidas
especificações quanto ao
material vendido aos chi-
nêses, sabe-se que equipa-
mentos semelhantes vendi-
dos à Indonésia podem ope-
rar no mar com profundi-
dades de até 50m, e de per-
jurar o fundo até cerca dc
4 500m.

K.-m^fí__._tXtÚ
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Nós achamos que
um ano começa bem
com uma prestação de
contas do ano que
terminou. Principalmente
.se essas contas têm
muito a ver com as
24 horas do dia de cada
habitante da região
Rio-S .Paulo, servida
pela Light.

Em 1973, foram
fornecidos, em números
redondos, 25 bilhões de
kWh, o que significa um
crescimento de 11% em
relação a 1972.

Esses 25 bilhões de
kWh são importantes
porque representam
mais progresso
e melhores condições
de vida para as
pessoas que são
beneficiadas pela
energia elétrica.

Durante o ano
de 1973, fizemos 214.683
novas ligações, elevando

para 3.699.244 o número
de residências, indústrias,
lojas,'escritórios e outros
locais ligados à nossa
rede de energia.
Bi?
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Esta ampliação em
nossa capacidade de
atendimento pode.
também ser
traduzida em
números.

Aumentamos
em 15% a capacidade
das estações

transformadoras.
Em 11,1% a extensão

dos condutores
primários.

Em 5,4% a extensão
dos condutores

secundários.
Em 10,7% a capacidade

dos transformadores no
sistema de distribuição.

Em 7,6% o número
de postes.

E em 6% o número
de transformadores.

Nesse trabalho de
ampliação e
aperfeiçoamento do
sistema, investimos
800 milhões de cruzeiros- 40% a mais do que foi
aplicado em 1972.

E para os próximos
5 anos, já programamos
um investimento superior
a 5 bilhões de cruzeiros.

Para servir à região
que mais se desenvolve
no país.

LIGHT
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Informe JB
Ministério

O Ministério do Presidente eleito
Ernesto Geisel só deverá ser conheci- ,
do, inclusive pelos especuladores, na
segimda terça-parte de fevereiro pró-
ximo.

Quem conhece a tranqüilidade e
a falta de açodamento do General, sa-
be 7nuito bem que ele vai usar todas
as alternativas antes âe.fixar-se em
7iomes, o que será uma atitude defi-
nitíva.

De 7iada adiantaria, por exemplo,
escolher hoje o titular de determina-
do Ministério, para logo adiante en-
contrar tnn Jiome apare7itemente me-
lhor. '

Desta fonna, o próprio Presidente
eleito se recomenda muita cahna na
escolha do Ministério, cujos titulares
serão conhecidos, tanto pela nação
quanto pelos especuladores — aliás
sem nenhuma discriminação — no
momento oportuno.

Mandatos
O problema do mandato dos Go-

vernadores de Minas Gerais e Rio
Grande do Norte, assim como das elei-
ções nos dois Estados, deverá ser en-
caminhado pelo comando arenista á
apreciação do Presidente eleito, den-
tro dos próximos dois meses.

Sabe-se, apesar da distancia que
ainda separa da solução do problema,
que tudo será feito de acordo com os
interesses da Nação, excluindo-se de
plano qualquer entendimento tendên-
te a beneficiar esta ou aquela cor-
rente política.

O Senador Petrônio Portela deve-
rá comandar as gestões.

Árvores
As árvores, que tornam mais ame-

nas algumas das ruas do Rio de Ja-
neiro, correm sério perigo de mor-
te, causado naturalmente pêlo esca-
pe dos veiculos automotores.

Como as árvores ornamentais da
cidade são fixas por natureza e nao
podem, por exemplo, ir a praia ou
subir a serra para respirar um ar
mais puro, como estão fazendo os
homens, o seu futuro não é dos mais
risonhos. .,".

E* exatamente por isso que o Mi-
nistério da Agricultura esta prepa-
rando um programa, que inclui ate
oxigênio, destinado a dilatar a vida
das quase asfixiadas árvores do Rio
de Janeiro.

Comércio atacadista

O capital médio das empresas ata-
cadistas do Rio de Janeiro alcançou,
no ano passado, CrS 152 mil, se-
eundo um estudo realizado pelo Mi-
nistério da Indústria e do Comercio.

O setor' de maior capital e o que
envolve medicamentos, tecidos, ferra-
gens e maquinismos, onde ele vai de
CrS 22 mil a CrS 317 mil.

Inesperadamente, o capital maior
no setor da alimentação mal chega a
CrS 90 mil.

Carvão
O Governo do Piauí obteve um

empréstimo de 10 milhões de libras
esterlinas, (CrS 130 milhões) com o
qual pretende dimensionar, em breve,
as jazidas de carvão do Estado.

As primeiras explorações realiza-
das no Piauí revelam perspectivas de
ricos veios, alguns supostamente su-
periores aos de Cardi.f.

O carvão piauiense poderá ali-
mentar a usina siderúrgica que o pia-
no de expansão dessa indústria, for-
mulado pelo Ministério da Indústria
e do Comércio, pretende para o Porto
de Itaqui, no Maranhão.

SucaIa
Um dos principais resultados do

desenvolvimento da indústria siderúr-
gica no Brasil íol que o consumo de

sucata passou a superar largamente a
sua geração. ,

Assim é que os estoques do pais'
estão diminuindo rapidamente. É pos-
sível que entre 1076 e 1977 se tenham
esgotado completamente, pelo menos
do ponto-de-vista industrial.

E à medida que os estoques de su-
cata diminuem, os seus preços se ele-
vam, criando mais um grave proble-
ma para a indústria siderúrgica.

O bom copo
As boas maneiras mandam, por

exemplo, que num coquetel as pessoas
peguem o copo com a mão esquerda,
reservando a direita tanto para os
cuihprimentos quanto para os salgadi-
nhos.

Quer dizer: a etiqueta comprome-
te seriamente a salubridade dos ali-
mentos sólidos do coquetel.

Mas, tudo se resolve: acabam de
ser lançados alguns copos, acompa-
nhados de aro metálico e suporte de
couro, que podem ser pendurados ao
pescoço, deixando as duas mãos li-
vres, de modo que usa-se a direita ex-
clusivamente para os cumprimentos e
a esquerda para a alimentação, liqui-
da ou sólida, sem o menor risco para
a saúde.

Pedra-sabão
Um trabalho recentemente reali-

zado pela Unesco revela que pelo
menos três bilhões de pessoas u.ili-
zam, em todo o mundo, o que a pedra-
sabão pode oferecer ao homem.

Assim é que esse mineral está
presente na vida das pessoas, desde
o inicio até o fim: em forma de talco,
no nascimento, e em forma de tumba,
na morte.

Cerca de 100 mil pessoas em todo
o mundo são profissionais da pedra-
sabão, cujo manuseio se aprende de
um modo geral em quatro horas de
aprendizado.

Capelães militares
Entre 1.° de fevereiro e 15 de mar-

ço, o Ministério do Exército receberá,
no Rio de Janeiro, as inscrições dos
candidatos a capelão militar.

Os candidatos deverão ser brasi-
leiros natos, com 30 a 35 anos de ida-
de. Além disso, terão de exibir a au-
torização expressa da autoridade ecle-
siástica.

O Ministério do Exército poderá
também contratar capelães civis, dos
quais exige que sejam brasileiros na-
tos e tenham entre 28 e 51 anos de
idade, com três anos de experiência
pastoral. •

Os quadros de capelães da Mari-
nha e da Força Aérea estão comple-
tos.

Meio-ambiente
A Secretaria Especial do Meio-

Ambiente começará a trabalhar a to-
do o vapor ainda este ano, com o
objetivo de recuperar o tempo perdi-
do e impedir que a poluição envolva
definitivamente a nossa existência.

O novo órgão do Governo tem um
campo de atuação muito amplo no
combate à poluição hídrica, do ar e
do solo, cujo controle estava pulveri-
zado por uma enormidade de repar-
tições, entre as quais o DNOS, o Ser-
phau e o IBDF, que têm missões es-
pecíficas diferenciadas.

A Secretaria foi dotada de meios
financeiros e humanos capazes de le-

. var adiante o seu trabalho de preser-
vação do meio-ambiente, prejudicado
principalmente pelas crescentes ativi-
dades industriais nas regiões urbanas
e pela ação contra as pragas no cam-

po.

Lance-livre
• O IBDF já tem tudo pronto para a
criação dc quatro grandes reservas ecoló-
gicas no pais: o Parque Nacional de Ma-
rumbi, no Paraná; » Floresta Nacional de
Tapajós, no Pará, que servirá dc labora-
tório para experiências dc silvicultura; o
Parque Nacional da Amazônia e, final-
mente, a Reserva Biológica dc Poço das
Antas, no Estado do Rio.

A Secretaria de Obras vai reexaminar
algumasJ licenças concedidas para edifi-
cações na encosta do Corcovado, em fa-
ce de recente decreto que proibe a cons-
trução de edifícios naquela área.

O Governador Kraldo Gueiros está cm
entendimentos com cerca dc 80 empresa-

" rios pernambucanos, com o fim dc obter""ajuda 
para realizar um carnaval de pri-

meira ordem no Estado, Para garantir
acomodações, dois navios deverão ficar
ancorados durante os festejos,
• Quem chega em março ao Rio, para
conhecer de perto os nossos trabalhos no
campo do desenvolvimento urbano, é o
adiministrador de. Manrmttan. Percy Sut-

ton, um especialista na matéria.

! • Pesquisas efetuadas recentemente ein
v Tauba_é revelaram que as reservas de xis-
« to betuminoso lá existentes dariam para

abastecer o pais de combustíveis durante° 10 anos. E mais: há ainda uma reserva
de urânio de ordem dc seis a sete toncla-
das.

De volta do Canadá, onde foi acertar
os ponteiros com a ASTA — American
Society oi Travei Agents, o Sr. Paulo
Protásio, presidente da Embratur. Ama-
nhã, inicia-se no Hotel Glória a reunião
dai Comissão Regional de Turismo para
as Américas, o órgão da União Internacio-
nal dos Organismos Oficiais de Turismo
— UIOOT — que cuida do turismo no
Atlântico Sul.

Embora já tenha sido formalizada ou-
tra candidatura à vaga dc Cassiano Ricar-
do na Academia Brasileira de Letras, Jo-
sé Cândido dc Carvalho deverá ser elei-

Professor acusa Bastide
de desvirtuar a imagem
do folclore brasileiro

São Paulo (Sucursal) — O professor Roger
Bastide, da Sorbonne — considerado o maior espe-
cialista europeu em estudos afro-brasileiros — foi
criticado ontem pelo diretor do Museu de Artes e
Técnicas Populares, professor Rossini Tavares de
Lima, por apresentar "uma imagem desvirtuada do
folclore brasileiro."

Presidente da Associação Brasileira de Folclore
e vice-presidente do Conselho Nacional de Folclore,
o professor Rossini afirmou que nos livros Sociolq-
gia do Folclore Brasileiro e As Religiões Africanas
no Brasil o professor Bastide comete uma série de
erros, "pois ele, infelizmente, não estudou ou estu-
da o nosso folclore e nem ao menos tem a humil-
dade de procurar os folcloristas para os necessários
esclarecimentos."
A MALHAÇAO DE JUDAS

Roger Bastide integrou o
grupo de professores estran.
geiros que participaram da
organização da Faculdade
de Filosofia da Universida-
de de São Paulo, onde lecio-
nou por vários anos. Mas,
segundo o professor Rossini,
mesmo demonstrando inte-
resse por folclore, "nunca
realizou uma pesquisa íol-
clórica e só utilizou dados
coletados por alunos."

— Os dados de sua me-
lhor obra, Macumba Paulis-
ta, foram coletados por Fio-
restan Fernandes, Geraldo
Brandão, Osvaldo Xidié e
Alcântara de Oliveira.

Analisando as obras de
Bastide. o professor Rossini
Tavares de Lima apontou
vários erros, como a malha-
ção ou queima de Judas, que
é considerada apenas "um
brinquedo de crianças por
meio do qual exprimem hos_
tilidades aos professores ou
às pessoas gradas em geral,
que as impedem de sé diver-
tir."

— Essa conclusão ridícula
— comenta o professor Ros-
sini — é bem uma prova de
como Roger Bastide desço-
nhece a realidade folclórica
brasileira e até do mundo
europeu, onde vive.'A ma-

to no primeiro escrutínio, c com a maior
facilidade.

. O Comandante Adir de Albuquerque,
Secretário de Serviços Públicos, observava
ontem que a falta de ferro no mercado
interno poderá, inclusive, nos levar a im-
portação desse material, a fun de manter-
mos em dia o cronograma da obra üo
metrô.

O ex-jogador Tostão c outro que já
tem assegurada a sua presença na próxi-
ma Copa do Mundo, na Alemanha. So que
como comentarista. No momento. Tostão
estuda duas propostas, ambas de emisso-
ras dc televisão.

Em estudos na área governamental a
reestruturação do setor de mercado de
capitais, principalmente no que se refere
ao controle e ã fiscalização da execução
do sistema como um todo.

O Embaixador Paul Fouchet, da Fran-
ça, ofereceu ao Ministro Costa Cavalcan-
ti coperação técnica de seu pais para que
o Brasil desenvolva estudos no Nordeste,
objetivando ao aproveitamento da ener-
gia solar para aplicação nn setor indus-
trial daquela região.

O Vasco pretende propor ao Fluminen-
sa a troca de Dé por Lula, dois craques
que estão em litígio com seus clubes.

t A Secretaria dc Educação vai firmar
convênios com o Museu Nacional de Be-
las-Artes c o Museu Nacional, da UFRJ,
com o fim de propiciar aulas práticas aos
alunos da rede escolar oficial do Estado
sobre arte e ciência.

O Deputado Lopo Coelho é ma dos
poucos próceres da Arena que náo se ma-
nlfestou sobre o futuro Governo. Acha
ele que é melhor ouvir um pouco mais
para oferecer uma colaboração critica.

O Governador do Estado vai punir, cs-
ta semana, os responsáveis pelos veloulos
que trafegaram sábado e domingo, ape-
sar da proibição.

lhação de Judas é um rito.
jamais um brinquedo de
crianças, com as caracteri.-
ticas de critica social e,
dentro do contexto do cato-
licismo folclórico. -.

Em seu último .livro, As
Religiões Africanas no Bra-
sil, Roger Bastid afirma
que a capoeira é uma luta
africana trazida ao Brasil
pelos negros de Angola,
"enquanto sabemos que ela
é um jogo — podendo to-
mar característica de luta

afro-brasileiro, nascido
e- nosso pais". Outro erro.
apontado se relaciona com
o samba, que "não é uma
dança de origem bantu,
mas dança de criação bra-
sileira, com expressão cul-
tural do negro bantu,, pois
na África nunca existiu o
samba como dança".

Depois de enumerar mais
de .'* erros na me ..na obra

incluindo definições e
localização da manifesta-
ção folclórica — o profes-
sor Rossini c.itica ainda a
posição tomada por Basti-
de "como o único capaz de
interpretar a tese que pro-
põe e que se relaciona aos
valores religiosos, ligados
às estruturas socir.is ou,
mais exatamente, à condi-
ção dos homens em socie-
dade".
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a marca das viagens inesquecíveis

EUROPA MARAVILHOSA
38 DIAS - 10 PAISES

PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA - ITÁLIA

ÁUSTRIA - SUIÇA - ALEMANHA- HOLANDA

8ELGICA - INGLATERRA

PARTIDAS
JANEIRO - 24
FEVEREIRO - 07 e 14
MARÇO - 07, 14 e 18

EUROPA HOJE
38 DIAS - 10 PAISES

PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA - ITÁLIA

ÁUSTRIA - SUIÇA -ALEMANHA- HOLANDA

BÉLGICA - INGLATERRA
PARTIDAS

JANEIRO - 30
FEVEREIRO - 27

PREÇOS DESDE USS .520,00
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

SEM ENTRADA - JUROS MÍNIMOS
Consulte hu agentt dl vlagani

ABREUTUR S.A. Embratur 168 GB 67 e
ÍM '.;• '•'* 132SP67 Cat A

•Rio de Janeiro - Rua.Méxicp;'2.1,-A Loja •

Fones: 232-2300/09/08/07/06 jg ,'. .„
SáojP^úlbY^'Ay.Sâo Jo_òV;665;

Fones: 35-5176 e 34-7823 . *

A professora Zoraide observa o crescimento de cristais de silício

Físicos de Campinas obtêm
cristais de silício visando ao Batistas
"know-how" do transistor encerram

São Paulo (Sucursal) — A obtenção de cris- COllVeilCãO
tais de silício em pesquisa do Instituto de Física da
Universidade de Campinas (Unicamp) constitui o
passo inicial para o domínio do know-how^ dos
transistores, um dos maiores segredos da industria
eletrônica mundial, responsável pela dependência
brasileira do mercado internacional no setor.

O transistor é tão importante para a indústria
eletrônica com a siderurgia o é para a indústria
mecânica, como observa a professora Zoraide Ar-
guello, chefe do setor de Cristalografia da Unicamp.
No ano passado, o Brasil importou 32 bilhões de
transistores, apesar de ser rico em areias e quartzo,
de onde se extrai o silício.
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CURSOS DE
FEVEREIRO

ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS

Coordenação do Prof. Newton Tomaghi

BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE

E ANÁLISE DE BALANÇO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II
MARKETING
PESSOAL
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
NOÇÕES DE COMPUTADORES
INICIAÇÃO A PESQUISA OPERACIONAL
PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO E

CONTROLE DE QUALIDADE

Início: 4 DE FEVEREIRO
Término: 4 DE ABRIL

Horário:

Ia. Aula: 18h45min às 20h00min
2a. Aula: 20hl5min às 21h30min

Inscrições de 8h 30 min às 20h 30 min.

FUNDAÇÃO GETÜLI0 VARGAS

Praia de Botafogo, 190 sala 312
Telefone: 246-6934 (direto) e 266-1512
R. 112.

ÊXITO PRÓXIMO

Em oito meses de pesqui-
sas, o setor de cristalogra-
fia da Unicamp conseguiu,
a partir do silício policris-
talino, colocado no forno
a mais de 1000 graus, fa-
zer crescer o monocristali-
no, utilizado na fabricação
dos transistores.

O êxito parcial, contudo,
representa " apenas 20% do
trabalho exigido. Resta uma
série de estudos sobre as
qualidades e defeitos do
cristal, até se atingir a
condição ótima para a in-
dustrialização.

— Atualmente estamos
numa fase em que o cris-
tal está quase sem desloca-
cão, isto é, quase perfeito
— explica a professora Zo-
raide.

A pesquisa será tese de
mestrado de Richard Lan-
ders, sob a orientação da
professora Zoraide. A par-
tir daí, o Instituto realiza-
rá um convênio com o Mi-
nistério do Planejamento
para a produção de silício
destinado à indústria ele-
trónica. Para isso está sen-
do construído um laborató-
rio que deverá ficar pron-
to em dezembro, onde será

aplicado, só em pesquisa, 1
milhão de dólares (Cr$ 6
milhões), excluindo-se os
gastos com a construção do
prédio.

O Instituto de Fisica tem
outro convênio com a Tele-
brás — no valor de 2 mi-
Ihões de dólares (Cr$ 12
milhões) — para pesquisar
durante dois anos um sis-
tema de telecomunicações
através do raio laser. O
professor José Ellis Ripper
já conseguiu fazer o ralo.
que é retilíneo, caminhar
por fio de fibra de vidro,
fazendo curvas e percor-
rendo grandes distancias.
Com isso Já se dispõe de
tecnologia para um expres-
sivo número de comunica-
ções telefônicas através de
um único raio.

— Se todos os telefones
de São Paulo fossem utili-
zados no mesmo momento,
o raio laser teria condições
de transmitir todas essas
ligações — explica o clen-
tista.

Resta agora descobrir
um melo de transmitir o
som através do raio e para
isso o Instituto segue de
perto pesquisas realizadas
em vários laboratórios do
mundo.

Gaúcho inicia estudo de
viabilidade de projeto que
detecta carne e colheita

Porto Alegre (Sucursal) — A potencialidade da
oferta de carne, a avaliação antecipada das colheitas,
a detectação de cardumes para orientar frotas pes-
Queiras — são algumas das finalidades do Projeto
Sere, (sensores remotos, colocados em satélites),
cujo estudo de viabilidade técnica e econômica co-
meçará hoje no Rio Grande do Sul.' 

Para coordená-lo, chega esta manhã de São José
dos Campos, o professor Ernesto Vita, do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais. O Projeto Sere/RS
— que deverá ser integrado ao planejamento na-
cional — deverá utilizar sensores colocados nos sa-
télites Ei I e II e em aviões. Servirá também para o
controle urbano e viário.
COMPUTADORES

O projeto Sere prevê a
obtenção de uma imagem
de todo o Brasil a cada 18
dias. Seus resultados serão
interpretados com auxilio
de computadores na co-
ordenação do projeto, em
São José dos Campos. Téc-
nicos das Secretarias dc
Desenvolvimento Regional
e de Obras Públicas do Rio
Grande do Sul Já estão tra-
balhando nele. O professor
Ernesto Vita virá coorde-

nar o estudo de viabilidade
e fazer conferências sobre
o assunto.

Segundo o técnico Paulo
Gandolfi, o Sere poderá
realizar periodicamente a
contagem do gado nas pas-
tagens, a fim de dar uma
avaliação da potencialida-
de das ofertas de carne pa-

¦ ra o mercado, e antecipar as
colheitas antes de o fruto
ficar maduro, forneendo
assim dados ao sistema de
transporte e armazena-
mento.

Ao fim de três dias de
conferências, estudos e ora-
ções — no auditório da
igreja Evangélica Assem-
bléia de Deus, em São Cris-
tóvão — cerca de mil ba-
tistas deixaram ontem o
último plenário da VI As-
sembléia da Convenção Ba-
tista Nacional com a con-
viecão de que está próxima
a segunda vinda de Cristo
ao mundo.

O Pastor Renê Feitosa,
diretor do Seminário Teo-
lógico do Brasil e que per-¦ mitiu a convenção, apon-
tou três "sinais miraculo-
sos em cumprimento das
profecias" para explicar a
crença no fim dos tempos:
o ateismo e materialismo
crescentes, a criação do
Estado de Israel e a sua não
derrota pelos inimigos.

ALMAS PERDIDAS

Vários pastores mostra-
ram-se também unanimes
em afirmar que "o Espirito
Santo está-se movendo so-
bre a Igreja de Cristo e
unindo o povo de Deus, a
fim de prepará-lo para o
retorno do Mestre".

— Uma das conclusões
deste nosso encontro é que
a Igreja sente necessidade
de maior esforço para unir
todos os seus membros e
poder atingir as almas per-
didas — completou um dos
convencionais.

Os batistas, que começa-
ram sua existência no Bra-
sil em 1822, são hoje perto
de 550 mil, segundo infor-
mam os representantes da
Convenção Batista Nacional.
Há 15 anos, o pastor Jo-
sé Rego do Nascimento, de
Vitória da Conquista, come-
çou a pregar "o batismo no
Espirito Santo e o restabe-
lecimento do ministério to-
tal do Espirito Santo na vi-
da da Igreja". Tal mensa-
gem não agradou aos diri-
gentes da Igreja Batista
Brasileira, que seis anos de-
pois excluíam do seu grê-
mio 32 igrejas dando ori-
gem, em 1967, à Convenção
Nacional de Renovação Es-
piritual.

A nova família dos batis-
tas informa que tem no
país 222 templos e conta
cerca de 20 mil adeptos e
38 missionários. Em Belo
Horizonte mantém o Semi-
nário Tecnológico, de onde
já sairam 80 pastores e ai-
gümàs obreiras (auxiliaresi.

O pastor Renê disse que
um dos apóstolados mais
atuais e meritórios exerci-
dos pela sua Igreja tem si-
do a recuperação de vicia-
do em drogas "libertados

pelo poder de Deus", alguns
dos quais fizeram parte da
representação de quadros
pouco antes do término da
VI Convenção. A próxima
será realizada daqui a um
ano, em Recife.

I -éÊ^ ¦¦^w
Márand deixa o calor abaixo de zero

VENDAS:

GB - Tel.: 223-9610 - 243-6359
Juiz de Fora - Tel.: 2-6496
Nllerói - Tel.: 712-2150
Nova Uj-.çu — Av. Amaral Peixolo, 130 - 6.° andar
Vilória (ES) .— Av. Gcronimo Monteiro, 490, gr. 601

São Paulo
tem festival
de teatro

São Paulo i Sucursal i —
O VI Festival de Teatro
Amador do Serviço Social
do Comércio começa hoje,
no Teatro Anchieta, com a '

apresentação, por um gru- '

po da Escola de Teatro da
Fundação das Artes de São
Caetano, da peça de Nico-
lai Gogol. Inspetor Geral.

Nove equipes participa-
rão do festival, que ira ate
o dia 2 de fevereiro, cum-
prindo uma agencia que in-
clüí-á seminário de drama-
.urgia no qual serão deba-
tidos 10 textos selecionados
entre os 50 enviados ao
Sesc. Amanhã, o elenco do
Teatro de Arte de Tear de
Santo André vai encenar
Os Pequenos Burgueses, de
Máximo Gòrki.
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Gama Filho inicia o vestibular com 6010 candidatos
Com os 6 010 estudantes

inscritos realizando as pro-
vas de Português e Línguas
às 8h, no Maracanã, come-
ça hoje o vestibular da
Universidade Gama Filho —
o maior entre os concursos
isolados — que colocará em
disputa 1800 vagas em 12
cursos diferentes.

O encerramento do con-
curso será terça-feira, no
niesmo horário, com exames
cle Biologia e Química, para
os inscritos cm Psicologia e
História Natural, de Fisica
e matemática, para os can-
didatos a Arquitetura, e de
Geografia e História, para
os demais. Os alunos serão,
distribuídos ein 30 setores
das cadeiras do estádio.

RECOMENDAÇÕES

A coordenação do concur-
so recomenda aos cândida-
tos que cheguem com pelo
menos meia hora de ante-
cedência. A entrada será
pelo portão 16-A, na ram-
pa em frente ao campus da
UEG, e todos devem levar
lápis ou caneta, documento
de identidade e cartão de
inscrição.

Precisam ler atentamente
as instruções no caderno de
provas e verificar se reee-
beram todo o material, in-
elusive o estilete para per-
furacão do cartão de res-
postas — idêntico ao da
Loteria Esportiva e que é
inovação no concurso este
ano. Cada candidato, após
as provas, receberá um cn-
velope contendo os gabari-
tos. A classificação final
está prevista para terça ou
quarta-feira.

SUESG inscreve até amanhã

Sanla Maria faz
outro concurso

Porto Alegre (Sucursal)
— Começa hoje, com mais
dc 4 mil candidatos, o no-
vo vestibular da Universi-
dade Federal de Santa Ma-
ria, cujas provas foram ela-
boràías por professores
que ficaram oito dias con-
finados na gráfica, a fim
de evitar a possibilidade de
repetição da fraude que
motivou o cancelamento do
primeiro concurso.

A Polícia Federal de
Santa Maria envia hoje à
Justiça o inquérito que in-
dicia oito funcionários da
gráfica da Universidade e
seis estudantes, como in-
cursos nos crimes de pe-
culato, estelionato, viola-
ção de sigilo profissional e
corrupção passiva. Quando
já haviam sido realizadas
três provas do vestibular,
no dia 8, eles foram denun-
ciados como autores do
furto e vendas das questões
apresentadas nos exames.

SEGURANÇA
O vestibular será inicia-

do às 8h, com a prova de
Português, a ser fiscalizada
por 334 professores que in-
terromperam suas férias.
Para o exame continuam
valendo as inscrições do
vestibular anulado, menos
as dos quatro.envolvidos na
fraude, ficando em 4 772 o
número de inscritos para
disputar as 1790 vagas.

Para prevenir a possibi-
lidade de nova fraude, as
provas íoram elaboradas
por nove professores que fi-
caram confinados por oito
dias no prédio da gráfica,
onde comiam e dormiam.
Sem prejuízo do inquérito
policial, prosseguem os tra-
balhos da comissão nomea-
da pelo Reitor Hélios Ber-
nardi, que deverão ser con-
cluídos no fim de semana.

. quando são esperadas a de-
missão dos funcionários e a
expulsão dos estudantes en-
volvidos na quebra de sigi-
lo no primeiro concurso.

BAHIA
Salvador (Sucursal) —

Marcadas por alto índice de
faltas, foram realizadas
conjuntamente ontem as
provas de Estudos Sociais e
Língua Instrumental, em
prosseguimento ao vestibu-
lar da Universidade Católi-
ca de Salvador, Iniciado no
sábado com o teste de Ma-
temática.

Dos 3 794 inscritos, mais
de 800 não compareceram
para fazer as três primei-
ras provas, tendo sido o fa-
to considerado pela coorde-
nação do concurso "como
uma conseqüência do resul-
tado do vestibular da Uni-
versidade Federal da Bahia,
que foi divulgado na quin-
ta-íeira."

Pelo menos 10 vestibulares Isola- ¦
dos já estão com datas marcadas —
a maioria para fevereiro — e repre-
sentam novas i oportunidades para os
estudantes que até agora não consegui-
rnm uma vaga no ensino superior.
Amanhã serão encerradas as inseri-
ções para a Sociedade Universitária
de Ensino Superior e Cultura (SUESC)
mas quase todas |as escolas aceitarão
candidatos até o fim dormes.

As únicas oportunidades na área
Biomédica estão no Estado do Rio:
Faculdades de Medicina de Vassouras
e de Odontologia de Nova Frlburgo.
Para a área Tecnológica só na Facul-
dade de Engenharia da Nuno Lisboa.
Os candidatos aos concursos Isolados
devem apresentar, na inscrição, do-
cumento de identidade (fotocópia),
dols retratos, prova de conclusão do
segundo grau e recibo da taxa de CrS
134,00.

Vassouras
Inscrições até dia 31 para a Fa-

culdade de Medicina de Vassouras,
que oferecerá 150 vagas no seu con-
curso, marcado para 9 de fevereiro.
Os candidatos podem se apresentar
na própria escola, no Rio (Avenida
Rio Branco, 120 — sobreloja 18) ou
em São Paulo (Avenida Ipiranga, 345
— sala 401).

Nova Friburgo
A Faculdade de Odontologia de

Nova Friburgo também aceitará até
o fim do mês as inscrições para seu
vestibular, em que serão preenchidas
60 vagas. Recebe estudantes em sua
sede (Rua Silvio Braune, s/n"?, em
Nova Friburgo) ou em Niterói (Rua
José Clemente, 73, sala 607). As pro-
vas serão: 9 de fevereiro, às 8h, de
Línguas, e às 17h, Biologia; dia 10, às
8h, Fisica e Matemática,' e às 17h, .
Química.

Cândido Mendes
Até o dia 28 a Faculdade de Di-

reito Cândido Mendes aceita candi-
datos, das 8 às 12h e das 13 às 21h,
na Praça 15 de Novembro, 101. Have-
rá provas de Português, História e
Geografia, dia 31, e de Línguas e
Cultura Geral, no dia 2 de fevereiro.
São 600 vagas para a seção Centro e
200 para Ipanema (Rua Visconde de
Pirajá, 351).

Augusto Mota
Na Sociedade Universitária Au-

gusto Mota as inscrições vão até 2
de fevereiro, das 8 às 22h. são aceitas
na Avenida Paris, 72, em Bonsucesso.
Existem 300 vagas de Economia, Ad-
ministração e Ciências Contábeis; 150
de Direito; 240 de Pedagogia; 120 de
Estudos Sociais; 120 de Letras (Por-
tuguês-Inglês, Português-Literatura) e
60 de Serviço Social. As provas serão
realizadas em fevereiro: no dia 16, às
14h 30m, Geografia e História e Portu-
guês-Literatura; dia 17, às 9h30m,
Matemática e Inglês.

Notre Dame
A Faculdade de Filosofia, Ciências

e Letras Notre Dame é outra que en-
cerrará dia 31 as inscrições para seu
vestibular, em que serão oferecidas 250
vagas (100 para Pedagogia, 100 para
Letras e 50 para Estudos Sociais). O
atendimento é na Rua Nascimento
Silva, 211, em Ipanema, das 18 às 22h.
O concurso será em fevereiro: dia 4,
provas de Português e Línguas (20h),
e 5, provas de História e Geografia
(20h).

SUESC
A Sociedade Universitária de En-

sino Superior e Cultura (SUESC) en-
cerra amanhã as inscrições para seu
concurso. Para Direito existem 800 va-

gas, para Administração, 265, para Cl-
èncias Contábeis, 164, e para Ciências
Atuariais, 50.0 atendimento é na Pra-
ça da República, 62. Provas no dia 9
de fevereiro, às 8h: Português, Hlstó-
ria Geral e Línguas, para Direito e
Matemática, Geografia e História do
Brasil, para os demais.

São Paulo Apóstolo
O concurso para a Faculdade de

Ciências Contábeis e Administração
São Paulo Apóstolo, que dispõe de 150
vagas, encerra inscrições sexta-feira e
realiza provas em fevereiro. No dia 4
haverá exames de Português e Inglês,
no dia 5 de Geografia e História e no
dia 6 de Matemática, sempre às 20h.
Recebe candidatos das 9 às 12h e das
14 às 17h na Rua José Bonifácio, 140,
Méier.

São Judas Tadeu
São 175 vagas de Educação e 105

de Letras (Português-Inglês e Litera-
tura) as que a Faculdade São Judas
Tadeu oferece em seu vestibular, mar-
cado para 2 (exames de Português e
Línguas) e 3 (Geografia e História)
de fevereiro. Aceita candidatos das 7
às 22h, na Rua Clarimundo de Melo,
79, Encantado, até o dia 30.

Jaeobjna
A Faculdade de Educação Jacobi-

na é outra que encerra hoje as ins-
crições (poderão ser porrogadas) para
o concurso que será realizado dias 2
e 3 de fevereiro, com provas de Portu-
guês e Cultura Geral e Línguas. Para
concorrer às 120 vagas os candidatos
devem comparecer à Rua São Clemen-
te, 117.

Madeira de Lei
Até dia 7 de fevereiro poderão ser

feitas as inscrições para a Faculdade
de Ciências Contábeis e Administrati-
vas Madeira de Lei, que dispõe de 300
vagas. Atende das 16 às 22h na Aveni-
da Lusitânia, 169. As provas estão
marcadas para o próximo mês: dia 16,
Português e Conhecimentos Gerais;
dia 17. Matemática e Inglês.

Campo Grande
De l.o a 15 de fevereiro, a Fa-

culdade de Filosofia de Campo Gran-
de receberá inscrições, das 15 às 21h
45m, na Estrada do Caroba, s/n.° São
50 vagas de Ciências Sociais, 50 de
Geografia, 50 de História, 200 de Le-
trás, 50 de Matemática e 50 de Pe-
dagogia, que serão disputadas nos dias
18 (provas de Português e Línguas*
e 19 (Estudos Sociais, Literatura e
Matemática), às 18 e 19 horas.

Celso Lisboa
O Instituto Superior de Ensino

Celso Lisboa prorrogou até dia 31 as
inscrições para seu concurso (marca-
do para 3 de fevereiro), em que serão
disputadas 200 vagas de Pedagogia,
200 de Letras e 150 de Administração
e Ciências Contábeis. Fica na Aveni-
da 24 de Maio, 797, Engenho Novo. O
curso de Psicologia, recém-autorizado,
abrirá seu concurso mais tarde.

Nuno Lisboa
A Faculdade de Engenharia Ro-

berto Lisboa, da Sociedade Universi-
taria Nuno Lisboa, é a única opção
para os interessados no curso. Aceita
inscrições até o dia 1.°, das 9 às 21h,
na Avenida Ministro Edgar Romero,
807, em Vaz Lobo. São 270 vagas dis-
trlbuídas pelos turnos da manhã e
noite. As provas estão marcadas para
os dias 2 (Português e Matemática) e
3 (Física e Química).

®
CURSO PREMIUM

, CURSO BÁSICO GRATUITO
A Direção do Curso Premium comunica a todos aqueles que irão

preparar-se para os exames vestibulares durante o ano de 1974 que,

em função da modificação das normas dos exames vestibulares -

introdução de Matemática, Física, Química e Biologia em todas as

áreas —, resolve o seguinte:

1 . O início de aulas está marcado para o dia 4 de fevereiro

próximo,-
2. De 4 de fevereiro a 11 de março será cumprido o período

básico do Curso, onde se prevê:

a. curso básico de Matemática

b. .elementos de Física, Química e Biologia

3. Poderá assistir ao período básico qualquer candidato, SEM

NENHUM COMPROMISSO DE ORDEM FINANCEIRA. Basta

o comparecimento à nossa central" de matrículas - Rua Eva-

risto da Veiga, 55 - 2.° andar, para escolha de turma,

local e horário. As aulas serão ministradas nas seções Cen-

tro, Tijuca, Méier e Penha.

Cursinhos mineiros oferecem
até carros aos superdotados

Belo Horizonte (Sucursal) —
Para a compra do passe de um
estudante excepcionalmente do-
tado, capaz de obter os primei-
ros lugares num vestibular de
18 mll concorrentes, cursinhos
desta Capital pagam qualquer
preço, desde bolsas-de-estudos e
viagens ao exterior até automo-
veis — um Volkswagen ou um
Dodge Dart — conforme as pos-
slbilidades de cada um.

Constantino Seixas Filho,.
primeiro lugar no vestibular sl-' 
mulado realizado em novembro
do ano passado com a partici-
pação de 15 mil estudantes, con-
fessou que, entre as multas pro-
postas para ceder seu nome a
cursinhos nos quais não estava
matriculado, havia a de um
Volkswagen, enquanto o diretor
do curso onde estudou afirma
que lhe ofereceram até um Dod-
ge Dart.

Negócio sujo
Em Belo Horizonte, o pré-

vestibulando assume um com-
promisso de publicidade com o
cursinho logo no ato da matrí-
cuia. No formulário há uma
cláusula em que ele cede os di-
reitos de publicidade. Os vesti-
bulares simulados realizados no
correr do ano revelam os bons e
os cursinhos, na ânsia de garan-
tir as melhores classificações,
iniciam o cerco em torno deles.

No \estlbular simulado de
novembro, os dois cursinhos co-
patrocinadores, segundo conta o
diretor do curso Pltágoras, Sr.
Valfrido dos Mares Guia, retive-
ram durante quatro dias a re-
lação dos 200 primeiros classifi-
cados, liberando-a apenas depois
de terem mantido contato com
todos, propondo-lhes vantagens
para trocar de curso.

— Entre os 200 melhores
classificados num total de 15
mil, 106 eram alunos do Pita-
goras e mais da metade deles
aceitou as vantagens — afirma
o Sr. Valfrido dos Mares Guia,
que reconhece ser a guerra en-
tre os cursinhos um "negócio
sujo" e admite que o seu é res-
ponsável em parte pela situação
porque contribuiu, com espalha-
fatosas publicações em jornais,
para supervalorizar o primeiro
lugar dos vestibulares, transf or-
mando em deuses os vencedores.

Estratégia
Embora o Sr. Valfrido dos

v Mares Guia negue, estudantes
do cursinho confirmam que o Pi-
tàgoras pagou as inscrições de
50 dos seus melhores alunos pa-
ra que eles fizessem todos os
vestibulares realizados de julho
do ano passado até agora, a fim
de capitalizar, na publicidade,
os êxitos que alguns deles obti-
vessem, como realmente aconte-
ceu.

O Sr. Valfrido dos Mares
Guia afirma que, como seu cur-
so é "pentacampeão dos vestibu-
lares", obtendo o primeiro lugar
no vestibular da UFMG de 1970
a 1974 (em 1971 o primeiro lu-
gar ficou dividido com outro
cursinho, o Palomar), "virou
obrigação repetir o feito", o que
o leva a grandes lutas para não
perder essa condição, "pois

qualquer cursinho que fatura es-

sa colocação tem centenas de
alunos garantidos, pelo menos
durante um ano."

Segundo ele, a luta pelo pri-
melro lugar faz com que 'cursl-
nhos desonestos concedam boi-
sas a bons alunos de outros e
usem seus nomes na publlcida-
de, mesmo que eles náo os fre-
quentem um dia sequer."
Com isso, no dia do resultado,
não é raro mais de um cursinho
divulgar que o primeiro colocado
é seu aluno.

Conceito desgastado
— Esse fato, essas mentiras,

só desgastam o conceito dos
cursinhos. Por isso, estamos pen-
sando, para o próximo ano, em
mudar a estratégia de market-
ing, abandonando essa politica
de luta deseperada pelo primei-
ro colocado. Estamos cansados
de encontrar na rua pessoas que
nos perguntam assim: "Afinal,
de quem é o primeiro lugar?"

Quanto à informação de que
seu curso beneficiou seus melho-
res alunos para que fizessem vá-
rios vestibulares, o Sr. Valfrido
dos Mares Guia não nega que
eles tenham participado de to-
dos ou quase todos, mas afirma
que "eles concorreram porque
em Belo Horizonte se espalhou
um boato de que este ano, como
em 1973, seriam dados — não se
sabe por quem — bons prêmios
aos melhores colocados."

Entretanto, Constantino Seixas
Filho, (primeiro lugar em Enge-
nharia da Universidade Católi-
ca em julho de 1973, primeiro
lugar no simulado global em no-
vembro, segundo lugar na Facul-
dade de Ciências Médicas em de-
zembro, primeiro lugar em En-
genharia Elétrica na UFMG es-
te ano e sexto lugar na classifi-
cação geral, além de classificado
no' vestibular do ITA, em São
Paulo) diz' que fez todos esses
concursos "só para treinar". Não
pensou em ganhar prêmios.

E Josué Freire dos Reis (quinto
lugar no vestibular de Ciências
Médicas em dezembro, primeiro
lugar em Engenharia Mecânica
e primeiro lugar geral no vesti-
bular da Católica, primeiro lugar
em Engenharia Mecânica da
UFMG e segundo lugar na cias-
sificação geral) declara que fez
o vestibular de uma carreira que
não pretende seguir Medicina,
"só para pegar experiência".
Também não pensou em prê-
mios.

Propostas tentadoras
Por um mecanismo que só os

cursinhos conhecem, horas antes
de ser divulgado oficialmente o
resultado d o vestibular d a
UFMG, os professores já sabiam
que o grande vencedor fora Rei-
naldo Castriota de Melo, de 17
anos, filho de um motorista de
táxi. Os professores do cursinho
onde ele estudou, temendo a
ação dos concorrentes, que po-
deriam tentar convencer seus
pais a vender o passe, correram
à sua casa e praticamente o se-
questraram para a sede do esta-
belecimento, onde vestiram nele
uma camisa do curso e abriram
as portas aos fotógrafos.

O cursinho acha. que essa cor-
rida é\álida e mais do que ne-

cessaria, para não correr o risco
de ter todo o trabalho de um ano
destruído de uma hora para ou-
tra pelos concorrentes. Desde
agosto, quando Reinaldo despon-
tou nos exames simulados como
um excelente aluno, começou a
ser assediado com propostas ten-
tadoras por três outros cursinhos.

Sobrevivência
Os dirigentes dos cursinhos

de Belo Horizonte se acusam mu-
tuamente e afirmam que a guer-
ra é suja, mas essas armas re-
prováveis tem de ser usadas "por
uma questão de sobrevivência."
Ninguém admite que lançou a
primeira pedra, mas fica hnplí-
cito que a reação se opera em
termos idênticos ao ataque. A
primeira colocação, para todos,
é coisa sagrada. E medida a peso
de ouro.

Cursinhos de Belo Horizonte,
que cobram mensalidades em
torno de Cr$ 200,00, além da ma-
tricula (Cr$ 100,00), progrediram
muito em poucos anos, criando e
encampando colégios tradicio-
nais, abrindo anexos e até insta-
lando, como o Pitágoras, circui-
to interno de televisão. A situ-
ação financeira de alguns dire-
tores é privilegiada e as contas
dos cursinhos são disputadíssi-
mas pelos gerentes de banco.

Os bons professores são tam-
bém> muito disputados. Os cur-
sos que funcionam com maior
mentalidade empresarial pagam
preços elevadíssimos para tê-los
em seus quadros. Há professores
que se dedicam só às aulas, ou-
tros exclusivamente ao assesso-
ramento da direção na guerra
com os concorrentes. Há, até, os
que se inscrevem nos vestibula-
res, para dar seu nome ao cur-
sinho.

Propaganda uo
Sul nada rende
Porto Alegre (Sucursal) — A

utilização dos nomes dos pri-
meiros lugares na propaganda
dos dois principais cursinhos
desta Capital —- Mauá e IPV —

é considerada pelos aprovados
como uma honra, e ninguém
pensa em cobrar, mesmo porque
lhes é oferecido o curso gratul-
tamente.

Nelson Yang, um garoto de
18 anos, filho de chineses vin-
dos de Xangai, foi o primeiro co-
locado no vestibular unificado
da Universidade Federal e é utl-
lizado pelo Curso Mauá como
exemplo: "Nelson Yang deu sua
primeira prova de inteligência
ao se matricular no Mauá",
anunciam as emissoras de radio,
nas quais o cursinho patrocina
longas horas de cobertura dos
vestibulares.

Concorrência
Este ano, a publicidade dos

cursinhos ocupou páginas intei-
ras dos jornais, depois dos vesti-
bulares da Universidade Federal
e da PUC. Enquanto o Mauá
mostrava o mérito de ter 21 pri-
meiros lugares, o IPV alardeava
o maior percentual de aprova-
dos, falando em "banho de
aprovações."

'•V

Si

PUC <fl>

CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS
EM PROCESSAMENTO DE DADOS
Três Trimestres
Aulas de segunda à sexta-feira das 19 ès 22 horas

Dividido em três estágios
INICIAÇÃO À COMPUTAÇÃO
TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO
TÉCNICO EM ANÁLISE DE SISTEMAS

INÍCIO: Fevereiro 1974

INSCRIÇÕES no RIO DATACENTRO - PUC/RJ ató o
28 de janeiro.
Rua Marquês de São Vicente, 209, das 14 às 17 horas.

Tel.: 227-1714.

FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS

Instituto de Direito Público e Ciência Política
CURSO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

LEGISLAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR
Para: advogados, assessores ministeriais e de empresas, diplo-

mados em ciências sociais, administrativas, econômicas, contábeis
e alunos do último ano de escolas superiores.

PÓS-GRADUAÇÃO
Objetivos do curso — Análise de problemas de política uconô-

mica internacional, de legislação e prática de financiamento e co-
mércio exterior.

Informações: Praia de Botafogo, 190, sala 1113 — 11." andar,
das 9 às 12h e 14 às 17hs.

Inscrições: até 1.° de março.
(P

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura
do Jornal do Brasil

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS
SÃO JUDAS TADEU

Aut. Parecer n.° 2.164 de 7-11-73 (C.F.E.)
Cursos: Pedagogia e

{Port. 

Inglês
Port. Literatura
Port. Francês
236 vagas

Vestibular classificatórlo: 2-2-74
INSCRIÇÕES ABERTAS

Rua Clarimundo de Melo, 79 - Tol. 229-5485
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E35 COLÉGIO PLÍNIO LEITE
Completo - Moderno - Eficiente. Do Jardim da Infância à Faculdade

17 Cursos Profissionalizantes do 2.o Grau-Vestibulares com o A. D. N.

MATRÍCULAS ABERTAS - INÍCIO DAS AULAS, DIA 11 DE FEVEREIRO

TODOS OS CURSOS PELA MANHÃ, À TARDE E A NOITE.

Rua Visconde do Rio Branco, *Í37,
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SoZdados da 
"PM "cuíSim 

to crianças que" se afastam dos pais e 
'ficam 

perdidas na praia

Salvamar precisa de gente
obstáculomas ginásio é um

A exigência de escolaridade
em nivel ginasial para os candi-
dàtos ao concurso público de guar-
da-vidas é o principal obstáculo
para que o Salvamar aumente o
seu quadro. Com um efetivo de 300
homens ele não tem condições de
melhorar o atendimento às praias,
principalmente nos dias movimen-
tados como os do último fim de
semana.

Os 18 quilômetros de praia da
Barra da Tijuca ao Pontal de Ser-
nambetiba têm fama de ser os
mais perigosos e recebem em ge-
ral os banhistas menos acostuma-
dos ao mar. No entanto, existem
ali apenas 35 guarda-vidas, tra-
balhando em dois turnos, quando
o Salvamar acha que são neces-
sários 240, em 60 postos.

Época das decepções
No final do ano passado houve

concurso público para preencher
70 vagas do corpo de guarda-vidas.
Apresentaram-se 100 candidatos.
Somente 59 foram aprovados e es-
tão passando pelo duro treinamen-
to final de dois meses, depois do
que poderão ser considerados real-
mente guarda-vidas.

E' a época das desistências
porque muitos se decepcionam.

— Muitos levavam uma falsa
imagem da profissão, de boa vida,
praia, sol, mar, contemplação de
banhistas —¦ explica o inspetor Os-
sival do Amaral, 51 anos, 25 dedi-
cados à carreira. — Mas temos
aqui regras inflexíveis de compor-
tamento responsável, que são
cumpridas sob intensa fiscalização.

Não obstante isso, o inspetor
não acha que seja esse o fator de
desinteresse pela profissão. Relem-
bra as origens do serviço. Um gru-
po de banhistas de Copacabana,
em 1917, tomou a iniciativa de
contratar alguns pescadores para
socorrer as pessoas em risco."Através do tempo, pescadores, fi-
lhos de pescadores, pessoas de ai-

guma forma ligadas ao mar, sem-
pre foram as mais interessadas",
diz o inspetor.

— Poi assim que comecei. Ob-
servava o que faziam os guarda-
vidas, gostava, e resolvi dedicar-
me à profissão. Fui guarda-vidas
durante 18 anos e não tenho qual-
quer nível escolar. Há quase sete
anos trabalho com a chefia do Sal-
vamar. No entanto, se fosse pres-
tar concurso hoje, não seria apro-
vado — afirma.

Mas entre os 300 homens do
Salvamar há muitos estudantes,
alguns de nível superior, a maio-
ria em Educação Física e Direito,
Em média, têm entre 20 e 25 anos;
ganham Cr? 560 mensais; traba-
lham seis horas por dia, eom uma
folga semanal; aposentam-se aos
35 anos de idade. Alguns formados
em Educação Física foram aprovei-
tados no Centro de Preparação
Técnica de Guarda-Vidas. Há os
que fora do expediente, são instru-
tores em piscinas de clubes parti-
culares.

Problemas da Barra

O número de guarda-vidas^ do
Salvamar é insuficiente para as'ne-
cessidades da Guanabara. Mas
existem algumas praias bem servi-
das, como Copacabana, Ipanema e
Leblon — segundo informa o ins-
petor Ossival.

Do Leme ao Leblon, trabalham
diariamente 78 homens, apoiados
por três lanchas com dois homens
em cada. No Flamengo, há oito, na
Urca quatro, e igual número na
praia Vermelha'.

As praias da Barra da Tijuca
ão Pontal de Sernambetiba — um
litoral de 18km, a maior parte de
mar perigoso — são as menos pro-
tegidas: funcionam somente 35 ho-
mens, com apoio de três lanchas.
O minimo necessário seriam uns

120 homens, dois em um posto a
cada 300m. O inspetor pretende
deslocar para ali os 59 que estão
em fase final de treinamento, em-
bora, diz ele, isso não vá resolver
o problema.

— Até o último fira de semana,
foram feitos pelo Salvamar. este
ano. 200 salvamentos. A praia que
riá mais trabalho é a Barra da Ti-
jucá, e isso "principalmente devido
à imprudência dos banhistas".

Diz o inspetor que há grande
número de banhistas que se afo-
gaiti por estarem alcoolizados. "Ca-

chaça e mar não se dão bem jun-
tos", comenta. Para as praias da
Barra converge grande parte dos
moradores dos subúrbios, menos
habituados às malicias do mar. E
ele ilustra o que afirma, mostran-
do as fichas de socorros, onde cons-
tam nomes e domicílios.

Já o.s problemas em Ipanema,
Leblon e Copacabana são em geral
de outra natureza, "especialmente
o jogo de fresccbol e a pelada, proi-
bidos há sete anos." Nos últimos
dias, foram apreendidos ali 291 pa-
res de raquetes e cerca de 00 bolas
de futebol. As raquetes são inuti-
lizadas e as bolsas são oferecidas a
instituições diversas. "Mas os ba-
nhistas não desistem", comenta o
inspetor Ossival.

O Salvamar, além de seus 300
guarda-vidas, dispõe de serviço de
urgência com dois médicos, dois
acadêmicos, um enfermeiro. Uma
ambulância serve à Zona Sul e duas
à Barra da Tijuca. Os casos mais
graves de afogamento são levados
aos Hospitais Rocha Maia e Miguel
Couto. Seu setor policial é formado
por seis soldados da PM, quatro
guarda-vidas e um inspetor.

Cardeal dá
bênção de
S. Sebastião

Perto de 25 mil pessoas
reunidas diante da Cate-
dral, na Avenida Chile, re-
ceberam a bênção' dada pe-
lo Cardeal Eugênio Sales

. com relíquia de São Sebas-
tião, ao fim da procissão,
com imagem do padroeiro
da cidade pertencente aos
padres capuchinhos, saída
às 17h da Igreja de N. S.a
do Rosário, na Rua Uru-
gualana.

A pedido do Governador
Chagas Freitas, que acom-
panhou a procissão, a ima-
gem — de l,75m de altura
— entrou pela primeira vez
na nova Catedral, no mo-
mento em que ali celebrava
missa o Vlgário-Geral da
Arquidiocese, D. José de
Castro Pinto. Terminadas
as solenidades ela foi re-
conduzida em carro da PM
à Igreja dos Capuchinhos.

CAMINHO INDICADO

A imagem' do padroeiro
da cidade foi levada aa
igreja de São Sebastião a
de N. Sra. do Rosário, onde
chegou às 16h e aguardou
durante uma hora o inicio
da procissão. As 17h os si-
nos replcaram e o cortejo
saiu, com o Cardeal-Arce-
bispo do Rio de Janeiro, D.
Eugênio Sales, o Governa-
dor do Estado, Sr. Chagas
Freitas, o presidente da As-
sembléia Legislativa, Depu-
tado Levi Neves, e outras
autoridades à frente.

Meia hora depois chegava
diante da nova catedral,
onde num palanque exter-
no D. Eugênio pediu a to-
dos que trabalhassem pela
reconciliação dos homens e
lutassem pela conversão de
todos, "pois este foi o ca-
minho indicado por São Se-
bastião para que possamos
nos encontrar na casa do
Pai." Em seguida abenço-
ou o povo com relíquia do
santo.

Após a bênção, a Imagem,
segundo o programa, deve-
ria voltar imediatamente
para a igreja dos Capuchi-
nhos, na Rua Haddock Lo-
bo A pedido do Governa-
dor ao Cardeal Eugênio Sa-
les, entretanto, foi levada
pela primeira vez para den-
tro da nova catedral — que
terá o nome de São Sebas-
tião - e ali permaneceu
enquanto D. José de Castro
Pinto celebrava missa. D.
Eugênio e o Sr. Chagas
Freitas se haviam retirado
imediatamente, após a ben-
ção que encerrou a procis-
são.

Caos aguarda dos 2 lados
os que passarem pela Ponte

Certamente será bom passar na Pon-
te a partir de março. Sobre a Baia
a 

'brisa 
é agradável c a paisagem repou-

sante. Mas ninguém tem ilusões Mbio
o que aguarda do outro lado - cmai-
quer quo seja ele. No Rio, q»J
Jara os subúrbios ou pretender tornar
a Rlo.-Pctrópolls ou a Rlo-Sao Paulo,
ao chegar cie Niterói, terá de armar-se
da dose de boa-vontade Indispensável
Para" enfrentar a Avenida Brasil e seus
problemas num trecho de 10, 15 ou
mais quilômetros. Se for para a Tijuca
ou qualquer outro bairro da Zona Noi-
te sofrerá dificuldades de transito ao
menos até a Praça da Bandeira. Para a
Zona Sul a coisa piora. E se o caso é
a chegada a Niterói a perspectiva de
caos é total. ¦

Pelo menos do lado do Rio, os aces-
sos seriam tranqüilos, se fossem cumpri-
dos projetos elaborados há quatro anos..
Ma ligação Ponte-Lagoa Rodrigo de
Freitas, via Rcbouças, falta ainda con-
cluir o elevado Paulo de Frontin e sua
continuação até a Rua Bela. Na liga-
ção Ponte—Botafogo, faltou um eleva-
do que prosseguiria do Viaduto Sao Se-
bastião (sobre a Presidente Vargas) ate
à Avenida Rodrigues Alves; e na liga-
cão Ponte—Aterro resta ainda construir
o elevado da Perimetral, tanto no trecho
sobre o Arsenal de Marinha como no
trecho da Avenida Rodrigues Alves.

pronto há quatro anos — que já hoje vi-
ve engarrafada em função de um des-
vio no trecho das obras.

Para se chegar até a Avenida Paulo
de Frontin o caminho é o mesmo de
quem vai a Laranjeiras e Botafogo até
a Ponte dos Marinheiros. Dai para a
frente, uns entram na Rua Joaquim Pa-
lhares c outros na Av. Paulo dc Fron-
tln. Nesta os problemas são Inúmeros, a
começar pelos sinais desslncronizados e o
estreitamento devido às obras do ele-
vado.

O estreitamento da Avenida Paulo
de Frontin 6 à altura de Haddock Lo-
bo, onde caiu o trecho do elevado e as
obras continuam até hoje. Há um des-
vio, mas ultrapassado esse pedaço as
coisas voltam a se complicar no sinal
que há na altura da Praça Condessa de
Frontin e depois, para a entrada do tú-
nei, volta a haver uni estreitamento,
com passagem para um carro apenas, o
que engarrafa permanentemente a Av.
Paulo de Frontin.

O caminho inverso — quem vai da
Zona Sul para a Ponte — não é melhor.
Só vai melhorar quando estiver pronto
o Elevado Paulo de Frontin.

PMs trabalham muito no Flamengo
Crianças perdidas que não sa-

bem nem dizer o nome, ladrões que
esperam o banhista se afastar para
lhe tirar a carteira e pessoas que
passam mal e precisam ser trans-
portadas com urgência para o
pronto-socorro são os casos mais
comuns que os 30 PMs encarrega-
dos de policiar a praia do Parque
do Flamengo têm de resolver todos
os fins de semana.

A turma, que trabalha com
três viaturas, procura também evl-
tar a ação de maconheiros, prosti-
tutas e pederastas. Ontem, por
causa do segundo banho de mar à
fantasia promovido pela Riotur, o
policiamento estava reforçado, con-
tando com mais 18 homens e duas
viaturas.

Os 30 homens, comandados pe- .
lo tenente Silas, pertencem ao 8?
BP e trabalham no Parque do Fia-
mengo divididos em três turmas,
sendo que uma delas fica fardada.

Todos têm histórias a contar.
Um tenente lembra que num sába-
do ele e um colega, ambos sem far-
da, encostaram numa carroclnha
e pediram refrigerantes. Do lado do
vendedor, um rapaz comentava que
a fiscalização aquele dia estava
muito rígida e ele teria de tomar
cuidado para não ser preso. Os mi-
lltares logo responderam: — Não
seja por isso. Você já está preso.

Os ladrões detidos são encami-
nhados à 9a. Delegacia, no Catete.

A praia é multo freqüentada pelos
favelados dos morros de São Carlos
e Azul. Dai, segundo os policiais,
os problemas de roubo. Mas a maior
preocupação é mesmo com as
crianças perdidas.

Ontem pela manhã havia per-
to de 30 mil banhistas na praia do
Parque do Flamengo. Em frente às
três barracas da PM, seis crianças
esperavam pelos pais. Algumas
choravam e não sabiam dizer seus
nomes.. Helena Cristina Melo, de
seis anos, estava calada e entreti-
da com um pacote de biscoitos que
ganhou de um dos policiais. Ela
esperou mais de uma hora até que
seu pai, Sr. Arnaldo Pereira; de Me-
lo, conseguiu localizá-la.

Culto naBarra
fere 3 adultos
e uma criança

O culto a São Sebastião,
ontem, num dos locais mas
perigosos da Barra da Tiju-
ca _ a Cascata Grande, íi-
nal da Rua Itália Fausto -
provocou ferimentos em
quatro pessoas, fraturas em
três delas, ao despencarem-
se de altura superior a cinco
metros.

Local escarpado, com tara
vegetação, sem ponto de
apoio, causa todos os anos
acidentes graves para aque-
les que no desejo de alcan-
car lugares mais propícios
para suas obrigações, aca-
bam escorregando.

QUEDAS
Pouco depois das l4h, Al-

cidéia Ribeiro da .Silva .f
anos, (Rua Projetada. 8, Ta-
quara), tentou alcançar um
ponto mais alto. Escorregou
e caiu de mais de 5m sobre
a menina Luciane Sousa
Dantas, seis anos, filha de
Ulisses Caetano dos Santos,
(Rua Armando de Albuquer-
que, 45, Vila Isabel). As
duas foram para o Hospital
Miguel Couto: Alcidéia com
fratura da tibia direita e
contusões graves, e a meni-
na com 'as duas pernas ira-
turadas.

Momentos após. Jorge
Santana Barbosa, 20 anos.
(Rua Jacareí, 10. Pilares),
sofria fraturas da perna es-
querda, mandíbula, e perda
de dentes, enquanto Hono-
rio do Amaral, 20 anos (qua-
dra 190, casa 10, Cidade de
Deus), tinha contusões nos
braços e nas pernas. Tam-
bém foram para o Hospital
Miguel Couto.

Estado do Rio
lambem festeja

Niterói (Sucursal) — São
Sebastião foi festejado, on-
tem, nesta capital, no Bar-
reto, do qual é padroeiro,
com missas, incluindo uma
solene, batizados e uma
procissão que percorreu as
principais ruas do bairro.

O padroeiro do Rio de
Janeiro foi festejado, tam-
bém, em dois municípios do
Interior do Estado — Pa-
raiba do Sul e Itaocara. —
com solenidades religiosas
e populares.

Ao subúrbio

Estreitamento de pistas criados pe-
las obras, falta de muretas divisórias
entre as pistas em alguns trechos, gente
atravessando no meio do tráfego a todo
momento mesmo onde existem muretas
e engarrafamentos diários é o mínimo
que o motorista que chegar ao Rio pela
Ponte Rio—Niterói vai encontrar se for
rumo aos subúrbios, Rio—Petrópolis ou
Rio—São Paulo.

A distancia da Ponte à Rio—São
Paulo é de cerca de 15 quilômetros e du-
rante todo esse percurso o motorista en-
contrará problemas que só tendem a
agravar-se, pois muitas das obras ainda
demoram a terminar e o resultado disso
deverá ser um grande engarrafamento,
que se já existe hoje, vai piorar quando
a Ponte despejar milhares de carros na
Av. Brasil.

Os problemas começam no trecho
inicial, proximidades do cemitério do Ca
ju, onde não há muretas divisórias inv
pedindo que os pedestres atravessem pe
Ia pista (impedindo, teoricamente, por
que há os que se arriscam a saltá-las
enfrentar o perigo de atropelamento
Aliás, a mureta de concreto é a pior da
soluções divisórias, se bem que a divi-
são seja indispensável. Num trecho flu-
minense da Rio—São Paulo a divisão
das pistas é feita com canteiros de fio-
res, o aue é sem dúvida a melhor solu-
ção e até repousa os olhos cansados dos
motoristas. A mureta de concreto é ai-
tamente perigosa em caso de acidente,
podendo agravar as conseqüências se um
carro for jogado contra ela.

Os sinais luminosos hoje são poucos
na Avenida Brasil, mas os que restam
continuam sendo muito perigosos. O
primeiro é no Caju, à altura da Rua
Monsenhor Manoel Félix, e não chega a
ser muito prejudicial porque fica pouco
tempo fechado para a Av. Brasil e qua-
se não atrapalha a circulação. O mes-
mo já não acontece com o segundo, à
altura do Porção das Casas da Banha,
isto é, pouco antes da entrada da Ric—
Petrópolis. Ali os carros já andam quase
em velocidade de auto-estrada — é cerca
de 10 quilômetros depois do outro — e
quando ele fecha provoca freadas brus-
cas ou, muitas vezes, acidentes também.

Ao Santa Bárbara

Já quem vier de Niterói e quiser
tomar o Túnel Santa Bárbara, com des-
tino a Laranjeiras e Botafogo, sairá
pelo lado oposto, quer dizer, deixando
a ponte pela esquerda, logo depois deve
entrar na Av. Francisco Bicalho. Aí já
terá os primeiros problemas, porque em
seu pequeno percurso essa avenida tem
cinco sinais luminosos, do Gasômetro à
Ponte dos Marinheiros.

Ao Aterro

Imperfeitos que sejam os outros ca-
minhos, pelo menos no primeiro ano de
funcionamento da Ponte o que os moto-
ristas chegados de Niterói mais devem
evitar é a Avenida Rodrigues Alves: a
construção do prolongamento do eleva-
do da Avenida Perimetral da Praça
Mauá até o início da Avenida Brasil a
torna quase intransitável durante prati-
camente todo o dia.

E por enquanto a coisa está apenas
no começo. Quando a Ponte for Inau-
gurada vai piorar muito. E mesmo que
ela não recebesse maior fluxo de trafe-
go à medida que as obras avançarem io
tempo previsto é que ainda durem mais
de um ano) irão roubando mais espa-
ço das pistas de rolamento, fazendo
com que passar por ela seja.um infer-
no, sobretudo no verão.

Os problemas são semelhantes, tan-
to na ida com< na volta. Na volta, ae-
pois da Avenida Rodrigues Alves vem o
funil da Praça Mauá e o inicio da Av.
Rio Branco, onde, com mão dupla, ,a ,
situação nunca é muito cômoda. Mas
•nesmo depois de ultrapassada a Rua
./isconde de Inhaúma e Avenida Rio
Branco pouco melhora. E' verdade que
eus sinais estão razoavelmente sracro-
azados, mas o movimento muito gran-

-le não permite um tráfego corrido, so-
bretudo na hora do rush, por causa dos
táxis constantemente estacionando a
esquerda e os ônibus à direita. Há tam-
bém a indisciplina dos ônibus, que às
vezes fazem fila dupla e tripla. Do Ater-
ro em diante a situação melhora.

Na volta tudo vai bem até o Aterro,
mas começa a ficar ruim quando se ga-
nha a Perimetral. Sorte que do alto de-
Ia, se õ engarrafamento obriga a ficar
muito tempo parado, já se tem uma boa
visão de Niterói e é possível começar a
sonhar com o fim de semana que se vai
desfrutar do outro lado da Ponte (nem
se pense em ir pela Praça 15, que as
coisas já são ruins por cima, piores ain-
da por baixo). Mas a Ponte ainda esta
longe. Na Candelária, na praça frontei-
ra ao Ministério da Marinha e nas duas
ruas que aí são as opções para se che-
gar à Praça Mauá o transito .também
não é de entusiasmar ninguém. Dai em
diante é a Rodrigues Alves — e o caos.
Pelo menos até 1975.

A Av. Francisco Bicalho padece as-
sim de uma quase permanente retenção
de tráfego e a indisciplina do motorista
contribui para que a chegada à Ponte
dos Marinheiros seja uma aventura pe-
rigosa. Nesse sinal há três opções: ã
direita, rumo, à Praça da Bandeira; em
frente, rumo a Laranjeiras e Botafogo;
e à esquerda, subindo o viaduto, rumo
ao Centro.

A aventura consiste no fato de mui-
to motorista que vem pela esquerda pro-
curar a direita e vice-versa. Sem conr
tar os que vêm por uma e outra ex-
tremidade e vão para o centro da pista
e desta para as extremidades. Por isso
há permanentes freadas, desviadas re-
pentinas e finos que um carro tira do
outro ao fugir da provável batida.

Da Ponte dos Marinheiros para a
frente a coisa não melhora. Após algu-
mas curvas chega-se à Rua Joaquim Pa-
lhares, que recebe ainda parte do trá-
fego vindo da Praça da Bandeira e com
isso também vive semicongestionada. O
acesso à Frei Caneca é tortuoso; há um
sinal no Largo do Estácio, onde se en-
tra à esquerda para Machado Coelho.
Desta entra-se à direita para Rodrigues
dos Santos c depois novamente à direita
para Néri Pinheiro, no alto da qual há
um novo sinal, para depois entrar-se ã
esquerda, em Frei Caneca.

Em Niterói

Niterói (Sucursal) — Se no Rio as
perspectivas não são boas, em matéria
de tráfego, com a abertura da Ponte,
em marco, em Niterói essas perspecti-
vas são de caos absoluto e chegam a
fazer medo aos habitantes da cidade.
Despreparada para o tráfego atual, a
capital do Estado do Rio não tem qual-
quer condição de absorver um tráfego
muito mais volumoso.

E Niterói não está amedrontada
apenas com os problemas de transito
que certamente vão surgir — e graves
— com a inauguração da Ponte. A corri-
da imobiliária ameaça criar cidades sa-
télites, que os loteamentos já delinea-
ram: não só vão desfigurar o litoral da
faixa próxima a Niterói como perturbar
o tráfego em toda a periferia.

Ao Rebouças

O percurso mais procurado para
quem sal da Ponte e busca a Zona Sui,
entretanto, deverá ser o Túnel Rebou-
ças, que já hoje tem um fluxo médio
diário de 60 mil veículos. Para atingir
o túnel a única via é a Av. Paulo de
Frontin — onde uni elevado devia estar

O DNER, prevendo o problema gra-
ve que seria criado para a capital
fluminense com a Ponte Rio—Niterói,
achou que a alternativa era diversificar
as opções de saída da cidade e por isso
criou 18 rampas, que diluirão o tráfego
quando chegar à Niterói. Mas para que
isso tivesse realmente efeito seria pre-
ciso dar também novas condições de
acesso às rodovias fluminenses — isso
não foi feito. Até Tribobó, por exemplo,
a saída para a região dos Lagos, Cabo
Prio. Búzios, Macaé e Campos, a finica
opção é pela Alameda São Boaventura e
logo depois unia pista dupla sem sina-
lização e com o asfalto em condições
precárias.

Quanto à ida ao Rio de carro, cer-
tamente o niteroiense que lá trabalha
jamais se animará muito. Primeiro por-
que as lanchas e aerobarcos continuarão
com seu serviço eficiente e, no caso das
primeiras, razoavelmente barato, en-
quanto passar pela ponte custara Cr$ 10
(ida e volta), Cr$ 20. Depois porque as
condições de tráfego a enfrentar no Rio
na hora em que todo mundo vai tra-
balhar — e as de estacionamento — sao
as mais pessimistas possíveis. A cidade,
ante a inauguração da Ponte, esta se
sentindo assim como que invadida. Seus
habitantes acreditam que os benefícios
maiores — e quase únicos — serão dos
turistas cariocas rumo às praias e ao m-
terior fluminense. Niterói será uma so-
frlda passagem.
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Primeira gestão política
na Câmara será a escolha
de nomes para as comissões

Brasília (Sucursal) — No início de março,
quando a Câmara começar o novo período legislaü-
vo, toda a movimentação política se concentrara na
escolha de nomes para as presidências das 16 comis-
soes técnicas e das 14 comissões especiais. _

Sabe-se que os parlamentares não atenderão
mais às sugestões apresentadas pelo líder da Arena,
Deputado Geraldo Freire, argumentando que o re-
presentante mineiro não terá condições de continuar
na liderança do Partido. Asim, os próprios membros
de cada comissão farão a escolha de conformidade
com as tendências da maioria.
INDICAÇÕES

Entre as comissões técnt-
cas, as de maior importan-
cia são as de Helações Ex-
teriores e de Justiça. Para
a de Relações Exteriores, o
Deputado Henrique Turner
<Arena-SP) é apontado co-
mo o mais provável' presi-
dente, porque no ano pas-
sado cedeu o lugar ao De-
putado Pereira Lopes, que
deixava a presidência da
Câmara.

O Deputado Ítalo Fltti-
paldl (Arena-SP) reúne,
segundo seus colegas, todas
as condições para presidir
a Comissão de Constituição
e Justiça, considerada de
grande importância para o
trabalho do próprio Partido
em relação ao Governo. Pa-
ra a Comissão de Educa-
cão, a preferência se divi-
de entre os Deputados Gas-
tão Muller (Arena-MT) e
Murilo Badaró (Arena-MG),
enquanto na Comissão de
Minas e Energia deverá
prevalecer a escolha de um
outro arenista mineiro para
substituir o Deputado José
Machado. O nome mais in-
dicado é o do Sr. Nogueira
de Resende.

O substituto mais prova-
vel do Deputado Mário Te-
les fArena-SP) na ComLs-
são de Transportes é o Sr.
Vasco Neto (Arena-BA),
enquanto o Deputado Pi-
nheiro Machado (Arena-
PI) poderá ficar com o lu-
gar do Sr. Cida Furtado na
Comissão de Trabalho e Le-
gislação Social. Já na Co-
missão de Segurança Na-
cional, ocupada atualmente

pelo Sr. Alípio de Carva-
lho, o nome mais indicado
é o do Deputado Parente
Frota (Arena-ES), também
General reformado.
OPOSIÇÃO

O MDB tem a presiden-
cia de quatro das 16 Comis-
soes Técnicas permanentes,
das quais duas são ocupa-
das por integrantes do
Grupo Autêntico. Como se
comenta no Partido que os
signatários da declaração
de voto dos Autênticos
perderão a presidência das
Comissões, os lugares — nas
Comissões de Saúde e Ser-
viços Públicos — deverão f i-
car com membros dos Mo-
derados.

Assim, para a Saúde,
ocupada pelo Deputado
Jaison Barreto (SC), indi-
cam-se os nomes dos
Deputados Anapolino de
Farias ou Fábio Fonseca,
enquanto na de Serviços
Públicos, atualmente com o
Sr. Freitas Nobre (SP), de-
verão ser apontados os Srs.
Lauro Rodrigues ou José
Freite.

As duas outras Comissões
do MDB são Agricultura e
Economia, ambas ocupadas
por Moderados, cujos subs-
titutos pertencerão ao
mesmo grupo. Para presi-
dir a Comissão de Agricul-
tura, atualmente com o Sr.
Juarez Bernardes (GO), o
nome mais cogitado é o do
Sr. Pacheco Chaves (SP).
Já para o lugar do Sr. Ru-
bem Medina (GB), os mais
comentados são os Srs
Henrique Alves (RN) e
João Arruda (SPi.

Programa de igrejas-irmãs
leva às do Norte-Nordeste
auxílio das do Centro-Sul

São Paulo (Sucursal) — As dioceses do Centro-
Sul do país já estão colaborando em tudo com as
do Norte-Nordeste, depois de uma visita de bispos,
de acordo com o programa de igrejas-irmãs, criado
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na
tentativa de minorar um pouco o problema da gran-
de diferença da densidade de sacerdotes nas regiões.

Sessenta e dois por cento do território nacional
— quase 5,5 milhões de quilômetros quadrados —
estão sob a responsabilidade de apenas 605 sa-
cerdotes e 962 religiosas. Dos sacerdotes, só 34 sao
brasileiros. Proporcionalmente, essa faixa do tem-
tório brasileiro está com um sacerdote para cada
8 790 quilômetros quadrados.
AS IRMÃS

O programa começou há
pouco mais de um mês e
estas são as igrejas-irmãs
que lhe darão desenvolvi-
mento:

São Paulo e Itacoatiara,
no Amazonas — 16 sacer-
dotes e leigos paulistas já
foram para Itacoatiara, on-
de substituem um grupo de
missionários cujo bispo
adoeceu;

Sorocaba e Ponta de Pe-
dra, no Sul da Ilha de Ma-
rajó;

Campinas e Humaitá —
os salesianos de Campinas
já estão na diocese de Hu-
maitá, importante por si-
tuar-se no entroncamento
da Transamazônica com a
Cuiabá—Santarém;

Curitiba e Abaetetuba
(Abaeté do Tocantins);

Santo Ângelo e Marabá;
Vitória e Labréia — os

agostinianos de Vitória já
estão em Labréia;

Além disso, 200 sacerdo-
tes, religiosas e leigos de
Caxias do Sul já estão tra-
balhando em Mato Grosso
o no Nordeste e a Regional

4-Sul da CNBB (Santa Ca-
tarina) colabora com a Re-
gional 3-Nordeste (Sergipe
e Bahia).

A Arquidiocese de São
Paulo ainda não sabe onde
guardar os 400 metros qua-
drados de documentos e li-
vros que formam o seu ar-
quivo, um dos mais impor-
tantes da Igreja no Brasil:
o prédio ocupado pelo ar-
quivo, na Praça Clóvis Be-
viláqua, no Centro, cons-
truido há 50 anos, foi de-
saproprlado pela Compa-
nhia do Metrô para a ins-
falação de um canteiro de
obras.

A Prefeitura e o Metrô
pediram urgência na en-
trega do prédio. No edifi-
cio já funcionaram a Cúria
Metropolitana e o Museu da
Arquidiocese, este depois
transformado no Museu de
Arte Sacra, que funciona
numa igreja no Bairro da
Luz, atualmente. O encar-
regado dos arquivos, que
guarda documentos de São
Paulo, do Rio, Estado do
Rio e Paraná desde fins do
século XVI, é um jesuíta, o
Padre Viotti.

Oposição em
Minas estuda
candidatos

Belo Horizonte (Sucursal)
— O MDB mineiro Inicia no
próximo dia 2 o exame das
chapas dos candidatos às
eleições parlamentares de
novembro e a maior preo-
cupação é a escolha de um
nome para disputar a vaga
no Senado a ser aberta com
o término do mandato do
Sr. José Augusto, da Arena.

Outro interesse dos diri-
gentes regionais da Oposi-
ção é manter a liderança
que o Partido detém desde
1970 em Contagem, Juiz de
Fora e Betim, os maiores
núcleos fabris do interior de
Minas.

OPÇÕES

A escolha do nome para
o Senado dependerá do can-
didato a ser lançado pela
Arena. Se o Partido do Go-
verno mantiver a cândida-
tura do Senador José Au-
gusto, é quase certo que o
MDB se reunirá em torno
do nome do Sr. Tancredo
Neves, que no interior so-
mará votos de ex-pessedis-
tas, ex-petebistas e até mes-
mo de antigos adversários.

Se a Arena optar por ou-
tro nome — como os Srs.
Guilhermino de Oliveira,
Büac Pinto, José Bonifácio,
Guilherme Machado, Artur
Bernardes Filho, Geraldo
Freire ou José Monteiro de
Castro — o MDB poderá,
conforme o caso, lançar um
candidato jovem, como o
atual Prefeito de Juiz de Fo-
ra, engenheiro Itamar Fran-
co, embora ele enfrente ai-
gumas restrições no Parti-
do.

Ex-Prefeito vai
disputar Senado

São Paulo (Sucursal) —
O Deputado Francisco
Amaral (MDB-SP) garan-
tiu ontem em Campinas
que a candidatura do ex-
Prefeito de Campinas, Sr.
Orestes Quercia, ao Senado
é irreversível e deverá ser a
única aprovada na conven-
ção do Partido, porque só
ela terá condições de en-
frentar o candidato da
Arena, mesmo que ele seja
o atual Senador Carvalho
Pinto.

O parlamentar afirmou
que não há a menor pos-
sibilidade de outra indica-
ção oposicionista, num mo-
mento em que o Partido"mobiliza todo o interior e
conta com 100 novos dire-
tórios, além dos 200 já
existentes, trabalhando no
mesmo objetivo."
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cuidará de
estrangeiros

Brasília (Sucursal) — O
Ministério da Justiça pre-
tende retomar o controle
dos serviços de estrangei-
ros na Guanabara e, para
isto, intensificará junto ao
Governo do Estado os es-
forços para que lhe seja de-
volvido o prédio da Praça
Mauá, pois define como um
pardleiro o que atualmente
utiliza.

Os Governos do Pará e de
Pernambuco já assinaram
convênios com o Ministério
da Justiça para implanta-
ção da reforma penitencia-
ria e nos próximos dias es-
pera-se que pelo menos mais
seis Estados façam o mes-
mo. O Pará deverá cons-
truir sua penitenciária, com
capacidade para mil presos,
nas proximidades da Be-
lém—Brasília.

devasta lavouras e causa
doenças em Mato Grosso

¦ Cuiabá (Correspondente) — Proprietários ru-
rais da região de Dourados — que compreende os
Municípios de Glória de Dourados e Fátima do Sul

 denunciaram as empresas que fazem desmata-
mento no Sul do Estado através do herbicida conhe-
cido como Agente Laranja, utilizado pelo Exército
norte-americano na guerra dó Vietnã.

Os fazendeiros revelaram que o herbicida des-
trói as plantações de milho, arroz e algodão e vem
causando alguns problemas de saúde, principal-
mente entre as crianças, constantemente intoxica-
das. A Secretaria de Agricultura desconhece a base
legal para solucionar a questão.

Dr. Strax é o diretor do Guttman Institute

Radiologista americano dá
curso nas Pioneiras Sociais
sobre o câncer da mama

Chegou ontem ao Rio o radiologista norte-ame-
ricano Philin Strax, especialista em câncer da
mama. A convite do diretor das Pioneiras Sociais,
Dr. Campos da Paz, ele iniciará hoje à noite um
curso sobre mamografia, ou senografia, que consis-
te na visualização da mama através de um equipa-
mento de raios X denominado senógrafo.

Com a senografia, aue o Dr. Strax introduziu
nos Estados Unidos há quatro anos, tornou-se pos-
sível o diagnóstico precoce de lesões benignas ou ma-
lignas das glândulas mamárias, muitas vezes um
ou dois anos antes de apresentarem sintomas clíni-
cos — o que, segundo estatísticas, reduziu bastante
o índice de mortalidade por esse tipo de câncer.
DIVULGAÇÃO

Brasil é um Câmara terá
dos 6 com nova tribuna
mais jesuítas em um mês

FORÇA ELEITORAL

A possibilidade do lança-
mento de nomes com o do
Sr. Ulisses Guimarães —
"ele há de preferir o re-
torno ã Câmara" — e do
Sr. Lino de Matos — "afãs-
tado do ativismo partidário
e decepcionado com os ru-
mos políticos da atualida-
de" - sequer é cogitada pe-
Io Sr. Francisco Amaral,
um dos componentes dos
Autênticos.

Já o ex-Prefeito de Cam-
pinas oferece inúmeras
vantagens ao Partido, em
sua opinião. O Sr. Orestes
Quercia tem 35 anos, "uma

extraordinária capacidade
eleitoral e um indiscutível
lastro administrativo." Em
1968, obteve 41 mil votos
em 45 mil, só na área do
MDB, contra uma soma de
40 mil da Arena, na dispu-
ta da Prefeitura de Campi-
nas.

Para o Dr. Campos da
Paz, a importância deste
curso — o primeiro minis-
trado na América Latina —
está na maior divulgação
do uso do senógrafo no
Brasil, onde foi introduzido
há dois anos pelas Pionei-
ras Sociais e já tirou mais
de 50 mil radiografias.

— Há 35 anos o câncer
da mama vem desafiando a
Medicina, sem que se con-
siga uma sensível diminui-
ção da mortalidade nesses
casos. Até bem pouco tem-
po, o diagnóstico era feito
pela própria paciente, que
notava o nódulo e, então,
procurava um médico, o
qual apenas constatava a
existência e determinava o
tratamento, quase sempre
resultante em operações.
Por isso, estamos agora pe-
dindo a todas as mulheres
com mais de 40 anos que se
submetam ao senógrafo, pa-
ra que se possa fazer a
prevenção contra o câncer
da mama da mesma forma
que se faz, há bastante
tempo, com o do útero.

O CÂNCER MAIS COMUM

Segundo o Dr. Strax, o
câncer da mama é o mais
comum (um quarto de to-
dos os canceres) e uma em
cada 14 mulheres desenvol-
ve esse mal. No Guttman
Institute, em Nova Iorque,
onde ele é diretor, já fo-
ram realizadas cerca de 70
mil senografias. O sistema,
aliado à avaliação clínica e
à termografia, reduziu em
tempo gastos e dificulda-
des técnicas a detecção do
câncer mamário.

— Em 1963, eu desenvolvi
um plano no Guttman Ins-
titute, em convênio com o
National Câncer Institute,
para tentar descobrir como
detectar com antecedência
o câncer e salvar um nú-
mero maior de pacientes.
Com o Health Insurance
Plan of Greater New York,

partimos para uni estudo
em larga escala, envòlven-
do 62 mil mulheres que, di-
vididas em dois grupos
iguais (um de estudos e ou-
tro de controlei, foram
observadas durante cinco
anos. E constatamos que
nesse periodo, ocorreram 63
mortes no grupo de contro-
le contra 40 no outro, in-
cluindo 10 mil mulheres que
recusaram tratamento.

EXAME PREVENTIVO

Segundo o radiologista,
um terço dos casos detecta-
dos leria passado desperce-
bido se não se usasse a se-
nografia (ou mamografia >.
E de 44 casos descobertos
apenas por ela, e não clini-
camente, só uma mulher fa-
leceu. Membro da American
Cancsr Society, o Dr. Strax
está, atualmente, expandin-
do o seu plano de preven-
ção: com uma unidade vo-
iante altamente equipada,
ele leva o exame preventivo
às populações mais pobres
de Nova Iorque, como a do
bairro negro do Harlem, e
atende a cerca de 60 mullie-
res por dia.

Por causa do sucesso ob-
tido pelo Guttman Institute,
outros 26 centros de pre-
venção ao câncer da mama
estão sendo criados nos Es-
tados Unidos, adotando in-
clusive o uso das unidades
volantes que, segundo o Dr.
Strax, foram introduzidas
no Brasil pelas Pioneiras
Sociais antes mesmo dc
adotadas em Nova Iorque.

O Dr. Philip Strax dará o
curso sobre Senografia na
sede das Pioneiras Sociais,
na Rua Visconde de Santa
Isabel, 274, no Andaraí. Até
sábado, haverá palestras
ilustradas por slides às
21h, e debate de casos to-
das as tardes, sempre com
tradução simultânea. O Dr.
Campos da Paz informou
que são esperados 150 mé-
dicos de todo o Brasil para
as conferências do especia-
lista.

CONTROLE

Atualmente, o Governo
da Guanabara exerce vá-
rias atividades da Policia
Marítima, Aérea e de Fron-
teiras, ocupando neste ser-
viço o imóvel que o Minis-
tério da Justiça, quando da
transferência da Capital,
lhe cedeu no Edifício Maria-
no Procópio. Como a cessão
foi temporária e o Minis-
tério, através da Polícia Fe-
deral, pretende desincum-
bir-se de todas as tarefas
relativas a estrangeiros, es-
tá reivindicando o imóvel
agora.

No momento, a União
cuida, na Guanabara, da
expedição da carteira Mo-
delo 19, Visto de Permanên-
cia, controle de entrada e
saída e expedição de pas-
saporte, notadamente. O
prédio utilizado, na Aveni-
da Marechal Floriano, é,
segundo autoridades do Mi-
nistério da Justiça, um ver-
dadeiro pardieiro. criando
constrangimento tanto pa-
ra os funcionários brasilei-
ros quanto para os estran-
geiros.

S. Paido terá
centro de
criminologia

São Paulo (Sucursal) — O
Secretário da Justiça, pro-
fessor Valdemar Mariz de
Oliveira Júnior, embarcou
ontem para Paris chefiando
missão oficial que assinará
ali, dia 22, convênio entre o
Governo do Estado e a So-
ciedade Internacional de
Criminologia para a criação,
nesta Capital, do Centro In-
tevnacional de Criminologia
Biológica e Médico-Legal.

Faz parte da missão o pro-
fessor Ayush Morad Amar.
superintendente do Instituto
Oscar Freire, que servirá de
organisnío-base dessa nova
unidade de pesquisa crimi-
nológica. O Centro será o
segundo do mundo. O pri-
meiro é o de Montreal, Ca-
nada.

EFEITO DANOSO

O Governo de Mato Gros-
so, diante da gravidade da
denúncia, solicitou ao Mi-
nistro da Agricultura, Sr.
Moura Cavalcanti, a cons-
tltuição de uma comissão
para estudar o uso de her-
bicidas e desfolhantes qui-
micos. A comissão encontra-
se na região de Dourados
fazendo levantamento dos
prejuízos causados pelo
Agente Laranja.

A região atingida é a de
maior concentração demo-
gráfica do Estado e por isso

os efeitos do herbicida são
ali particularmente perl-
gosos.

Idêntica situação foi de-
nunciada no ano passado
por autoridades e plantado-
res do Município de Navi-
rai, onde se perdeu parte
das plantações de milho,
feijão, soja e amendoim.

A Secretaria de Agricul-
tura do Estado admitiu sua
impotência na solução do
impasse porque "o pais não
dispõe de qualquer legisla-
ção que regulamente o uso
de defensivos".

Relatórios proibiram
uso de droga na guerra

Herbicida utilizado com
finalidade militar pela For-
ça Aérea dos Estados Uni-
dos durante da Guerra do
Vietnã, o Agente Larunja
foi retirado de uso depois
que alguns relatórios, de-
nunciaram a existência de
um número inquietante de
crianças nascidas mortas ou
defeituosas, em regiões on-
de o produto tinha sido em-
pregado.

A composição química do
Agente Laranja é de 50%
c*g o,4 — triclorofenoxia-
cetato — e 50% de 2,4 —
diclorofenoxiacetato. O her-
bicida contém dioxina,
substancia considerada co-
mo um dos mais fortes te-
ratógenos (produtos capa-
zes de criar deformações em
seres humanos).

Proibido o uso nos Esta-
dos Unidos, o Agente Laran
ja foi estocado pela Forc*:1
Aérea norte-americana, atf
que, segundo denúncias dr
revista Science, duas firmas
particulares resolve-
ram vender o produto

acumulado aos países lati-
no-americanos, entre os
quais Brasil, Venezuela e
Paraguai.

Em junho do ano passa-
do, depois que o Deputado
Pacheco Chaves (MDB-SP)
revelou que uma companhia
norte-americana fazia ges-
toes para vender o herbici-
da ao Brasil, a Comissão de
Agricultura da Câmara en-
viou ao Ministro da Agricul-
tura ofício em que pedia
cautela na aquisição da
mercadoria. Em dezembro,
o presidente da Associação
da Defesa da Flora e da
Fauna de São Paulo, Paulo
Nogueira Neto, confirmou a
utilização da substancia no
Brasil c propôs à Comissão
de Agricultura da Câmara
que se reforçasse a legisla-
ção em vigor, estabelecendo
a proibição ao uso do pro-
duto. Segundo o técnico,
também o INCRA e o Ins-
tituto Adolfo Lutz já ha-
viam chamado a atenção do
Governo para o emprego do
Agente Laranja.

Derrubadas ameaçam
secar S. Francisco

PRESTÍGIO
O convênio que será assi-

nado em Paris significa a
vitória após uma luta de
três anos do Instituto Oscar
Freire para reconquista de
prestígio internacional, de-'
pois que São Paulo perdeu o
extinto Instituto Latino-
Americano de Criminologia,
fechado por decreto do ex-
Governador Abreu Sodré.

O novo Centro Interna-
cional de Criminologia Bio-
lógica e Médico-Legal for-
mará um eixo com o Centro
de Investigações Criminoló-
gicas da Universidade de
Zulia, na Venezuela, dirigi-
do pela professora Lola
Aniyar de Castro, em tor-
no do qual vão ser esquema-
tizados, inicialmente, vários
planos de pesquisa sobre a
delinqüência na América
Latina.

A missão do Governo pau-
lista, visitará vários institu-
tos de criminologia na Eu-
ropa e a sede da Unsdri, em
Roma.

Salvador (Sucursal i — Õ
rio São Francisco está
ameaçado de se reduzir a
um simples riacho — como
aconteceu ao Jaguaribe, no
Ceará, conhecido hoje como
o maior rio seco do mundo
— se continuarem a derru-
bada e queima indiscrimi-
nada e clandestina das ma-
tas do Centro-Oeste da Ba-
hia, que já fizeram cair
o volume de água dos aflu-
entes do São Francisco.

A advertência consta de
levantamento realizado a
pedido do IBDF na Bahia,
preocupado com a diminui-
ção que vem sofrendo a ba-
cia do São Francisco. Sabi-
da agora a causa, a delega-
cia local propôs à presiden-
cia do IBDF a organização
de patrulhas volantes para
atuar na região a fim de
dar combate ao fogo nas
matas e caatingas.

PESSOAL
A organização de patru-

lhas volantes, entretanto,
depende da boa vontade da.s
Prefeituras locais em for-
necer recursos humanos,
ponto crucial do problema,
segundo o delegado do IBDF
baiano, agrônomo Renato
Braga Aragão. As patrulhas
atuariam, de inicio, em São

_>esid'éíi"õ e Barreiras, mu-
nicipios extensos e onde os
rios Roda Velha, Pedras,
Santo Antônio e outros, de-
saguam no rio Grande, um
dos principais afluentes do
São Francisco.

O diagnóstico da situação
no São Francisco é de au-
toria do diretor do Depar-
tamento de Consevação da
Natureza, do IBDF, Sr. Al-
ceo Magnani, e do Sr. Adel-
mar Coimbra Filho, do Ins-
tituto de Conservação da
Natureza, da Guanabara.
Segundo eles, os fazendeiros
costumam tocar fogo nas
matas que margeiam os rios,
pouco antes das chuvas,
com o objetivo de renovar
as pastagens das suas cria-
ções de gado.

A situação mais grave —
segundo eles — ocorre nas
margens do rio Grande, que
se apresentam desertas,
tendo como causa o fogo, o
machado e as práticas agrí-
colas inadequadas. Das an-
tigas florestas retiram-se as
árvores maiores e mais no-
bres usadas depois nos em-
preendimentos agrícolas in-
cipientes. Ainda hoje no-
tam-se. dizem os dois téc-
nicos. caibros e traves de
porteiras, a indicar o que
foi outrora a pujança da
mata.

DR. CAMPOS DE REZENDE
Oculista - CRM 6018 — De 8 as l8h

R. V. Inhaúma, 134.18'. Tel. 243*2191

Roma (AFP-JB) — O
Anuário da Companhia de
Jesus para 1974 revela que o
Brasil é um dos seis países
do mundo que deu mais jc-
.suitas, aparecendo em pri-
meiro lugar os EUA, com
6 007; Espanha com 3 163,
índia com 3 086, seguindo-
se Itália e França.

A Companhia de Jesus foi
fundada em 1540 por Santo
Inácio de Loiola "para con-
versão dos heréticos e o ser.
viço da Igreja." Segundo o
Anuário, 121 jesuítas ainda
vivem na China.

No longo estudo que assi-
na nessa publicação, o jesuí-
ta espanhol Felix Sanchez
Vallaro recorda os 200 anos
da dissolução da Companhia
e admite que esses sacerdo-
tes exibiam "um certo orgu-
lho de classe."

Brasília (Sucursal) —
Dentro de um mês (a 20 de
fevereiro) a nova Tribuna
de Honra da Câmara dos
Deputados, com capacidade
para 150 pessoas, projetada
por Oscar Niemeyer, estará
pronta para a inauguração,
que se dará a 15 de março,
na posse dos Generais Er-
nesto Geisel e Adalberto Pe-
reira dos Santos como Pre-
sidente e Vice-Presidente
da República.

Ela será montada com pe-
ças pré-f abricadas, que
custarão cerca de Cr$ 70 mil.
Os cálculos foram orçados
em Cr$ 30 mil. O projeto
não modifica a estrutura do
plenário. O arquiteto Oscar
Niemeyer não cobrou pela
elaboração da reforma do
plenário da Câmara dos
Deputados.

FINAME
AVISO

NOVOS TELEFONES E TELEX

A Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME

comunica aos seus Agentes Financeiros e demais interessados,

os novos números de seus telefones e de seu telex:

COMPANHIA TELEFÔNICA OESTE DO BRASIL
// //

PABX - 243-4810
Diretoria Executiva 243-6209

243-9708
243-5316
243-9397

Diretoria de Operações
Diretoria Ser. Gerenciais
TELEX - (31) 835

Endereço - Rua Candelária, 60 - 3.° andar GB.

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
A Companhia Telefônica Oeste do Brasil "TELEOESTE", comunica

aos seus acionistas que, em virtude da transferência da sua adminis-

tração para a capital do Estado de Mato Grosso, a partir de 1 de

fevereiro de 1974, o escritório que vinha funcionando à Avenida
Franklin Roosevelt n.° 115 - 3.° andar, Conjunto 301, Pesará a

atender no seguinte endereço: Companhia Telefônica Oeste do Bra-

sil "TELEOESTE" - Rua Barão de Melgaço, 3964 - Cuiabá - Estado

de Mato Grosso - CEP 78.000, para onde, a partir da data acima,

deverá ser encaminhada toda e qualquer correspondência endereçada
a mesma.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1974.

Companhia Telefônica Oeste do Brasil "TELEOESTE'
. (p
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Mediei inaugura hoje na
Isliibrás 3.° maior dique de
construção naval do mundo

O Presidente Mediei inaugura hoje, às 9h, no
Rio, o dique n.° 2 da Ishikawajima do Brasil — Ishi-
\_v&s — com capacidade para construir navios de até
400 mil toneladas e que coloca o Brasil na condição
de maior produtor naval da América Latina. E* o
terceiro do mundo em tamanho.

Na mesma solenidade serão lançados ao mar
dois navios da Frota Oceânica Brasileira — Fro-
tasirius e Frotavega — com capacidade de 45 mil
TDW, construídos simultaneamente no dique a ser
inaugurado.

m
_\

Impòrt
A capacidade de cons-

trução para navios de até
400 mil toneladas é privi-
légio de poucos países no
mundo. O dique ri.0 2 da
Isliibrás vai permitir o
atendimento à demanda
interna de petroleiros e
graneleiros de grande por-
te. Já íoram assinados con-
tratos pura construção de
cinco graneleiros de 131000
TDW cada, sendo 3 para
a Docenave e 2 para a Pe-
trobrás. Esses navios são do
tipo ore-oil e foram plane-
jados para transportar
graneis sólidos e líquidos
(petróleo e minério de fer-
ro).

.meia
A Isliibrás realizou na

construção do dique n.° 2
uma movimentação de ter-
ra de mais de um milhão
de metros cúbicos, sendo
700 mil de escavações e .os
restantes 300 mil de reater-
ro. Foram aplicados no di-
que 420 mil sacos de cimen-
to e executados 63 mil me-
tros cúbicos de concreta-
gem, envolvendo 5 mil to-
neladas de vergalhões de
ferro, aço e trilhos, 5 300
toneladas de estacas-pran-
chás, com cravação de 4 700
estacas metálicas ou de
concreto. Foram investidos
na obra mais de 20 milhões
de dólares.

Os graneleiros a serem
lançados ao mar são ultra-
modernos, com deslocamen-
to Útil de 44 500 TDW e
capacidade cúbica de car-
ga de 1760 000 pés. Neles

Graneleiros
será transportado produtos
como soja, açúcar, minério
de ferro e outros. A velo-
cidade-cruzeiro dos navios
é de 15 milhas marítimas
por hora.

Siderurgia p o d e r á
superar meta de 74

Brasília (Sucursal)
Fontes do Ministério da
Indústria e do Comércio re-
conheceram a possibilidade
do Brasil ultrapassar a me-
ta de crescimento da indús-
tria siderúrgica para 1974,
que é de 8,5 milhões de to-
neladas. Para esta opinião,
os técnicos computaram o
fato de que muitas usinas
— estatais e privadas — .iu
concluíram importan-
tes obras de ampliação.

Acredita-se que o pais
não terá dificuldades de
alcançar a produção de ...
8 600 mil toneladas de lin-
gotes durante este ano, o
que significará um incre-
mento de cerca do 20% so-
bre o total da produção des-
te ano. Somente as usinas
estatais deverão produzir
cerca de 3 850 toneladas de
produtos planos.

Produção
Oficialmente é a seguin-

te a estimativa para a pro-
dução durante o ano em
curso pela indústria side-
rúrgica nacional:

Usina de produtos planos
comuns ( em 1 000 t. de lin-
gotes) — Companhia Side-
rúrgica Nacional — 1350;
Usiminas — 1495; Cosipa
— 1008.

Usinas de produtos não
planos comuns (em 1 000 t.
de lingotes) — CSN — 415,
Belgo — 700; Rio-Granden-

se — 220; Aliperti -^ 280:
Cosim — 180; B. Mansa —
210; Dedini — 140; Coferraz
Kron — 200; Hime — 80;
Açonorte — 140; Pains —
130; S. Olímpio — 60; Saad

45; Lanari — 40; Metrop.
35; Cia. Bras. Aço — 25;

Fiel — 30; Itaunense — 30;
Lafersa — 28; Guaira -
50; Cofavi — 85; Coslnor —
25; Comesa — 3; Laoto Ste-
fano — 5; Cosígua — 23G;
Usiba — 120; S. Amaro -
3; Zanini — 3.

IMPOSTO DE RENDA
Professor Geraldo de La Rocque

Cursos Intensivos para Pessoas Físicas

Inscrições e Informações na Av. N.S. de Co-

pacabana, 680 — grupo 502, com telefone 

235-7529.

MIC IBC

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

EDITAL
Servidores Aposentados do Instituto Brasileiro do Café estão

convidados a comparecer à Sede da Autarquia, à Avenida Rodrigues
Alves, 139, sala 302, a fim de tratar de assunto relativo à recém-
criada Caixa de Assistência dos Servidores (CAS) do IBC.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 1974.
A DIRETORIA

Companhia de Habitação Popular do
Estado da Guanabara — COHAB • GB

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 6/73

CONSTRUÇÃO DE 1.227
UNIDADES HABITACIONAIS

NO ESTADO DA GUANABARA

AVISO
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO

ESTADO DA GUANABARA-COHAB - GB torna pú-
blico que resolveu prorrogar até o próximo dia 24
do corrente, às 17 horas', o prazo para que as Em-

presas Construtoras que desejarem participar da
Concorrência Pública n.° 6/73 possam receber -in-

formações e adquirir o Edital, Caderno de Normas,

projetos, especificações e demais elementos neces-
sérios à apresentação das propostas e da documen-
tação de habilitação na Comiss?o Permanente de Li-
citação, na Avenida Nilo Paçanha, 26 — 2.° andar,
saia 210, mantidos e revigorados os demais termos
e prazos fixados no Edital de Convocação, publicado
no Diário Oficial de 31 de dezembro de 1973 e 2

e 3 de janeiro de 1974.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1974.

(a.) Benjamin Moraes
Diretor-Presidente
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A área limitada dos supermercados impede que os produtos Cadep fiquem agrupados

Alta de preços gera maior

procura dos produtos Cadep

Pesquisa do IBGE sobre j
alimentação pode mudar
índices do custo de vida

A pesquisa sobre Orçamentos Familiares e Con-;
sumo Alimentar, a ser iniciada em julho pelo IBGE,
em convênio com o IPAS — Instituto de Planeja-
mento Econômico e Social — poderá trazer revela-
ções importantes sobre as estruturas de consumo;
do brasileiro, podendo vir a alterar a composição
dos índices de custo de vida, segundo o presidente
daquela Fundação, Sr. Isaac Kerstenetzky.

Sendo a primeira desse tipo a cobrir todo o
território nacional, tanto o meio urbano como o
rural, a pesquisa dará enfoque especial ao consumo'
alimentar e mostrará os aspectos sazonais, qualita-
tivos e quantitativos da alimentação do brasileiro
nas diversas regiões do país, além de fornecer, pela,
primeira vez, estatística sobre a produção das fa-
mílias, que não são incluídas nas Contas Nacionais.

Pioneirismo

A ¦procura de produtos
mais baratos — principal-
mente o papel higiênico, mas-
sas alimentícias e margarina
— tem levado ultimamente
um maior número de consu-
midores a descobrirem a
Campanha em Defesa da
Economia Popular (Cadep),
órgão criado há quase 10
anos e mantido até agora pe-
la participação ão médio e
grande comércio varejista.

Para os comerciantes,
síia participação na campa-
nha eqüivale a "dar uma co-
ta de sacrifício." A manuten-
ção ãe uma lista com a média
ãe 30 artigos (considerados
essenciais) e cujos preços se
mantêm estáveis por períodos
que vão ãe 30 a 60 dias, "só
se explica pela cooperação es-
treita entre as empresas e os
órgãos governamentais liga-
dos ao abastecimento", fri-
sam os comerciantes.

Papel sanitário

Refletindo a crise mun-
áial ãe matérias-primas, o
papel higiênico, produto tão
essencial como os óleos vege-
tais, o arroz e o feijão (este
áeixou de integrar a lista ãa
Cadep no mês de janeiro),
subiu muito ãe preço, âimi-
nuiu de tamanho, tendo ai-
gumas marcas até desapare-
cido áo mercado.

Entretanto, o artigo
consta da lista ãa Cadep há
meses, custando agora Cr.
0,38 o rolo de 26 metros. Pou-
cas famílias talvez ãesconhe-
çam hoje que as palavras Mi-
mo e Serenata significam
també77i papel higiênico. As

marcas têm sião a saíáa, a
opção para aqueles que
acham áispensável gastar um
pouco mais e pagar o rolo
(40 metros) de Plumatex a
Cr$ 2,15, assim como o Ex-
tra-Fino; ou o Charme a Cr$
1,65 e o Mimoso a CrS 1,65.

— Os consumidores iden-
tificam os produtos a partir
áo preço, desconhecendo que
esse ou aquele integra a lis-
ta da Cadep, explicam os ge-
rentes de vários supermerca-
dos cariocas.

Se as ãonas-áe-casa qxii-
sessem encontrar os produ-
tos ãa Cadep em locais pré-
fixados não o conseguiriam.
E' impraticável estabelecer-
se seções para os produtos,
considerando-se a área útil
dos supermercados, ainda li-
mitadas, na opinião dos co-
merciantes.

Ao pensarem desta for-
ma, os comerciantes acabam
também deduzindo que a si-
gia Cadep não é mais conhe-
cida também porque ela é
imediatamente ligada ao fa-
to de serem os seus preços
mais acessíveis, "sem prejuí-
zo áa qualidade ão produto",
garantem os gerentes dos su-

.. vermercados.
Eles só fazem exceção ao

tipo do arroz da lista, cotado
a CrS 1,65 (empacotado) e a
CrS 1,60 (a granel), cuja"aparência recomenda pouco
a sua aquisição." Uma boa
parcela da população o tem

dquirido, pois o arroz ãe
qualidade superior custa ãe
lr$ 2,50 a CrS 2,6S o quilo.

Os consumiáores podem
identificar os preços Cadep
nas listas que os supermerca-

dos afixam em vários cantos
do estabelecimento. Poucos
têm feito painéis especiais,
cujas letras e valores devem
ter no mínimo três ceniíme-
tros de altura, talvez indu-
zindo que a dona-âe-casa só
compra mesmo o produto
velo preço que ostenia, em
geral o inais barato, e não
por ser um artigo ãa Cadep.

Algumas indústrias já
chegaram a enviar para vs
supermercaáos seus produtos
mais populares (par isso
mais baratos) com o .íunbolo
áa Campanha em Defesa da
Economia Popular. Porém, so
se encontra hoje à venãa um.
tipo de macarrão (longo), áa
Paty, a Cr$ 2,24 o quilo.

Evolução dos preços

A simples comparação das
listas ãe preços ãa Caâep ae
anos anteriores com a que es-
tá em vigor, nos revela aue
os preços têm sofrião ali era-
cões, embora não reflitam to-
ãa a realiâaãe ãas incidên-
cias dos custos, pois os co-
merciantes já ãisserain que"a manutenção áá lista
Cadep é sua cota áe sacrifi-
cio."

E segunão os técnicos da
Fundação Getúlio Vargas, "o
prognóstico sobre o compor-
tamento áos preços sempre
foi impossível." Ã par ãas
mediâas ãe toãa ordem visan-
do a contenção dos preços,
o seu comportamento depen-
de da produção, tanto irídus-
trial como agrícola, cujo rit-
mo áeve ser mantido para
não comprometer os esfor-
cos.

Depois do Censo de 1970,
essa pesquisa é a maior já
realizada pelo IBGE, em
termos de custo e está sen-
do considerada uma das
mais imnortantes. Além de
vir a fornecer dados econô-
micos, essenciais ao pia-
nejamento governamental,
ela servirá de base e ponto
de partida para uma sé-
rie de outras pesquisas, de
caráter tipicamente social.

Para o Sr. Isaac Kerste-
netsky, essa pesquisa é pio-
nelra por cobrir todo o ter-
rltório nacional — menos
a área rural da Amazônia,
porque isso exigiria uma
duplicação dos custos — e

por mostrar a produção das
famílias, que não é compu-
tada nas Contas Nacionais
por ser diretamente consu-
mida por seus produtores.

— Alguns Estados fazem
periodicamente pesquisas
sobre orçamento familiar —;
explica o presidente doi
IBGE — mas usam meto-
dologias diferentes, o que
impede a comparação en-
tre elas. A nossa pesquisa
terá a mesma metodologia
em todo os Estados e, as-'
sim, mostrará as diferenças
regionais de consumo, de ¦
padrões e hábitos alimen-
tares, entre outras coisas.

Realização
A pesquisa será feita com

a supervisão de especialistas
da FAO — órgão das Na-
ções Unidas — em consu-
mo alimentar; abrangerá
60 mil famílias e contará
com 738 pesquisadores. O
trabalho de campo, a ser
iniciado em julho, absorve-
rá 70% do orçamento to-
tal.

As famílias estarão sub-
divididas om três grupos:
das áreas metropolitanas,
das áreas urbanas não me-
tropolitanas, das áreas ru-
rais. O IBGE fará antes
um trabalho de esclareci-
mento à população para que
recebam bem as pesquisa-
doras.

Cada pesquisadora, muni-,
da de uma balança para
alimentos e outra para pes-
soas, dedicará sete dias a.
cada família: antes e de-
pois das refeições deverá pe- •
sar os alimentos consumidos >
e não consumidos pelas pes-,
soas daquela casa em cada
dia. Isso possibilitará que j
haja uma avaliação mais
correta das quantidade? |
consumidas pelas famílias, i

A pesquisa abrangerá *
quatro ou cinco trimestres, *
*á que há diferenças funda-
mentais no consumo di
acordo com cada época do
ano. Mas os resultados pre-
liminares vão ser divulgado,
no final de cada trimestre.

Indústrias sugerem
simpósio nacional

São Paulo (Sucursal) —
A indústria de alimenta-
ção tem condições de apre-
sentar importantes subsi-
dios ao Governo, no senti-
do de equacionar os pro-
blemas que ela enfrenta e
que se refletem, em última
análise, no consumo final,
argumentou o presidente
do Sindicato da Indústria
de Rações Balanceadas de
São Paulo, Sr. Salvador Pi-
race, ao sugerir a realiza-
ção de um simpósio nacio-
nal sobre alimentação.

BANCO DO ESTADO DA BAHIA S.A.
AV. DOS ESTADOS UNIDOS, 26

SALVADOR - BAHIA
C.G.C. 15.142.490/0001

EXTRATO DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 7.. 70.072.336,96

REALIZÁVEL:

Banco Central — Recolh. Compulsório 42.835.922,12
Empréstimos  1.080.717.767,12 -¦¦¦ .^
Outros Créditos  1.364.752.966,77 2.488.306.656,01

IMOBILIZADO 28.587.797,13
RESULTADO PENDENTE 1.825.495,51
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.137.142.253,65

TOTAL DO ATIVO 4.725.934.539,26

NÃO EXIGÍVEL:

„ . 92.534.879,77Capital e Reservas 

EXIGÍVEL:

„ , ., 482.874.189,70
Süg Exicibilidacies V Obrigações ..:  2.009.291.880,87 2.492. ,66.070,57

RESULTADO PENDENTE .,  \ _uZ_'l__ZCONTAS DE COMPENSAÇÃO  _________

TOTAL DO PASSIVO  4.725.934.539,26

Acrescentou que um en- '
contro entre os empresa-!
rios e entidades ligados ao
setor poderá trazer somção
para o grande número de
de pequenos problemas
comuns que enfrentam e, a
partir dai, discutir tam-
bém os de caráter global.
As conclusões dos traba-
lhos seriam arroladas num
memorial a ser encaminha-
do posteriormente a auto-
ridades do Governo fede-
rai.

Rio continua
sem carne \
para consumo

DEMONSTRATIVO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DEBITO
CRÉDITO

DESPESAS OPERACIONAIS  10.353.124,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  33.807.638,80
PERDAS DIVERSAS E REAJUSTE DE IMÓVEIS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.258.636,62

DISTRIBUIÇÃO:

Reservas e Fundos  12.041.226,63
Gratificação à Diretoria 280.800,00
Gratificações ao Funcionalismo  3.835.259,96

Dividendos e Bonificações:

S/Capital de Cr$ 30.000.000,00 2.400.000,00
S/Ações Bonificadas 800.000,00
S/Parcelas Integralizadas

(Pro-rata tempore) 400.000,00
Donativos 1.320.577,98
Provisão p/Imposto de Renda - 1974 500.000,00
Outras contas '1.984.332,02 23.562.196,59

SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL  2.000.000^00

TOTAL DO DÉBITO  70.981.596,38

REVERSÃO DA PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS «iKsst
RENDAS OPERACIONAIS 8 26972a'24
OUTRAS RENDAS .o..'s5SB4
LUCROS DIVERSOS 1.235.5M.B4

\

V

TOTAL DO CRÉDITO 70.981.596,38

PRESIDENTE: RENAN BALEEIRO
DIRETORIA: HILTON JOSÉ MARQUES RODRIGUES

MÁRIO LINHARES NOU
NEY SILLA
JOSÉ PINHEIRO CUNHA

Salvador-Ba., 08 de janeiro de 1974

CONTADOR GERAL:

CONSELHO FISCAL: JOSÉ CARLOS TOURINHO JUNQUEIRA AYRES
JOSÉ IZIDRO DE SOUZA
SANDOVAL LEITÃO DA SILVA
WALTER CRISPIN DA SILVA

CÂNDIDO RABELLO DORTAS
CRC. Ba. 402

O abastecimento de carne *
bovina no Rio de Janeiro
permaneceu ontem pratica-
mente paralisado, tendo os
supermercados que abriram
informado que os frigorifi-
cos continuam não entre-
gando o produto sob a ale- '

gação de que não recebem ,
gado dos pecuaristas.

Disseram os empresários
que o abastecimento só se
normalizará quando o Go-
verno distribuir, através da
Clbrazen, as 3 250 toneladas
que estão sendo transporta-
das do Uruguai pelo navio
Lloyd-Bagé. A chegada do ,
navio está prevista para
amanhã.

OFERTA ESCASSA

Segundo os supermerca-
dos, a falta de carne se de-
ve ao não cumprimento das ;
determinações governamen-.
tais pelos pecuaristas e in- ¦
vernistas. "As ameaças dei
que o gado seria confiscado
em caso do boi não ser en- (
tregue aos frigoríficos apa- |
rentemente não se concreti-
zaram"", explicam os di-j
rigentes do mercado vare-;

¦jista.

Segundo os técnicos do
Ministério da Agricultura,
só a partir de 15 de feverei-
ro os pecuaristas ampliarão
suas ofertas de boi, devido
à melhoria das condições do
rebanho. Em conseqüência,
admite-se que a entressa-
fra do último ano, que co-
meçou em julho, durará oi-
to meses; nos anos ante rio-
res a oferta de boi come-
cava a aumentar a partir
de fins de novembro.

1
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Se o FMI estiver
certo nos preços

De passagem pelo Rio ãe Janeiro
no último fim áe semana, o membro ãa
âelegação áe técnicos áe um certo país
latino-americano à reunião áo FMI em
Roma áisse que as perspectivas para os
produtos primários este ano, pelo menos
em termos áe preços, são pouco favorá-
veis.

Os técnicos áo Funáo Monetário —
segundo a mesma fonte — estão preven-
áo uma queda ãos preços áos gêneros
alimentícios áe exportação em reâor áe'2%. De um moáo geral, as cotações áos
proãutos primários exportaáos pelos pai-
ses em desenvolvimento devem baixar
4%.

Altos e baixos

Obviamente essas previsões devem
ter levado em conta o áesenvolvimento
áo comércio exterior durante o ano pas-
sado, quando as matérias-primas em ge-
ral subiram 49% — excluíão o petróleo
— registranão-se um dos movimentos
altistas mais significativos ãos últimos
anos.

É claro, a alta deveu-se em parte às
estocagens especulativas, realizadas por
operadores dos países que acumularam
reservas com a desvalorização áo áólar
e desejaram se cobrir, áe alguma forma,
contra as flutuações áo valor ãas moe-
áas.

Safras baixas e o ingresso ãa União
Soviética e áa China no mercaão con-
correram ainda para a aceleração ãos
preços. A falta áe mecanismos interna-
cionais áe que participem os países so-
cialistas tem resultado também em flu-
tuações bruscas áos preços, sempre que
entram no mercado compranáo ou ven-
áenâo excedentes.

A conjuntura

Naturalmente cada produto está su-
jeito a uma conjuntura diferente de sa-
fras, de estocagem, ãe comercialização.
E o simples fato de que cresce a popu-
lação mundial e o nível de renda nos
países industrializados autoriza previ-
soes mais favoráveis que desfavoráveis
para o comércio mundial de alimentos.

E' pouco provável entretanto — e
não apenas deviâo às previsões ão FMI
— que os exportadores possam realizar
margens de lucro tão elevaáas quanto
em 1973 com determinados proãutos pri-
mários. E, se isso resultará em menores
proveitos para a balança comercial, terá
contudo como contrapartida, efeitos fa-
voráveis para o controle áa inflação.

Carne, [)or exemplo

E' neste sentiâo que talvez falte rea-
lismo aos produtores ãe carne, na meai-
áa em que esperam que se repitam as co-
tações recoràe áe julho/agosto áo ano
passado (62 centavos ãe áólar por libra-
peso em Chicago).

Segundo os técnicos, boa parte da re-
tomada de alta nas últimas semanas ãe-
veu-se a fatores psicológicos, como a cri-
se no Oriente Médio, agora em franco
processo ãe áescompressão E esse racio-
cínio é válido mesmo levando-se em con-
ta as cotações na semana passaáa áo boi
para entrega imeáiata (cash) em Chica-
go, com cotações máximas áe 45 centa-
vos de dólar 

'(Cr$ 
2,79) por libra-peso

(453,59 gramas), o que teria levado a ar-
roba (peso morto) a CrS 120/130 consi-
âerando-se um âesfrute áe 60% na ba-
lança para tipos choice. Isto porque, não
faz muito, as mesmas cotações estavam
a 35/37 centavos ãe áólar com uma am-
pia tendência áeclinante.

O valor das moedas

E' claro, âeve-se levar em conta a
mudança — áe certa forma, súbita — no
valor áas principais moeãas nas últimas
semanas, motivada fundamentalmente
pela crise do petróleo. Numa conjuntura
desse tipo, o que se pode esperar é a rea-
lização ãe lucros pelos que especularam
em estoques para se cobrir áa áesvalori-
zação ão áólar no ano passaão.

Eis porque ãevem estar crescenáo as
operações áe arbitragem e, áe repente,
todo mundo passou a se interessar pelo
significado e a extensão ãas operações
ãe hedging.

Pelo mercado

• A Dow Química S/A acaba áe lan-
gar mais dois tipos de látex fabricaãos
pela sua inâústria ãe látices ãe estireno-
butaàieno carboxilados, recentemente
inaugurada em Guarujá, São Paulo.

Além ão DL-636, empregaâo pela
indústria áe papéis, a Dow vem de lançar
no mercaão consumidor brasileiro mais
dois tipos ãe látices, substituindo dessa
maneira os até então importados e pro-àuzinão uma substancial economia áe
divisas para o país.

O -primeiro deles, o DL-670, é igual-
mente utilizado na indústria brasileira, e
se destina principalmente ao revestimen-
to de papéis de alta qualidade, papéis
para arte e papéis para impressão de ro-
togravura.

Japão teme
flutuação
do franco

Tóquio e Bruxelas (UPI-
JB) — O Japão teme que a
decisão da França de deixar
flutuar livremente o franco
nos mercados monetários
possa levar a maiores con-
fusões na situação monetá-
ria mundial, segundo fon-
tes oficiais.

Os informantes assinala-
ram que o Governo e o
Banco do Japão esperavam
a medida por parte da
França. "Não obstante a
flutuação, uma desvaloriza- •
ção de fato do franco pode
criar maior confusão na si-
tuação monetária interna-
cional e convidar a que se
desate a competição de des-
valorizações em todo o
mundo", acrescentaram.
INSATISFAÇÃO

As fontes acentuaram que
alguns funcionários do Mi-
nistérlo da Fazenda expre-
saram insatisfação pela
atitude francesa que "deu
prioridade a defesa de seus
interesses nacionais em vez
de dá-los à cooperação in-
ternacional para a reforma
monetária".

O franco tem permaneci-
do ligado à unidades mone-
tárias da República Federal
da Alemanha, Dinamarca e
Bélgica por um acordo que
faculta aos bancos centrais
nacionais apoiarem sua
respectiva moeda quando
esteja ameaçada de exce-
der uma margem de 2,25%
da taxa decidida.
MCE EXAMINA

A Comissão Executiva do
Mercado Comum Europeu
(MCE) convocou ontem
uma reunião de emergên-
cia para discutir a situação
européia derivada da deci-
são francesa de deixar flu-
tuar ô franco.

Um porta-voz do Merca-
do Comum falou que a re-
união se efetuaria esta tar-
de, mas disse que não sa-
bia se seria emitido um co-
municado.

Setor de plásticos faz
análise da escassez
para relatório ao CP A

São Paulo (Sucursal) — As empresas
paulistas ligadas ao setor da indústria de piás-
tico, estão sendo convocadas para uma re-
união no próximo dia 24, na sede da FIESP —
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, a fim de discutir a escassez de matéria-
prima; •¦

Nesse encontro será distribuído aos em-
presários um questionário previamente elabo-
rado pelo Conselho de Politica Aduaneira, vi-
sando facilitar a avaliação das atuais neces-
sidades, inclusive dos produtos intermediários •
e finais, a partir da exposição da situação de
cada indústria.

Exigências

A convocação da reunião está sendo feita
pelos Sindicatos da Indústria de Material Piás-
tico do Estado de São Paulo, Sindicato da In-
dústria de Resinas Sintéticas, Sindicato das
Indústrias para Fins Industriais e da Petro-
química e Associação Brasileira da Indústria
Química e de Produtos Derivados.

Um apelo no sentido de que os empresa-
rios devolvam o questionário respondido, está
sendo feito pelas entidades, lembrando que
caso não procedam assim não mais serão aten-
didas quando precisarem de esclarecimento
sobre futuros benefícios tarifários, principal-
mente no que diz respeito a contingenciona-
mento, quotas e alterações de alíquotas refe-
rentes ao imposto de importação.

Kawasaki

Chegou ontem ao Rio, o presidente mun-
dial da Kawasaki Steel Corporation, poderosa
empresa nipônica que construirá a usina si-
derúrgica de Tubarão, no Espírito Santo.

Acompanhado de vários diretores da em-
presa, Fujimoto visitará diversos Estados bra-
sileiros, avistando-se, em Brasília, com o Mi-
nistro Pratini de Morais, da Indústria e do Co-
mércio, com quem tratará de assuntos relati-
vos à instalação da usina. No Rio, o presiden-
te da Kawasaki Steel dirigirá a inauguração,
no próximo dia 22, do escritório da compa-
nhia, que será chefiado por H. Tagaya.

oer-
Caixa Econômica Federal

AVISO
Compre de loja ou terreno em Botafogo

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DA GUANABARA
torna público, para conhecimento dos interessados que, às 15:00
horas do dia 24 do corrente, perante a Comissão Permanente de
Compras e Contratações — Departamento de Administração — Divi-
são de Patrimônio, na Rua Senador Dantas n.° 14 — Loja, receberá
propostas para compra de uma loja em BOTAFOGO com uma área
mínima de 400m2, na Rua Voluntários da Pátria entre as Ruas Real
Grandeza e Palmeiras e/ou Praia de Botafogo entre as Ruas Viscon-
de de Ouro Preto e Voluntários da Pátria, ou um terreno com um
mínimo de 600m2 nesta mesma área.

cep i

Caixa Econômica Federal
AVISO

Compra de terreno ou loja em Guadalupe
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DA GUANABARA

comunica aos interessados que receberá propostas para a aquisição
• de terreno ou loja em GUADALUPE, localizados nas Ruas Luiz Cou-

tinho Cavalcanti e Moraes de Macedo, nas proximidades da Av.
Brasil.

As propostas deverão ser apresentadas no dia 28 do corrente,
na Rua Senador Dantas n.° 14 — Loja — Departamento de Admi-
nistração — Divisão de Patrimônio — Comissão Permanente de Com-
pras e Contratações, no horário das 15:00 horas, acompanhadas de
plantas do imóvel, o qual deverá estar inteiramente desocupado, até
a data da escritura.

cep
Caixa Econômica Federal

AVISO
Compra de loja ou terreno na Barra da Tijuca

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DA GUANABARA
comunica aos interessados que receberá propostas para a aquisição
de loja ou terreno, na BARRA DA TIJUCA, localizados na Praça EU-
VALDO LODDI, ou nas proximidades desta, a fim de instalar nova
agência.

As propostas deverão ser apresentadas no dia 25 do corrente,
na Rua Senador Dantas n.° 14 — Loja - Departamento de Adminis-
tração — Divisão de Patrimônio — Comissão Permanente de Com-
pras e Contratações, no horário das 15:00 horas, acompanhadas de
planta do imóvel, o qual deverá estar inteiramente desocupado, até
a data da escritura.

Matéria-prima pode parar
indústria de pneus em 74

A isençLo do Imposto de importação,
para a mistura de hldrocarbonetos (ma-
térla-prlma do negro de turno utiliza-
do na fabricação de pneus), pode náo
resolver o problema de escassez e au-
mento de custos no setor. Os Industriais
prevêem que o preço do pneu terá seu
preço aumentado de duas a três vezes
neste 1.° semestre.

Já no mês de fevereiro a mistura de
hldrocarbonetos, que é o último produ-
to da escala de refinação do petróleo,
vai sofrer um aumento de duas vezes
e meia. Mas o preço não c o único pro-
blema. As empresas que negociam a ma-
térla-prlma sabem que até abril este au-
mento deverá ser de até cinco vezes e
passam a limitar seu fornecimento. As-
sim, em fevereiro, um carregamento de
matéria-prima que deveria ser de 20 mil
toneladas será de apenas 12 mil. E' uma
manobra de especulação internacional
que pretende só colocar a matéria-prl-
ma no seu preço mais alto num mercado
de grande procura.

Atendendo o mercado

O consumo de negro de fumo no
Brasil será em 1974 de 110 mil tonela-
das. Desse total, 81 mil toneladas se-
rão consumidas pelas indústrias de
pneus e as restantes 29 mil por outras
indústrias de borrachas e tintas. A
produção total da Companhia de Car-
.bonos e Coloidais (CCC, com fábrica
em Salvador, na Bahia, e com capital
majoritário nacional) será de 43 mil to-
neladas este ano e a produção da Co-
pebras (fábrica de Cubatão, em São Pau-
lo, com capital majoritário do grupo Cl-
ties Service) será de 52 mil toneladas. A
produção nacional será de 95 mil tone-
ladas, com um déficit de 15 mil tone-
ladas que corresponde a um negro de

fumo de especificações especiais e que
é tradicionalmente importado.

No entanto, se o fornecimento da
matéria-prima no mês de fevereiro che-
gar somente a 12 mil toneladas haverá
escassez de negro de fumo no mercado.
Como para cada duas toneladas de mate-
ria-prima obtém-se uma tonelada de ne-
gro de fumo, as 12 mil toneladas resul-
tarão numa produção de 6 mil toneladas
de negro de fumo, o que é Insuficiente,
pois o consumo mensal estimado das In-
dústrlas de pneus é de 6 mil 500 tonela-
das. O consumo global mensal estimado
é de 9,16 mil toneladas.

Uso no pneu
A utilização do negro de fumo na

borracha para pneu foi descoberta em
1912 na Inglaterra. O produto empresta
à borracha maior durabilidade e resis-
tência à abrasão. Essa descoberta colocou
o negro de fumo decididamente na Unha
de produção industrial, pois antes ape-
nas era utilizado em tintas, num pro-
cesso descoberto há milhares de anos pe-
los chineses.

Atualmente o negro de fumo é utill-
zado na composição da borracha para
pneu em até 80%. Seu processo de extra-
ção atingiu melhores Índices de rendi-
mento e qualidade usando o óleo e não
o gás como matéria-prima.

Até 1966 a matéria-prima foi fome-
cida pelas refinarias brasileiras. Mas des-
de então, ante a impossibilidade do for-
neclmento, a matéria-prima passou a ser
importada com melhores resultados para
o produto final, pois o fornecimento na-
cional possuia um BCMI (Bureau of Mi-
nes Correlatlon Index) igual a 60 enquan-
to o internacional possui um BCMI de 115
ou 125. O BCMI é o Índice de craquea-
mento térmico que é um fator Importan-
te na escolha do óleo.

Consumo obriga fábricas
a usar capacidade total

Entre os aspectos positivos apresen-
tados pelo setor industrial no último ano
e que podem concorrer para uma ten-
delicia áinamizadora em 1974, o Secre-
tário Geral do Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial do MIC, José Luís de
Almeida Belo, destaca o alcance da eco-
nomia de escala e a plena utilização da
capacidade de produção.

Os incentivo» concedidos, demons-
trando o esforço do Governo e o espi-
rito dinavüzador do empresário brasi-
leiro, fizer ain com que em 1973 chegas-
semos a estabelecer um excelente indi-
ce na economia de escala (produção e
custos racionalizados/.

Maior esforço

O a?io de 1973 representou, na ver-
dade, o maior esforço já realizado no
país, unindo Governo e empresariado,
em javor de desenvolvimento industrial.
Os investimentos aprovado pelo CDl so-
mata 20.8 bilhões de cruzeiros. Dos pro-
jetos apresentados, nada menos de 30%
já entraram em operação.

Do total dos investimentos aprova-
dos. aproximadamente 30% destinam-se
a matérias-primas, especialmente side-
rurgia, metais não-ferrosos e petroqui-
mica; 15% a bens de capital; 15% a bens
intermediários; 20% a bens de consumo
e 20% à indústria automotiva e de au-
topeças.

Investimentos fixos
Almeida Belo tem mais um desta-

que: o excepcional avanço no item dos
investimentos fixos registrados em 1973.
De um total, em 1972, da ordem de 12,8
bilhões de cruzeiros, alcançamos em
1973, a expressiva soma de 20,8 bilhões.

Bens de capital que apresentaram
investimentos fixos em 1972 no valor de
S2S,6 milhões, em 1973 ultrapassaram de
t bilhão. Bens Intermediários passaram
de 1,05 bilhão para 2,8 bilhões, enquan-
to o setor automotivo passou de 1,7 bi-
Ihão para 6,3 bilhões. Os bens de con-
sumo atingiram 4,4 bilhões em 1973, con-
tra 1.9 bilhão em 1972.

A indústria automotiva foi usada
pura criar condições para que a indús-
tria de bens de capital crescesse. Ao
expandir a indústria automotiva esta-
mos expandindo a venda de máquinas
e ferramentas.

Os incentivos para o setor de má-
quinas e ferramentas estão relacionados
principalmente co?» a isenção de impôs-
tos de importação e exportação, desde
que as indústrias apresentem planos
com determinado grau de nacionaliza-
ção. Este grau de nacionalização, que
varia de acordo com a tecnologia em-
pregada — elementar, intermediária ou
avançada — deve ser em média de 70%
de material nacional e 30% de importa-
dos livres de impostos.

Capacidade instalada
Sobre o fato dc ter a capacidade

produtiva nacional atingido sua plena
utilização, Almeida Belo explica, o com-
portamento do setor: a primeira etapa
foi justamente a plena utilização da
capacidade; de um turno se passou a
dois, dc dois a ãois e meio, não acredi-
tando que se chegue a três turnos inin-
terruptos, a não ser em engenharia de
processo. Mas o falo é que a plena uti-
lização já eslá atingida e agora hovps
investimentos têm que ser feitos. Coh-
tudo, há um fator favorável que é a

João Muniz de Souza
realidade da horizontalização da produ-
ção.

E' comum o interesse de industriais
que estão deixando de fazer peças e
contratando com terceiros para se de-
dicarem ao cerne do seu produto. No mo-
mento em que isto é feito, automática-
mente mais industriais são chamaáos
com um nivel de investimentos per ca-
pita menor. E' isto que está aconteceu-
do. E' ai que o sistema se mostra auto-
sustentado.

Este aspecto não é válido nus ma-
térias-primas, mas nos outros setores
industriais é exatamente o que está acon-
tecendo. A indústria têxtil, por exemplo,
que até então tinha uma certa preo-
cupação na produção de algodão até ca-
misa, em inuitos setores especializados
ela está começando a se desdobrar para-
justamente atingir melhores rendimen-
tos em cada uma ãe suas divisões.

Tratamento específico

Nos investimentos industriais devem
ser destacados quatro setores que pos-
suem tratamento especifico. O primeiro
deles é o da indústria siderúrgica, que
tem um órgão que trata das diretrizes
daqueles investimentos. E' o Consider.
O CDI executa a politica traçada pelo
Consider. Justifica-se plenamente esse
tratamento, uma vez que talvez cerca
de 60% do aço liquido pindido no Brasil
sejam em empresas lipadas ao Governo.

O segundo setor de tratamento es-
pecial e que depende de um grupo criado
pelo Presidente da República em 1970 é
o petroquímico. Para ele existe uma po-
lítica especifica e o CDl é apenas o exc-
cutor dessa politica. Existe uma obriga-
toriedade de desenvolvimento dos pólos
petroqtãmicos, que fazem com que os
mercados sejam divididos entre diversas
empresas, para se evitarem investimen-
tos ociosos, uma vez que os capitais re.-
queridos pelo setor e a tecnologia desen-
volvida representam um aspecto muito
grave e ãe significativo valor e para o
qual é necessária uma atenção especial
do Governo.

O terceiro setor é a construção na-
vai. Existe navio quando há recursos do
Fundo de Marinha Mercante. Logo, a
expansão naval do Brasil depende desses
recursos. Dai, a política de expansão em
construção naval traçada pelo CDl jun-
tamente com a Sunamam.

Finalmente, a quarta restrição, que
é a nova razão da separação da indústria
automotiva, uma vez que as empresas
terminais são responsáveis pela movi-
mentação de 1 600 ou mais indústrias áe
autopeças e algumas importantes ma-
térias-primas, razão pela qual até havia
uma legislação especifica sobre a indús-
trla automotiva, mas que agora, com a
abertura dos mercados de exportação,
tornou-se mais flexível para permitir
uma expansão dessa indústria.

Ação do CDi
Denl.ro da filosofia de ação do CDI,

o empresário está capacitado para es-
colher a linha de prodxição e as suas má-
quinas; para calcular o custo do produto
e saber se este tem a necessária, compe-
atividade para enfrentar o mercado, em
lermos de qualidade e de preço.

Assim, o empresário è. alem de dono
do seu projeto, o responsável pelo seu
desem'i- nho. O CDl examina apenas o
mérito dc cada projeto, não a opção tec-
luüóglcu preferida.
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Menina morre ao cair de um
ônibus em Botafogo e carro
mata outro em C. Grande

O transito no Rio durante o fim de semana foi
calmo e ontem, apesar do intenso movimento nas'
ruas de acesso às praias da Zona Sul e Barra, regis-
traram-se apenas três colisões. Houve também qua-
tro atropelamentos, um em Campo Grande, com um
morto, e outra morte foi provocada por queda de
ônibus. ,_. .

Uma das vítimas foi a menor Helena Diniz^ de
12 anos, que retornava da praia da Urca num ôni-
bus da linha Urca—Leblon. Ela caiu da porta dian-
teira e bateu com a cabeça num paralelepípedo, na
Rua da Passagem, em Botafogo, saindo gravemente
ferida e vindo a morrer no Hospital Miguel Couto.
Nos outros acidentes, 28 pessoas ficaram feridas.

Atropelamentos
O geólogo Garth Venter,

turista sul-africano que
chegou ontem ao Rio no
navio Reina Del Mar, íoi
atropelado à tarde no Lar-
go do Boticário pelo carro
chapa FA-5369, sofrendo
fratura da clavícula direita.
O motorista atropelador,
Otávio de Oliveira Sí.rmen-
to, levou-o ao Hospital Mi-
guel Couto.

O auto placa FM-1444
(RJ) atropelou na Av. Au-
tomovel Clube,'na Pavuna,
o menor Ademir José Ribei-
ro, de 13 anos, que foi in-
ternado no Hospital Getú-

lio Vargas. O motorista eva-
diu-se. Na Estrada da Bar-
ra, em Marambaia, foi atro-
pelado por um carro de
chapa não identificada Cel-
so de Barros Peixoto, que
teve fraturadas as duas
pernas.

Também por um carro
não identificado, foi atro-
pelado na Rua João Melo,
em Campo Grande, o me-
nino Gilson, de seis anos,
surdo-mudo, que morreu
no Hospital Rocha Faria
em conseqüência dos gra-
ves ferimentos.
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Barreira não é removida
e Rio—São Paulo continua
com trecho congestionado

São Paulo (Sucursal) — O DNER não terminou
a remoção da barreira de terra caída sobre a Rodo-
via Presidente Dutra, pista São Paulo—Rio, à altu-
ra de Taubaté. Mantendo-se, como na véspera, pas-
sagem para um só veículo de cada vez, repetiu-se o
congestionamento do dia anterior na região próxi-
ma ao local do deslisamento.

O tráfego também esteve muito difícil, ontem,
na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116, trecho São
Paulo—Curitiba), principalmente no começo, até
Itapecerica da Serra. Nas estradas estaduais o trá-
fego é precário nos seguintes trechos: São José dos
Campos—Caraguatatuba; Taubaté—São Luís do Pa-
raitinga, São Luís do Paraitinga—Ubatuba; Assis—
Marilia; Penápolis—Avanhandava; São Carlos—Ri-
beirão Preto; Ribeirão Preto—Araraquara; e Presi-
dente Prudente—São José do Rio Preto.

Colisões
Três veículos colidiram

ontem à tarde na Av. Edson
Passos, altura da curva do
Bandolim, interditanto par-
cialmente a pista e provo-
cando um grande engarra-
íamento. O Volkswagen ....
CE-7802, dirigido por Al-

cides Moreira, abalroou o
táxi TB-3455, de Firmino
Henrique da Silva, que pov
sua vez chocou-se contra o
ônibus da linha 233 dirigi-
do por Francisco Luis Gon-
çalves. Três ocupantes do
Volkswagen saíram ligeira-
mente feridos. O tráfego só
voltou ao normal quando a
perícia chegou e liberou os
carros para remoção.

Na esquina das Ruas Gia-
ziú com Francisca Vidal, o
Volkswagen FH-4719, diri-
gido por Dilcar Reibier do
Abreu, colidiu com o carro
placa GE-4395, dirigido por
Tupinambá Luciano Macha-
do e qua levava também seu
irmão, Caiaporã dos Santos
Machado. Os três saíram
feridos e foram medicados
no Hospital Salgado Filho.

Em Ipanema, o TL chapa
AF-5415, de Plínio Rodri-
gues, bateu no táxi TB-4949
dirigido por José Rosa de
Oliveira, que subiu na cal-
cada da esquina das.Ruas
Visconde de Pirajá e Ani-

bal Mendonça, destruindo
parte da vitrina de uma lo-
ja. O carro particular tam-
bém perdeu a direção e ba-
teu num poste, mas seu mo-
torista e aconu>anhante saí-
ram ilesos. O motorista do
táxi foi internado no Mi-
guel Couto com contusões
graves.

Sete pessoas sairam fe-
ridas da colisão entre os
Volkswagen DA-3147, diri-
gido por Abílio da Fonseca,
e o de chapa CH-1079, de
Ivã Fernandes Figueiredo,
na altura do número 3 329
da Avenida Automóvel Clu-
be. No Hospital Getúlio
Vargas, medicaram-se Ivã,
Jorge Luís de Andrade e
Edgar Valente Oliveira (que
viajavam no mesmo carro),
além de Ivete e Odete Sa-
les Fonseca, filhas de Abi-
lio. Este e sua mulher Isa-
bel Pina Fonseca foram me-
dicados no Salgado Filho.

Um Volkswagen de chapa
não identificada, que apa-
receu na contramão no cru-
zamento das Ruas Cândido
Benício e Mato Alto, em Ja-
carepaguá, colheu a moto-
cicleta PB-877, pilotada por
Adérito Nocete Magalhães.
A vítima está internada em
estado grave no Hospital
Getúlio Vargas.

Pardieiro incendiado ameaçou casas vizinhas

Incêndio em loja de móveis
destrói pardieiro no Matoso
ehá uma moça desaparecida

O pardieiro onde funcionava a loja de móveis
Luís XV, na Rua do Matoso, 154, foi totalmente des-
truído ontem à tarde por um incêndio que chegou a
ameaçar um prédio de apartamentos é duas casas
vizinhas.

Numa das dependências da loja morava uma
moca chamada Daílde, que não foi localizada, mas
os bombeiros, na primeira revista, não encontraram
nenhum corpo. Daílde, segundo sua amiga Raimun-
da de Moura, que também reside ali em companhia
da mãe, Dona Maria de Moura, e de uma irmã de
cinco anos, Márcia, fora dormir momentos antes do
incêndio, e desde então ninguém mais a viu.

Sem cuidado

Trânsito nos Estados
mala 33 e fere 155

O fim de semana nos Es-
tados deixou o saldo de 33
mortos e 155 feridos no to-
tal de 101 acidentes de tran-
sito registradas nas Capitais
e estradas do interior. O ex-
cesso de velocidade, a im-
prudência de um modo ge-
ral e a pista molhada em
alguns casos, como em S^o
Paulo onde choveu muito,
íoram as causas da maioria
dos acidentes. Os atropela-
mentos deixaram o saldo de
dois mortos e nove feridos.

Em São Paulo três com-
ponentes do conjunto Impe.
riais do Ritmo morreram e

- um outro ficou ferido no
Quilômetro 201 da Via Du-
tra, próximo a cidade de
Cruzeiro, o Volkswagen em
que viajavam chocou-se com
uma jamanta DE-1577, de
Canoas, Rio Grande do Sul.

IMPRUDÊNCIAS

No Quilômetro 61 da Ro-
do via Piacaguera—Guarujá,
a imprudência do motorista
Brás Gonzaga que dirigia na
contramão o caminhão bas-
culante WS-0824 provocou
uma colisão com a Kombi
CV-0512 matando dois e fe-
rindo sete dos seus ocupan-
tes.

Na Bahia — Núcleo Indus-
trlal de Camaçari — a coli-
são de uma Kombi AF-3785
com um caminhão de cerve-
ja, ocasionou a morte de

três de seus ocupantes e fe-
rimentos em outros três.

Em Brasilia, o motorista
Severino Martins da Silva,
do jornal Correio Brazilien-
se, teve morte instantânea
quando seu carro foi colhido
por um Opala em alta velo-
cidade.

No Quilômetro 44 da Via
Anchieta um ônibus de tu-
rismo se desgovernou e só
não caiu num despenhadei-
ro de 70 metros porque uma
de suas rodas traseiras íi-
cou presa nas defensas da
estrada, o que não impediu
o pânico entre seus 36 pas-
sageiros.

A carreta que transporta-
va uma prensa de quase
quatro toneladas, e que tam-
bém ficou presa nas defen-
sas, da Via Anchieta, há
nove dias, acabou caindo
ontem no despenhadeiro.

No Estado do Rio mor-
reu em acidente na estrada
Angra dos Reis—Jacuacan-
ga, o funcionário da Verol-
me, Milton Marques, 20 anos.
Os 11 feridos registrados em
outros acidentes resultaram
de colisões em diversas lo-
calidades.

No Rio Grande do Sul,
Jaci Pedro dos Santos, 63
anos, foi a única vitima fa-
tal dos 18 acidentes de tran-
sito que ocorreram no fim
de semana. Dos 22 feridos,
nesses acidentes, 10 foram
hospitalizados.

O gerente da loja, Sr. Éd-
son Rodrigues, não soube
informar o montante dos
prejuízos. Enquanto assis-
tia ao trabalho dos bombei-
ros do quartel da Praça da
Bandeira, lamentava-se, di-
zendo que o fogo destruíra
a maior parte de suas rou-
pas e objetos de uso pes-
soai, que costumava guar-
dar no local de trabalho,
onde quase sempre passava
as noites, "para não ter de
voltar para casa."

Edson, que estava na Rua
do Matoso quando começou
o incêndio, contou que as
chamas imediatamente to-
maram conta de tudo e que,
por isso, os bombeiros não
puderam salvar nada. O fo-
go ameaçou seriamente o
prédio de apartamentos n.°
156 da Rua do Matoso, co-
lado à loja, e as casas 75

e 79 da Rua Santa Amélia,
cujos fundos dão para o
lado do pardieiro.

Móveis e outros objetos
do prédio de apartamentos
e das duas casas foram co-
locados na rua, pois seus
moradores temiam que os
bombeiros não conseguis-
sem evitar que as chamas
atingissem suas residências,
o que terminou por não
acontecer.

Vizinhos da loja, que per-
tence ao Sr. Milton Gomes
Barbosa, afirmaram que o
material utilizado para es-
tofamento e laqueamento
de móveis na oficina de car-
pintaria da casa comercial
era guardado sem o menor
cuidado, com as garrafas
de álcool para verniz se
misturando aos fardos de
algodão e aos rolos de piás-
tico.

Inquérito sobre seqüestro
de Carlinhos recomeça com
depoimento dos três presos

' Niterói (Sucursal) — A Delegacia de Homicí-
dios dò Estado do Rio vai reiniciar hoje o inquérito
que apura o sequestro do menino Carlos Ramires,
com os depoimentos de Adilson Cândido da Silva,
sua amante Vera Lúcia Cardoso e um elemento co-
nhecido por Mister Jones, os únicos implicados que
estão presos.

O delegado Gilberto Emanuel não revelou os
resultados do interrogatório a que já submeteu os
três envolvidos, dando a entender a seus auxiliares
que preliminarmente precisava conhecer os acusa-
dos para uma melhor análise de suas contradições.
O inquérito, iniciado em Caxias, foi avocado para
Niterói por ordem da Secretaria de Segurança.

Sem definição

No Ceará
Nas estradas cearenses

ocorreram duas colisões nas
quais morreram quatro pes-
soas e outras quatro fica-
ram feridas. Na altura do
quilômetro 7 da BR-116, o
Volkswagen dirigido pelo
padre Manfredo Araújo OH-
veira foi colhido por um ca-
minhão do Rio Grande do
Norte, morrendo na hora a
freira Jaci Cavalcanti Lima.
O padre e outra freira, Ma-

ria Sampaio da Silva, estão
internados em estado muito
grave.

Ao fazer uma curva em
alta velocidade na estrada
que liga o município de Co-
reaú ao Distrito de Campa-
nário, uma camioneta ca-
potou matando o comerei-
ante Luís Pereira, o comer-
ciário Edmilson Fernandes
de Araújo e o mecânico Am-
brósio de Freitas.

Apesar de contar com
três depoimentos de Adil-
son e três de Vera, o inqué-
rito até agora não apre-
sentou nenhuma definição
quanto ao esclarecimento
do caso, perdendo-se num
emaranhado de contradi-
ções, a ponlj de a Secreta-
ria de Segurança anunciar
a distribuição de outra no-
ta oficial para esclarecer a
que foi divulgada dia 15,
acusando o pai de Carli-
nhos de conivência no se-
questro.

Paraná
Curitiba (Corresponden-

te) — O porto fluvial de
Guaira está còm suas ati-
vidades totalmente parali-
sadas devido à subida das
águas do rio Paraná, que
estão l,80m acima do nível
normal, segundo informa-
ção do Prefeito do Munici-
pio, Sr. Kurt Walter Has-
per. As chuvas na região da
divisa São Paulo-^Mato
Grosso também contribuem
muito para a subida do Pa-
raná.

As conseqüências das
chuvas na região de Guai-
ra forani piores para as fa-
milias residentes nas ilhas
fluviais do município e pa-
ra as lavouras de arroz. A
sede do município não está
ameaçada, pois fica numa

Embora afãs ados oficial-
mente do inquérito, os po-
liciais de Caxias asseguram
que a inocência do Sr. João
Melo da Costa no caso so-
mente poderá ser compro-
vada depois da prisão de
Sérgio Rocha Marcos, o
chefe do bando.

Para eles, a participação
da quadrilha no caso é
ponto pacífico, restando le-
variar se Carlinhos está
vivo e se seu pai realmente
era sabedor dos planos do
seqüestro, como Adílso" re-
vela ter ouvido Sérgio.

Estaca zero

Em Minas
Seis pessoas morreram

em cinco acidentes de
transito nas estradas e ca-
pitai mineira e outra ficou
gravemente ferida. Uma
carioca, Dona Alice Bica-
lho Gomes, morreu ontem
quando o Volkswagen em
que viajava, placa EC-
8656, foi abalroado pelo

ônibus placa CZ-1874, de
Cachoeiro de Itapemirim,
quando trafegava pela
Rio-Bahia. O marido de
Dona Alice, Sr. Alécio Mo-
reira Gomes, está interna-
do cm estado de coma em
Leopoldina.

Sucursais • eorrojpondonto*

O delegado de Homicídios,
Gilberto Emanuel, afirma
que não vai desprezar, a aju-
da que continua recebendo
da delegacia de Caxias, que
inclusive prendeu um outro
implicado conhecido por
Mister Jones, mas adiantou
que seu trabalho 'partirá da
estaca zero", levando ejíí
conta as peças remeti/as
pelo delegado Moacir Bcllot
"apenas como bons subsi-
dios."

elevação, e seus habitantes
acolheram as 32 famílias
de flagelados contribuindo
com viveres e agasalhos pa-
ra os casais e seus filhos.
As plantações de arroz fi-
caram totalmente imersas
na água e ainda não se fez
um levantamento sobre o
total dos prejuizos.

Funcionários do serviço
de rádio do DER informa-
ram ontem , que a chuva
continuava por quase todo
o Estado, à exceção de al-
gumas regiões do Oeste. Em
Umuarama as empresas de
ônibus intermunicipais ti-
veram um prejuízo grande
com a paralisação de seus
veículos, que já deixaram
de transportar 50 mil pes-
soas.

Ceará
Fortaleza (Correspon-

dente) — O Município lito-
raneo de Granja teve on-
tem a chuva mais violenta
entre as violentas que es-
tão caindo por todo o Cea-
rá e registrou uma preci-
pitacão de 112 milímetros,
o que entretanto não che-
gou a perturbar a vida
normal do lugar.

Os rios começam a su-
bir em quase todos os pon-
tos do Estado e disso sim,
se continuar, teme-se con-
seqüências desagradáveis.
Na rodovia BR-222, onde o
aterro em construção à al-

tura de Irauçuba já havia
cedido, as águas carrega-
ram também a armação de
madeira que serviria para
a concretagem da nova
ponte em construção sobre
o rio Curu, na saída da ci-
dade de São Luís do Curu.

O tempo continua fecha-
do em Fortaleza e as pre-
visões indicam para hoje
chuva de manhã e de tar-
de, o que virá apenas man-
ter uma rotina de vários
dias, quando as horas de
sol têm sido intervalos en-
tre chuvas, embora infali-
veis também.

A seca
Recife, Maceió e Aracaju

(Sucursal e Corresponden-
tes) — A Codecipe (Comissão
de Defesa Civil de Pernam-
buco) reúne-se amanhã em
caráter extraordinário para
solicitar maior colaboração
dos órgãos federais, esta-
duais e municipais no sen-
tido de providenciar-se um
atendimento mais rápido às
regiões atingidas.

O presidente da Codecipe,
engenheiro Rinaldo Rocha,
disse que a entidade tenta,
assim, melhor coordenação
entre todos os órgãos rela-
cionados com as secas, cujos
problemas serão equaciona-
dos em um esquema para
que as soluções surjam mais
depressa e sejam mais efi-
cientes.

Segredo
A ausência de divulgação

é o mais novo problema re-
lacionado com as secas, as-
sunto hoje abordado com
cautela e reserva pelos go-
vemos estaduais e pelo Go-
verno federal. Algumas ve-
zes ele não tem sequer sido
abordado com cautela, mas
as secas pura e simplesmen-
te têm sido negadas, mesmo
quando existem.

E' a situação oposta em
relação à conhecida indús-
tria da seca, explorada ao
infinito pelos governos nor-
destinos durante tantos
anos. E é fácil entender a
mudança. Antes era alar-
deá-la, para conseguir mais
e mais verbas, hoje é escon-
dê-la, para que não fujam
os investidores. Distantes da
verdade, ambas são preju-
diciais.

Alagoas
O Governador de Alagoas,

Sr. Afranio Lajes, disse so-
bre as secas: "Não difuti-
dimos nem negamos a se-
ca. Apenas tomamos as pro-
vidências que o caso requer,
buscando soluções viáveis
para o caso particular de
Alagoas. O equacionamento
do problema requer tempo
e recursos, além da inte-
gração de esforços junto ao
Governo federal, que não
nos tem faltado."

Para o Governador de

e Sergipe
Sergipe, Sr. Paulo Barreto
de Meneses, a indústria da
seca acabou desde 1964. Diz
ele que atualmente "a in-
dústria é .a da verdade e
não de artifícios desones-
tos, pois as verbas são cri-
teriosamente destinadas aos
Estados pelo Governo fe-
deral." No ano passado ele
tentou junto aos correspon-
dentes nacionais evitar a
divulgação do assunto, pois
lutava para trazer investi-
mentos para Sergipe.

Anunciou também que já
designou uma equipe de
bons policiais para realizar
as diligências, assim que to-
mar oficialmente os depoi-
mentos dos implicados. So-
bre a prisão de Sérgio, o de-
legado de Homicídios negou-
se a comentar, lembrando
que "a preclptação das in-
formações dadas à Impren-
sa nrejudicou o trabalho da
polícia de Caxias que, jus-
tiça seja feita, chegou a rea-
llzar um bom trabalho."

Desabamento de sobrados
causa três mortes e deixa
seis feridos em S. Vicente

São Paulo (Sucursal )— Três pessoas morre-
ram e seis ficaram feridas quando quatro casas de-
sabaram na Rua Benjamim Constant, em São Vi-
rente, às 6 horas da manhã de ontem. O desabamen-.
to durou apenas alguns segundos e não deu tempo
para que os moradores saíssem à rua.

Alguns vizinhos disseram que a causa do desa-
bamento foi a trepidação provocada pelos trens da
Fepasa, que passam próximo ao local. Durante oito
horas o Corpo de Bombeiros, e um grupo de funcio-
nários da Prefeitura de São Vicente trabalharam na
remoção dos escombros e recuperação dos corpos.
RESGATE lha da vitima, Norberto

Fiúza e Indiara.
Até o final da tarde de

ontem não havia sido iden-
tifleada uma mulher de
cerca de 40 anos que pas-
sava pelo local e foi atin-
gida por uma laje, morren-
do abraçada a uma sacola
de pão.

— Parecia que o mundo
estava desabando e eu só
conseguia respirar e ouvir
uma gritaria infernal —
disse Maria Helena Cavai-
canti, 25 anos. t".epois re-
cuperada. Ela ficou sotev-
rada com os irmãos duran-
te uma hora emal podia
respirai; quando os bom-
beilòs conseguiram livrá-la

O barulho provocado
pela queda das casas cha-
mou a atenção dos vlzl-
nhos, que imediatamente
telefonaram para o Serviço
de Salvamento dos bombei-
ros. Depois de um.-, hora de
trabalha os soldados res-
gataram com vida os ir-
mãos Maria Helena, Luis e
Vicente Cavalcanti e a viú-
va Ana Nascimento de Je-
sus, que vivia so em uma
das casas.

Duas horas depois, us
bombeiros encontraram o
corpo de Linda Fiúza —
que morreu dormindo — e
salvaram o marido e a fi-

Polícia procura mulher
que pode esclarecer a
fuga de 23 do presídio

Uma mulher de nome Jane, que ultimamente
visitava o assaltante Lúcio Flávio Vilar Lirio, vem
sendo procurada pela policia e considerada peça im-
portante para esclarecer a fuga de 23 detentos da
Penitenciária Milton Dias Moreira, na tarde de sá-
bado, durante o horário de visita aos presos .

A polícia apreendeu no parlatórlo A da peni-
tenclárla 33 bombas cabeça-de-negro, acreditando-
se que outras tenham sido utilizadas para criar o
tumulto e confundir os policiais na hora da fuga.
Até ontem à tarde, seis dos fugitivos haviam sido
recapturados e os demais continuavam a ser caça-
dos pela Delegacia de Roubos e Furtos.

Bombas em série

Mudando sempre de esquema em suas fugas,
Lúcio Flávio conseguiu receber na penitenciária as
bombas cabeça-de-negro e algumas armas, mas se-
gundo se informou a munição era bem reduzida. As
bombas estavam guardadas num saco plástico, den-
tro de uma caixa escondida em três bolsas de com-
pras (uma dentro da outra).

Segundo guardas do Sistema Penitenciário, elas
foram colocadas em vários pontos, dispostas em
séries de seis, interligadas por um pavio, dando a
impressão — quando explodissem — que atrás do
primeiro grupo de fugitivos vinha outro, também
armado. Com isso os detentos conseguiram coníun-
dir os guardas encarregados da segurança.

O saguão que dá para a Rua Frei Caneca é vi-
giado por apenas quatro guardas; na guarita ex-
terna, fica um soldado da PM armado de metralha-
dora. Na hora da fuga, os guardas se esconderam
na cabina onde fica o teieíone, conseguindo manter
os fugitivos do lado interno do portão principal.

Sem outra alternativa, o bando conseguiu sair
pelo portão por onde entram as visitas, chegando na
Rua Frei Caneca. Antes, os presos tomaram a me-
tralhadora do PM Nelson de Sousa Santos, elevan-
do para quatro o número dessas armas em seu po-
der: as outras três foram roubadas na casa de
armas.

A preocupação dos policiais não se prendia ape-
nas ao grupo de fugitivos da frente; estavam tam-
bém atentos aos locais de onde vinha o barulho de
tiros (as bombas estourando), esperando que dali
surgissem outros detentos. Isso deu grande vantagem
a Lúcio, que sem muita dificuldade conseguiu mais
uma vez a lberdade.

Horroroso e CO.

Francisco Rosa da Silva, o Horroroso, e Fernan-
do Gomes de Carvalho, o Fernando C. 0„ não fugi-
ram como foi divulgado: eles estão presos na Peni-
tenciária Professor Lemos Brito, ao lado da Mil-
ton Dias Moreira. A segurança foi reforçada em
todos os presídios, principalmente na Lemos Bri-
to, porque Lúcio Flávio pode tentar pagar uma ve-
lha divida a C. O., que em 1971 o libertou de um
carro da policia.

O diretor da Divisão Jurídica da Susipe, dele-
gado Borges Fontes, está presidindo o inquérito ad-
ministrativo sobre a fuga. O inquérito criminal foi
distribuído pelo Secretário de Segurança, General
Antônio Faustino da Costa, à Delegacia de Roubos e
Furtos, que está de posse de todo o material apre- .
endldo. Seu titular, o delegado Darci Araújo, não
revelou os lugares onde se concentram as investi-
gações.

Os fugitivos

Com exceção de Guilherme Diprânge Filho, la-
drão comum, e José de Melo Barreto, estelionatário,
os demais fugitivos são assaltantes a mão armada e
três deles respondem também por crime de morte.
A relação dos que ainda estão em liberdade é a
seguinte:

Carlos Mateus (assaltante-homicida): Jairo Al-
ves Argolo; Leonardo Nazaldo Dias; Priscilo Perei-
ra da Rosa Filho (um dos autores do sequestro do
menino Serginho, filho do corretor Sérgio de Cas-
tro); Mário Ferreira de Araújo; Antônio Carlos de
Figueiredo; Elias da Silva Freire (também homici-
daf Lúcio Flávio Vilar Lírio (também homicida);
Jair Ramos; Gérson Moreira Rosa (homicida); João

Firmino Neto; Guanair Monteiro da Silva; Osvaldo
dos Santos e Adélio Dionisio.

Os que foram recapturados são Alberto da Sil-

va Barroso, Johny Bragança Milagres, Clodoaldo
Rodrigues Machado, Rubens da Silva Campos, João

da Canceição Castro e Antônio Ladeira Pombo. O

que foi morto na hora da fuga é Thenard Capur-
ro Manso.

Investigações

Com exceção de algumas turmas da Delegacia
de Roubos e Furtos, que trabalhavam na recaptura
dos fugitivos, o movimento ontem era normal nas

outras dependências policiais, que na sua maioria
ignoravam ou não tinham recebido a lista com os

nomes dos detentos. Apesar de já possuir um sis-

tema de comunicação entre as viaturas e as dele-

gacias. a polícia não tem ainda aparelhos de radio-
foto e nem uma central de informações para for-

necer detalhes sobre os bandidos, em caso de fuga.

O delegado Darci Araújo disse que pouco adi-
anta uma ação conjunta de toda a policia, nesses

casos, porque os fugitivos sempre "permanecem en-

cubados por alguns dias, para fazer novos contatos

e sondar o trabalho que os policiais vêm desenvol-
vendo " Para hoje, o policial já mandou aprontar
algumas centenas de fotografias e o dossier de ca-

da um dos fugitivos, para distribuí-los nas delega-
cias.'

O delegado esclareceu ainda que as investiga-
cões estão mais centralizadas na prisão de Lúcio
Flávio o mais astuto dos detentos que conseguiram
fugir Na Penitenciária Milton Dias Moreira comen-

tava-se que em recente teste psicológico foi Lúcio

Flávio Vilar Lirio quem demonstrou possuir o maior

coeficiente intelectual (Q.I.).

Divisas

As saídas do Rio e as divisas entre Guanabara
e Estado do Rio permaneceram livres durante o dia

de ontem, com as Policias Rodoviária Federal e Ci-
vil ignorando as possibilidades de fuga pela fron-
teira dos 23 detentos que se evadiram da Penlten-
ciaria Dias Moreira.

No Posto da Delegacia de Transito, do Km 1 da
Rodovia Washington Luis, os guardas da Policia Ci-
vil limitavam-se a parar uns poucos carros para
fiscalizar exigências de segurança dos veículos. Mes-
mo com o grande movimento na Presidente Dutra,
também não havia barreira no Posto Policial do
Km 3 da Rio São—Paulo, o mesmo acontecendo na
divisa dos dois Estados, entre Anchleta e Nilópolls.
lis.
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PELE
0 SONHO

IMPOSSÍVEL
Sei que tem muita gente

sinceramente interessada na
minha volta à Seleção, mas uma
parte está agindo assim por de-
magogia, -pensando exclusiva-
mente em autopromoção. A mi-
nha resposta continua a mesma:
não. Afinal de contas, passei vá-
rias noites sem dormir pensan-
do nesta decisão. E não voltaria
atrás agora.-

Suado, sem camisa (Jato que
é rotina na sua carreira sempre
que sai de campo) e não de-
monstrando cansaço, apesar de
todo o esforço feito na partida,
Pele entra no túnel que dá aces-
so ao vestiário respondendo so-
bre sua volta à Seleção.

Este é um assunto supe-
rado. Todos devem se unir em
torno da Seleção pensando nos
jogadores que vão jogar, não em
mim. Hoje sou apenas um tor-
cedor confiante neste time —
diz ele.

Ele chega na porta do ves-
tiário, e a encontra fechada.
Está só entre torcedores, jorna-
listas e amigos. Sorrindo, aten-
dendo com humildade e simpli-
cidade, dá autógrafos. Bate na
porta.

Sabu. ô Sabu, abre ai —
grita.

O funcionário do Santos
custa a abrir a porta. Ele não
se irrita nem reclama. Molhado
e cercado, continua insistindo
apenas:

Sabu. abre ai, não quero
perder o avião — diz novamente.

E comenta com um amigo
ao lado:

E' sempre assim há mais
de 18 anos. Eles sempre se es-
quecem de mim.

A porta é aberta e ele é pu-
xado para dentro. Mas antes en-
contra tempo para responder a
uma pergunta e dizer que"aguarda um pouco, que depois
do banho a gente conversa".

Quando o vestiário é aberto
todos os jogadores estão se arru-
mando. Apenas Pele continua no
banho. E, naturalmente, cercado.

Coloca a ducha forte no tor-
nozelo, acaricia o local como a se
refazer de uma entrada dura. E
vai respondendo às perguntas.

O Botafogo jogou bem,
procurou o gol. Perdeu, mas is-
to não lhe tira os méritos. E' fu-
tebol jogado assim que leva pú-
blico ao estádio.

Um amigo comenta sobre a
sua permanência na barreira.
Em todas as oportunidades que
o Santos teve de usar a barreira,
Pele foi o primeiro a se colocar.

Eu cobro faltas e sei dar
bolada nos outros. Portanto, sou
o primeiro a levar também. E
olha uma coisa — explica, fazen-
do gestos — muito importante:
fico sempre na extrema da bar-
reira, onde a bola normalmente
é chutada. Por duas vezes ela
bateu em mim, vocês viram?

E aquela na cabeça. Foi
forte, não é? pergunta um amigo.

Foi, mas na verdade,- aqui
para nós, eu enfeitei. Me joguei
no clião para esfriar um pouco
o Botafogo — responde.

Ele vai atê onde está sua
roupa. Se senta, baixa a cabeça
para vestir uma meia e, quando
olha para o alio, já está com,-
pletamente cercado, mal poden-
do respirar.

Olha, gente, eu assino tu-
do. Espera só eu trocar de roupa
e respirar. Não tem problema,

Sérgio Oliveira

não fica ninguém sem ser aten-
dido.

E' um autógrafo para o
meu filho — diz Pascoal, um
torcedor que está com uma ban-
deirinha do Santos.

Pele sorri, pega a bandeiri-
nha e assina. E agradece.

Muito obrigado. Dá um
abraço no garoto por mim. Se
ele joga bem, manda lá para
o Santos — diz.

Em seguida aparece o mé-
ãico do Botafogo e da Seleção,
Lidio Toledo.

Como é moreno, e a fisio-
terapia?

Como está, meu doutor?
Olha, vou lhe telefonar logo.
Não tenho tido tempo. Nós va-
mos jogar em Fortaleza, Porto
Alegre e São Paulo. Estou com
a agenda esgotada — responde.

Cláudio Coutinho, supervisor
do Botafogo e preparador da
Seleção chega para abraçá-lo.

Como está professor Pe-
lê? Agora você é meu colega,
não?

Pele cumprimenta Coutinho
6 responde com uma pergunta:

Co?»o é, professor, tem
vaga para mim lá no Botafogo?
Afinal de contas preciso faturar
um bicho, pois não estou ga-
nhando nada agora. Já viu, né,
o Edinho e a Kelly Cristina pre-
cisam de dinheiro. E como são
exigentes!

Em seguida, mais uma per-
gunta se volta à Seleção.

Para você, uma resposta
que ainda não dei a ninguém:
Não! Olha, fiquei várias noites
sem dormir pensando nisso. Foi
duro, eu sofri. Tomei a decisão,
ela é irreversível. Pensem nos
rapazes que vão jogar, confiem
neles. O time é bom e, se con-
tar com o apoio de todos, vai
ganhar, embora a nossa chave
seja muito difícil.

Os jogadores do Santos já
deixaram o vestiário. Um a um
vão entrando no ônibus. Mas um
grande número de torcedores
continua firme postado no por-
tão que dá acesso ao pátio. To-
dos esperam Pele e, sempre que
um jogador sai, a pergunta:

— O Pele vem ai?
E aparece Pele. O mesmo

sorriso, a mesma elegância e
humildade. Passa a mão na ca-
beca ãe algumas crianças, car-
rega uma 'no colo, beija e dá
autógrafos. Vendo que ele está
quase sufocado, amassado, um
funcionário do Santos pede aju-
da policial. Pele é cercado e sai
protegido. Com a mão direita
erguida, faz um sinal com os
dedos. O V da vitória. E sai, hu-
mílde, como se fosse um perso-
nagem comum. Antes de embar-
car no carro, um torcedor bate
no seu ombro e diz:

Você foi demais. Agora
vou custar a voltar ao Maraca-
nã. Só quando você jogar aqui
de novo.

Daqui a alguns dias a
gente se encontra. E obrigado.
O Botafogo deu chance, nós
aproveitamos. Futebol é assim.

—' Só em pensar que pode
ter sido a última vez que o vi
jogar, sinto vontade de chorar
— fala' Careca, um menino.

Pele já saiu. No rosto de
cada torcedor, a alegria por
tudo que ele proporcionou de
bom e a esperança de que não
tenha sido. a última vez.
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ADEMIR
DA GUIA

0 SONHO

QUE PERSISTE
Porto Alergre (Sucur-

sal) — Não quero falar
nesse negócio ãe esperan-
ça. Se eu for convocado
será muito bom e se não
for, continuarei lutando
como sempre, ãisse Ade-
mir ãa Guia ao final do
pgo de ontem, contra o
Internacional, quando
foi observado por Zaga-
lo que viajou a Porto
Alegre especialmente pa-
ra assistir a esta partida.

— Não creio, prosse-
guiu Ademir, que ele te-
nha vindo do Rio até
aqui só para me observar.
Meu jogo, eu tenho cer-
teza, ele já conhece ná
muito tempo. Estas fo-
ram também as palavras
ãe Zagalo, que afirmou
não ter vindo só para ver
Aãemir, ou o Palmeiras
jogar. "Vim para ver o
Internacional também."

Zagalo chegou a Por-
to Alegre pela manhã e
foi para o hotel, de onãe
saiu direto para o está-
dio, uma hora antes ãe o
jogo começar, em com-
panhia ãe Carlos Alberto

Parreira e ão observaãor
da CBD no Rio Grande
do Sul, Aparicio Viana e
Silva. Chegando ao Bei-
ra-Rio, ele foi logo cer-
cado pelos repórteres,
mas não quis dizer nada.

— Por favor, afirmou,
não insistam que eu não
vou citar nomes. A con-
vocação sairá no dia 18
de fevereiro e, até lá, a
Comissão Técnica esta-
rá fazendo observações,
portando eu não posso
aáiantar nada.

Em seguida, Zagalo,
Parreira e Aparicio tran-
caram-se na cabine nú-
mero 15 áo Beira-Rio, de
onde saíram quando fal-
tavam cinco minutos pa-
ra o jogo terminar, por-
que tinham de pegar o
avião para o Rio.

Novamente cer caáo
pelos repórteres, Zagalo
não quis áizer quem o
tinha impressionado,
mas afirmou: "entre es-
ses que jogaram aí têm
alguns que até vocês sa-
bem com certeza, serão
convocados."

PEIÉ NÃO QUER MAIS JOGAR NA SELEÇÃO BRASILEIRA

CAMPEONATO NACIONAL
GRURO PG PP GP GC J V E D

1.° América MG 608233--
2.° Internacional 4 2 2 13 12-
3.° Bahia 4 2 4 3 3 12-
4.° Atlético MG 4220312-
5.° Palmeiras 33003-3-
6." Coríntians 3 3 3 4 3 1 1 1
7.° Tiradentes 3 3 2 2 3 111
8.° Coritiba 2 4 0 13-21
9.° Vasco 1 5 2 4 3-1 2
10.° Ceará 06283 3

GRUPO II

1.° Cruzeiro
2.° Botafogo
3.° Guarani
4.° Santos
5.° São Paulo
6.° Vitória
7° Grêmio
8.° Goiás
9.° Santa Cruz

10.° Fortaleza

PG PP GP GC J V E D

5
4
4
3
3
3
2
2
2
0

1
2
2
1
1
1
4
4
4
6

0
5
2
1
2
3
2
4
5
4

-
1
-
-
-
1
2
1
1
3

PRÓXIMOS JOGOS

QUARTA-FEIRA:

Palmeiras x América MG, em São
Paulo

Bahia x Atlético MG, em Salvador
Coritiba X Ceará, em Curitiba
Internacional x Tiradentes, em Porto

Alegre
Fortaleza x Santos, em Fortaleza
Guarani x São Paujo, em Campinas
Cruzeiro x Botafogo, cm Belo Ho-

rizonte

QUINTA-FEIRA:

Coríntians x Vasco, em São Paulo
Grêmio x Goiás, em Porto Alegre
Vitória x Santa Cruz, em Salvador

SÁBADO:

América MG x Atlético MG, em Belo
Horizonte

Fortaleza x Guarani, em Fortaleza

DOMINGO:

Palmeiras x Coríntians, em São
Paulo

Vasco x Tiradentes, no Rio
Ceará x Internacional, em Fortaleza
Coritiba X Bahia, em Curitiba
Grêmio x Santos, em Porto Alegre
Santa Cruz x São Paulo, em Recife
Goiás X Botafogo, ein Goiânia
Cruzeiro x Vitória, em Belo Ho-

rizonte
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ADEMIR DA GUIA SÓ PENSA EM SER CONVOCADO DESTA VEZ

Nas agências da
União de Bancos você encontra de tudo.
Inclusive um banco.

GRUPO
UNIÃO

BANCOS
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Aristéia derrotou
Ofaga na carreira
só para potrancas

Aristéia, montada por Augusto Garcia,
venceu praticamente de ponta a ponta o qui-
lômetro da eliminatória de potrancas, deixan-
do a estreante Ofaga na segunda colocação,
enquanto a favorita Padina finalizava em ter-
ceiro lugar empatada com Pane, que perse-
guiu a ponteira desde o pulo de partida, mas
cansou nos derradeiros 400 metros.

Cloléo, conduzido por Francisco Esteves,
confirmou bom trabalho que havia realizado,
derrotando Nulo em final difícil e El Ksar foi
o ganhador nos 2 100 metros do sexto páreo,
escoltado por Quibalo, que surpreendeu com
boa atuação no freio de Lourival Maia. Gon-
calino Almeida, que montou El Ksar, dirigiu
ainda Ornador, vencedor da oitava carreira.

•_"

Regulai-los:
1? Piras - I 400 mttroí - ¦isU: Al — Prêmio: CrS 10 mil

19 Aeromoça, J. F. Fraga  54 0,25 12 0,24
29 Baionette, l. D. Guedes .... 54 0,16 13 0.36
49 Famosa, R. Marques  55 2,09 22 2,31
39 Nageli, J. Tinoco  57 1,42 14 0,34
5: Candileia, L. Carlos  57 0,53 23 0,56
69 Zonara l. Correia  57 4,12 24 0,54
79 Sweetie, G. Fagundes  56 0,62 33 4,32

34 1,33
44 4,33

Diferenças: 3 corpos c 1 1/2 corpo — Tempo: I' 30" — Ven-
cedor: (2) 0,2s - Dupla: (12) 0,24 - Placês: (2) 0,13 c (1) 0,12 -
Movimento do páreo: CrS 94793,00. - .AEROMOÇA - F. T. 4 anos

RS — Kamel c Pruma — Criador: Haras Pedras Altas — Proprle-
dade: Adir da Cosra c Carlos Marques — Treinador: F. Costas.

39 Pine - 1 300 nutro, — Pista: Al — PrSmio: CrS 10 mil

19 Boiarina, R. Marques  51 0,59 12 0,42
29 Okasaki, G. F. Almeida  53 0,55 13 0,30
39 Jovialissima, L. Caldeira  55 0,19 14 0,30
49 Karen, A. Garcia  54 1.02 22 3,91
59 Burguesa, J. Queiroz  53 0,98 23 0,6B
69 Rubeba, P. Alves  57 0,39 24 0,60
79 Esthcta Queen, C. Abreu  50 "50 33 1,54

34 0.53
4. 3,49

Diferença: 1 1/2 corpo e 2 corpos — Tempo: 1' 12" 4 - Ven-
cedor: (5) 0,59 - Dupla: (23) 0.68 - Placès: (5) 0,32 e (3) 0,30 -
Movimento do páreo: Cr$ 121 034,00. - BOIARINA - F. C. 4 anos

PR — Jazarie c Organdine — Criador: Hares Psrani ltda. — Pro-
priedade: Stud Bcro (MG) — Treinador: V. Aliano.

39 Parto — 1 400 malro» - Pista: Al — Prâmio: CrS 10 mil

19 Cloléo, F. Esteves  57 0.65 II 1,03
29 Nulo, G. F. Almeida  57 0,42 12 0,40
39 Tennosso, J. Pedro  57 0,74 13 0,2»
49 El Kabar, G. Meneses  57 0,17 14 0,50
59 Farlcy, J. Pinto  57 0,47 22 2,28
69 Pingo de Ouro. I. Mala  54 0,76 23 0.64
79 Estrígo, J. Reis  57 .1.36 24 1.01
89 Olhete, R. Marques  56 0,17 33 1 ,C3

34 0,50
44 3,80

Diferença: cabeça e 3''4 de corpo ~ Tempo: I' 29" 3 - Vencf-
dor: (5) 0,65 - Dupla: (33) 1,08 - Placès: (5) 0,30 e (4) 0.23 -

Movimento do páreo: Cr$ 139 809,00. - CLOLÉO - M. C 4 anos -

RS — Clorito c Golea — Criador; Paulo I. Mércio Silveira. — Pro-

priedòde: Stud Bororó — Treinador: M, Mendes.

4. Páreo — 1 300 metros — Pista: AL — Prêmio: CrS I mil

19 Eranio, J. Pinto 57 0,70 11 4,12
29 Akibin, G. F. Almeida 57 0,16 12 0,28
39 Pitica, C. Oliveira 54 0,35 13 1,12
49 Arpesani, C Valgas 56 0,90 14 1,70
59 Dossel, J. Escobar 57 2,76 22 0,58
69 Bérgamo, P. Alves 57 0,40 23 0,52
79 Belson, J. Julião 57 2,16 24 0,25
89 Atuba, A. Morales 54 4,34 33 9,00
99 The Tablc, P. Fontoura 56 5,52 34 1.11

44 3.54

Diferença: pescoço e 1/2 corpo — Tempo: 1' 23" — Vencedor:

15) 0,70 - Dupla-, (23) 0,52 - Placês: (5) 0,23 e (4) 0,13 - Movimen.
to do páreo: CrS 15 265,00. - ERANIO - M. C 5 anos - Knock-Out
c Nevada — Criador: Haras Rio Verde - Propriedade: Ernesto Azevedo
Marinho F9 — Treinador: J. L. Pedrosa.

59 Pireo - 1 000 metros - Pisti: Al - Prêmio: CrS 14 mil

19 Aristéia, A. Garcia  55 0,28 11 1,09
29 OlBg3, G.. Meneses  . . 55 0,46 12 1,04
39 Padina, G. F. Almeida  55 0,20 13 0,26
39 Pane, F. Pereira  55 0,42 14 0,51
59 Nebresse, F. Esteves 55 0,72 22 9,25
69 Dengosa Maria, L. Maia 53 1,42 23 0,31
79 Tiana, R. Marques 54 1,42 24 1,85
89 Afrodilc, J. Escobar  55 0,23 33 0,48

34 0,33
44 «,19

(* empate)

Diferença: 2 1/2 corpos e 1/2 corpo - Tempo: V 03" 1 - Ven-
cedor: (1) 0,28 - Dupla: (13) 0,26 - Placès: (1) 0,20 e (4) 0,36 -

Movimento do páreo: CrS 141 788,00. - ARISTÉIA - F. C. 2 anos -

RJ — loconde e Ineme - Criador: Haras São José de Ferreiros —

Propriedade: O Criador - Treinador: A. V. Neves.

69 Párao - 2 100 matros - Pista: AL - Prâmio: Cr$ 9 600,00

19 El Ksar, G. F. Almeida 52 0,34 11 3,64
29 Quibalo, L. Maia '..'. 48 3,23 12 0,22
39 Vasqueiro, A. Ricardo 58 0,75 13 0.65
49 Everlord, A. Ramos 53 2,54 14 0,56
59 Pagoh, J. Queirós 52 2,69 22 0,63
69 Vaquero, F. Carlos 50 0,46 23 0,52
79 Jules Mec, R. Marques 51 0,46 24 0,47
89 Kadico, J. Santana 55 0,22 33 4,66
99 Zurco, C Oliveira 55 0,32 34 1,28

44 2,46

Diícrenç3: pescoço e 1 corpo - Tempo: T 17" A — Vencedor:
(3) 0,34 - Dupla: (12) 0,22 - Placès: (3) 0,22 e (2) 1,50 - Movimento
do páreo: CrS 139 407,00. - El KSAR - M. C. 5 anos - RS - Elpe-
nor e Candidata — Criador: Brcno Caldas — Propriedade: Stud luva
Brunes — Treinador: R. Tripodi.

79 Párao - 1 200 metros - Pista: Al - Prâmio: Cr$ 10 mil

19 Holy City, J. Castro 55 0,47 1'1 1,72
29 Inclinada, J. F. Fraga 54 ' 0,29 12 0,40
39 Suzctre, A. Garcia 57 0,61 13 0,43
49 Florizu, F. Pereira 57 0,66 14 0,37-
59 Pitirela, J. Julião 57 0,61 22 4,71
69 Parceira, F. Silva 53 3,57 23 0,46
79 Empirella, G. F. Almeida , . . 57 0,46 24 0,64
8? OEA, F. Eslcvos 57 5,74 34 0,64
99 Kalik, F. lemos 54 5,74 34 0,64

109 Finarana, E. Marinho 57 1,37 44 .1,56

Diferença: cabeça e vários corpos — Tempo: V >7" — Vencedor:
(8) 0.47 - Dupla: (14) 0,37 - Placês: (8) 0,23 e (I) 0,18 - Movi-
mento do pároo: Cr5 121798,00. - HOIY CITY - F. C 4 anos -

SP — Minuit o Andradina — Criador: Haras São Miguel Arcanjo —

Propriedade: Stud Brasülana — Treinador: A, Araújo.
89 párao - 1 600 matros - Pista: AL - Prâmio: CrS I mil

19 Ornador, G. F. Almeida 58 0,33 11 16,04
29 Neptuno, A. Ramos 58 0,33 12 0,75
39 Part Pri-, J. Tinoco 54 1,87 13 0,86
49 Nice Guy, U. Meireles 58 0,86 14 0,84
59 Big Legs, M. Santos 58 3,90 22 1,15
69 Mabre, F. Esteves 54 0,57 23 0,39
79 Nogpur, J. Castro 56 0,91 24 0,41
69 Hard Head, L. Maia 56 1,05 33 0,99
99 The Bandlt, L. Carlos 58 1,38 34 0,33

109 Evian, A. Morales 51 0,40 44 0,74
119 Endylo, P. Alvos 58 0,33 0,74

DUPLA EXAtA (10-6) Cr$ 21,10 - Diferenças: 2 1/2 corpos e 3/4
de corpo - Tempo: 1" 33" 2 - Vencedor: (10) 0.33 - Dupla: (34)
0,33 - Placès: (10) 0,18 e (6) 0,19 - Movimento do páreo: CrS
110 285,00. - ORNADOR - M. C. 5 «nos - RS - Jambalaio e
Orseana — Criador: Luis Fernando Cirne Lima — Propriedade: Stud
Candomblé — Treinado;; P. Durônti.

Movimento dc apostas: Cr$ 1.096,50 - Portões: CrS 3 260,00.

RESULTADO DO CONCURSO
Bolo cie sete pontos — Não teve acertador,

acumulando: Cr$ 43.419,07
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Aristéia venceu os 1000 metros da eliminatória de potrancas, decidindo a corrida na primeira parte do percurso. Ofaga terminou em 2." lugar

Blue Blood pode vencer o Handicap Especial
Favorecido pelo peso —

atuará com apenas 53 qui-
los — Blue Blood pode ago-
ra dominar Kurós e vencer
o Handicap Especial, quarto
páreo da reunião üe hoje,
no Hipódromo da Gávea.
Muito bem preparado pelo
treinador Zilmar Guedes o
em ótima forma técnica, se-
rá difícil a derrota do cava-
Io argentino.

Não poderá Blue Blcod
ser considerado ponto cer-
to, pois Quioco, Anfion, Me-
canico e a parelha Kürós-
Zander têm muita chance
para uma grande apresen-
tação. especialmente Anfion
e Mecânico, ambos em gran-

PROGRAMA

de forma Lécnica e apresen-
tando excelentes exercícios.
LAND'S END

É muito possivel a repe-
tição de vitória do cavalo
I_and's End, que na última
vez dominou os adversários
largando em 1000 metros,
na última baliza. No final,
com forte arremate, termi-
nou por conseguir a primei-
ra colocação. Terá grande
ajuda de Pollancy e como
maiores inimigos aparecem
El Coquito, Oitl e Campos
Gerais.
PÁREO DIFÍCIL

A terceira prova é muito
difícil entre Vioneira, Ana-
gura. Acha, Calmaria e Se-

molina. O problema de Vio-
neira é a temperatura alta,
mas ela está tecnicamente
bem e merece a escolha pa-
ra a ponta. Anagura, que
venceu em Belo Horizonte,
pode terminar na segunda
colocação. Cuidado com Cal-
màrià, que está tinindo.

MELHOR QUALIDADE

Embe Jerry é uma égua
argentina de melhor quali-
dade que as demais concor-
rentes da terceira carreira
e tem de escolhida para a
ponta. A dupla é muito mais
difícil, mas pode ser obtida
por Some Luck. que é ligei-
ra e está bem colocada em
1200 metros. Hamélia-II

PRIMEIRO PÁREO - ÀS 2DH -OM - 1 300 METROS PASTOR - i'18"4/5

l-l Oiti G. Fagundes ....
2-2 El Coquito, F. Esteves .
3—3 Land's En, G. F. Almeida" Pollancy, P. Cardo.o . .
4—4 Cempoj Gerais, A. Torres

5 Plutonium, G. Meneses .

56 ! 5? ( 8) El Chorrua e Tivoli 1 500 AM 1*34" W. P. lavor
52 5? (11) Campos Gerais c G. Rivcr 1000 AP 1*02" W. 1. Sousa
56 1? (10) Feudal e Green Rivcr I 000 AM 1*02" G. Feiió
52 . 4? (11) Hit Ali c Inoui I 200 AL 1'14"2 G. Feiió
56 '11? II! Hit Ali c Inoui 1 200 Al 1*14"2 A. Vieira
52 1139 (14) Oiti e Embrulhado 1 6C0 GL 1*37" J. Pioto

SEGUNDO PÁREO - AS 70H SOM - 1 300 MEIROS AREIA - DASIUR rl8"'4/5

1-1 Vioneira, F. Pereira F? 58
2-2 Anaoura, W. Gonçalves 54

3 Acra, J. Pinto ... 58
3-4 Calmaria, U. Me'rcles 56

5 Semolina, F. Lemos 54
4-6 Hldromel, J. Pedro F9 55

" Vcnücs, E. R. Ferreira 53

39 ( 7) Seiubed e S. Orean
1 69 ( 71 Seiubed e Corada
109 (10) Ir.imontana c S. Drcan

79 ! 9) Unverre e Yakan
! 59 ( 7) Seiubed e Sweet Drcan

79 (13) Don Levy c Abadão
19 ( 9) Hexana c Zorlita

1 200
1 .100
I 300
1 600
I 200
1 300
1 3C0

Al
AP
AL
AP
Al
AL
AP

I'14"3
1'30"3
T23"
l'43"2
I'I4"3
l'22"i
I'24"

J. M. Dias
P. Gome.
Feijó

Morales
V. Nevea

A. Limeira
A. Limeira

TERCEIRO PÁREO - ÀS 21H 20M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA

PROVA ESPECIAL

l'12"2/5

1-1 E. Jerry, G. F. Almeida 54
2-2 Seiubed, P. Alves ... 5

S. luck, J. Queirós 51
3-4 Hamelia II. L. Correia 50

H. Heroino, J. M. Silva 54
4-6 I Mis You, W. Gonçalves 50

Rtmsdora, F. Esteves . 50

' 
19 ( 71 linda Yegua e Seiubed
19 ( 7) Sweet Drean e Vioneira
49 ( 9} H. Heroine e Jovialissima' 79 ( 8) Are light e Kambola
19 ( 9) Jovialissima e E. Queen

; 29 (13) Parkléa e Baby Polly
139 (13) Depressa c R. El Médio

1 000
I 200
I 200
1 600
1 200
1 500
1 COO

Al
Al
AL
MA
AL
AL
GP

ror
1*14'
111*5':
1*43'ns*
1*34'
1 00'

A. Paim F9
R. Morgado
Exp. Coutinho
R. Carrapito
F. P. lavoi
E. Cardoso
Z. D. Guedes

OUARTO PÁREO - ÀS 21H 50M - -100 METROS - RECORDE - AREIA - BEAN RAY - 2'12"2/5

DUPLA EXATA - HANDICAP ESPECIAL

1-1 B. Blood, L. Correia ." Bacxardi, J. B, Paulielo .
2-2 Qu oco, P. Alves . .

3 Anfion, F. Carlos
3—4 Kurós, G. Alves . ." Zander, G. F. Almeida .
4—5 M.canico A. Garcia .

Ntmours, J. Queirós .
Quotidiano, R. Marques

53
53
58
50
62
50
52
50
30

29 8) Kurós e Anfion
49 8) Kurós e Blue Blood
59 81 Kurós c Blue Blood
39 8) Kurós e Blue Blood
19 81 Blue Blood c Anfion
19 7) Toa For Two e Simpulo
49 7) Soflat e Yard
69 8) Kurós e Blue Blood
19 7) El Chile e Zurco

21 00 Al 2'!4"3 Z. D. Guedes
21 00 AL 2'14"3 Z. D. Guedes
21 00 AL 2'I4"3 A. Morales
21 CO AL 2'14"3 A. P. Silva
21 00 Al 2'14"3 G. Feiió
1 600 AP 1*41" G. Feiió

6C0 AL 1'40"2 R. Carrapilo
21 00 Al 2'14"3 E. Freitas

100 AP 2'18"3 R. Morgado

QUINTO PÁREO ÀS 22H 20M - 1 300 MEIROS RECORDE 1'18"4/5

1 — 1 Gslactoto, A. Morales F9 56
2 Petardo, C. Abreu ... 56

2-3 Dano, G. F. Almeida 56
4 lobaro, F. Lemos ... 56

3-5 Mskirey, A. Ramos . 56
Paraguaio F. Pereira F9 56
Enfastiado, P. Alves . 56

4-8 Arpagon, A. Garcia . 10 56
9 Abcssim, E. R. Ferreira 56

10 Norbcll, J. Escobar . 56

29 { 7) Assombroso e Ebovermelho I
69 (II) Oblato e Pingo de Ouro
99 (13) Muratore c Farruknagar
59 (10) Petrohué e Porto Alegre

Estreante
89 (12) Capuchino e Princcton
99 (12) Capuchino o Princeton
69 ( 9) Escondido e Labirinto
49 f 8) Farruknagar e Americano
99 (II) Oblato e Pingo de Ouro

1 600 AP 1*43" R. Morgado
I OCO AM 1'02"3 F. Abreu
1 400 Al 1'28"3 A. Paim F9
I 600 AL 1*41**1 H. Sousa .

J. I. Pedrosa
1 400 Gl 1'24" W. P. lavor
I 400 GL 1*24" G. Feiió
1 600 AM 1'43" R. Carrapito
1 200 Al 1'16"1 L. Ferreir»
I COO AM 1 '02**3 J. C. Tinoco

SEXTO PÁREO ÀS 22H SOM 1 300 METROS - RECORDE 1'18"4/S

1-1 H. Mundo, G. F. Almeida 5 56 39 (II) Oblato e Pingo de Ouro
2 Galipoli, J. Escobar

2-3 Pil-Paf, J. M. Silva .
4 Savant, O. Ricardo

3-5 Fanzac, P. Alves
6 Onix A. Santos . .

4-7 Xlpala, J. Pedro F9
Kimberlito, G. Alves
Gatão, A. Ramos .

6 56 59 ( 8) Farruknagar c Americano
56 I 39 (12) Capuchino c Princeton
56 I 99 (10) Pctrohué e Porto Alegre
56 ! 79 (12) Capuchino c Princeton
56 ' 59 I 8) Hedjaz e Bolano
56 49 I 9) Escondido c labirinto
36, 69 (10) Marfil e Oblalo
56 ! 89 (10) Pctrohué e Porto Alegre

1 000 AM
I 200
I 4C0
1 600
1 400
I 2C0
1 6C0
I 300
1 600

AL
GL
Al
Gl
AL
AM
AP
Al'

1*02**3
l'16"l
1*24"
1*41"!
I'24"

A. P. Silva
R. A. Barbos»
F. P. Lavor
A. Ricardo
W. Aliano

1'I6"2 I L. Coelho
1'43"
1'22"1
1'41"1

R. Carrapito
G. Feiió
J. L. Pedrosa

SÉTIMO PÁREO ÀS 73H 20M - 1 300 METROS - RECORDE AREIA - DA5TUR - 1'18"4/S

l-l Bcnkai, J. Pinto . .
2 Namoóca, N. Santos ,

2—3 Cacorama, W. Gonçalves
4 P. Rose, C. Abreu . .

3-5 Eclahy A. Hodecker" Vivara, C. Oliveira .
6 Amadora, A. Garcia .

4-7 Narda. J. Malta . .
6 Pcludc, G. F. Almeida .
9 M-flfiB, M. Alves .

10 57 29 ( 8) Aimani c . Polude
57 ', 99 (10) A|anc e Jalzlta
57 39 (II) Kambela e Ednhy
55 29 I 9) Bona e Paludc
57 29 (II) Kambela e Caçarama
57 59 ( 9) Bona c Princcss Rose
57 69 ( 8) Aimani e Bcnkai
58 59 (II) Kambela c Edahy
57 39 ( 91 Bona e Prncess Rose
57 19 ( 9) Ródia e Humita

1 400
I 300
i COO
1 203
1 COO
I 200
1 400
1 000
1 200
1 200

AP
AL
Al
Al
AL
Al
AP
Al
AL
AL

1'31"
1-22'* 1
ro3"i
ri7"3
ro3"i
1'17"3
1'31"
1'03"1
ri7"2
1*16**1

I

M. Soles
O. Serra
N. P. Gomes
W. Ponelas
J. S. Silva
J. S. Silva
O. B. Lopes
M. F. Noves
J. B. Silva
W. Pioto

OITAVO PÁREO - ÀS 23H 50M ~ 1 300 METROS - RECORDE -- AREIA - DASTUR - 1'18"4/S

DUPLA EXATA

l-l Bastião, A. Hodecker . 58 '. 39 ( 5)
Beira-Rio, P. Cardoso 52 ' 59 ( 8)
Encantador. F. Esteves .10 54 : 59 ( 7)

2-4 Sagaciua, L. Correio . 57 39 (14)
P.'Reine S. M. Cruz . 54 ! 39 ( 8)
Pín-so, P. Teixeira 58 I 0° (13)

3-7 B.Boy, G. Meneses . 13 58 ! 79 (101
Amarquilo, F. .Pereira F9 58 99 (II)
Risonha, C. Abreu . 55 I 89 ( 8)

10 0. Assu, J. B, Paulielo .11 53 109 (12)
4.11 loronedo. R. Marques 57 49 ( 5)

12 Zurei J. Pinto .... 17 58 ! 99 (10)
13 Zurby S. Bastos ... 14 54 79 ( 7)
M C. Diabo, M. Alves . 58 49 ( B)

lodim c Ednj i I 600 AL l'46*'l I C. I. P. Nunes
Oaimaru o Magia Negra '1000 Al 1'03"4 I Z. D. Guedes
Maciblack c Toronado ! 1 500 Al 1*38" O. F. Reis
Caron e Napoieone í I 300 Al l'22"1 J. D. Moreira
Daimaru c Magia Negra ' I OCO Al 1'03"4 I W. Aliano
L'lsord e Epitácio I 1 200 AP 1*17" C. Rosa
Ourolinn « P| Zorxal ' 1 500 GL 1'32"3 I A. Orciuol.
Platão e Tallso ' .1 300 AP l'22"2 I N. P. Gomes
Abstrata o Petite Amie I 300 AM 1*242 | F. Abreu
Arum e G. Gorclon I 300 AP 121"! : M. Çene|o
Ladim o Ednz ! I 600 AM '46 1 Ç. Poro.rr,
Rntibor e Chico Diabo 1 300 AP 1 '26'* I J. I. Pedrosa
Mac'black e loronado 1 5C0 AL 1 '38" S. Câmara
Daimaru c Magia Negra I OCO AL l'03"4 G. L. Ferreira

tem muita chance, o mes-
mo acontecendo com I Miss
You e Rimàdòra.

Pelo que vem produzin-
do, Galactato é a força da
competição. Obteve dois
segundos lugares èxpréssi-
vos, surgindo como destaque
no quinto páreo. Dano,
muito comentado, pode fi-
car com a dupla, embora
também Makirey, Para-
guaio. Petardo e Enfastiado
tenham condições para boa
exibição. Makirey, nessa
turma, pode até súrpreen-
der os favoritos.

VEZ DE FANZAC

Com as melhoras obtidas
no seu treinamento. Fanzac

1 LancTs End
2. Vioneira
3. Embe Jerry
A. Blue Blood
5. Galactato
6. Fanzac
7. Caçarama
8. Bastião

é destaque na sexta compe-
tição. Está muito melhora-
do o pensionista de Válter
Aliano. Hit Mundo, prèpa-
radíssimo, e mais Pif-Paf,
Onix e Xipala também têm
chances, principalmente na
luta pela segunda coloca-
ção. Ficamos com Hit Mun-
do para a dupla.

CAÇARAMA AGRADOU

A exibição de estréia do
gaúcha Caçarama agradou
muito e agora tudo indica
que ela seja a ganhadora.
Edahy, Namóoca. Palude.
Magisa e Narda, especial-
mente Edahy, que tem car-
reira até para surpreender

NOSSOS PALPITES
El Coquito
Anagura
Some Luck
Mecânico

Dano
'— 

Hit Mundo'— Edahy
Sagacious

a favorita, da qual venceu
na ocasião anterior.

TURMA RUIM

A íiltima está muito difi-
cil, especialmente pela au-
sencia de categoria da
grande maioria dos concor-
rentes. Pode acontecer um
resultado inesperado, mas
se confirmar a última exi-
bicão, Bastião será o ga-
nhador. Petite Reine, Bino
Boy. Toronado. Don Aassu
e Chico Diabo merecem a
melhor observação, porqiu
todos eles reúnem boa pos-
sibilidade, inclusive Sagu-
cious, que volta firme e em
turma acessível.

Oiti
Calmaria
Hamélia II
Anfion
Makirey
Pif-Paf
Narda
Encantador

Limarei bate recorde
ao ganhar de Pinonero
em clássico paulista

São Paulo (Sucursal) —
O nacional Lunard, sob a
condução de J.M. Amorim,
venceu o Grande Prêmio
Piratininga, corrido ontem
na distancia de 2 mil me-
tros, em raia de areia pesa-
da variante, com dotação de
Cr$ 60 mil ao vencedor, que
estabeleceu um novo recor-
de com o tempo de 
2m_3s_/10. Pinonero, argen-
tino que corre no Brasil,
era considerado o favorito,
porém chegou em segundo,
sob a condução de Albenz'io
Barro, com pequena dife-
renca do primeiro coloca-
do.

Lunard é filho de Cigal e
Monteme, do proprietário
Haras Expert, tendo como
criador o Haras Palmital e
treinador Walfrido Garcia.
Apesar dc se tratar do pri-
meiro Grande Prêmio da
temporada e fazer tempo
bom ontem à tarde, em Ci-
dade Jardim, pouca gente
passou pelos portões, que
arrecadaram CrS 1513,50,
proporcionando ura movi-
mento de apostas de CrS ....
2 694 326,00 — considerado
baixo pelos turfistas pre-
sentes.

Resultado*;
1? Pár«o — 1 400 melroí — Areia ¦

CrJ 10 mil

19 Easv To Love, E. O. Lima
29 Colombe II, J. Dacosla
39 Baderneira, A. Barroso

Tempo: Im26s 7/10
Vencedori Cr$ 0,42
Dupla: 23 Cri 0,65
Piacês: Cr} 0,21 e CrS 0,23

2? Páreo - 1 300 melros - Arti> -
CrS 13 mil

*? Enipire Duchess, M. Sou_fl
29 Relativa II, C. Taborda
39 Sonhada, J. C. Ávila

tempo: Im20s 2/10
Vencedor: CrS 0,18
Dupla: 24 CrS 0,21
Placês: CrS 0,12 e Cr$ 0,12

39 Páreo — 1 200 metroí — Ar.U *
Variante - CrS 13 mil

19 Bcifan, L. Cavalheiro
29 Fencla, R. Pcnachio
39 Pcquinn, C. Alvctronga

Tompo: lml3s 7/10
Vencedor: 0,22
Dupla: 27 Cr$ 0,59
Placês: Cr$ 0,16 e CrS 0.15

4° Páreo - 1 400 matros - Areia
CrS 10 mil

19 SUtina, A. I. Silva
29 Jatobonae, L. Yancz
39 Kea, R. Pcnachio

Tempo: 1m27s
Vencedor: CrS 0,22
Dupla: 47 Cr} 0,62
Placês: Cr$ 0,16 e CrS 0,25

5? Parto - 1 400 matroí - Amla
CrS 13 mil

19 Abolição, A. Bí,fTos.i
29 FologcnicA, R- Pcnachio
39 Dca Bionda, S. A. Santos

Tèmpoi Ini27s 5/10

Vencedor: Cr$ 0,28
Dupla: 27 Cr} 0,79
Placès: CrS 0,24 e Cr} 0,24

6? Páreo
Variante ¦

. 1 300 melros
CrS 10 mil

19 Flor. A. Moíjcs
29 Upõrace, U. Bueno
39 Royal Sun, A. Dolino

Tempo: lni22s 1/10
Vencedor: Cr} 0.70
Dupla: 48 Cr$ 3,71
Placês: Cr} 0,36 o Cr} 0,82

79 Páreo - 2 000 metros — Areia -
Variante - Cr} 60 mil — (Grande
Prâmio Piratininga)

19 Lunard, J. M. Amorim
29 Pinonero, A. Barroso
39 Andabata, G. Aivcs
49 Uivador, J. Borja
59 Venabre, J. C. Ávila

Tempo: 2m03s 9/10 (Recorde)
Vencedor: Cr$ 0,49
Dupla: 15 CrS 0,49
Placès: Cr} 0,20 c Cr} 0,16

89 Páreo - 1 400 metros — Areia -
Cr} 10 mil

19 Epodi, S. Guedes
29 Hall King, J. Boria
39 M;lvo, I. Rocha

lempo: 
' 

Ini26s 6/10
Dupla: 34 Cr} 0,49
Placès: CrS 0,18 c CrS 0,16

99 Pireo -
CrS 15 mil

t 400 metros Areia

Io Uanifl, A, Ma.ao
29 Xucaray, W. Mazalla Jr.
39 Campanasso, L, Cavalheiro

Tempo: Im52s 4/10
Vencedor: Cri 0,24
Dupla: 67 Cr! 0,49
Placès: Cr) Cli c CrS 0,17

Dicaui íoi
L° na prova
de 6S5rn

Porto Alegre (Siicursal)
— Diacui, filha de Eugás-
tembó e Paloma, conduzi-
da por Soedi Rodriguer.,
venceu ontem o II Grande
Prêmio Caro Rodrigues
Mendes, de Cr$ 40 mil, em
páreo de 635m, disputado
no Hipódromo da Tablada,
em Pelotas. A finalissima
foi corrida por Diacui, Ira-
cali (segundo colocado i,
Nordestao (terceiro lugan
e Ecila, que chegou a seguir.
O movimento geral dé
apostas somou CrS 200 mil.

A prova mais importan-
te da tarde de ontem, no
Hipódromo do Cristal, nes-
ta Capital, foi vencida pelo
potro Zorvi, filho de Zorval
e Ivanoska, conduzido poi
Antônio Aivani. O vencedoi
percorreu os 700m em —
42s2/5.

Resultados:
19 PAREO - 1200 METROS - AREIA
LEVE - 19 Arico, J. Machado. 29
Huacíipu, M. Silveira. .Vencedor (2)
0,31. Dupla (12) 0,39. Placês (2) 0,17 c
(1) 0,15. Tempo: Iml8s. Trcinüdor: •

Odilo Machado.

29 PÁREO - 1 609 METROS - 19 Fie.
cha Loira, O. Batista. 29 Càrlcola, A.
Fernandes. Vencedor (6| 0,17. Dupla
(56) 0,20. Placês (6) 0,11 c (5) 0,10.
Tempo: lm45s2/5. Treinador: Osvaldo
M. Gomes.

39 PAREO - 1 400 METROS - 19 Cio-
ritá, S. Machado. 29 Fatal, C. Alberrraz.
Vencedor (1) 0,10. Dupla (15) 0.46.
Placês (1) 0,11 e (5) 0,21. Tempo:
lin21sl/5. Treinador: Odiio Machado.

49 PAREO - 1 500 METROS - 19 Ma-
ria Júlia, O. Ricardo. 29 Recjhus, N.
Pires. Vencedor (8) 3,21. Dupla (45)
3,66. Placês (8) 1,48 e (5) 0,24. Tem-
po: lm35s4/5. Treinadori Sérgio Sou-
sa.

5° PAREO - 1 609 METROS - 19
Pergaminho, M. Silveira 29 Jon,co,J.
Daneres. Vencedor (6) 0,17. Dupla (36)
0,49. Placês (6) 0,13 o (3) 0,21. Tem-

po: lm42s. Treinador: Francisco Xo-
vior.

69 PÁREO - 700 METROS - 19 Zor-
vi A' Aivani. 29 AVster Accgu.h. Ven-
cedor' (1) 0,32. Dupla (13) 0,65. Placês

(I) 0,15 o (3) 0,19. Tempo: 41s2,5.
Treinador: José C. da Silva.

79 PÁREO - 1 300 METROS - 19 A.u-
lega A. Fernandes. 29 X-.nt-.ryn, O. ,
Ricardo. Vencedor (41 0,41. Dupla (34)
0,57. Placês (4) 0.19 e (3) 0,20. Tem-
poi lm22s. Treinador: Felisla Borges.

ao PÁREO - 1 300 METROS - 19 lo- ¦

ve Grev, G. D. Machado. 29 Yakib-,n,
A. Alvar.4. Vencedor (51 0,84. Dupla
(46) 1,79. Placès (5) 1,95 e (9) 0.42.
Tfempot Un23s. Treinador! Álvaro T-
Ribeiro.
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Botafogo ganha
Troféu Brasil
em definitivo

Salvador (Sucursal) —O
Botafogo, confirmando seu
favoritismo, sagrou-se cam-
peão do XIII Troféu Brasil
de Natação, que teve alto
índice técnico, pois foram
batidos seis recordes brasi-
leiros e cinco sul-amerlca-
nos, dois destes ontem, de
Maria Elisa Guimarães, nos
200 metros, livres, e Luis
Reinaldo Fleck, nos 1500
metros, também livres.

Com esta vitória o Bota-
fogo ficou !£". posse defini-
tiva do Trofé'- Brasil, pois
conseguiu cinco vitórias. A
equipe carioca obteve 299,25
pontos, co"'va 221,25 do
Clube Náutico Moglano, de
São Paulo,, que ficou com
o segundo lugar. Os outros
recordes sul-americanos fo-
ram de Rui Tadeu Aqulno,
Cristina Bassanl e Jaqueli-
ne Mross.

ALTO NÍVEL

Com uma equipe bastante
homogênea, que o técnico
Roberto Pavel classificou de
"alto nível", o Botafogo
desde o inicio despontou
como o maior favorito da
competição. Técnica e fisi-
camente muito bem prepa-

__________________________________________ rada, a equipe carioca teve

Maria Elisa Guimarães bateu o recorde sul-americano da prova dos 200 metros, nado livre, que vertencia a Luci Burle ^^^f^^l
as suas maiores figuras.

Composta do maior nú-
mero de atletas, a equipe
carioca venceu a maioria
das provas que disputou nas
quatro eliminatórias e fina-
lissimas. O treinador Pavel
dizia, após o encerramento
da competição, que a con-
quista do Botafogo tornou-
se brilhante "porque o tor-
neio foi muito duro, con-
tando com a participação de
equipes de alto gabarito
técnico."

Nas oito provas finais
disputadas ontem à noite na
piscina do Iate Clube da
Bahia, vale destacar a atua-
ção espetacular de Maria
Elisa Guimarães, do Fia-
mengo, que bateu o recor-
de sul-americano dos 200
metros livres, com o tempo
de 2ml3s49 suplantando Lu-
ci Burle, do Botafogo, que
era a recordista da prova.

Jorge Freitas
quebra Kart
mas é campeão

Mesmo tendo seu kart quebrado e
não podendo concluir a prova, Jorge
Freitas, da equipe ZXP, sagrou-se cam-
peão da primeira etapa da Taça Guana-
bara, para pilotos da Ia. categoria, en-
quanto John 0'Donnell, da equipe Ve-
tor-Brasas, conquistou o titulo da se-
gunda categoria, em competições Teall-
zadas ontem no Kartódromo Novo Rio.

Cerca de 4 mil pessoas assistiram às
duas competições e vibraram intensa-
mente com a performance apresentada
pelos pilotos vencedores. A segunda eta-
pa da Taça Guanabara de Kart terá a
sua primeira rodada nos dias 2 e 3 de
fevereiro, nc mesmo local.

Os vencedores

Os resultados de ontem foram osje-
guintes:

Ia. CATEGORIA

1"? lugar: Sérgio Paim (n«? 3), da equipe
Vetor-Brasas

2? lugar: Jaime Figueiredo (n1? 70), da
equipe Hollywood

3? lugar-: Fernando Monta (n<? 71), da
equipe Skol-Votec

49 lugar: Geraldo Gordilho (n9 8), avul-
so

Campeão: Jorge Freitas, com 18 pontos
Vice-campeão: Sérgio Paim, com 15 pon-

tos.

Portisch e Petrossian
suspendem a 3.a partida

Palma de Mallorea, Es-
panha (UPI-AP-JB) — O ex-
campeão mundial de xadrez,
Tigran Petrossian, da União
Soviética, e o Grande Mestre
húngaro Lajos Portisch, sus-
penderam no 40° lance a
sua terceira partida pelas
quartas-de-finais do Campeo-
nato Mundial.

Os dois primeiros jogos
terminaram empatados, mos-
trando sempre um grande
equilíbrio entre os enxadris-
tas, que prosseguirão ama-

nhã esta partida cuja dura-

ção foi de 4h41m. O quarto
jogo será disputado hoje.

Os lances
Portisch
(brancas)

— P4DB
— C3BD
— C3BD
— P4R
— P4D
— CXP
— B3R
— DXC
— D1D

10 — T1BD
11 — B3D
12 _ 0-0 (torre)
13 — B1C
14 — D2D
15 — B4D
16 — DXB
17 — D2D
18 — R1TD
19 — 

'B2B

Petrossian
(pretas)
C3BR
P4B
P3CR
C3B
PXP
B2C
C5CR
CXC
C3CR
P3D
0-0
C4B

P4TD
B2D
BXB
B3D
P3B
T2B
D3C

20 — TlC T1D
21 — C5D D2T
22 — P3DC P4R
23 — D3R D1C
24 — T2D BXC
25 — TXT P3C
26 — T(1B)1D C3R
27 — P3C R2C
28 — T(1D)2D D2B
29 — BID D3B
30 — P4TR C2B
31 — T(5D)3D C3T
32 — B4C C5C
33 — T3B D4B
34 — DIR T2R
35 — D1BD D2B
36 — B3B D2B
37 — B2C C3B
38 — T5D C5C
39 — T(5D)2D C3B
40 — T5D C5C
41 — suspende.

Radiofoto UPI

2a. CATEGORIA

da19 lugar: John 0'Donnell (n9 4),
equipe Vetor-Brasas

29 lugar: Milton Guilherme Júnior (n9
5), da equipe Molykot

39 lugar: Peter Jordan (n<? 22), da equi-
pe Lite Vigor

49 lugar: Rui,Marco (n9 11), da equipe
Geneal-Teknos

59 lugar: João Luis Ribeiro (n9 74),
avulso

Campeão: John 0'Donnell, com 18 pon-
tos

Vice-campeão: Milton Guilherme Júnior,
com 15 pontos.
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•RESULTADOS

Os resultados de ontem
foram os seguintes*
PRIMEIRA PROVA — 100
metros — Nado de Costas
— Moças — Rosemary Pe-
res Ribeiro, do Bot-afogo,
estabeleceu o novo recorde

do troféu com o tempo de
lmlls 6d.
SEGUNDA — 200 metros — '
Nado de peito — Homens

Sérgio Ribeiro, do Grê-
mio Náutico União, do Rio
Grande do Sul, bateu José
Silvio Fiolo, Botafogo, na-
dando o percurso em. 2m
31s20.
TERCEIRA — 200 metros

Medley — Moças — Ro-
semary Ribeiro estabeleceu
novo recorde para o troféu
com o tempo de 2m33s 96.
QUARTA — 200 metros —
Livre — Moças — Maria
Elisa Guimarães bateu o
recorde sul-americano —
2ml3s49. A recordista era
Luci Burle, do Botafogo,
que ficou em segundo lugar.
QUINTA — 100 metros —
Borboleta — Homens — Ja-
mes Huxley Adams, do Náu-
tico Moglano, recorde do
troféu, com 58s72.
SEXTA — 1500 metros —
Livre — Homens — O no-
vo recordista sul-ameriçano
da prova é Luis Reinaldo
Fleck, do Grêmio Náutico
União, com 16m46s75. O re-
corde pertencia ao equato-
riano Jorge Delgado com
Um48sl5.
SÉTIMA — 4x100 metros

Revezamento — 4 esti-
los — Moças:

A equipe do Fluminense
classificou-se em primeiro
lugar com o tempo de 4m
47s90, estabelecendo inovo
recorde do troféu.
OITAVA — 4x100 metros

Revezamento — 4 esti-
los — Homens:

O Botafogo venceu esta
prova no tempo de 4m
6s38.

Os recordes
Além dos recordes sul-

americanos de ontem ai-
cançados por Maria Elisa
Guimarães e Luis Reinaldo
Fleck, os três outros foram
os de Cristina Bassani, do
Fluminense, nos 200 me-
tros nado de peito, com o
tempo de 12m 48s 84; Rui
Tadeu Aquino, do Botafo-
go, nos 100 metros, livre
com 53s 3; Jacqueline M.
Ross, do Pinheiros, de São
Paulo, 200 metros, Borbo-
leta, com 2m 27s 78.

Os cinco melhores colo-
cados no XIII Troféu Bra-
sil foram os seguintes clu-
bes: Botafogo (campeão),
com 299,25 pontos; Mogia-
no — 221,25; Flamengo —
191,25; Fluminense —
159,50 e Pinheiros — 60,50
pontos.

Basquete
tem Brasil e
URSS hoje

São Paulo (Sucursal) —
As Seleções de basquetebol
do Brasil e da União Sovié-
tica fazem hoje, às 21h, no
Ginásio do Ibirapuera, a
terceira partida de uma sé-
rie de amistosos marcada
para quatro Estados: Gua-
nabara, Goiás, Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

As duas equipes estão se
preparando para o Cam-
peonato Mundial, marcado
para julho próximo, no Pa-
namá. O jogo é- o terceiro
da série e o Brasil, venceu
as duas primeiras: 82 a 78,
sexta-feira, no Ibirapuera,
e 75 a 72, sábado em Cam-
pinas. Na quarta-feira será
disputada a quarta partida,
no Maracanãzinho.

Equilíbrio

Maria Elisa Guimarães,
a emoção de um recorde

Quinze anos — desde os
nove pratica a natação —
Maria*Elisa Guimarães, "ru-
bro-negra doente', estava

¦tão eufórica e emocionada
com a brilhante conquista
que atrasdu-se para a dispu-
ta da sétima prova — re-
vezamento para moças: ela
é a nova recordista sul-ame-
ricana dos 200 metros, li-
vre, marca obtida na ter-
ceira prova do programa de
ontem, na piscina do Iate
Clube da Bahia.

Maria Elisa disse que
credita o seu feito ao téo
nico Rõmulo Arantes, "o
maior treinador do Brasil",
porque o incentivo partiu
dele.

— O Rõmulo é um gigan-
te; me animou durante to-
da a competição, embora
eu nunca acreditasse que

Petrossian e Portisch têm leito partidas muito monótonas pudesse suplantar Luci Bur.

—INTERNACIONAL

le, tecnicamente melhor
preparada e uma grandJ
atleta — disse.

Treinando uma média de
10 mil metros por dia, a sua
grande meta é repetir o fei-
to na Taça Latina, que será
disputada em abril, em
Paris.

Não me encontro em
grande forma, mas vou me
preparar para melhorar
ainda mais.

Das nadadoras do Fia-
mengo que disputaram o
XIII Troféu Brasil de Na-
tação ela foi a que melhor
se apresentou.

Senti que tinha con-
dições de bate? o recorde
sul-americano na virada
dos 100 metros. A partir dai
forcei mais a braçada e aca-
bel muito bem — explicava
Maria Elisa.

O equilíbrio de forças
tem caracterizado as duas
Seleções nas primeiras par-
tidas e, segundo os observa-
dores, os soviéticos, que
são os atuais campeões
olímpicos, poderão crescer
de produção a partir de ho-
je, pois estranharam o ca-
lor no inicio mas agora pa-
recém estar se acostumai.-
do.

Os grandes destaques nas
duas equipes são Hélio Ru-
bens, Carequinha e Ubira-
tã, pelo Brasil e Sergei Be-
lov e Kovalenko, entre os
soviéticos.

Brasil e União Soviética
embarcam para o Rio, ama-
nhã, em horário ainda a
ser determinado. Farão
duas partidas no Maraca-
nãzinho, quarta e quinta-
feiras, viajando a seguir pa-
ra Goiás onde se apresen-
tarão dia 28. No próximo
dia 30, quarta-feira, as
duas Seleções voltam a jo-
gar, em Niterói.

R. Daudt
vence
no golfe

Ricardo Daudt, com o óti-
mo escore de 69 tacadas net,
e Aloisio Mendes, com 73
net, foram os vencedores da
Taça Presidente Vicente da
Silva Galliez, disputada on-
tem, no campo de golfe de
Teresópolis.

A vitória de Ricardo, na
primeira categoria de han-
dicap, f o i bastante fácil,
pois Angus Hiltz, que foi
o vice-campeão, terminou
quatro pontos atrás com 73
tacadas. Na segunda cate-
goria Aloisio Guimarães
chegou dois pontos atrás.

Resultados
Os principais resultados

ram:
Ia. categoria — 0 a 15 de

handicap: 1 — Ricardo*
Daudt, 39-39—78-9—69 net;
2 — Angus Hiltz, 44-36—80-
7—73 net; 3 — Stig Sjoes-
tedt, 42-42—84-10—74 net;
4 — Lionel Raby, 48-39—87-
12—75 net; 5 — Lauro Sued,
45-44—89-12—77 net.

2a. categoria — 16 a 24
de handicap: 1 — Aloisio
Mendes, 48-48—96-23—73
net; 2 — Aloisio Guimarães,
44-48—92-17—75 net; 3 —
João Madeira de Freitas,
51-41—92-16—76 net; Ricar-
cardo Kap-Herr, 51-49—100-
24—76 net; Eduardo Sousa e
Silva, 47-49—96-20—76 net.

Juventus levanta
título no Japão

Tóquio (AP-JB) - A equi*
pe do Juventus, de São Paulo,
conquistou ontem o Torneio
Internacional Asahi, ao vencer
a Seleção Japonesa por 2 a 0,
diante de um público de 20 mil
pessoas, no Estádio Olímpico
de Tóquio. Os gols foram mar-
cados por Vanderlei, aos oito
minutos do primeiro tempo, e
por Mário, aos 40 do segundo.

Nelson Yoshimura, brasi-
leiro de pais japoneses, que
está no Japão desde 1967, te-
ve uma ótima oportunidade
para empatar quando o marca-
dor estava em 1 a 0, mas a de-

fesa do Juventus fechou o an-
guio. Para chegar ao título, o.
time paulista venceu o Combi-
nado de Osaka em sua estréia,
por 2 a 1, ganhando depois do
Constantaz, da Romênia, pelo
mesmo marcador. ,

Equipes: Juventus — Ber-
nardino, Chiquinho, Carlos,
Deodoro e Morais; Luizinho,
Antônio e Tanese; Vanderlei
(Peres), Maurinho e Ziza. Japão
— Seta, Furuta, Kawakami, Dai-
ni e Yamaguchi; Arai e Yoshi-
mura; Ashikaga, Takada, Mat-
sunaga e Nagai.

OUTROS
RESULTADOS

PORTUGAL
Montijo 0, CUF O
Porto 1, Farense 0

Benfica 3, Belenenses 1
Sporting 3, Leixões O

Acadêmica 2, Boavista 1

Guimarães 4, Oriental 1
Olhanense 0, Setúbal 0.
Barreirense 2, Beira-Mar 0.

Classificação: Sporting - 30
pontos, Porto - 28, Setúbal e Ben-
fica - 27, Belenenses - 20, Faren-
se e CUF — 19, Guimarães - 18,
Boavista e Olhanense — 14, Orien-
tal e Acadêmica - 13, Montijo e
Barreirense - 12, Beira-Mar -11,
Leixões — 9.

ITÁLIA
'Bologna 3, Milan 2
Fiorentina 2, Juventus 0
Foggia 0, Lazio 1
Gênova 1, Verona 0
Inter 0, Cagliari 1
L, Vicenza 0, Sampcloria 0
Roma 1, Cesena O
Torinto 1, Nápoli 1..
Classificação: Laziò - 21 pon-

tos, Juventus - 19, Nápoli e Fio-
rentina - 18, Milan - 16, Bologna,
Inter e Foggia - 15, Torino e Ca-
gliari - 14, Cesena - 13, Roma -
11, Gênova - 9, Verona e L. Vicen-
za - 8, Sampcloria — 7.

ESPANHA
Gijon 4, Castellon 0
Real Madri 0, Granada 1

¦Real Sociedad 2, Murcia 1
Celta 2, Saragoza 0
Santander 1, Barcelona 3
Elche 0, Malaga 1
Las Palmas 1, Oviedo 2
Valencia 0, Atlético Madri 1

Classificação: Barcelona — 28
pontos, Atlético Bilbao — 24, Sara-
goza e Malaga - 23, Atlético Ma-
dri e Granada - 21, Real Madri
Valencia, Celta e Real Sociedad —

18, Murcia e Gijon - 17, Espanol
16, Elche, Las Palmas e Oviedo
16, Castellon e Santander— 15.

ALEMANHA OCIDENTAL

Eintracht 3, FC Kaiserslautern
1.

Rotweiss 0, Bayern 1
Hanôver 3, VFB Stuttgart 0
Werder 1, VFL Bochum 0
ochalke 3, HSV Hamburgo 1
Herrha BSC 3, Borussia 4
FC Colônia 5, MSV Duisburg 1
Fortuna, de Dusseldorf 5, For-

tuna, de Colônia 1

SV Wuppertal x Kickers —

Adiada.

Classificação: Eintracht — 28
pontos, Bayern — 27, Borussia, de
Moenchengladbach - 26, Fortuna,
de Dusseldorf - 25, VFB Stuttgart
- 22, FC Colônia - 22, Hertha
BSC - 22, FC Kaiserslautern - 21,
Kickers - 19, Werder - 19, Schal-
ke - 18, Rotweiss - 18.

ESCÓCIA

Aberdeen 1, Clyde 1
Arbroath 2, Morton 1
Ayr Vi Hibernian 1
Celtic 3, St Johnstone 0
Dundee United 0, Motherwell 1
East Fife 0, Dundee 3
Falkirk 0, Dunfermline 1
Hearts 2, Rangers 4
Partick 0, Dumbarton 0.

FRANÇA

Troyes 3, Sochaux 0
Rennes 1, Lyon 0
Nantes 2, Reims 1
Saint-Etienne 3, Angers 2
Strasbourg 2, Metz 1
Bordeaux 1, Mônaco 2
Nimes 1, Paris FC 1
Nancy 0, Marseille 0
Nice 3, Bastia 0
Sedan 1, Lens 1.

BÉLGICA

Antwerp 5, Waregem 2
Lierse 3, ST. TYond 3
Standard 2, Beerschot 1
Diest 3, FC Malines 3
FC Bruges 2, FC Liege 3
Berchem 3, RW Molenbeek 1
Anderlecht 3, Bruges 1
Beveren 0, Beringen 0.

GRÉCIA

Apollon Tthens 2, Panionios 6
Pansaraikos 2, Panathinaikos 1
Aris 2, Larissa 0
Fostir 1, Heraklis 0
Olympiakos Piraeus 3, Pana-

haiki 0
Egaleo 2, Ethinikos 1
Paok 2, Kavala 0
Apoel 2, Apollon Salonica 0
Olympiakos Volou 2, Aek 1.

IRLANDA DO NORTE

Ballymena 1, Crusaders 0
Bangor 3, Glenavon 1
Distillery 2, Cliftonville 3
Glentoran 1, Ard*. 0
Larne 0, Linfield 0
Poriadown 0, Coleraina 2.
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Botafogo ganha
Troféu Brasil

definitivoem

Maria Elisa Guimarães bateu o recorde sul-americano da prova dos 200 metros, nado livre, que pertencia a Luci Burle

Jorge Freitas
quebra Kart
mas é campeão

Mesmo tendo seu kart quebrado e
não podendo concluir a prova, Jorge
Freitas, da equipe ZXP, sagrou-se cam-
peão da primeira etapa da Taça Guana-
bara. para pilotos da Ia. categoria, en-
quanto John 0'Donnell, da equipe Ye-
tor-Brasas, conquistou o titulo da se-
«unda categoria, em competições reali-
zadas ontem no Kartódromo Novo Rio.

Cerca de 4 mil pessoas assistiram às
duas competições e vibraram intensa-
mente com a performance apresentada
pelos pilotos vencedores. A segunda eta-
pa da Taça Guanabara de Kart terá a
sua primeira rodada nos dias 2 e 3 de
fevereiro, nc mesmo local.

Os vencedores
Os resultados de ontem foram os se-

guintes:

Ia. CATEGORIA

1? lugar: Sérgio Paim (n? 3), da equipe
Vetor-Brasas

2o lugar; Jaime Figueiredo Ui" 701. da
equipe Hollywood

3o lugar; Fernando Monta (n? 71). da
equipe Skol-Votec

4o lugar: Geraldo Gordilho (n° 8). avul-
so

Campeão: Jorge Freitas, com 18 ponto?
Vice-campeão: Sérgio Paim, com 15 pon-

tos.

2a. CATEGORIA

Io lugar: John 0'Donnell (n1? 4), da
equipe Vetor-Brasas

2" lugar: Milton Guilherme Júnior (n')
5), da equipe Molykot

3n lugar: Peter .Tordan („•"* 22), da equi-
pe Leite vigor

41"* lugar: Rui Mano (n? 11), da equipe
Geneal-Teknos

5o lugar: João Luis Ribeiro in'? 741,
avulso

Campeão: John 0'Donnell, com 18 pon-
tos

Vice-campeão: Milton Guilherme Júnior,
com 15 pontos.

Mequinho e Korchnoi
empatam na 4a partida

Augusta, EUA (UPI-JB) —
O jovem Grande Mestre Henri-
que Mecking, do Brasil, e o so-
viético Viktor Korchnoi, empa-
taram hoje na sua quarta par-
tida da série pelas quartas-de-
final do Campeonato Mundial
de Xadrez.

Mequinho. jogando com as

brancas, começou com uma va-
riante da abertura espanhola, a
mesma saida que Korchnoi em-
pregou na segunda partida. Os
dois decidiram declarar o em-
pate depois de 40 movimentos e
4h 45m de jogo.

O árbitro iugoslavo Bozi-
dar Kazic disse que os dois en-

xadristas mostraram-se hoje
"bastante afoitos, bastante
combativos".

Quando a terceira partida,
suspensa ontem, for reiniciada
amanhã, Korchnoi terá um
peão a menos, mas uma posição
mais favorável, obtida com o
sacrifício do peão.

Portisch e Petrossian suspendem partida
Palma de Mallorca, Espa-

nha (UP1-AP-JB. — O ex-cam-
peão mundial de xadrez, Tigran
Petrossian, da União Soviética, e
o Grande Mestre húngaro Lajos
Portisch, suspenderam no 40.?
lance a sua terceira partida pe-
las quartas-de-final do Cam-
peonato Mundial.
Portisch Petrossian
(brancas) (pretas)

— P4DB C3BR
— C3BD P4B
— C3BD P3CR
— P4R C3B
— P4D PXP
— CXP B2C

— B3R C5CR
— DXC CXC
— DID C3CR

10 — T1BD P3D
11 — B3D 0-0
12 _ o-O (torre) C4B
13 — BlC P4TD
14 — D2D B2D
15 — B4D BXB
16 — DXB B3D
17 — D2D P3B
18 — R1TD T2B
19 — B2B D3C
20 — TlC T1D
21 — C5D D2T
22 — P3DC P-ffi
23 — D3R D1C

24 __ T2D BXC
25 — TXT P3C
26 — T (lBi 1D C3R
27 - P3C R2C
28 — T (1D1 2D D2B
29 — BID D3B
30 — P4TR C2B
31 — T(5D)3D C3T
32 — B4C C5C
33 — T3B D4B
34 — DIR T2R
35 — D1BD D2B
36 — B3B D2B
37 — B2C C3B
38 — T5D C5C
39 — T(5D)2D C3B
40 — T5D C5C
41 — Suspende.

Radiofoto UPI

Salvador (Sucursal) — O
Botafogo, confirmando seu
favoritismo, sagrou-se cam-
peão do XIII Troféu Brasil
de Natação, que teve alto
indice técnico, pois foram
batidos seis recordes brasi-
leiros e cinco sul-america-
nos, dois destes ontem, de
Maria Elisa Guimarães, nos
200 metros, livres, e Luis
Reinaldo Fleck, nos 1500
metros, também livres.

Com esta vitória o Bota-
fogo ficou - ; posse defini-
tiva do Trofé- Brasil, pois
conseguiu cinco vitórias. A
equipe cc.ioca òbte-e 299,25
po. tos, cc *a 221,25 do
Clube Núutico Mogiano, de
São Paulo, que ficou com
o segundo lugar. Os outros
recordes sul-americanos fo-
ram de Rui Tadeu Aquino,
Cristina Bassani e Jaqueli-
ne Mross.

ALTO NÍVEL

Com uma equipe bastante
homogênea, que o técnico
Roberto Pavel classificou de
"alto nivel", o Botafogo
desde o início despontou
como o maior favorito da
competição. Técnica e flsi-
camente muito bem prepa-
rada, a equipe carioca teve
em Rui Tadeu, Luci Burle
e Rosemary Peres Ribeiro
as suas maiores figuras.

Composta do maior nú-
mero de atletas, a equipe
carioca venceu a maioria
das provas que disputou nas
quatro eliminatórias e fina-
lissimas. O treinador Pavel
dizia, após o encerramento
da competição, que a con-
quista do Botafogo tornou-
se brilhante "porque o tor-
neio foi muito duro, con-
tando com a participação de
equipes de alto gabarito
técnico."

Nas oito provas finais
disputadas ontem à noite na
piscina do Iate Clube da
Bahia, vale destacar a atua-
cão espetacular de Marie
Elisa Guimarães, do Pia-
mengo, que bateu o recor-
de sul-americano dos 200
metros livres, com o tempo
de 2ml3s49 suplantando Lu-
cl Burle, do Botafogo, que
era a recordista da prova.

RESULTADOS

Os resultados de ontem
foram os seguintes*
PRIMEIRA PROVA — 100
metros — Nado de Costas
— Moças — Rosemary ?e-
res Ribeiro, do Botafogo,
estabeleceu o novo recorde

do troféu com o tempo de
lmlls Od.
SEGUNDA — 200 metros —
Nado de peito — Homens

Sérgio Ribeiro, do Gre-
mio Náutico União, do Rio
Grande do Sul, bateu José
Silvio Fiolo, Botafogo, na-
dando o percurso em 2m
31s20.
TERCEIRA — 200 metros

Medley — Moças — Ro-
semary Ribeiro estabeleceu
novo recorde para o troféu
com o tempo de 2m33s 96.
QUARTA — 200 metros —
Livre — Moças — Maria
Elisa Guimarães bateu o
recorde sul-americano —
2ml3s49. A recordista era
Luci Burle, do Botafogo,
que ficou em segundo lugar.
QUINTA — 100 metros —
Borboleta — Homens — Ja-
mes Huxley Adams, do Náu-
tico Mogiano, recorde do
troféu, com 58s72.
SEXTA — 1500 metros —
Livre — Homens — O no-
vo recordista sul-americano
da prova é Luís Reinaldo
Fleck, do Grêmio Náutico
União, com 16m46s75. O re-
corde pertencia ao equato-
riano Jorge Delgado com
Ilm48sl5.
SÉTIMA — 4x100 metros

Revezamento — 4 esti-
los — Moças:

A equipe do Fluminense
classificou-se em primeiro
lugar com o tempo de 4m
47s90, estabelecendo novo
recorde do troféu.
OITAVA — 4x100 metros

Revezamento — 4 esti-
los — Homens:

O Botafogo venceu esta
prova no tempo de 4m
6s38.

Os recordes*
Além dos recordes sul-

americanos de ontem ai-
cançados por Maria Elisa
Guimarães e Luís Reinaldo
Fleck, os três outros foram
os de Cristina Bassani, do
Fluminense, nos 200 me-
tros nado de peito, com o
tempo de 2m 48s 84; Rui
Tadeu Aquino, do Botafo-
go, nos' 100 metros, livre
com 53s 3; Jacqueline M.
Ross, do Pinheiros, de São.
Paulo, 200 metros, Borbo-
leta, com 2m 27s 78.

Os cinco melhores colo-
cados no XIII Troféu Bra-
sil foram os seguintes clu-
bes: Botafogo (campeão),
com 299,25 pontos; Mogia-
no — 221,25; Flamengo —
191,25; Fluminense —
159,50 e Pinheiros — 60,50
pontos.

Basquete
tem Brasil e
URSS hoje

São Paulo (Sucursal) —-
As Seleções de basquetebol
do Brasil e da União Sovié-
tica fazem hoje, às 21h, no
Ginásio do Ibirapuera, a
terceira partida de uma sé-
rie de amistosos marcada
para quatro Estados: Gua-
nabara, Goiás, Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

As duas equipes estão se
preparando para o Cam-
peonato Mundial, marcado
para julho próximo, no Pa-
namá. O jogo é o terceiro
da série e o Brasil, venceu
as duas primeiras: 82 a 78,
sexta-feira, no Ibirapuera,
e 75 a 72, sábado em Cam-
pinas. Na quarta-feira será
disputada a quarta partida,
no Maracanãzinho.

Equilíbrio
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Maria Elisa Guimarães,
a emoção de um recorde

etrossianePortisch têm feito partidas muito monótonas

Quinze anos — desde os
nove pratica a natação —
Maria Elisa Guimarães, "ru-
bro-negra doente", estava
tão eufórica e emocionada
com a brilhante conquista
que atrasou-se para a dispu-
ta da sétima prova — re-
vezamento para moças: ela
é a nova recordista sul-ame-
ricana dos 200 metros, li-
vre, marca obtida na ter-
ceira prova do programa de
ontem, na piscina do Iate
Clube da Bahia.

Maria Elisa disse que
credita o seu feito ao téc-
nico Rõmulo. Arantes, "o
maior treinador do Brasil",
porque o incentivo partiu
dele.

— O Rômulo é um gigan-
te; me animou durante to-
da a competição, embora
eu nunca acreditasse que
pudesse suplantar Luci Bur.

lc, tecnicamente melhor
preparada e uma grandJ
atleta — disse.

Treinando uma média de
10 mil metros por dia, a sua
grande meta é repetir o fei-
to na Taça Latina, que será
disputada em abril, em
Paris.

Não me encontro em
grande forma, mas vou me
preparar para melhorar
ainda mais.

Das nadadoras do Fia-
mengo que disputaram o
XIII Troféu Brasil de Na-
tação ela foi a que melhor
se apresentou.

Senti que , tinha con-
dições de bater o r de
sul-americano na Ja
dos 100 metros. A parta* lai
forcei mais a braçada ¦ i '•/ ¦
bei muito bem — cx.. * :</.
Maria Elisa.

O equilíbrio de forças
tem caracterizado as duas "

Seleções nas primeiras par-
tidas e, segundo os observa-
dores, os soviéticos, que
são os atuais campeões
olímpicos, poderão crescer
de produção a partir de ho-
je, pois estranharam o ca-
lor no início mas agora pa-
recém estar se acostumar.-
do.

Os grandes destaques nas
duas equipes são Hélio Ru-
bens, Carequinha e Ubira-
tã, pelo Brasil e Sergei Be-
lov e Kovalenko, entre os
soviéticos.

Brasil e União Soviética
embarcam para o Rio, ama-
nhã, em horário ainda a
ser determinado. Farão
duas partidas no Maraca-
nãzinho, quarta e quinta-
feiras, viajando a seguir pa-
ra Goiás onde se apresen-
tarão dia 28. No próximo
dia 30, quarta-feira, as
duas Seleções voltam a jo-
gar, em Niterói.

R. Daudt
vence
no golfe

Ricardo Daudt, com o óti-
mo escore de 69 tacadas net,
e Aloísio Mendes, com 73
net, foram os vencedores da
Taça Presidente Vicente da
Silva Galliez, disputada on-
tem, no campo de golfe de
Teresópolis.

A vitória de Ricardo, na
primeira categoria de han-
dicap, foi bastante fácil,
pois Angus Hiltz, que foi
o vice-campeão, terminou
quatro pontos atrás com 73
tacadas. Na segunda cate-
goria Aloísio Guimarães
chegou dois pontos atrás.

Resultados
O.s principais resultados

ram:
Ia. categoria — 0 a 15 de

handicap: 1 — Ricardo
Daudt, 39-39—78-9—69 net;
2 — Angus Hiltz, 44-36—80-
7—73 net; 3 — Stig Sjoe.s-
tedt, 42-42—84-10—74 nat;
4 — Lionel Raby, 48-39—87-
12—75 net; 5 — Lauro Sued,
45_44__89-12—77 net.

2a. categoria — 16 a 24
de handicap: 1 — Aloísio
Mendes, 48-48—96-23—73
net; 2 — Aloisio Guimarães,
44-48—92-17—75 net; 3 —
João Madeira de Freitas,
51-41—92-16—76 net; Ricar-
cardo Kap-Herr, 51-49—100-
24—76 net; Eduardo Sousa e
Silva,-47-49—96-20—76 net.

INTERNACIONAL
Juventus levanta
titulo no Japão

t

Tóquio (AP-JB) - A equi-
pe do Juventus, de São Paulo,
conquistou ontem o Torneio
Internacional Asahi, ao vencer
a Seleção Japonesa por 2 a 0,
diante de um público de 20 mil
pessoas, no Estádio Olímpico,
de Tóquio. Os gols foram mar-
cados por Vanderlei, aos oito

inutos do primeiro tempo, e
r Mário, aos 40 do segundo.

Nelson Yoshimura, brasi-
leiro de pais japoneses, que
está no Japão desde 1967, te-
ve uma ótima oportunidade
para empatar quando o marca-
dor estava em 1 a 0, mas a de-

fesa do Juventus fechou o an-

guio. Para chegar ao título, o
time paulista venceu o Combi-
nado de Osaka em sua estréia,
por 2 a 1, ganhando depois do
Constantaz, da Romênia, pelo
mesmo marcador.

Equipes: Juventus — Ber-
nardino, Chiquinho, Carlos,
Deodoro e Morais; Luizinho,
Antônio e Tanese; Vanderlei
(Peres), Maurinho e Ziza. Japão
- Seta, Furuta, Kawakami, Dai-
ni e Yamaguchi; Arai e Yoshi-
mura; Ashikaga, Takada, Mat-
sunaga e Nagai.

OUTROS
RESULTADOS

PORTUGAL
Monlijo 0, CUF 0
Porto 1, Farense 0

Berrfica 3, Belenenses 1

Sporting 3, Leixões 0

Acadêmica 2, Boavista 1

Guimarães 4, Oriental 1
Olhanense 0, Setúbal 0
Barreirense 2, Beira-Mar 0.

Classificação: Sporting — 30

ponios, Porto - 28, Setúbal e Ben-
fica _ 27, Belenenses - 20, Faren-
se e CUF — 19, Guimarães — 18,
Boavista e Olhanense — 14, Orien-
lai e Acadêmica - 13, Montijo e
Barreirense — 12, Beira-Mar - 11,
Leixões — 9.

ITÁLIA
Bologna 3, Milan 2
Fiorentina 2, Juventus 0
Foggia 0, Lazio 1.
Gênova 1, Verona 0
Inter 0, Cagliari 1

> L. Vicenza 0, Sampdoria 0
Roma 1, Cesena 0
Torinlo 1, Nápoli 1.
Classificação: Lazio — 21 pon-

tos, Juventus - 19, Nápoli e Fio-
rentina — 18, Milan — 16, Bologna,
Inter e Foggia — 15, Torino e Ca-

gliari - 14, Cesena - 13, Roma -

11, Gênova — 9, Verona e L. Vicen-
za — 8, Sampdoria - 7.

ESPANHA

Gijon 4, Castellon 0
Real Madri 0, Granada 1

Real Sociedad 2, Múrcia 1
Celta 2, Saragoza 0' 
Santander 1, Barcelona .3
Elche 0, Malaga 1
Las Palmas 1, Oviedo 2
Valencia 0, Atlético Madri 1

Classificação: Barcelona — 28
pontos, Atlético Bilbao - 24, Sara-

goza e Malaga - 23, Atlético Ma-
dri e Granada - 21, Real Madri
Valencia, Celta e Real Sociedad -

18, Múrcia e Gijon — 17, Espanol
16, Elche, Las Palmas e Oviedo
16, Castellon e Santander — 15.

ALEMANHA OCIDENTAL

1.
Eintracht 3, FC Kaiserslautern

Rotweiss 0, Bayern 1
Hanôver 3, VFB Stuttgart 0

Werder 1, VFL Bochum 0

Schalke 3, HSV Hamburgo 1

Hertha BSC 3, Borússia 4
FC Colônia 5, MSV Duisburg 1

Fortuna, de Dusseldorf 5, For-

tuna, de Colônia 1

SV Wuppertal x Kickers -

Adiada.

Classificação: Eintracht — 28

pontos, 
'Bayern — 27, Borússia, de

Moenchengladbach - 26, Fortuna,
de Dusseldorf - 25, VFB Stuttgart
- 22, FC Colônia - 22, Hertha
BSC - 22, FC Kaiserslautern — 21,
Kickers - 19, Werder - 19, Schal-
ke — 18, Rotweiss — 18.

ESCÓCIA

Aberdeen 1, Clyde 1
Arbroath 2, Morton 1
Ayr 1, Hibernian 1
Celtic 3, St Johnstone 0
Dundee United 0, Motherwelll
East Fife 0, Dundee 3
Falkirk 0, Dunfermline 1
Hearts 2, Rangers 4
Partick 0, Dumbarton 0.

FRANÇA

Troyes 3, Sochaux 0
Ren nes 1, Lyon 0
Nantes 2, Reims 1

. Saint-Etienne 3, Angers. 2
Strasbourg 2, Metz 1
Bordeaux 1, Mônaco 2
Nimes 1, Paris FC 1
Nancy 0, Marseille 0
Nice 3, Bastia 0
Sedan 1, Lens 1.

BÉLGICA

Antwerp 5, Waregem 2
Lierse 3, ST. Trond 3
Standard 2, Beerschot 1
Diest 3, FC Malines 3
FC Bruges 2, FC Liege 3
Berchem 3, RW Molenbeek 1

Anderlecht 3, Bruges 1
Beveren 0, Beringen 0.

GRÉCIA

Apollon Tthens 2, Panionios 6
Pansaraikos 2, Panathinaikos 1
Aris 2, Larissa 0
Fostir 1, Heraklis 0
Olympiakos Piraeus 3, Pana-

haiki 0
Egaleo 2, Ethinikos 1
Paok 2, Kavala 0
Apoel 2, Apollon Salonica 0
Olympiakos Volou 2, Aek 1.

IRLANDA DO NORTE

Ballymena 1, Crusaders 0
Bangor 3, Glenavon 1
Distillery 2, Cliftonville 3
Glentoran 1, Ards 0
Larne 0, Linfield 0
Portadown 0, Coleraine 2.
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Nelson Pessoa desiste
de ser profissional
e saltará pelo Brasil

O cavaleiro brasileiro
Nelson Pessoa Filho, que
apesar de ainda, não ter
conseguido ganhar o Cam-
peonato Mundial e nos Jo-
gos Olímpicos, foi conside-
rado mais uma vez pelos
europeus como o melhor
do ano, continuará saltan-
do pelo Brasil. Os seus pia-
nos no sentido de tornar-se
oficialmente profissional
não puderam ser reallíia-
dos.

A idéia de formar uma
equipe profissional, cujos
cavalos levariam os nomes
das empresas patrocinado-
ras, não foi aceita pelo Fe-
deração Eqüestre Interna-
cional (FEI). Quanto à
equipe francesa, Nelson
apenas colabora com alguns
amigos que a Integram,
dando alguma orientação,
sem qualquer interesse fl-
nanceiro.

A Bandeira brasileira na manta

Segundo Hélio Lemos
Pessoa, irmão de Nelson e
também cavaleiro, que re-
tornou recentemente da Eu-
ropa onde estava desde
1970, Nelson continuará
competindo com a Bandei-
ra brasileira em sua manta.
E' nesta parte do arrea-
mento que o concorrente
mostra por que pais ele
salta.

— Houve época em que a
Federação Francesa pensou
numa fórmula para que
Neco ajudasse oficialmente
a sua equipe principal. Mas
os entendimentos não che-
garam a nada, e, inclusive,
Neco não tinha muito in-
teresse nisso. Ele apenas
ajuda alguns cavalheiros,
que por serem amigos par-
ticulares — é o caso dc
Mareei Rozier, Gilles Ba-
landa, Janríou Lefevre c
e Philipe Jouy — recebem
orientações suas, afirmou
Hélio.

A equipe profissional que
seria formada por Nelson,
o italiano Piero Dlnzeo, o

alemão Alwin Schockemoh-
le e o Inglês Harvey Smith,
ficou apenas nos projetos.
A idéia fundamental, que
seria dar o nome das em-
presas patrocinadoras aos
seus cavalos — seguindo o
exemplo da fábrica de
champanhas Moet Chadon,
que havia adquirido um
animal para que o francês
Pierre Jonquéres D'Oriola
competisse nas temporadas
— não foi permitida pela
FEI, que na ocasião a con-
siderou extremamente an-
tiamadora.

Sobre uma possível na-
turalização de Neco, Hélio
afirmou que tudo não pas-
sou de especulação.

— Não teria nenhum sen-
tido Neco se tornar fran-
cès, ainda mais porque ele
dá muita importância ao
aspecto moral do problema.
Isso sem falar nas diversas
honrarias que recebeu do
Governo brasileiro, que
muito significaram
ele — concluiu Hélio

para
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Regazzoni e Lauda im
i te

chegaram a São PaulcB

A situação atual de Nelson

Residindo a 35 quilóme-
tros de Paris, em Chantil-
ly, onde tem sua vila hipi-
ca, Neco se dedica ao trei-
namento dos animais com
que compete e ainda encon-
tra tempo para dar aulas,
ensinando alguns dos se-
gredos da equitação. A vila
dispõe de um picadeiro co-
berto, uma pista aberta,
um redondel para saltos
em liberdade e 18 boxes. A
Federação francesa permi-
te que ele explore comer-
cialmente as cocheiras, a
titulo de pensão e, limita-
damente, negocie animais.

Dos seus cavalos, Nelson
tem em Nagir —- em socie-
dade com Serge Lepeck —
Chimicha, Alcatraz e Ali
Babá — estes em sociedade
com M. Lennon — Pass Op
— em sociedade com R.
Tissot — e um cavalo norte-

americano, que Hélio não
lembra o nome, as suas for-
ças para as temporadas in-
ternacionais. Ali Babá è
sem dúvida a maior espe-
rança, em se tratando de
provas olímpicas e mun-
diais.

Nelson aloja ainda ou-
tros cavalos com que salta
nas competições nacionais
francesas. Mesmo não re-
cebendo qualquer ajuda da
Confederação Brasileira de
Hipismo (CBH), e caso es-
ta demonstre algum inte-
resse, é possível que no
próximo ano venha parti-
clpar dos Jogos Paname-
rlcanos, a serem realizados
novamg#te,;/em São Paulo.

Sobre Olimpíadas, está
nos planos de Nelson re-
presentar o Brasil nos Jo-
gos de Montreal, no Cana-
dá, em 1976.

,/..'.\.v.v.'.v.'iiv.-.-.....-.¦-¦¦.- ..... - ..

Lauda e Regazzoni estão muito confiantes nos seus Ferrari

São Paulo (Sucursal) —
Os pilotos da Ferrari, Nlki
Lauda e Clay Regazzoni, se-
gundo e terceiro colocados
no Grande Prêmio da Ar-
gentina, disputado no dia
13 último, em Buenos Aires,
foram os primeiros a che-
gar ontem, nesta capital,
desembarcando alguns ml-
nutos depois da meia-noite;
em Congonhas.

Regazzoni e Lauda vie-
ram acompanhados de Ma-
riela, noiva do piloto átis-
triaco e cronometrista da
equipe, e dos mecânicos Vez-
zali, Borsar e Gheani, Fl-
caram hospedados nos ho-
téis Othon Palace e São
Paulo. Hoje de manhã os'dois'pilotos e Mariela via-
jam para o Guarujá, onde
descansarão até quarta-fei-
ra.

Passeio de manhã
Apesar de terem se reco-

lhldo para seus quartos de-
pois de uma hora da ma-
nhã, os dois pilotos açor-
daram bem cedo e ficaram
contentes com o forte sol
que fazia antes das oito ho-
ras. Regazzoni foi o- primei-
ro a descer para o restau-
rante do Othon, localizado
no subsolo do hotel e tomou
um café reforçado. Juntou-
se depois aos três mecani-
cos da equipe, enquanto
aguardava Lauda e Marie-
Ia, que acordaram depois
das nove horas.

Os dois pilotos deixaram
o hotel por alguns instantes
e foram passear nas proxi-
midades enquanto espera-
vam Mariela, que permane-
ceu no hall para telefonar
a uma amiga. Durante o

passeio Regazzoni folheou a
¦ revista Quatro Rodas — es-

pecializada em automobllis-
m0 — e comentou com Lau-
da as características do no-
vo Corcel que a Ford vai
lançar no Brasil. As 12 ho-
ras os dois pilotos é Ma-
rleia foram almoçar na ca-
sa do representante da Fiat
em São Paulo..

Otimismo dé
Regazzoni

Regazzoni afirmou oue
gosta de correr em Interla-
gos "porque me adapto bem
ao clima tropical. Não te-
nho bom rendimento.quan-
do participo de corridas com
frio intenso, como na Eu-
ropa."

E' fár.il notar a integra-
cão ent'-e Lauda e Regazzo-
ni, que explicou:

— Temos multa afinidade
e acho que isso vai ser im-
portante para uma boa
atuação da Ferrari. Ao con-
.rário das equipes inglesas,
que têm sempre um carro
melhor que o outro, en-
tre nós não existe primeiro
e segundo. Nossos carros são
iguais. Lauda é jovem mas
já tem experiência suficien-
te para ajudar a equipe a
vencer.

Segundo Niki Lauda, a ex-
periência de Clay Regazzo-
nl e sua técnica apurada
levarão a Ferrari a excelen-
tes resultados. "Nossa afl-
nidade coincide também no
modo de dirigir", afirmou
o jovem piloto.

Ferrari pode vencer
Os dois pilotos estão con-

fiantes quanto a uma boa

apresentação da Ferrari-,. ? .;
nesta temporada. Depois de
comentar sua atuação ns... -,v
prova de abertura do Murí-
dial de Pilotos, Regazzoni.
fez um prognóstico: . -

— Eu poderia ter vencido
na Argentina caso tivesse ...
mais sorte na saída, pois se- ...
largasse em primeiro nãò
teria dificuldade em manter*
a vantagem até o final, ^
que meu carro rendeu mui- $
to, bem e o resultado da pro-, ¦%.
va foi normal pára nossa
equipe. Os carros estão bas-
tante preparados, cacredlr: ';,
to que vamos evoluir cada,
vez mais e poderemos até i'
ser.campeões este ano. ¦:£

Reutemann, Z...Z'_}

uma surpresa
.:. y

Para Regazzoni, que tem" Z
apenas uma objeção a Iri-
terlagos: "É um rircuit.tf;' *
maravilhoso, pena que te- $
nha algumas ondulações na [W
pista", a atuação do; argcrj£^|
tino Carlos Reutemann, ho - ^GP da Argentina, foi ümjf^.^
surpresa. Z 'jfe

— Reutemann, e o Bra^í
bham foram surpresas pa-
ra mim. Quero ver se repete
o feito aqui em Interlagòs.
Não acredito que possa fa-
zer frente a McLaren, LotUs
ou Tyrrell, que têm carros
mais competitivos. Inclusi-
ve o Reutemann só atua
bem nas corridas. No trei-
no ele não rende muito.

Depois de almoçarem com
o representante da Fiat, .os
dois pilotos e Mariela retor-
naram ao hotel para des.-.
cansar. Hoje dc manhã os
três e seus mecânicos via-
jam para o Guarujá.

Ginastas se exibiram
com aparelhos na
praia de Copacabana

A Federação Carioca de
Ginástica (FCG) iniciou on-
tem, na praia de Copacabá-
na, em frente à Rua Siçuei-
ra Campos, uma série de de-
monstrações de ginástica
olímpica com aparelhos.

Segundo o vice-presidente
da FCG, Agnaldo Santos, a

iniciativa, que teve o apoio
da Escola de Educação Fisí-
ca do Exército e da Admi-
nistração Regional de Copa-
cabana, visa a difundir a
modalidade no meio do pú-
blico, mostrando que qual-
quer pessoa pode praticá-la.

A vitória na integração

Murici tira 1.°
lugar no hipismo

Roberto Murici, montan-
do Mistn apesar de ficar
em quinio lugar na prova
Grande Prêmio Cidade do
Rio de Janeiro, conquistou
o-titulo de campeão do Tor-
neio Coimbrasil para cava-
leiros representantes de Es-
colas de Equitação «da Gua-
nabara. A competição Íoi
encerrada ontem à tarde, na
pista da Sociedade Hípica
Brasileira.

A vitória na prova perten-
ceu a Carlos Vinícius Gon-
çalves da Mota, com Kamu-
ti, representando a Escola
de Equitação da Sociedade
Hipica Brasileira, ficando
em segundo Luciano Man-
gonl, montando El Karina.
Roberto Murici venceu na
contagem geral, após três
etapas disputadas, pois le-
vava grande vantagem até
ontem.

BOM NÍVEL

A prova foi do tipo Grand
Prix (dois percursos dite-
rentes com resultados de
cada passagem sendo soma-

dos para ser apontado o
vencedor). Após as duas
passagens iniciais, nove
conjuntos terminaram em-
patados todos com pista
limpa nos dois percursos,
obrigando os concorrentes à
nova atuação, o que de-
monstrou o alto índice téc-
nico dos concorrentes ainda
iniciantes.

Os resultados finais da
prova Grande Prêmio Cl-
dade do Rio de Janeiro fo-
ram os seguintes: 1.° Car-
los Vinícius Gonçalves da
Mota (Kamuti), SHB; 2.°
Luciano Mangoni (Estoríl),
SHB; 3.° Sandra Sueli Bar-
reto (Intrometido), SHB;
4.° Paulo Stuart (Magno),
SHB; 5.° Roberto Murici
(Mister), SHB, e 6.° Elda
Moreira (Carnaval), RMCF.

A classificação final do
Torneio > Coimbrasil ficou
sendo a seguinte: 1.° Ro-
berto Murici, 63,5 pontos;
2.° Carlos Vinícius Gonçal-
ves da Mota, 61; 3.° San-
dra Sueli Barreto, 58 e 4.°
Luciano Mangoni, 50,5.'

Organizada pelos pro-
fessores Vítor Orlando Gar-
cia. Zuelzer Nascimento Lins
e Sérgio Bastos, do Depar-
tamento Técnico da FCG, a
exibição, inicialmente, con-
tou com a participação da
ginastas de todas as cate-
gonas dos clubes carioc°.s
filiados.

a integração com os nu-
merosps assistentes aconte-
ceu logo. E o que se viu foi
realmente animador: ginas-
tas e leigos, alternadamen-
te, utilizavam os aparelhos
— trave, paralela, trampo-
lins e cavalo sem alças —
com orientação dos profes-
sores e técnicos. Os guias-
tas, por serem conhecedo-
res, proporcionaram mo-
mentos de grande beleza .
com exercícios estudados e
bem marcados. Os demais,
por se tratar de leigos, con-
trastavam em alguns óti-
mos potenciais a serem ini-
ciados e trabalhados, e em
outros, que se habilitavam
aos aparelhos por diversão,
momentos de grande comi-
cidade.

Enfim, segundo os profes-
sores, ficou comprovado que
a idéia é válida, e uma pro-
moção semelhante será re-
petida, no mesmo local, no
próximo dia 28, a partir das
nove horas. A Quinta da
Boa Vista, em data a ser

marcada, terá apresenta-
ções simultâneas.

Dos clubes onde se pode
aprender e praticar ginás-
tica olímpica, apenas o Gi-
nástico Português, exige que
o elemento seja sócio. Os
demais cobram somente
uma pequena taxa mensal,
a titulo de manutenção. No
caso de interesse, são os se-
guintes os clubes que man-
têm um setor especifico,
com orientação técnica:

Clube de Regatas Vasco
da Gama — (Rua Almério
de Moura, 131, em São Ja-
nuário);

Ginástico Português —
(Rua Graça Aranha., 187,

no Centro);
Clube de Regatas do Fia-

mengo — (Parque Despor-
tivo da Gávea);

Universidade Gama Filho
— (Rua Manuel Vitorino,
625 na Piedade);

Magnatas Futebol de Sa-
lão — (Rua General Bel-
f ort, 336, ¦ no Rocha);

Fluminense Futebol Clu-
lje — (Rua Álvaro Chaves,
41, nas Laranjeiras);

Associação Cristã de Mo-
ços — (Rua da Lapa, 86, no
Centro);

Clube Ginástico e Despor-
tivo do Rio de Janeiro —
Antigo Clube Alemão —
(Rua Santa Alexandrina,
1129, no Rio Comprido).

A. Rodney é
a melhor no
"Taekon-dô"

A equipe da Academia
Rodney foi a campeã do II
Campeonato Carioca de
Taekon-dô, realizado na
tarde de ontem no ginásio
do Botafogo, no Mourisco,
que teve ainda lutas indi-
viduais por categorias de
peso. A Academia Liberda-
de, de São Paulo, fez cli-
versas demonstrações de
técnica.

O Taekon-dô foi trazido
para o Rio pelo "professor
Woo Jae Lee, há um ano,
e já tem mais de 6 mil adep-
tos em todo o Brasil. Ori-
ginárlo da Coréia, é basea-
do em aspectos morais e se
parece com o Caratê e com
o Kung-fu, diferindo dos
dois em algumas técnicas,
métodos de treinamento, es-
tilo, regras, sistema de íai-
xas, e usando muito mais
os pés do que as mãos.
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Por equipe
A equipe campeã foi for-

mada por Mário Jorge Cruz,
Ivã Tavares Atherlno, Nél-
son Plssini, Celso Antônio e
Márcio Tavares Atherlno.
As lutas têm a duração de
dois minutos e são realiza-
das numa área de 8 por 8,
chamada dojan.

O resultado é dado por
quatro juizes laterais, e de
acordo com o regulamento,
não pode ser feito um ata-
que a um adversário caído,
um ataque bem sucedido va-
le dois pontos, um regular
vale um ponto, e a melhor
defesa durante o decorrer da msmmstewsimi ,.
luta vaie mais dois pontos. Liliam Massena, do Flu, confirmou seu favoritismo em trampàuir,
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As pequenas ginastas despertaram a atenção dos banhistas, com uma boa exibição de técnica

Os resultados individuais
são por categorias de peso.
O campeão do peso pena íoi
Mauricio Amazonas Pará;
peso galo, Luis Antônio lá-
taroli; peso leve, Nilo Sérgio
S. Silva; peso médio, Nélio
B. de Sousa; e meio-pesado,
Ilcio José de S. Faro.

Os faixas vermelha e
preta já entram na fase fi-
nal, o campeão faixa preta
dos meio-pesado foi Park
Young Hwane, o dos pesado
foi Rodney Américo dos
Reis.

O campeonato
Este é o segundo realizado

. na Guanabara. No ano pas-
sado a vencedora foi-a Aca-
demia de Carlos Reis, uma
das primeiras fundadas aqui
no Rio. A fase eliminatória
do torneio foi realizada sá-
bado no Caiçaras, e o bom
público presente ontem no
Mourisco é uma indicação
dc que o esporte está ga-
nhando a força que merece.

destaqueVasco foi o
em saltos ornamentais

O Vasco conquistou on-
tem à tarde, na piscina do
Fluminense, o Troféu 'Im-

prensa Carloca.de Saltos ¦
sêniores, ao somar 52 pon-.
tos contra 37 do FlUminén-
se, seu único adversário.
Apesar do número reduzi-'
do de saltadores — cinco --
os índices técnicos foram
excelentes.

A grande surpresa da
competição foi a derrota de
Milton Jorge Machado Bra-
ga, do Vasco, que -perdeu
para o seu companheiro de
clube, Paulo Fernandes Cos-
ta, em plataforma de 10
metros. Liliam Masseana,
do Fluminense, confirmou
o seu favoritismo, ganhan-
do no trampolim.

Satisfeito
O diretor-geral da com-

petição, Nílton Pissini,

achou muito bom o resui-
tado da competição, consi-
derando "que alguma coi-
sa já está mudando para
melhor nos saltos ornamen-
tais da Cidade.. Acentuou
que o intercâmbio interna-

; oional possibilitou alg .ima
melhoria no padrão técni-
co dos saltadores carioca.

A recente visita dos
campeões olímpicos italia-
nos Klaus Dibiase e Gior-
gio Franco Cagnoto, se-
gundo o dirigente, contri-
buiu muito para elevar o
padrão técnico e ainda
mais..despertou em muita
gente "a beleza inerente a
este esporte". Destacou a
presença maciça do público
na piscina do Fluminense,
principalmente no sábado,
quando a lotação se esgo-
tou.

de
Isso vem contribuir

forma sensível para

entusiasmar os saltadores â ...
procura de melhores indi- .,

;ces, disse Nilton Pissini. -,j

Resultados
Os resultados 

"de ontem^'H
foram os seguintes: Tràm-'
polim: 1.° Liliam Massena,'
Fluminense, 326,65; 2.?
Eneida Virgínia, Flumi-
nense, 295,65; 3.° Denise da
Silva Novello, Vasco, ..' . ."
228,00. Melhor salto"1 da' -;

prova: Liliam Massena, unv
e meio mortal para frente '

com um parafuso, 37,30'
pontos.

Plataforma — 10 metros
— Paulo Fernandes Costa,'.;;
Vasco, 437,05; 2.c Milton"
Jorge Machado Braga, Z
Vasco, 435.85. Melhor-sal-j,,,"
to: Paulo Fernandes, triplo A
c meio para frente- carpa-,;.''f
do, 60,70 pontos. " •¦'"-
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Nelson Pessoa desiste
de ser profissional
e saltará pelo Brasil

O cavaleiro brasileiro
Nelson Pessoa Filho, que
apesar de ainda não ter
conseguido ganhar o Cam-
peonato Mundial e nos Jo-
gos Olímpicos, foi conside-
rado mais uma vez pelos
europeus como o melhor
do ano, continuará saltan-
do pelo Brasil. Os seus pia-
nos no sentido de tornar-se
oficialmente profissional
não puderam ser reaüaa-
dos.

A idéia de formar uma
equipe profissional, cujos
cavalos levariam o.s nomes
das empresas patrocinado-
ras, não foi aceita pelo Fe-
deração Eqüestre Interna-
cional (FEI). Quanto à
equipe francesa, Nelson
apenas colabora com alguns
amigos que a integram,
dando alguma orientação,
sem qualquer Interesse fl-
nancelro.

A Bandeira brasileira na manta

Segundo Hélio Lemos
Pessoa, irmão de Nelson e
também cavaleiro, que re-
tornou recentemente da Eu-
ropa onde estava desde
1970. Nelson continuará
competindo com a Bandei-
ra brasileira em sua manta.
E' nesta parte do arrea-
mento que o concorrente
mostra, por que pais ele
salta.

— Houve época em que a
Federação Francesa pensou
numa fórmula para que
Neco ajudasse oficialmente
a sua equipe principal. Mas
os entendimentos não che-
garam a nada, e, inclusive,
Neco não tinha muito in-
teresse nisso. Ele apenas
ajuda alguns cavalheiros,
que por serem amigos par-
ticulares — é o caso de
Mareei Rozier, Gilles Ba-
landa, Jannou Lefevre e
e Philipe Jouy — recebem
orientações suas, afirmou
Hélio.

A equipe profissional que
seria formada por Nelson,
o italiano Piero D'Inzeo, o

alemão Alwin Schockemoh-
le e o inglês Harvey Smith,
ficou apenas nos projetos.
A idéia fundamental, que
seria dar o nome das em-
presas patrocinadoras aos
seus cavalos — seguindo o
exemplo da fábrica de
champanhas Moet Chadon,
que havia adquirido um
animal para que o francês
Pierre Jonquéres D'Oriola
competisse nas temporadas
— não foi permitida pela
FEI, que na ocasião a con-
siderou extremamente an-
tiamadora.

Sobre uma possível na-
turalização de Neco, Hélio
afirmou que tudo não pas-
sou de especulação.

— Não teria nenhum sen-
tido Neco se tornar fran-
cês, ainda mais porque ele
dá muita importância ao
aspecto moral do problema.
Isso sem falar nas diversas
honrarias que recebeu do
Governo brasileiro, que
muito significaram para
eie _ concluiu Hélio.

 —^_______m^___________________mmm_m___mM ,________!!— L-1 i " j_, ^BfJJK/*-'

ü?Sll___l! m^S^m^amÊÊÊlÊÊf^^^^lll \___\n ll_____fl l_____i_________ "In ______ ______ -ftl.V1!1 i
!^Tf jB^-^^BK_.|^B^K^_E_E______Í ^ÊÊÊ^MBÈ WM^W^r^K^^S^mS^^mÊ^ 7- J?<*'" *mm_L^____J.''-*_-_--E._-_l---__--i_3-_-- K?_t--_^_------f-----_--B------------W-----fl--l ^BKÊ^W^^I^mK^^t^^i^^^^^i^sWS^^m^Bpíi^^:^ ¦ ¦¦'.¦ ..¦¦¦'?*!» ¦**»
MWff_-_-__Kyr*ffi-->Ymííi j^M__í_W___K^---_-_---____-___I-lT----y----r -' i—. ' ,____;'*
___n«--_--_ni"ft_-_ f__r- •' ^_B_____-__I H_M íafTC--»»'/*"'*^^' y--M |'t iTIftr__»____¦""*'_{_____»___'--« ii "¦" -_______________mmIR'IK^-^-,>'','^>'' _"•'_<-'_.1'" í7%^lâ_4:í*lU_rR'R. k üM __i___L' *""'' __________I________IiiI$1m_É'1mM_-I# |Pk _____U___|-_-._V-J_-_-l ____ jl,.l _____! __lf_i_ll_Hla-_--IIS--PlÍlf li::! ,; :*¦¦:______ l____r-____H'__£fi-____i fl...... ___H Mil-llllnf'w '^HU InE^ÍM[; Jl ___^^ tH'..B-

^K]^|B9Ke>9 __________!__ ____________ _____F_____N_____^__i_H__r*lP>-'' :"¦£'. :_• :JWP». »W*>!* **^_^-_tg3 .S?_-_-___8 _____r:r* ^T ___-m ________r

_________l___r" IRff , \ájSSj_\wÊ____\_\\ WÊ m I
______ _____-W___-_i__IÍf9____________-S^l__H \___\ft-'-iAqy^'.^___\\\\\\__^__M W^Ê r
_____r_-i__l-9'^__i_---___P'v^__l IUêêKéêJÊ ^¦¦¦¦¦¦i___¦______ l--!-l-____í _ET 

'$&¦+¦L.-^^vH_B 
^B^B ^^*~wit>?«W^"*^ >

uw B3sh^__0w* '*JÍ ^^^^h ii_J^^^I ^EjI1-____I É_É__________n
______lV__C_____f_____I wj-iS _________¦____¦ ^____________l ___k !_______! ___m^^B RILi Rfr**HB__! Hml ¦__¦ "-'___ __£_____ __________

Wr '' a_l a?W_¦_)__ __F______t_____*_____ __NH J__l _________¦"H _N ' *Wk ____i_w - _rn ________¦______¦ __SBB_r__' '"¦^^^"
P^^^wn^^ ._-g_-_-i ia_fe-_-ii--i __ir____í_______i __e_____?*s_ ;_?._¦* a___j__________' ' *W* 7.^_H_ t^_k.--_PW*.|LWM__P_^^M^----------PF--------P-----i ___B _______________w«__»»'_M__B _M__f^______

â II i II hhi R' *' '' 11 HR^'''-
P JI Pi \3 í'^P, í ' ^_ J¦ :r^*B ..tr«Eli B.*?;':;S:_4^^Kí3^I^_b: ,;^-^-j-i%i^_Í*!!^^

t-' SR ____¦ -_l_______i "___á_-^ iH _»__i^«il___; ¦

___H I ______________ _B i(__r:^----H J-_-__--I^^B *
f_H__________H t_b ____¦" fi-i n____K iB_ra%flTi

^_____l H __K _____¦ ^f____!__»M_________[ ________

Regazzoni e Lauda ]á
chegaram a São Paulo

A situação atual tle Nelson

Residindo a 35 quilòme-
tros de Paris, em Chantil-
ly, onde tem sua vila hipi-
ca, Neco se dedica ao trei-
namento dos animais com
que compete e ainda encon-
tra tempo para dar aulas,
ensinando alguns dos se-
gredòs da equitação. A vila
dispõe de um picadeiro co-
berto, uma pista aberta,
um redondel para saltos
em liberdade e 18 boxes. A
Federação francesa permi-
te que ele explore comer-
cialmente as coçheiras, a
título de pensão e. limita-
damente, negocie animais.

Dos seus cavalos, Nelson
tem em Nagir — em socie-
dade com Serge Lepeck —
Chimicha, Alcatraz e Ali
Babá — estes em sociedade
com M. Lennon — Pass Op
— em sociedade com R.
Tissot — e um cavalo norte-

americano, que Hélio não
lembra o nome,vas suas for-
ças para as temporadas in-
ternacionais. Ali Babá é
sem dúvida a maior espe-
rança, em se tratando de
provas olímpicas e mun-
diais. ,

Nelson aloja ainda ou-
tros cavalos com que salta
nas competições nacionais
francesas. Mesmo não re-
cebendo qualquer ajuda da
Confederação Brasileira de
Hipismo iCBHi, e caso es-
ta demonstre algum inte-
resse, é possivei que no
próximo ano venha parti-
cipar dos Jogos Paname-
ricanos, a serem realizados
novamente em São Paulo.

Sobre Olimpíadas, está
nos planos de Nelson re-
presentar o Brasil nos Jo-
gos de Montreal, no Cana-
dá, cm 1976. .

Laudai e Regazzoni estão muito confiantes nos seus Ferrari

São Paulo (Sucursal) —
Os pilotos da Ferrari, Nlkl
Lauda e Clay Regazzoni, se-
gundo e terceiro colocados
no Grande Prêmio da Ar-
gentina, disputado no dia
13 último, em Buenos Aires,
foram os primeiros a che-
gar ontem, nesta capital,
desembarcando alguns ml-
nutos depois da meia-noite,
em Congonhas,

Regazzoni e Lauda vle-
ram acompanhados de Ma-
rlela, noiva do piloto aus-
triaco e cronometrlsta da
equipe, e dos mecânicos Vez-
zali, Borsar e Gheani. Fi-
caram hospedados nos ho-
téis Othon Palace e Sao
Paulo. Hoje de manhã os
dois pilotos e Mariela via-
jam para o Guarujá, onde
descansarão até quarta-fei-
ra.

Passeio tle manhã
Apesar de terem se reco-

lhldo para seus quartos de-
pois de uma hora da ma-
nhã, os dois pilotos açor-
daram bem cedo e ficaram
contentes com o forte sol
que fazia antes das oito ho-
ras. Regazzoni foi o,primei-

• ro a descer para o' restau-
rante do Othon, localizado
no subsolo do hotel e tomou
um café reforçado. Juntou-
se depois aos três mecani-
cos da equipe, enquanto
aguardava Lauda e Marie-
Ia, que acordaram depois
das nove horas.

Os dois pilotos deixaram
o hotel por alguns instantes
e foram passear nas proxi-
midades enquanto espera-
vam Mariela, que permane-
ceu no hall para telefonar
a uma amiga. Durante o

passeio Regazzoni folheou a
revista Qua.ro Rodas — es-
pecializada em automobilis-
mo — e comentou com Lau-
da as características do no-
vo Corcei que a Ford vai
lançar no Brasil. As 12 ho-
ras os dois pilotos e Ma-
rlela foram almoçar na ca-
sa do representante da Fiat
em São Paulo.

Otimismo de
Regazzoni

Regazzoni afirmou que
gosta de correr em Interla-
gos "porque me adapto bem
ao clima tropical. Não te-
nho bom rendimento quan-
do participo dc corridas com
frio intenso, como na Eu-
ropa." .

E' fácil notar a íntegra-
cão entre Lauda e Regazzo-
ni, que explicou:

— Temos muita afinidade
e acho que isso vai ser im-
portante para uma boa
atuação da Ferrari. Ao con-
trário das equipes inglesas,
que têm sempre um carro
melhor que o outro, en-
tre nós não existe primeiro
e segundo. Nossos carros são
iguais. Lauda é jovem mas
já tem experiência suficien-
te para ajudar a equipe a
vencer.

Segundo Niki Lauda, a ex-
periência de Clay Regazzo-
ni e sua técnica apurada
levarão a Ferrari a excelen-
tes resultados. "Nossa afi-
nidade coincide também no
modo de dirigir", afirmou
o jovem piloto.

Ferrari pode vencer
Os dois pilotos estão con-

fiantes quanto a uma boa

apresentação da Ferrari
nesta temporada. Depois de
comentar sua atuação na
prova de abertura do Mun-
dial de Pilotos, Regazzoni
fez um prognóstico:

. — Eu poderia ter vencido
na Argentina caso tivesse
mais sorte na saida, pois sc
largasse em primeiro não
teria dificuldade em manter
a vantagem até o final, já
que meu carro rendeu mui-
to bem e o resultado da pro-
va foi normal para nossa
equipe. Os carros estão bas-
tante preparados, e acredi-
to que vamos evoluir cada
vez mais e poderemos até
ser campeões este ano.

1_< iitemann,
uma surpresa

Para Regazzoni, que tem
apenas uma objeção a In-
terlagos: "É um circuito
maravilhoso, pena que te-
nha algumas ondulações na
pista", a atuação do argen-
tino Carlos Reutemann, no
GP da Argentina, foi uma
surpresa.

— Reutemann, e o Bra-
bham foram surpresas pa-
ra mim. Quero ver se repete
o feito aqui em ínterlagos.
Não acredito que possa fa-
zer frente a McLaren, Lotus
ou Tyrrell, que têm carros
mais competitivos. Inclusi-
ve o Reutemann só atua
bem nas corridas. No trei-
no ele não rende muito.

Depois de almoçarem com
o representante da Fiat, os
dois pilotos e Mariela retor-
naram ao hotel para des-
cansar. Hoje de manhã os
três e seus mecânicos via-
jam para o Guarujá.

Ginastas se exibiram
com aparelh
praia de Cof.

os na
oacabana

A Federação Carioca de
Ginástica iFCGi iniciou on-
tem, na praia de Copacaba-
na. em frente a Rua Sicuti-
ra Campos, uma série de de-
monstrações de- ginástica
olímpica com aparelhos.

Segundo o vice-presidente
cia FCG. Agnaldo Santos, a

iniciativa, que teve o apoio
da Escola de Educação Fi.i-
ca do Exército e da Admi-
nistração Regional de Copa-
cabana, visa a difundir a
modalidade no meio do pú-
blico. mostrando que qual-
quer pessoa pode praticá-la.

A vitória na integração

A. Rodney é
a melhor no
"Taekon-dô"

A equipe da Academia
Rodney foi a campeã do II
Campeonato Carioca de
Taekon-dô, realizado na
tarde de ontem no ginásio
do Botafogo, no Mourisco.
que teve ainda lutas indi-
viduais por categorias de
paso. A Academia Liberda-
de. de São Paulo, fez di-
versas demonstrações de
técnica.

Atraso não modifica
planos de Emerson

Murici tira 1.°
lugar no hipismo

Roberto Murici, montan-
do Mister, apesar de ficar
em quinto lugar na prova
Grande Prêmio Cidade do
Rio de Janeiro, conquistou
o título de campeão do Tor-
neio Coimbrasil para cava-
leiros representantes de Es-
colas de Equitação da Gua-
nabara. A competição foi
encerrada ontem à tarde, na
pista da Sociedade Hípica
Brasileira.

A vitória na prova perten-
ceu a Carlos Vinícius Gon-
çalves da Mota, com Kamu-
ti, representando a Escola
dc Equitação da Sociedade
Hípica Brasileira, ficando
em segundo Luciano Man-
goni, montando El Karina.
Roberto Murici venceu na
contagem geral, após três
etapas disputadas, pois lc-
vava grande vantagem até
ontem.

BOM NÍVEL

A prova foi do tipo Grand
Prix (dois percursos dife-
rentes com resultados de
cada passagem sendo soma-

dos para ser apontado o
vencedor i. Após as duas
passagens iniciais. nove
conjuntos terminaram em-
patados todos com pista
limpa no.s dois percursos,
obrigando os concorrentes à
nova atuação, o que de-
monstrou o alto indice téc-
nico dos concorrentes ainda
iniciantes.

Os resultados finais da
prova Grande Prêmio Ci-
dade do Rio dc Janeiro fo-
ram os seguintes: 1.9 Car-
los Vinícius Gonçalves da
Mota iKamutil, SHB; 2.°
Luciano Mangoni JEstoril),
SHB; 3.° Sandra Sueli Bar-
reto (Intrometido). SHB:
4.° Paulo Stuart (Magno),
SHB; 5.° Roberto Murici
(Mister/, SHB, e 6.° Elda
Moreira (Carnaval), RMCF.

A classificação final do
Torneio Coimbrasil ficou
sendo a seguinte: 1.° Ro-
berto Murici, 63,5 pontos;
2.° Carlos Vinícius Gonçai-
ves da Mota, 61; 3.° San-
dra Sueli Barreto, 58 e *.."¦
Luciano Mangoni, 50,5.

Organizada pelos pre-
Eessores Vítor Orlando Gar-
cia. Zuelzer Nascimento Lins
e Sérgio Bastos, do Depãr-
tamento Técnico da FCG, a
exibição, inicialmente, con-
tou com a participação de
ginastas de todas a.s cate-
goíias dos clubes carioc/is
filiados.

A integração com os nu-
merosos assistentes aconte-
ceu logo. E o que se viu foi
realmente animador: ginas-
tas e leigos, alternadamen-
te, utilizavam os aparelhos
— trave, paralela, trampo-
lins e cavalo sem alças —
com orientação dos profes-
sores e técnicos. Os ginas-
tas, por serem conhecedo-
res, proporcionaram mo-
mentos de grande beleza
com exercícios estudados e
bem marcados.- Os demais,
por se tratar de leigos, con-
trastavam em alguns óti-
mos potenciais a serem ini-
ciados e trabalhados, e em
outros, que se habilitavam

. aos aparelhos por diversão,
mementos de grande comi-
cidade.

Enfim, segundo.os profes-
sores, ficou comprovado que
a idéia é válida, e uma pro-
moção semelhante será re-
potida, no mesmo local, no
próximo dia 28, a partir das
nove horas. A Quinta da
Boa Vista, em data a ser

marcada, terá apresenta-
cões simultâneas.

Dos clubes onde sc pode
aprender e praticar ginás-
tica olímpica, apenas o Gi-
nástico Português, exige que
o elemento seja sócio. O.s
demais cobram somente
uma pequena taxa mensal,
a titulo de manutenção. No
caso de interesse, são os se-
güintes os clubes que man-
têm um setor específico,
com orientação técnica:

Clube de Regatas Vasco
da Gama — (Rua Almério
dc Moura, 131, em São Ja-
nuárloi;

Ginástico Português —
(Rua Graça Aranha, 187,
ro Centror.

Clube dc Regatas do Fia-
mengo — (Parque Despor-
tivo da Gávea);

Universidade Gama Filho
— (Rua Manuel Vitorino,
625 na Piedade);

Magnatas Futebol de Sa-
lão — (Rua General Bel-
fort. 336, no Rocha);

Fluminense Futebol Clu-
hc — (Rua Álvaro Chaves,
4!, nas Laranjeiras);

Associação Cristã de Mo-
çqs — iRua da Lapa, 86, no
Centro';

Clube Ginástico c Despor-
tivo do Rio de Janeiro —
Antigo Clube Alemão —

i Rua Santa Alexandrina,
1129, no Rio Comprido).

O Taekon-dô foi trazido
para o Rio pelo professor
Woo Jae Lee, há um ano,
e já tem mais de 6 mil adep-
tos em todo o Brasil. Ori-
giháriò da Coréia, é basea-
do em aspectos morais e se
parece com o Caratê e com
o Kung-fu, diferindo dos
dois em algumas técnicas,
métodos de treinamento, es-
tilo, regras, sistema de fai-
xas, e usando muito mais
os pés do que as . mãos.

Por etíiripe
A equipe campeã foi for-

mada por Mário Jorge Cruz,
Ivã Tavares Atherino, Nél-
son Pissini, Celso Antônio e
Márcio Tavares Atherino.
As lutas têm a duração de
dois minutos e são realiza-
das numa área de 8 por 8,
chamada do.an.

O resultado é dado por
quatro juizes laterais, e de
acordo com o regulamento,
não pode ser feito um ata-

que a um adversário caido,
um ataque bem sucedido va-
le dois pontos, um regular
vale um ponto, e a-melhor
defesa durante o decorrer da
luta vale mais dois pontos.

O piloto Emerson Fittipal-
di não alterou seus planos
para esta semana, mesmo
com o atraso na liberação
dos carros, que chegaram
sábado, entre os quaLs o seu:
ele só voltará do Guarujá
quarta-feira. No dia seguin-
te vai a ínterlagos para
uma rápida vistoria, um
contato com seus mecânicos
e, na sexta-feira, realiza o
primeiro treino oficial. Se-
gundo ele, seu carro está
acertado e faltam apenas
alguns detalhes finais.

Emerson acha que "deve

ter falhado alguma peça na
mecânica da documentação
e de saida dos carros do pá-
tio do Aeroporto de Víraco-
pos. E essa peça, tenho cer-
teza, não é a Alfândega, que
tem colaborado sempre com
os corredores brasileiros e
estrangeiros. Só espero que
os carros, as peças de repo-
sicão, os motores e as fer-
ramentas não tenham sido
danificadas com as chuvas
que caíram anteontem em
Campinas."'

Chegam hoje

Os 13 carros restantes que
participarão do GP Brasil
não chegaram ontem, como
se previa. O avião Britanla,
da Tradewinds . Airways
Company Limited, especia-
lizada neste transporte,
chegará hoje de manhã e a
carga se juntará aos 264 vo-

.lumes que ainda estão num
canto do pátio de estaciona-
mento, incluindo carros, pe-
cas, ferramentas e cerca de
150 pneus do tipo slick

i completamente carecas'.
Os agentes da Alfândega

acreditam que hoje, até o
final da tarde, os 25 carros

sejam colocados nas carre-
tas e os outros volumes no.-
quatro caminhões enviado,
para o transporte, de Vira-
copos para o.s barracões dc
ínterlagos, que a partir de
hoje terão seu interior di-
vididos para abrigar as cli-
versas equipes.

O despachante contrata-
do pela Confederação Bra-
sileira de Automobilismo,
Armando Mascarenhas, tem
uma procuração assinada
pelo interventor da CBA,
André Richer, e deverá pro- •
videnciar ainda hoje a de-
claração de importação, um
documento simples, que será
carimbado na Ia. Seção da
Inspetoria da Receita Fe-
deral de Viracopos. visado
pelo Inspetor Agenor Mar-
quês de Faria, e finalmente,
um conferente verificará o.s
volumes, sem contudo abri-
los.

— E' uma norma de tra-
balho. corriqueira, diz um
funcionário da Alfândega, e
não há de nossa parte a
preocupação de abrir, um
por um, os volumes para sa-
ber o que contêm. O que
não pode é tudo isso que ai
está entrar assim, sem
mais nem menos. E' preciso
dar, ao menos, um caráter
de legalidade, já que a fiai.-
ça bancária foi dispensada.

As coisas se repetem todos
os anos. Seria preciso que
os organizadores tomassem,
em relação aos carros que
trazem ao Brasil para cor-
rei. as mesmas providências
que os importadores ou ele-
mentos do Jóquei Clube, por
exemplo, tomam com os ca-
valos, guardadas as propor-

ções, pois existe uma legis
lação especial para os cha
mados produtos perecíveis
Poderiam ter evitado que
os carros chegassem sábado
ao Aeroporto, quando nãç
Os conferentes saem do ser-
há ninguém ^lara conferir,
viço sexta-feira c só voltam
segunda. E, além disso, não
havia documento algum,
afirmou.

, Emerson Fittipaldi ao sa-
ber da história, por um ami-
go que lera nos jornais que
os carros não haviam sido
liberados, ficou preocupado
e perguntou se, ao menos
os motores e os cockpits dos
carros estavam protegidos.

Se entrar água nos moto-
res ou se eles ficarem ex-
postos à chuva, ocorre um
rápido processo de oxidação
nas partes de ferro, obri-
gando os mecânicos a uma
reajustagem geral e regu-
lagem de seu funcionamen-
to. Amanhã (hoje) vou me
informar pessoalmente e
acredito que no final da
tarde ao menos os carros dc
nossa equipe Texaco-Marl-
boro já estejam nos barra-
cões de ínterlagos, disse
Emerson.

A casa de Emerson, na
Av. Pernambuco, no Guaru-
já, virou ponto de encontro
de todos os corredores es-
trangeiros e sábado toda a
equipe Tyrrell, incluindo
Ken Tyrrell, foi visitar
Emerson.
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As pequenas ginastas desperíaram a ^ç^'do7banlnstas, com uma boa exibição de tecraca

Individual
Os resultados individuais

são por categorias de peso.
O campeão do peso pena foi
Maurício Amazonas Pará;
peso galo, Luis Antônio Ia-
taròU.! peso leve, Nilo Sérgio
S. Silva; peso médio, Nélio
B. de Sousa; e meio-pesado,
Ilcio José de S. Faro.

Os faixas vermelha e
preta já entram na fase fi-
nal, o campeão faixa preta
dos meio-pesado foi Park
Young Hwane, o dos pesado
foi Rodney Américo dos
Reis.

4J cunipeonalo
Este é o segundo realizado

na Guanabara. No ano pas-
sado a vencedora foi a Aca-
demia de Carlos Reis, uma
das primeiras fundadas aqui
no Rio. A fase eliminatória
do torneio foi realizada sá-
bado no Caiçaras, e o bom
público presente ontem no
Mourisco é uma indicação
de que o esporte está ga-
nhando a força que merece.

Vasco foi o destaque
em saltos ornamentais

O Vasco conquistou on-
tem à tarde, na piscina do
Fluminense, o Troféu Im-
prensa Carioca de Saltos
sêniores, ao somar 52 pon-
tos contra 37 do Fluminen-
se, seii único adversário.
Apesar do número reduzi-
do de saltadores — cinco - -
os índices técnicos foram
excelentes.

A grande surpresa da
competição foi a derrota de
Milton Jorge Machado Bra-
ga, do Vasco,' que perdeu
para o seu companheiro de
clube, Paulo Fernandes Cos-
ta, em plataforma de 10
metros. Líliam Masseana.
do Fluminense, confirmou
o seu favoritismo, ganhan-
do no trampolim.

Satisfeito
O díretor-geral dá com-

petição, Nílton Pissini,

achou muito bom o resul-
tado da competição, consi-
derando "que alguma coi-
sa já está mudando para
melhor nos saltos ornamen-
tais da Cidade. Acentuou
que o intercâmbio interna-
cional possibilitou alguma
melhoria no padrão técni-
co dos saltadores carioca.

A recente visita dos
campeões olímpicos italia-
nos Klaus Dibiase e Gior-
gio Franco Cagnoto-, se-
gundo o dirigente, contri-
buiu multo para elevar o
padrão técnico e ainda
mais despertou em muita
gente "a beleza inerente a
este esporte". Destacou a
presença maciça do público
na piscina do Fluminense,
principalmente no sábadr,
quando a lotação se esgo
tou.

— Isso vem contribuir
de forma sensível para

entusiasmar os saltadores á
procura dc melhores indi-
ces, disse Nilton Pissini.

Resultados
Os resultados de ontem

foram os seguintes: Tram-
polim: i.° Liliám Massena.
Fluminense. 326,65: 2.°
Eneida Virgínia, Flumi-
nense, 295,65; 3.° Denise da
Silva Novello, Vasco
228,00. Melhor salto da
prova: Liliám Massena, um
e meio mortal para frente
com um parafuso, 37,80
pontos.

Plataforma — 10 metros
- Paulo Fernandes Costa,

Vasco, 437.05: 2.C Milton
Jorge Machado Braga,
Vasco, 435,85. Melhor sal-
to: Paulo Fernandes, triplo
e meio para frente carpa-
do, 66,70 pontos.
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Vasco empata na
chuva por 0 a 0
com o Coritiba

Curitiba (Corresponden-
te) — Uma chuva constan-
te durante toda a partida
prejudicou o espetáculo de
ontem no Estádio Belfort
Duarte, onde Vasco e Cori-
tlba empataram de 0 a 0.
O Juiz íoi Sebastião Rufino,
com uma atuação regular e ¦
a renda somou Cr$ 79
mil 888, para um público
pagante de 8 777 pessoas.

Os ataques praticamente
lnexlstlram, a não ser lan-
ces esporádicos com chutes
a longa distancia a gol, ou
algumas penetrações. Tec-
nicamente o espetáculo íoi

fraco, não agradando, pois
as duas equipes apresenta-
ram pouco conjunto, só con-
seguindo alguma coisa atra-
vés de jogadas Individuais.

As duas equipes forma-
ram assim: Coritiba — La-
dei, Oliveira, Oberdan, Clau-
dino c Nilo; Hldalgo e
Dreyer; Renatinho '(Mosqul-
to), Bráulio (Negrelros),
Abatia e Aladlm. Vasco —
Andrada, Fidélis, Miguel,
Moisés e Alfinete; Alcir e
Zanata; Jorglnho (Bill),
Bougleux, Roberto e Luis
Carlos.

Equilíbrio

W^^^^^áreTa^ersá^ia, o atacante Robfrto 
'deu^empre vvutio trctiaWàWs^^ altas

. .

Inter foi melhor mas empatou com Palmeiras

Já aos dois minutos, nu-
ma falha de Cláudio, Ro-
berto quase marcou, mas
Ladel conseguiu mandar
para comer. O Vasco domi-'
nou os instantes iniciais de
jogo e depois o Coritiba
conseguiu equilibrar as
ações.

Aos 36 minutos, Jorgi-
nho, só com o goleiro, aca-
bou mandando a bola para
fora.

O Coritiba melhorou no

segundo tempo e passou a
dominar as ações, embora
de uma maneira tênue,
sem conseguir nada de po-
sltivo. Mas, a primeira
chance perdida foi do Vas-
co: Luís Carlos, o melhor
da equipe carioca, chutou a
gol e Ladel fez uma defesa
difícil. No Coritiba, o ata-
que também inexistlu e só
chutes de longa distancia
levaram algum perigo para
Andrada.

Final fraco

Porto Alegre (Sucursal)
— Internacional e Palmei-
ras empataram em 0 a 0
ontem no Beira-Rio, num
jogo de excelente nível téc-
nico, apesar do gramado es-
corregadio, em que, segun-
do Zagalo, o time gaúcho
"engoliu O adversário" no
segundo tempo, quando teve
dois gols acertadamente
anulados pelo juiz Valquir
Pimentel.

O Internacional esteve
sempre mais perto da vitó-
ria, sendo que sua melhor
chance de gol ocorreu aos
10 minutos do segundo tem-
po, quando Zeca, em cima
da risca, defendeu uma ca-
beçada de Figueroa. César
teve em seus pés a melhor
oportunidade do Palmeiras

e só não marcou porque Ra-
fael fez uma excelente de-
fesa. A renda foi de CrS 182'mil 110, apesar da chuva.

Equilíbrio
O Internacional atuou

com Rafael; Cláudio, Pigue-
roa, Pontes e Vacaria; Pai-
cão, Paulo César e Dorinho
(Djair); Valdomiro, Clau-
diomlro (Escurinho) e João
Ribeiro. O Palmeiras teve
Leão; Eurico (Edson), Luís
Pereira, Alfredo e Zeca; Du-
du e Ademir da Guia; Ro-
naldo (Edu), Leivinha, Cé-
sar e Nei.

O jogo foi bastante equi-
librado no primeiro tempo,
principalmente porque os
ataques não conseguiam

acertar. O do Inter falhou
mais uma vez, e o do Pai-
meiras, nervoso, em busca
da vitória que o time ainda
não conseguiu na fase se-
mifinal. Assim, as jogadas
se concentraram mais no
meio de campo, onde Paulo
César e Falcão travavam
incessante duelo com Dudu
e Ademir da Guia. O equi-
líbrio também se refletiu
nas chances de gol, que
ninguém teve.

Motivação

Motivado pela presença
de Zagalo e pelos gritos da
torcida, o Internacional
iniciou o segundo tempo
pressionando o Palmeiras,
com Paulo César e Falcão

dominando o meio de cam-
po, com jogadas rápidas e
toques perfeitos. Aos 10 ml-
nutos, uma boa chance:
Falcão chutou de longe,
quase enganando Leão, que
socou a bola para escanteio.
Na cobrança, por Valdomi-
ro, Figueroa cabeceou com
violência, mas Zeca, em ci-
ma da risca, conseguiu re-
bater para fora. Depois de
novo escanteio, Paulo Cé-
sar deu um chapéu em Ade-
mir da Guia, mas chutou
fraco, para a defesa de Luís
Pereira.'

Recuado, devido aos in-
cessantes ataques do In-
ternacional, o Palmeiras só
aos 17 moinutos conseguiu
contra-atacar com: perigo,
quando, lançado por Lelvi-
nha, César chutou livre da

meia-direita, obrigando o
goleiro Rafael a uma dlfi-
cil defesa. O time paulista,
que marcava individual-
mente, aos poucos foi can-
sando, enquanto.o Interna-
cional continuava a tentar
o gol.

Anulados
Aos 22 minutos ó primei-

ro gol anulado do Inter.
Paulo César lançou Cláudio,
na direita, e este em vez de
chutar de primeira, prefe-
riu pasar para Claudiomiro,
que entrava em lmpedimen-
to. Valquir anulou o lance,
antes do ponta-de-lança
chutar. No último minuto,
Escurinho, que havia subs-
tituído a Claudiomiro, fez

outro gol anulado pelo juiz,
mas ele também estava em
impedimento.
- Osvaldo Brandão e Ru-
bens Minelli fizeram duas
substituições cada. No Pai-
meiras, Ronaldo, muito mal,
e Eurico, contundido, foram
substituídos por Edu e Éd-
son. No Inter, Claudiomiro,
cansado, e Dorinho, lento,
cederam os lugares para Es-
curinho, que agiu pouco e
Djair, que foi mais lento
ainda. O jogo apesar do em-
pate, agradou bastante a
torcida do Inter. No final,
ao mesmo tempo em que
atirava objetos em Valquir
Pimentel, aplaudia seu ti-
me. Este foi o terceiro em-
pate consecutivo do Palmei-' ras, pelo mesmo marcador.

A-s 10 minutos, por recla-
inações, Moisés, o destaque
da defesa, recebeu cartão
amarelo. A melhor chance
de gol surgiu aos 12 minu-
tos, quando Tião Abatia fi-
cou só na área, mas erra-
damente o juiz assinalou
impedimento, mesmo com
as reclamações da torcida.

Seguiu-se um ataque de
Roberto, mas Ladel voltou
a fazer boa defesa. Para o
Vasco, a melhor chance de
gol surgiu aos 20 minutos:
Jorglnho, só na ponta, cru-
zou para a área, mas Ro-
berto aproveitou mal o
lançamento e Ladel sal-
vou com os pés. As substi-

•tuições feitas pelo técnico
Lanzonlnho não funciona-
ram: Negrelros no lugar de

Bráulio e Mosquito no de
Renatinho, nada consegui-
ram, fazendo decair inclu-
slve o rendimento da
equipe.

Aos 35 minutos, Bill en-
trou no lugar de Jorglnho
e não teve chance de apa-
recer. A última chance de
gol íoi do Coritiba,a os 43
minutos, quando Abatia foi
derrubado por Miguel, a um
metro da área. Aladim co-
brou a íalta que bateu na
barreira..

O público saiu frustrado
com o espetáculo, atrapa-
lhado pela chuva que não
possibilitou as duas equipes
renderem mais, continuan-
do o Vasco e o Coritiba sem
vitória nessa fase do Cam-
peonato Nacional.

ToUfoto JB

Atlético derrota
Coríntians de 2 a 0
com ótima exibição

Belo Horizonte (Sucursal)
— O Atlético, sempre supe-
rior, venceu com facilidade
o Coríntians por 2 a 0 on-
tem à tarde no Estádio Mi-
nas Gerais, gols c'e Totonho,
aos 26 minutos do primei-
ro tempo e de Reinaldo, aos
22 do segundo. Fausto teve
uma excelente atuação no
meio-campo, de certa for-
ma favorecido com a con-
tusão de Rivelino, que teve
que deixar o campo junta-
mente com Roberto.

Impulsionado pela torci-
da, que antes mesmo do
início já mostrava seu en-
tusiasmo, o Atlético atacou
durante os 90 minutos, en-
quanto o Coríntians tenta-
va em vão equilibrar o jogo,
o que conseguiu apenas an-
tes do primeiro gol. A arbi-
tragem, muito boa, foi de
Armando Marques e a renda
somou Cr$ 201 mil 162, com
um público de 29 771 pagan.
tes.

Queda e gol
Os times atuaram assim:

Atlético — Mazurkiewicz,
Getúlio, Grapete, Vantuir e
Cláudio; Vanderlei e Faus-
to; Paulinho (Arlém), To-
tonho, Reinaldo (Marcelo)
e Romeu. Coríntians — Ra-
fael, Zé Maria, Vágner, Zé
Roberto e Vladimlr; Tlão e
Rivelino (Ivã); Vaguinho, •
Adãozinho, Roberto (Lan-
ce) e Marco Antônio.

Embora • trocando passes
demais durante todo o pri-
meiro tempo, o Atlético con-
seguiu aos 26 minutos ven-
cer a defesa do Coríntians:
Paulinho avançou pela dl-
reita, driblou a Vladimlr e
cruzou para a área. O za-
guelro Vagner sofreu uma
queda e a bola foi então até
Totonho, que tinha apenas
Zé Maria pela frente. Dri-
blou Zé Maria e de pé es-
querdo colocou no canto do
gol de Rafael.

Rivelino e Tião foram os
únicos que tentaram chu-

tes a gol. Num chute de
Rivelino, Mazurkiewicz fez
boa defesa, mandando a es-
canteio, e em outro dele
também a bola foi com vio-
léncia para fora. No final
da primeira ¦ fase Tião ten-
tou mas também não acer-
tou o gol. O Atlético não
modificou seu sistema de
jogo: continuou com os pas-
ses curtos e sem muita ob-
jetlvldade, embora mais
tranqüilo, porque Rivelino
sofreu uma forte dor mus-
cular na coxa esquerda e
foi substituído por Ivã aos
30 minutos, como ocorrera
com Roberto, que na hora
do gol saiu e Lance entrou.
A defesa do Atlético, que
não teve dificuldades, atuou
bem, mas seu. destaque mais
agradável para a torcida
íoi o meio-de-campo, prin-
cipalmente o garoto Fausto,
que tanto armava, defendia
como atacava.
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América dá de 2 a 0
no Tiradentes com
muita tranqüilidade

Teresina (Corresponden-
te) — O América mineiro
mostrou ao público do
Piaui que realmente pos-
sui um time excelente.
Não tomou conhecimento
do Tiradentes, e venceu-o
por 2 a 0, com bastante
tranqüilidade.

Gilson (contra) e Can-
dido, aos 30 e 35 minutos
do primeiro tempo, marca-
ram os gols. Jucá Show
realizou uma bela exibição
e foi, o maior destaque,
comprovando tudo aquilo
que se dizia dele: um gran-
de jogador. O Tiradentes
lutou muito mas não con-
seguiu ultrapassar a boa
defesa da equipe mineira.
Vicentinho fez muita falta.

A renda somou Cr$ 971
mil 503 e o carioca José
Aldo foi um excelente juiz.

Os times formaram as-
sim: América — Neneca,

,„,_., „____»¦ -mmrm* mmmm - -^—- ¦  Baiano, Vander, Luis Al-

(Tmeio-cclSot^ bert° 
e ^^ ^

Ornar e Jucá Show; Eli,
Cândido, Spencer (Edson)
e Tião (Dirceu). Tiraden-
tes — Toinho, Marinho,
Gilson, Cândido e Neto;
Gerson e Joel; Néviton,
Juares (Derivaldo), Caio e
Paraná.

O América venceu quando
forçou. E isto aconteceu no
primeiro tempo. O time mi-
neiro demonstrou, desde os
instantes iniciais, enorme
disposição e excelente poder
ofensivo.

O Tiradentes, que certa-
mente esperava encontrar
iun adversário cauteloso se
assustou. E, por causa disso,
sofreu dois gols, merecendo,
inclusive, outros.

E o prêmio por esta pres-
são veio com dois gols, aos
30 e 36 minutos. Gilson,
contra, fez o primeiro. Mas
a bola iria entrar após joga-
da excepcional de Jucá
Show. ,.i.»

Tekfots JB

Vitória

1)

Sem modificar em nada
o esquema, o Atlético con-
tinuou predominando nos
ataques no segundo tempo,
mas só aos 22 minutos, após
excelente jogada do lateral-
esquerdo Cláudio, obteve o
segundo gol e assegurou en-
tão sua primeira vitória nas
semifinais. Cláudio avan-
çou por seu setor e cruzou
alto. O goleiro Rafael rebaT
teu mal e a bola sobrou pa-
ra Romeu, que, sem condi-
ções de chutar, passou pa-
ra Reinaldo. Este emendou
de bico e a bola passou por

detodos da defesa antes
entrar.

Mais que ho primeiro
tempo, Mazurkiewicz teve
que se esforçar bastante no
segundo. Vaguinho e Lan-
ce chutaram duas vezes e o
goleiro do Atlético, muito
firme, fez excelentes defe-
sas. Telê, atendendo a Rei-
naldo, que ainda não está
bem, fisicamente, substituiu
por Marcelo e Paulinho por
Arlem — o que não que-
brou o esquema ofensivo do
Atlético.
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S. Paulo vence
Grêmio mesmo
sem merecer

T.l.foto JB

São Paulo (Sucursal)
— O empate seria o re-
sultado mais justo on-
tem à tarde, no Mor um-
bi, mas o São Paulo con-
seguiu vencer o Grêmio
por 1 a 0, gol do zaguei-
ro Ancheta, contra, de-
pois de forte chute do
ex-juvenil Zé Roberto. O
juiz íoi Arnaldo César
Coelho, com excelente
atuação, e a renda so-
mou"Cr$ 125 mil 167.

O São Paulo íoi me-
lhor no início e quando
o Grêmio reagiu, a par-
tir dos 20 minutos, aca-
bou sofrendo o gol con-
tra. A partida foi mono-
tona no primeiro tempo
mas na etapa final sur-
giram as melhores joga-
das, que acabaram
agradando o público re-
guiar que foi ao Mo-
rumbi.

O gol contra

As duas equipes come-
caram assim: .São Pau-
lo __ waldir; Forlan;
Paranhos, Arlindo e Gil-
berto; Chicão e Zé Car-
los; Zé Roberto, Miran-
dinha, Silva (Gesum) e
Piau. Grêmio — Picasso;
Cláudio, Ancheta, Beto
e Tabajara; Carlos Al-
berto, Paulo Sérgio
(Mazinho) e Humberto
Ramos; Carlinhos, Tar-
ciso e Loivo.

A torcida do São Pau-
lo já estava preocupada
com a reação do Grêmio,
que iniciou a partida
sem muita organização.
Após uma investida sem
objetividade, o time pau-
lista marcou o gol, com
um chute de Zé Roberto,
desviado por Beto. Pi-
casso não teve condições
de defesa.

No segundo tempo o
São Paulo procurou
manter o resultado e o
Grêmio deixou de jogar
na retranca, organizan-
do melhor seu ataque,
embora sem sorte nas fi-
nalizações. A equipe
gaúcha passou a coman-
dar as ações mas o go-
leiro Valdir não se des-
cuidou.

Carlos Froner reíor-
çou o time, substituindo
Paulo Sérgio por Mazi-
nho. Tar ciso, um bom
jogador, ganhou um
companheiro mais efici-
ente, e a defesa adversa-
ria foi pressionada até o
final. Aos 41 minutos
Loivo perdeu a melhor
oportunidade de empate,
chutando na trave.

fl |M I :'M flSPs8IWPj#l I
I M>mmm\ I' •'« -SÉjttfeáM ^^^^555

¦.''li _¦'
mm***************************************? ___¦ i fl mm^Q flMÉflÉnah'a-"*1 mtvwM

____F *_H V|^______. ' - M ____É____jq_________iT ^f^^miimK mawmmmmmmSMWA WW B|!iH ' •''-^fl -ai^^^^i^^^ jmtLvúT!^^^^ _______P^_____I
____rí«____ _________! *__F^Épv ^ fl _R*M ____._¦ !___!________. <9 __PlV __P^
Bj-fl WÊÊ' 'fl P^l

________¦ ' I ^^sP^WI^PHÍj __¦_____ P^^^B ___Ék^^^Bff
Br^l ijV !__¦__________ * 

^^^^^^^^^¦^^^i» 
«^^ ^"^_______H ___________fl__lWlw* *AK*w^m mv''*:'y?im mmwÈÈÊÈÈÊMàim^ ______.- :;S_l_ls. - «__ " ¦ ^¦sa* ^i I ührL\ %, i n*•¦">' \H 1 I .Üii Ivfl Em

_______" .•_^._a .J9 K U mÊíWã.,- __i_lS¦AmwÊA .__________¦ Mbgi|fl ¦ ¦ mwmWMmwÊ^m__flL__4l irB lll 1
_____________________P^~j______________________________________________________________H KK Y^H^ IWS
(PB!|^ '!^^ELmmmm\ ___Kh lm!_^_____ ^^^^^^tB |^.u]^^iA9 B1*ír_J I

E»^ ^^^^H _____¦ ^B

______r '•.H

perí/i

inc/ieía, 7nes7no tendo marcado, contra, o gol do S. Paulo, foi o melhor do Grêmio, que merecia pelo menos empatar

T.leíolo JB

Vitória joga bem e
derrota Fortaleza
em ótima partida

Salvador (Sucursal)
— O Vitória conseguiu
um ótimo resultado on-
tem, ao derrotar, por 2 a
1, o Fortaleza, numa par-
tida bastante movimen-
tada e que se tornou
emocionante no final,
quando o time cearense
procurou o empate a to-
do custo.

André foi o artilheiro,
marcando os dois gols
do Vitória em bonitas
cabeçadas. Hamilton Ro-
cha fez o gol do Fortale-
za, após a cobrança de
uma falta por intermé-
dio de Marciano. José
Marcai Filho foi um ira-
co juiz, e a renda atin-
giu a Cr$ 104 mil 725,
com 12 070 pagantes.

Início arrasador'
Os times atuaram as-

sim: Vitória — Aguinal-
do (Marcelo) Roberto,
Dutra, Walter e Fran-
ca; Fernando e Davi;
Òsni, Gibira (Deco),
André e Mário Sérgio.
Fortaleza — Lulinha,
Louro, Pedro Basílio,
Queiroz e Bauer; Zé Ro-
berto e Zé Carlos; Ha-
milton Rocha, Lucinho,
Marciano e Beijoca (Ge-
raldimo).

O Vitória iniciou o jo-
go de maneira fulmi-
nante e, logo aos dois
minutos fêz o primeiro
gol. Uma jogada entre
Osni e André acabou
com o cruzamento da
ponta direita para a en-
trada de André que, de
cabeça, encobriu o go-
leiro Lulinha.

A partida ganhou
emoção e intensa movi-
mentação, com ataques
constantes dos dois la-
dos e enquanto o time
cearense explorava seu
artilheiro Marciano, o

Vitória forçava com o
ponta-de-lança André,
em tarde muito inspira-
da. Ó primeiro tempo
terminou com a vanta-
gem dos baianos, que
ainda perderam um gol
aos 35 minutos^ quando
André acertou a trave
cearense.

Na etapa final, o jogo
melhorou ainda mais. E
não tardou o segundo
gol do Vitória. Aos 12
minutos, Osni bateu um
córner e André, nova-
mente de cabeça, marcou
aproveitando a falha do
goleiro Lulinha.

O Fortaleza, então, foi
todo para a ataque e
conseguiu diminuir a
vantagem do Vitória,
com um gol de Hamilton
Rocha, aos 29 minutos.
Depois disso, o time cea-
rense ameaçou o empate
com ataques rápidos,
mas sua reação acabou
quando Hamilton Rocha
foi expulso aos 35 minu-
tos do segundo tempo.
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André
""TS^^ os dois gols da equipe baiana

O gostoso de ser autônomo
é não ter patrão e gozar dos benefícios

sociais:

Guarani permite
reação do Goiás e
resultado ela 1

í.

São Paulo (Sucursal)
Goiás conseguiu um

excelente resultado on-
tem à tarde, em Campi-
nas, empatando de 1 a

com o Guarani, que
não soube assegurar . a
vantagem inicial. Os gols
foram marcados aos 34
minutos do primeiro
tempo, por Lola & aos
25 do final, por Lincoln.

Após um equilíbrio no
início, o Guarani passou
a dominar e pveparou
boas jogadas contra a
defesa adversária, bem
fechada. Aos 22 minutos
Clayton driblou Macalé,
passou para Bezerra que
chutou na trave numa
excelente oportunidade.
O juiz foi Saul Mendes e
a renda somou Cr$
79 300,00.

O gol do Guarani po-
deria ter desanimado o
Goiás, mas o técnico Di-
no Sani — estreou on-
tem' — mandou o time
jogar na frente e aos 25
minutos, depois de uma
tabela entre Paguetti e
Lincoln, este último chu-
tou forte sem condições
de defesa para Sérgio
Gomes.

As duas equipes atua-
ram assim: Guarani —
Sérgio Gomes; Wilson,
Amaral, Alberto s Be-
zerra; Ednaldo e Alfre-
do; Afranio (Dilson), Lo-
Ia (Volnei)* Clayton • e

. Mingo. Goiás — Amauri;
Triel, Macalé, Alexandre
e Cláudio; Matinha e
Tuira; Lúcio, Paghetti,
Lincoln e Raimundinho.

Esse negócio de não ter
patrão tem suas vantagens.

Mas se você é uni
profissional autônomo
ainda não inscrito não
poderá tirar muitas vantagens
disso. Muito pelo contrário.

Você não poderá desfrutar
(sua família também não)
da Previdência Social,
nem terá o prazer de
testemunhar o surgimento
de escolas e hospitais ou
o desenvolvimento de obras
eoutros serviços, graças
à sua contribuição.

E se você ainda não se-
inscreveu por achar tudo
muito complicado, desculpe,
mas o amigo está
muitíssimo enganado.
Veja como é simples:

Compre em qualquer

¦^TBT^rvp

Inscreva-se no ISS.

papelaria uma,ficha de
inscrição e preencha-a. ¦ ;.
Pague a Taxa de Expediente
em qualquer agência dos
Bancos BEG, Boavista,
Halles, Itaú, União de
Bancos e União Comercial.
Em seguida, munido de um
documento: (carteira de
identidade, carteira
profissional ou título de
eleitor) apresente-se ao
Cadastro - Rua Santa Luzia,
11, sala 130.

Nesse local, você será
orientado de maneira
amiga e rápida para' concretizar facilmente
sua inscrição.

Depois disso,você estará
apto a tirar todas as
vantagens de ser um
verdadeiro autônomo.

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA GUANABARA
_... « _.__.__ r.._.:_ 11 _ o in _ nn

Departamento do Imposto Sobre Serviços - Rua Santa Luzia, 11 - Rio - GB.

Fia
dela Oem
Ituiutaba

Belo Horizonte (Sucur-
sal) — Em partida com
vários lances confusos,
ocasionados sempre por
erros do juiz, que expul-
sou injustamente Doval e
Jair, o Flamengo perdeu
ontem de 1 a 0 para a
União Tejucana de Es-
portes, da cidade de Itu-
iutaba, no Triângulo Mi-
neiro, devendo voltar ao
Rio hoje à tarde, logo
após o almoço.

. Apesar das falhas do
árbitro João Lúcio Mar-
ra, da Federação Mineira
de Futebol, o público gos-
tou muito das atuações
das duas equipes, que le-
varam ao Estádio da Fa-
zendinha mais de 10
mil torcedores, proporei-
onando a excelente arre-
cadação de Cr$ 112 mil.
O gol da União Tejucana
foi de Jair.

ATRAÇÃO

A União Tejucana jo-
gou com Nelson, Durval,
Carlos Martins, Djaniro
e Adalberto; Marrom,
Jair e Fuminho; Reinai-.
do, Luís Márcio (Toni-
nho) e Ari (Esquéiete).
O Flamengo com Renato,
Aloísio (Paulinho), Chi--
quinho, Jaime (Mineiro)
e Rodrigues Neto; Limi-
nha e Zé Mário; Rogério,
Doval, Zico (Dario) e
Paulo César.

Desde a chegada a
Ituiutaba t— sábado,
cerca das 13 horas, de-
pois de viajar de avião
e ônibus, com escalas
em São Paulo e Uberlan- '
dia, havendo os jogado-
res dormido apenas duas
horas — o Flamengo
pôde comprovar o gran- ,
de prestígio que tem no
Triângulo. O estádio es-
tava cheio e o público
aplaudia a todos e grita-
va por Dario, que en-
trou no segundo tempo.

O gol da União Teju- ¦**
cana foi bonito: Jair
driblou três e colocou,
não oferecendo a Rena-
to nenhuma chance de ,
defender. Foi aos 23 mi-
nutos do segundo tem-
po. Dez minutos depois.
Jair e Doval eram ex-
pulsos, uma decisão que
confirmou a má atua-
ção do juiz e desgostou r
a torcida.

O Flamengo atacou
muito mas o time da ci- ,
dade estava bem, seguin-
do com seriedade a
orientação de seu novo
técnico, Juquita, que ar-
mou um esquema espe-
ciai para conter Paulo
César e Doval.

A delegação do Fia-
mengo almoça hoje no
bar e restaurante Tre-
medal e logo depois dei-
xa o Hotel Bernal, onde
está hospedada, tomari-
do um ônibus especial
para a cidade de Uber-
landia e em seguida
avião para São Paulo,
de onde segue para o
Rio, devendo chegar
cerca das 17 horas.

Portuguesa
sai do
Campeonato

São Paulo (Sucursal)
— A Portuguesa Santis-
ta perdeu ontem a sua
chance de disputar este
ano o Campeonato Pau-
lista da Divisão Especial,
ao ser derrotada por 2 a
1 pelo São Bento, gols
de Claudinho e Nei, con-
tra um de Marcos.

A partida, realizada
no Estádio Eurico Mur-
sa, de Santos, foi válida
pela Taça São Paulo (o
Paulistinha), que os clu-
bes do interior disputam
todos* os anos. O vence-
dor do torneio fica auto-
«taticamente classifica-
do para o Campeonato
da Divisão Especial.
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Pele sofreu um pênalti ainda no

Botafogo
teve maré
de azar

Positivamente não era o
dia do Botafogo ontem.
Para os dirig. ites e joga-
dores, nada deu certo. E,
depois de deixarem o cam-
po com uma derrota amar-
ga para o Santos, onde até
pênalti dlsperdiçaram, os
jogadores encontraram o
vestiário totalmente inun-
dado, com o entupimento
das banheiras.

— Hoje não dava mesmo
para ganhar — comentava
Paraguaio — porque tive-
mos a má sorte de pegar o
Santos num grande dia e
Pele em tarde de exibição.
Ele foi o responsável pelos
dois primeiros gols do San-
tos, o que descontrolou in-
teiramente o nosso time.
MARINHO E O PÊNALTI

-A maioria dos jogadores
explicava a derrota como
o técnico. Para eles "Pele
desequilibrou o jogo" e, es-
cudados nesta justificativa,
não pareciam muito abor-
recidos pela derrota.

Com Marinho, no entan-
to, era diferente. De fislo-
nomia fechada, sem a ale-
gria costumeira, lamentava
o pênalti perdido, concor-
dando que chutara muito
mal.

— Acontece que eu não'
estava em condições de co-
brar. Tanto que pedi ao
Jairzinho para bater. Tudo
porque eu tinha, pouco an-
tes, dado uma entrada vio-
lenta num adversário e me
perturbara. Não foi por es-
tarmos perdendo. Apenas
acha que era uma bola dá-
vidlda e ele iria entrar du-
ro, dai ter exagerado em
me defender. O fato é que
estava nervoso e chutei
pessimamente. Mas hoje
ninguém acertou mesmo.

INUNDAÇÃO
Num canto do vestiário, o

presidente Rivadávia, o di-
retor Maurício Porto e o su-
pervisor Cláudio Coutinho
comentavam a partida e re-
conheciam a lisura e a jus-
tiça da vitória do Santos.

— Nada temos a reclamar
do jogo, mas temos que pro-
testar contra a situação do
nosso vestiário. Será que o
responsável não viu que as
banheiras estavam emtupi-
das? O resultado aí está:
água por- todos os lados e
os jogadores sem poder to-
mar banho, pois aí a situa-
ção ficará pior — era o
protesto dos dirigentes.

Contra o estado do vesti-
ário também se manifestou
o médico Lídlo Toledo, que
só interrompeu suas recla-
mações para dizer que "com
Pele jogando tudo isso, não
há defesa que agüente".

Os jogadores irão ao clu-
be hoje para revisão médica
e treinamento para os que
não enfrentaram o Santos.
Amanhã ao meio-dia se-
guem para Belo Horizonte,
onde jogam quarta-feira,
contra o Cruzeiro.
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Santos consegue
vencer depois de
esperar seis anos
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O Botafogo perdeu várias oportunidades por precipitação do ataque

No vestiário do Santos ha-
via alegria pela vitória (a
primeira contra o Botafogo
nos últimos seis anos), mas
revolta também, pela entra-
da violenta do lateral Mari-
nho, no zagueiro Marinho.

Ele não precisava en- ¦
trar assim. Tem futebol. Ti-
ve sorte de não quebrar a
perna — dizia o zagueiro do
Santos, mostrando o joelho
machucado.

Cejas, ao lado, comen-
tava:

Ele chuta com a força
do coice de um burro e quis
colocar. Ai eu só me joguei
para o lado esquerdo e pe-
guei.

O goleiro acrescenta que
já sabia p lado onde Ma-
rinho iria chutar "pois ele
bate quase sempre no la-
do esquerdo".

Fiquei de braços cru-
zados olhando para ele. E
senti. que ficou perturba-
do. E' uma questão de psi-
cologia, só isso — diz
Cejas.

Pepe, chapéu branco, ca-
misa colorida, era motivo
de brincadeira dos joga-
dores:

Ele se veste assim
porque sabe que o jogo

passa a cores na TV. E
quer ser visto em casa — •
diz Leo.

Tranqüilo, Pepe comenta
o jogo:

O resultado justo seria
6 a 2 ou 5 a 3. O Botafogo
mereceu um gol, pelo me-
nos. Mas teve uma falha
que considero grande: a de-
fesa. Ele se abriu, deixou
muito espaço. E contra Pe-
lé e Edu, ninguém pode
deixar espaço. É suicídio.

Clodoaldo recebe os cum-
prlmentos de Cláudio Cou-
tlnho e Lídio Toledo.

Dia quatro de março
nós estaremos juntos. O se-
nhor acha que vou estar na
lista do Zagalo? — diz, rin-
do, dodoaldo.

Não sei não. Vencer o
Botafogo aqui tira pontos
na convocação — responde
Coutinho brincando com o
jogador.

Os jogadores se preparam
para sair. E uma pergunta
surge:

Vocês não cansam de
tantos jogos?

Jogando é que se ga-
nha' dinheiro. Por mim po-
de colocar jogo todos os
dias. A gente sente é quan-
do pára — disse Clodoaldo.

; Se você é vendedor ;fc|;
e não está procurando emprego,

leia este anuncia" lll-::
Estamos procurando excelentes .homens de vendas, que trabalharão conosco no Setor de Publicidade

de nossas Páginas Amarelas.
Queremos vendedores competentes, altamente qualificados. ',,.•* ¦
Facilidade de assimilação, coragem, desembaraço, saúde e disposição para üm trabalho intensivo,

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 não sejam benvindos.

Se você tem tudo isto, e sua "idade espiritual" está na faixa dos 25 aos 35 anos, venha conver-

sar 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 cn-

enteia; 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 — sobreloja.
(Esquina da Av. Presidente Wilson).

José Inácio Werneck

O 

jogo foi o crioulo. Pelo lance ão pri-
melro gol, pelo pênalti que sofreu no
primeiro tempo e o juiz não marcou,
pelo que sofreu e converteu no segun-

do, pela lucidez ãe seus passes, pelos dribles
que aplicou em Carbone e, sobretudo, pela
carreira que deu em Valtencir, o crioulo foi
o jogo. Ele, Pele.

A Comissão Técnica deve estar arrancan-
do os cabelos, seriamente desconfiada, a esta
altura, de que o crioulo tenha algum caso pes-
soai com ela. Está certo que ele abandone a
Seleção (há de pensar a Comissão), mas en-
tão devia ter ao menos a delicadeza ãe en-
trar'em eclipse temporário. Se até o cometa
Kohoutek, tão aguardado pelos astrônomos,
decide resguardar avaramente seu brilho dos
olhos mortais, por que só este crioulo hâ ãe
se constituir, mais e mais, no foco ãas aten-
ções?

E foco ãas atenções não apenas pela téc-
nica sempre festejada, mas até pelo entusias-
mo que há tempos não se lhe notava. Por que,
a meio do segundo tempo, com o marcador de
3 a 0, a partida tranqüila, tranqüila, decidiu
o crioulo.dar uma carreira de 50 metros, pri-
meiro atrás de Osmar e depois ãe Valtencir?
Por que aquela raiva em recuperar uma bola
que já era, limpa, ãa defesa adversária?

6 Pele, aquilo não se faz com o Valten-
cir. Ele está ali esquentando o banco, não
tem nada com isso, só entrou em campo por-
que o Paraguaio, num gesto desesperado, re-
solveu improvisar o Marinho ãe meia-arma-
âor, e você dá aquele susto no rapaz? Pobre
Valtencir, esperando eternamente uma opor-
tunidade de garantir uma vaguinha no time
e, de repente, ouve o estádio gritando, volta
a cabeça e o que vê? Ele, Pele, ventando pro-
cela, a atropelar-lhe os calcanhares. A joga-
da era áo Botafogo em contra-ataque, mas
Valtencir perdeu o rumo, viu tudo preto, saiu
em linha reta pela sua lateral.

Lola ão Santos.

QUEM 

ãeve estar com vontade ãe engo-
Ur suas palavras ãeve ser o apoiador
Carbone, que deitou entrevista antes

da partida, congratulando-se pelas seus
sucessos anteriores na marcação de Pele. O
crioulo ãeve ter lido 'e achado ruim. Se não
foi assim, por que se esmerou então, logo na
primeira bola que recebeu (e em outras ãe-
pois), a âar em seu marcador um daqueles
dribles definitivos, que deixam o indivíduo
sentado no chão a pensar como sua tarde de
domingo seria muito mais agradável numa
praia distante, aproveitando o sol de verão,
longe daquele crioulo maldito?

Mil vezes maldito, ãeve pensar a Comis-
são Técnica, que foi ver um jogo em Porto
Alegre e deixou aqui no Maracanã, a roubar-
lhe todas as cenas, um velho ator que é ainda
o maior sucesso de bilheteria ão mundo mas
que, entretanto, se recusa obstinadamente a
participar em suas superproduções?

Dizem que Henry Kissinger está para vir
ao Brasil. Será para interceder junto ao
crioulo?

O 

jogo aliás foram dois crioulos, porque
o outro, o de camisa 11, também fez
misérias com seu marcador Miranda,
não lhe poupando nem o vexame da-

quele velho drible de jogar a bola ãe um lado
e passar correndo pelo outro.

Mas o Botafogo ontem parecia mesmo
predestinado ao vexame e bastou que o time
do Santos quebrasse o ritmo da partida, re-
cuanâo Pele para organizar as jogadas ãe
Contra-ataque, para que sua equipe perdesse
todo o ímpeto fogoso áos primeiros 15 minu-
tos e murchasse como um balão apagado.
Jairzinho cansou (ou se desinteressou), Bri-
to era uma ameaça constante a Cao e Dirceu
se constituía num dinamo a serviço da ãe-
sordem.

Dentro deste panorama, admito como vá-
lida a experiência de Paraguaio com Marinho
no meio áe campo. Mas espero que o treina-
dor nela não insista, sob pena de nos privar
de um lateral-esquerâo ãe exceção para nos
impingir um meia-armador de confusão. O
rapaz não tem o ritmo nem a conta da posi-
ção e os ãois fouls brutais que praticou (o
primeiro em Brecha, o segundo em Marinho)
para mim se devem muito mais à conta da
ansiedade com que se debatia num ambiente
estranho, como um peixe fora dágua, ão que
à deslealdade.

ni? PTHMFJTU' üm amig0 que aoom"
Dk FKlMUilKA. pmha com cuidado as
atuações do juiz Romualdo Arppi Filho fez as
contas na ponta áo lápis e concluiu: 85% das
partidas em que ele atuou no Campeonato Na-
cional terminaram com empate. Não é à toa
que Sua Senhoria goza do apelido de Coluna
do Meio. Sua mais recente contribuição foi o
Cruzeiro 0 x Santa Cruz 0 de anteontem ///
Um rubro-negro dizia-me ontem que o Fia-
mengo tinha toda razão em se mostrar eufô-
rico com sua vitória áe 3 x 1 sobre o 149 co-
locaão áo Campeonato Iugoslavo: afinal áe
contas o Flamengo foi o 24? no Campeonato
Brasileiro 11/ Embora os chilenos não quei-
ram, o Governo áa Alemanha Ociáental áeci-
ãlu cercá-los das maiores medidas de segu-
rança durante a Copa do Mundo. Para tanto
vai inclusive colocá-los num castelo nos arre-
dores de Berlim, com fosso e tudo lll A exem-
pio do que Rogério fez em 1970 e do papel
que Gérson ainda poderá vir a âesempenhar
este ano, o ex-zagueiro Schulz funcionará co-
mo espião ãos alemães durante a Copa ão
Mundo. III Atenção, Zagalo: o atacante
Bwaiiga, ão Zaire, foi eleito o melhor jogaãor
ãa África. E o iugoslavo Viâiníc, técnico da
Seleção do país, garante que o goleiro Kazaãi
é tão bom quanto Iashin lll A maior figura
áo jogo Ajax 6 x Milan 0 foi o centroavante
Mulãer, um holandês que jogava no Anáer-
lecht da Bélgica e foi contratado especialmen-
te para substituir Cruyff.
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Pele foi destaque
na bonita

¦, ¦ 

,

cLq Santos por
O Santos," jogando

com objetividade e mui-
ta tranqüilidade, ^ven-
ceu com categoria o
Botafogo por 3 a 0, òn-
tem no Maracanã, nu-
ma partida de' excelente
nível técnico e cheia de
bonitas jogadas indivi-
duais, tendo Pele como
seu maior destaque.

Além de ter participa-
do diretamente dos três
gols, Pele realizou um
punhado dè ótimas joga-
das e demonstrou que
também está no melhor
de sua forma física, pois
nos últimos minutos ain-
da . dava piques longos
para combater os adver-
sários. Edu, Nenê e Pele
de pênalti foram os arti-
lheiros e a renda somou
CrS 665 mil 609, com
74 478 pagantes.

Linha de funcio

Sem Brecha para par-
ticipar das triangula-
ções com Pele e Nenê,_o
ataque do Santos não
pôde desenvolver seu ti-
po de jogo característi-
co: o toque de bola. Pe-
lé, então, recuou um
pouco e seu time passou
a usar o contra-atague^
Em três lances sèguídoaT
o panorama da partida
foi totalmente alterado.

No primeiro, aos 15
minutos, Pele foi lança-
do por Clodoaldo, driblou
Carbone e Osmar, pene-
trou na área e chutou
raspando a trave direi-
ta de Cao. O segundo,
aconteceu dois minutos
depois: novamente lan-
cado, Pele invadiu . a
área e foi derrubado por
Brito, mas o juiz não
quis dar o pênalti. O ter-
ceiro, aos 21 minutos,
surgiu o gol.

^So^^d^^^^d^^T^T^oTalho de tocar' a bola para as redes, marcando o primeiro gol
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O Santos atuou com
Cejas, Hermes, Marinho,
Vicente e Zé Carlos; Cio-
doaldo e Brecha; Eusé-
bio, Nenê (Léo), Pele e
Edu. O Botafogo, com
Cáo, Miranda, Brito, Os-
mar e Marinho; Carlos
Roberto (Valtencir) e
Carbone; Zequinha, Fer-
reti (Nilson), Jairzinho e
Dirceu. O árbitro foi Jo-
sé Luís Barreto, fraco e /
inseguro."

O Botafogo começou
melhor a partida. Sua
equipe, como a do San-
tos, entrou com o objeti-
vo de jogar ofensivamen-
te. Zequinha foi explora-
do pela direita e conse-
guia sempre criar boas
jogadas. Com 17 minu-
tos de jogo, Zequinha já
tinha ido cinco vezes à
linha de fundo. Seus
centros eram preciosos
para a área, mas Ferreti
e Jairzinho sempre che-
gavam atrasados no lan-
ce.-

No meio de campo,
Dirceu marcava com pre-
cisão a Brecha, Carbone
ficou mais fixo e Carlos
Roberto lutava desespe-
radamente contra os ad-
versários. Marinho não
ia muito à frente, prep-
cupado com a agressivi-
dade de Eusébio, e Brito
e Osmar se revesavam
com inteligência na mar-
cação e cobertura de
Pele.

Contra-ataque

Nesse período em que
dominou a partida, Cáo
só havia feito uma defe-
sa, num chute de longe
e fraco de Edu, enquan-
to que Jairzinho (três
vezes) e Ferreti (duas),
obrigaram Cejas a se
desdobrar no gol.

Erro no meio

Desprevenida, a defe-
sa do Botafogo foi en-
volvida num contra-ata-
que rápido. Eusébio deu
para Pele, este para Bre-
cha e a bola foi até Edu.
Tudo de primeira e Edu
só teve o trabalho de
chutar enviezado ho
canto esquerdo de Cao.

Depois do gol, o Bota-
fogo continuou lutando
com entusiasmo no ata-
que, mas seu meio-de-
campo incorreu no er-
ro de avançar demasia-
damente. Carbone e
Carlos Roberto aban-
donaram quase inteira-
mente a defesa. Dirceu
já não se importava
tanto em combater Bre-
cha.

Com isso, com campo
livre para dominar a
bola e criar suas joga-
das, Pele desequilibrou
totalmente o jogo.

Aos 37 minutos, Pele
lançou Nenê entre Bri-
to e Miranda. O ata-
cante ganhou a disputa
na corrida, avançou e
chutou para as redes,
marcando o segundo
gol do Santos.

Duas táticas

No segundo período,
o quadro paulista fez
uma exibição perfeita.

. Sua defesa, principal-
mente Marinho, jogava
com seriedade e muita
garra. Clodoaldo prote-
gia a todos e Brecha se
esmerava na ligação do
meio-de-cámpo com o
ataque.

O time deu-se até ao
luxa dé Jbgar de duas

vitória
3a0

maneiras ofensivas: atra-
vés de tabelinhas curtas
pelo meio, com Pele, Ne-
nê e Brecha, ou em lan-
çamentos em profundi-
dade para os ponteiros
Edu e Eusébio.

Aos três minutos, Edu
foi até a linha de fundo
e quase marcou. Dois' 
minutos depois, em jo-
gada individual, Pele
passou por Carbone e
sofreu pênalti deMiran-
da. Dessa vez o juiz mar-
cou. Ninguém reclamou
e o próprio Pele cobrou,,
fixando o escore em
3 a 0. »

Mesmo com a derrota
iminente, o Botafogo
continuou lutando. Nílr
son entrou no lugar de
Ferreti, dando mais
agressividade ao ataque,
e Valtencir substituiu
Carlos Roberto, passando
Marinho a atuar no meio
de campo. ,

S
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Desespero

O que aconteceu, po-
rém, foi que o time cario-
ca não corrigiu o erro do
meio-de-campo avançado
e sua defesa, inteiramen-
te desprotegida, lutava
com muito sacrifício pa-
ra conter o ataque ad-
versário.

Só no segundo tempo,
o Botafogo cedeu três
corners e Cao fez cinco
boas defesas. O Santos
só teve um corner con-
tra, mas Cejas foi ém-
penhado sete vezes, to-
dos lances difíceis.

Aos poucos o Botafo-
go foi aceitando a der-
rota e caiu de produção.
Marinho, no entanto,
estava disposto a vin-
gar-se dos gols que sua
equipe sofreu com pon-
tapes. Primeiro foi con-
tra Brecha, quase o
atingindo brutalmente
depois do juiz ter para-
do a jogada; depois, aos
32 minutos, o jogador
do Botafogo adiantou a
bola e chutou violenta-
mente o Joelho do za-
gueiro Marinho. O árbi-
tro não apitou a falta.
O lance prosseguiu com
os jogadores do Santos
surpresos e revoltados.
Jairzinho tentou passar
por Hermes e o zaguei-
ro colocou a mão na bo-
la dentro da área; O
pênalti foi marcado in-
continente, mas Mari-
nho, talvez com «mo*-
sos do que havia feito
com um colega de pror
fissão ou talvez por cas-
tigo, cobrou mal a falta
e Cejas pôde defender
sem dificuldades.
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OS PERIGOS
DE UMA PISTA

MOACYR BUENO
Oa Sucuri* I

A ausência de
alambraãos entre a

pista e os guard-rails
bem como a, mó.

colocação destes são os
principais riscos para

a segurança
encontrados por

Emerson cm Interlagos
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São Pauio — O traçado do Autódro-
mo dé Interlagos pode ser considerado o
segundo melhor do mundo, tanto para o públi-
co espectador quanto para o piloto. As con-
dições de segurança que ele oferece, èhtretan-
to — para o público e para o piloto — só po-
dem ser enquadradas em um conceito de regu-
lar a bom, pois, embora seja o único circuito
brasileiro incluído no calendário oficial do
Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula-1,
Interlagos não acompanhou com a rapidez su-
ficlente o aumento de performance dos carros
que percorrem seus quase 8 km e nem foi ar-
quitetado com todos os padrões de segurança
hoje defendidos pelos pilotos de grand prix.

Esta é a opinião do ex-campeão mundial
de Fórmula-1, Emerson Fittipaldi, sobre o cir-
cuito de suas primeiras largadas que o leva-
riam à condição ds astro mundial do automo-
bilismo de competição; um Autódromo que ele
conhece desde pequeno, quando, ainda no colo
de seu pai Wilson Fittipaldi percorria a ex-
tensa pista de curvas ascendentes e dcscen-
dentes, de pequeno.ou grande raio, os retões
de grande velocidade e as curvas em cotovelo
onde é necessário usar uma-segunda marcha
para conseguir completá-las. Analisando o cir-
cuito que ele talvez conheça mais que sua pró-— pria-mãu; Tnira1ord*3S"ptlõtos brasiieirosvè" In-'
terlagos como um autódromo muito deficiente
em relação a Paul Ricard — na França, ou Ni-
velles —na Bélgica, mas não tão ruim quanto
o de Jarama — na Espanha, ou Monza — na
Itália.

Emoção constante

Quando garoto, Emerson Fittipaldi cos-
tumava desenhar o circuito de Interlagos com
uma riqueza de detalhes que chegava a sur-
preender seu pai, na época, um des chamados"loucos" que insistiam em desenvolver no Bra-
sil o automobilismo de competição. Agora que

a velha pista não é para ele apenas o lugar
onde começou sua ascensão no automobilismo,
mas as curvas e as retas onde ele procura a
cada competição preservar a posição intensa-
mente buscada dentro do Circo internacional
da Fórmula-1, sua visão não é tão poética a
ponto.de ignorar as falhas do circuito, assim
como não é tão radical a ponto de ignorar
suas boas qualidades. Por isso, Emerson Fittl-

4paldi é extremamente frio ao analisar as con-
dições do Autódromo de Interlagos:

Quanto ao traçado e à visibilidade pa-
ra o público, ele só pode estar ao lado do Au-
tódromo de Nurburgring, na Alemanha. Mas,
quanto à segurança — tanto para o piloto
quanto para o público — é um circuito que
ainda deixa muito a desejar.

Não há a menor dúvida — ele garante —
de que Interlagos oferece aos espectadores
condições excelentes de visibilidade. Sob esse
aspecto, chega a colocá-lo como o melhor do
mundo, sem qualquer medo de envolver-se em
ufanismos. Quanto ao traçado dos quase 8 km
de pista Emerson é taxativo:

Depois de Nurburgring, não há dúvida:
Interlagos se constitui o melhor de todos os
circuitos de Fórmula-1, principalmente para o
piloto.

O piloto de Fórmula-1, na concepção do
ex-campeão mundial, não é unicamente o ho-
mem que leva determinada equipe à vitória,
transformando cada competição em um meio
de subsistência. Fundamentalmente, ele é um
apaixonado pelo automobilismo esportivo e, a
cada corrida, busca sempre novas emoções.
Assim, o autódromo paulista proporciona ao
piloto condições excepcionais de satisfazer ssü
apetite pelos desafios:

Existem pistas em que após algumas
voltas o piloto já está cheio, não agüenta
mais. Jarama é um exemplo: as curvas são to-
das iguais, em cotovelos. Em todas elas entra-
sc em segunda. Aqui é completamente diferen-
te, não há um trecho do circuito que se repita.

Como no filme de Roberto Farias — O Fa-
buloso Fittipaldi — ele explica o circuito pon-
to por ponto:A ifjúrva 1 e curva 2 são longas, de alta
velocidade, saímos delas a 240 km/h; a 3 já é

de média velocidade e descendente. Em segui-
.. da. vem uma curva ascendente, a subida do

Lago, muito veloz; saindo dela o piloto chega
ao sargento, de baixa velocidade e também as-
cendente.

Outras curvas de baixa velocidade sc
sucedem ccmo.a do S, pinheirinho e cotovelo,
-Ma,s,-.6mib£u^-£leJ3ai,*^ve]ocidade, uma é dife-
rente da outra. Há o mergulho — uma curva
em descida acentuada.

A curva do sol começa em um plano e
ttrmina em descida — é uma das curvas mais
difíceis e talvez a mais importante do circuito.
Ali muita gente se perde.

O retão e a reta oposta possibilitam aos
carros da Fórmula-1 atingir velocidades supe-
riores a 260 km/h. Todos esses fatores fazem
com que o circuito de Interlagos exerça um

constante atrativo para tedos os pilotos de
grand prix e, segundo o ex-campeão mundial, é
isso que o coloca quase em igualdade de. con-
dições com o de Nurburgring, na Alemanha..

Segurança — a falia

Este circuito, espetacular na opinião de
Emerson, piloto considerado por Peter Warr,
chefe dos mecânicos do Lotus Team, como um
dos mais conscientes de sua profissão e um
dos mais talhados para as competições auto-
mobilísticas, merece uma série de críticas
quando o assunto é segurança — tanto para o
público quanto para o piloto. Emerson t:m
plena consciência disso e, a exemplo de seus
colegas de profissão, não poupa criticas visan-
do ao aperfeiçoamento das condições de segu-
rança de Interlagos:'

— Há alguns anos poderíamos considerar
Interlagos como um autódromo muito seguro;
hoje já não é tanto. E isso por um motivo
muito simples: ele não acompanhou os novos
conceitos de segurança defendidos pelos pilo-
tos, mecânicos e chefes de equipe. Esses con-
ceitos evoluem — o autódromo não evoluiu.

Um exemplo disso são os alambrados — ou
cercas de proteção — que deviriam ser coloca-
dos entre a pista e o guard-rail; e por sua ins-
talação, Emerson Fittipaldi vem-se debatendo
há imuito tempo junto à Prefeitura Municipal.
Há dois ou três anos, ninguém* acreditava què
essas cercas poderiam ter influência direta na
segurança dos pilotos. Hoje não se admite um
autódromo que não as possua, ao menos na
maior parte de sua extensão.'

Interlagos possui* pouquíssimos, trechos
com alambrado, o que considera errado. Estas
cercas funcionam comp um desacelerador para
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Emerson percorreu a pé os 8km da pista de Interlagos e exigiu a
limpeza da pista antes dos treinos para o. Grande Prêmio da Argentina

o carro que se desgarra — principalmente em
uma curva — fazendo com que no momento
do cheque com o guard-rail a aceleração seja
minima:

Antes de chegar ao guard-rail o carro
já rompeu três cercas, e em conseqüência, per-
deu velocidade. O choque seco com o
guard-rail fica diminuído ao máximo.

Este não é o único ponto que afeta a segu-
rança do autódromo de Interlagos, segundo
Emerson Fittipaldi. Assim que chegou ao Bra-
sil ele percorreu a pé toda a pista, verificando
suas condições. O que não o deixou muito entu-
siasmado: guard-rails soltos, tortos, mal colo-
cados em muitos trechos do circuito. Exigiu
que tudo isso fosse revisado e, quando viu que
as obras ainda não estavam prontas, há duas
semanas, criticou violentamente a adminis-
tração do autódromo.:

Estão preocupados em embelezar Inter-
lagos, mas não em melhorar as condições de
segurança para os pilotos, mecânicos e públi-
co.

Para o Grand Prix de 1975, o circuito de
Interlagos precisará ser completamente reca-
peado, pois em vários trechos, a pista já apre-
senta ondulações. Na corrida do próximo dia
27 os pilotos não vão submeter-se a nenhum
risco, devido à ondulação da pista, mas, mes-
mo assim, Emerson Fittipaldi acredita que al-
guma providência já deveria tei" sido tomada:

A pista não chega a colocar em risco o
piloto, mas vai piorando ainda mais as con-
dições. Ela está ondulada, necessitando de re-
capeamento, o que não se faz.*A* cada corrida
a situação piora ié torna a pista mais deficien-
te. . - •

A última grande critica do ex-campeão
mundial de Fórmula-1 ao autódromo que o viu
nascer para o automobilismo de competição é
quanto à garagem onde são montados os carros
de grand prix. Antigamente era um barracão
de madeira', completamente vulnerável. Agora,
a Prefeitura: construiu um de alvenaria, utlli-
zando blocos de concreto. Para ele a nova
construção continua a oferecer ainda grandes
riscos:

— Não.há ventilação no barracão. Vocês
já imaginaram tambores de gasolina mistura-
dos a phíús e carros lá dentro? Pode' haver
até combustão espontânea por falta de venti-
lação. ¦¦¦¦

Apesar de todas as criticas, ele considera
o autódromo de "regular para bom", e acredi-
ta que, a partir de 1975, ele possa melhorar
muito, pois o Prefeito Miguel Colassuono mos-
trou-se interessado,em todas as obras necessá-
rias à melhoria dos padrões de segurança de
Interlagos, Emerson Fittipaldi explica, porém,
que os problemas de segurança não * são pe-
culiares a Interlagos:

— À exceção de Nurburgring, Nivelles e
Brasilia, todos os outros circuitos-incluídos no
calendário oficial apresentam deficiência
quanto à segurança. E' a,briga constante dos
pilotos contra os administradores, que não
querem gastar dinheiro em segurança. Os au-
tódromos precisam acompanhar o desenvolvi-
mento do automobilismo de competição: em
1964 fazia-se a curva 1 e a 2 em Interlagos a
160 km/h, hoje sai-se dela a 240 km/h. E' isso
que os administradores precisam entèhaci*.

CADERNO
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TEATRO
Yan Michalski

CINEMA
José Carlos Avellar

Movimento
Confirmada para 1° de fevereiro a che-

gada ao Rio do grande diretor franco-argen-
tino Jorge Lavelli, especialmente contratado
para dirigir A Gaivota, de Tchecov, no Tteatro
Municipal, Lavelli já avisou que pretende en-
saiar 10 horas por dia, para deixar o espeta-
culo cm condições de estrear em meados de
março. O encenador trará consigo o cenógrafo
argentino com o qual costuma trabalhar,_e
que é o mesmo que fez o cenário para a versão
de Apareceu a Margarida que está em cartaz
em Buenos Aires. Para o'elenco, só estão con-
firmados por enquanto os protagonistas.Ser-
glo Brito e Teresa Raquel, que deverão, inclu-
sive, assumir a responsabilidade da produção
após a sua curta temporada no Municipal. Os
outros possíveis intérpretes estão sendo esco-
ihidos por Sérgio Brito, mas sempre sujeitos à
confirmação de Lavelli, cuja experiência cario-
ca poderá transformar-se num dos pontos ai-
tos da temporada de 1974.

Já está marcado para 10 de março o
encerramento da vitoriosa carreira de O
Amante de Mme. Vidal no Teatro Maison de
France. Até agora o espetáculo foi visto por
cerca de 50 mil espectadores. Na segunda
quinzena dc março a produção, com a unlca
substituição de Jacquellne Laurence, partira
para uma excursão de dois meses, com apre-
sentações já programadas em Brasília, Porto
Alegre, Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Vi-
tórla é Belo Horizonte. Enquanto Fernanda
Montenegro e seu elenco estiverem Viajando,
Fernando Torres lançará, na Maison de Fran-
ce, a sua direção de O Colecionador, de John
Fowles, em adaptação de David Parker. O tex-
to, que deu origem a um -.remiado filme, será
protagonizado por Dina Slat e Jucá de Olivei-
ra, ambos — e principalmente o ator — au-
sentes há muito dos palcos cariocas.

• Outro lançamento programado para mar-
ço, este no Teatro Serrador: Vai... Zelina
Mon Amour. comédia musical de Paulo Terra
e Ângelo Marcus. A peça está sendo curiosa-
mente divulgada como "uma comédia nostál-
gíca, escrita num tom satírico, que vai falar e
comentar a atuação de astros famosos, como
Rodolfo Valentlno, Marlene Dietrich,. Theda
Bara, Pola Negri e outras personalidades im-
portantes, como Golda Meir, etc. Porém, a
única e grande homenagem prestada no show
é à brasileiríssima Dalva de Oliveira". Es-
troando na direção, o competente professor de
expressão corporal Zdenek Hampl; a cenogra-
fia estará a cargo de José Dias. No elenco, já
estão certos os nomes de Fernando Resky, Mi-
guel Carrano, Deoclides Gouveia, Margõ Brito
e Béti Buarque, além dos dois autores. A
equipe, que está ensaiando na ASA, Rua São
Clemente, 155, precisa ainda de algumas jo-
vens atrizes que saibam dançar, cantar e re-
presentar.

• Na primeira quinzena de dezembro, o
Departamento de Cultura distribuiu nota
anunciando que os Prêmios Estaduais de Tea-
tro relativos a 1973 seriam votados sem falta
até 20 de dezembro. O prazo já foi ultrapassa-
do em um mês, sem que o resultado da pre-
miação tivesse sido anunciado, e portanto,
presumivelmente, sem que a votação tivesse
sido efetuada. Por outro lado, venceu em 30 de
dezembro o prazo fixado em lei para a desig-
nação do júri que julgará esses mesmos Pré-
mios Estaduais relativos a 1974, e mais uma
vez as autoridades competentes deixaram de
cumprir esta exigência legal, que tem sua ób-
via razão de ser. Resultado: mais uma vez se-
rá nomeado, no meio ou no fim da temporada,
um júri que não terá assistido a uma conside-
rável parte dos trabalhos que será chamado a
julgar. E' assim que se joga pela janela, ano
após ano, o prestigio moral de um prêmio que,
pela sua valiosa dotação financeira e pelo ssú
alto patrocínio oficial, deveria ser o mais im-
portante dos que existem no Rio.

• A Divisão de Teatro da Guanabara
abriu inscrições para mais uma concorrência
ao uso do Teatro Gláucio Gil, desta vez refe-
rente ao s.gundo periodo de 1974. As propôs-
tas devem ser entregues até 8 de fevereiro na
sede da Divisão de Teatro, Rua do Riachuelo,
136, sebreloja, no horário das 13 às 17h.

O ator em cena

TELEVISÃO
Valério Andrade

A súbita e gratuita morte de Eduar-
do (Marcos Paulo) foi a fórmula encon-
trada pelo autor Lauro César Muniz de
Carinhoso para acabar com o triângulo
amoroso que ele havia (importado?) do
filme famoso de Billy Wilder. A morte de
Edu serviu, também, para mostrar que
Regina Duarte é capaz de ficar três dias
(ou capítulos) sem rir.

A Sabrina, da Globo foi sendo modi-
ficada com o tempo e à medida que a
coincidência deixava de ser mera coin-
cidência. E, à medida que se distanciava
da peça original de Samuel Taylor, a tra-
ma de Carinhoso foi ficando mais debilói-
de. Depois de uns 100 capítulos, do filme
só restava mesmo o triângulo, o qual, no
fundo, era o responsável pelo suspense
romântico que alimentava a história.

Houve lances incríveis. O casamento
de Cecília com Santiago foi de amargar.
O mais ridículo, no entanto, talvez tenha
sido o misterioso relacionamento de Leda
(Lúcia Alves) com um cara com pinta de
vigarista, e que, mais tarde, é apresen-
tado ao telespectador como o seu pai...

O que no cinema era sofisticação ou
cinismo, na televisão virou uma xaropada
açucarada capaz de fazer inveja a qual-
quer fotonovela. O alto padrão técnico
da Globo, aliada aos recursos financeiros

Um velho truque cinematográfico
se repete em A Verdadeira História de
Macbeth praticamente todas as vezes
em que a ação se desenvolve fora dos
muros do castelo. Os atores Interpre-
tam num estúdio, diante de uma tela *
semitransparente, e nela são projeta-
dos filmes com as paisagens dos locais
onde sé passa a ação. Apenas nos ra-
ros planos de movimentos em espaço
amplo, os latores e figurantes são fil-
mados em cenários reais. Quando é
necessário filmar um diálogo, e trazer
a câmara para perto dos atores prin-
cipais, a equipe retoma ao estúdio, e
os atores ao trabalho diante da tela.

A projeção dos. cenários numa te-
Ia por trás dos intérpretes foi uma so-
lução encontrada para reduzir os eus-
tos de produção numa época em que
os filmes eram feitos exclusivamente
em estúdios, e com uma numerosa
equipe técnica. O pequeno truque dis-
pensava o deslocamento da equipe pa-
ra os exteriores — uma ou duas pes-
soas registravam as imagens para o
fundo do quadro — e reduzia os gas-
tos com cenários e pagamento de fl-
gurantes. As vantagens do estúdio ,
(controle de luz e som, espaço prepa-
rado para o deslocamento da câmara
e dos técnicos) eram mantidas, e ao
mesmo tempo uma atmosfera natural
era conseguida.

Esta trucagem se difundiu numa
época em que .o ator começava a ser
usado como uma Importante peça de
promoção dos filmes, e foi aperfeiçoa-
da para atender à necessidade de des-
tacar astros e estrelas na imagem. As
naburais condições de luz do cenário
real poderiam ser ruins, mas o ator
na frente da tela semitransparente
estava cercado de uma luminosidade
agradável aos olhos. As naturais con-
dições de som poderiam ser ruins,
mas no estúdio silencioso o diálogo
era gravado ao mesmo tempo em que
a imagem.

Hoje em dia a projeção dos cena-
rios numa tela por trás dos atores é
menos freqüentemente encontrada. A
tendência do cinema contemporâneo é
adaptar-se a cenários reais, em lugar
de construir palcos de filmagem com
paredes falsas, tratamento acústico,
conjunto de iluminação artificial e
aparelhagem para truques. Pouco a
pouco as pessoas chegaram à con-
clusão de que o custo de manutenção
de um estúdio superava o investimen-
to necessário para as filmagens em
exteriores, e os esquemas de produção,
tanto quanto o estilo das filmes, se
modificaram.

Em A Verdadeira História de
Macbeth a projeção por trás dos ato-
res em tela semitransparente é ainda
amplamente utilizada, provavelmente
porque os realizadores imaginaram
que assim seria possível guardar
maior fidelidade. Não se correria o pe-
rigo de uma traição ao sentido origi-
nal pela modificação ou inclusão de
cenas inexistentes no texto, e se res-
peitaria um estilo tradicional de mar-
cação dos atores.

O truque aparece pela primeira
vez logo na terceira cena da peça, o
encontro entre Macbeth e Banquo
com as três feiticeiras, e um pequeno
defeito técnico facilita o seu imediato
reconhecimento. O filme que serve de
cenário não é projetado corretamente,
a imagem não fica firme na tela se-
mitransparente, e a terra, as pedras e
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Maurice Evans: A Verdadeira.
História de Macbeth

as árvores tremem. Além disto é ex-
cessiva a luminosidade da projeção
por trás dos atores, que aparecem
com o.s contornos marcados por uma
linha escura.

A imperfeição, em si mesma, tem
importância relativamente pequena,
mas revela mais facilmente o truque
para o espectador, e desta forma con-
duz a investigação para um campo
mais rico, que transcende aos limites
deste filme. Não é tão interessante
analisar Macbeth a partir de seu
maior ou menor cuidado artesanal co-
mo tentar descobrir, a partir do
exemplo deste filme, as razões que ha-
bitualmente conduzem à utilização de
truoagens semelhantes. O problema
real da encenação através de cenários
projetados numa tela por trás dos
atores continua a existir nos momen-
tos em que a perfeição do truque não
deixa a platéia identificá-lo rápida-
mente.

O cinema, nestes filmes, é visto
como um enriquecedor das possibilida-
des expressivas do ator de teatro —
como um cenário animado e dotado
de características que tornam mais
real e vivo o instrumental desenvolvi-
do para uma representação no palco.
Os filmes não são considerados como
um meio particular, nem como novas
condições técnicas que precisam de
um estilo de interpretação diferente,
adaptado às exigências da câmara.

As coisas se passam simplesmente
como se a tela do fundo do palco ga-
nhasse animação — graças a esta má-
gica o já perfeito jogo do ator se des-
taça. Os intérpretes desta versão de
Macbeth se movimentam diante da
câmara como se estivessem num pai-
co, e é bastante provável que em ai-
guns momentos eles se tenham senti-
do um pouco atrapalhados, sem a li-
herdade de movimento permitida pelo

teatro. Os gestos, a impostação de voz,
o modo de tocar num objeto ou cami-
nhar de um canto para outro para
pontuar ou valorizar uma fala, tudo é
herança de um longo aprendizado do
ator de teatro. E no cinema, cm mui-
tos Instantes tudo soa mal.

Colocado numa Imagem ao mes-
mo nivel das demais coisas registra-
das com objetividade pela fotografia,
o ator deixa de dominar o seu espaço,
como acontece no palco, e os gestos
que aprendeu para se expressar no
teatro deixam de ser úteis. O cenário
animado por trás dele, longe de ser
um complemento ideal para sua ex-
pressão corporal, é algo que deixa a
descoberto a convenção, ó ligeiro exa-
gero criador que caracteriza o perso-
nagem para o espectador de teatro.

O problema em geral se deve me-
nos ao ator que ao realizador do fil-
me. Em A Verdadeica História de
Macbeth, por exemplo, uma boa parte
das cenas foi filmada no castelo de
Hermltage, na Escócia, com os atores
em meio a um cenário natural. No en-
tanto, mesmo quando retira os intér-
pretes do estúdio e da frente da tela
semitransparente, o filme continua a
se conduzir do mesmo modo, e se or-
ganiza como se estivesse num palco,
com um cenário animado.

Para o diretor George Schaefer
"em um filme podemos render maior
justiça ao gênio de Shakespeare do
que num palco. Com o filme como
nossa tela podemos pintar figuras
mais luminosas, retratos mais verda-
deiros de seus personagens, e colo-
cá-los diante de cenários autênticos,

.com os quais ele podia apenas so-
nhar." Isto é, o filme é feito como se o
cenário autêntico fosse algo que tives-
se faltado às encenações de Shake.s-
peare, até a invenção do cinema, e
trata então de completar a lacuna.

Desta forma, involuntariamente,
A Verdadeira História de Macbeth
funciona como um meio registro do
estilo de interpretação teatral. Em ai-
guns'momentos os Intérpretes supe-
ram todas ás imperfeições de con-
cepção e as imperfeições técnicas,
mostram as marcas tradicionais da
representação no palco. Em verdade,
justiça maior a Shakespeare, e à tra-
dição teatral criada a partir dele, se-
ria deixar os intérpretes o mais próxi-
mos do palco do teatro possivel, elimi-
nando mesmo os cenários naturais se
preciso.

Ai então seria mais simples
apreender d verdadeiro significado do
texto, compreender melhor o que Sha-
kespeare quiz dizer quando Macbeth
define a vida como "uma sombra am-
bulante, um pobre ator que gesticula
em cena uma hora ou duas, e depois
não se ouve mais."

A VERDADEIRA HISTÓRIA DE MACBETH
(Macbeth) — Direção e produção de George
Schaefer. Direção técnica de Anthony Squire.
Folografia (em Tecnicolor) de Fred Young.
Cenários de Edward Carrick. Figurinos de
Bealrlce Dawson. Música de Richard Addin-
sell. Intérpretes: Maurice Evans (Macbeth),
Judith Anderson (Lady Macbeth), Michael
Horden (Banquo), lan Bannen (Macduff), Fclix
Aylmer (doutor), Molcolm Kenn (Duncan), Je-
remy Brett (Malcolm), Barry Warren (Donal-
bain), William Hutt (Ross), Charles Carson

(Caithness), Trador Faulkner (Seyton), George
Rose (Porter), Valerie Taylor, Anita Bolster
r. April Olrich (as feiticeiras), Brçwster Mason

(Angus), Scot Finch (Fleance).

ARTES PLÁSTICAS
Walmir Ayala _^

A linhagem
cios primitivos

O Ministério da Educação e
Cultura, através de seu programa
de Ação Cultural, vai promover um
levantamento da arte primitiva, in-
gênua, primltivlsta, naif, brasileira,
coordenando paralelamente uma
exposição de um bom número dos

.mais Importantes exemplares do
gênero no pais, O critico Jaime
Maurício foi encarregado da coor-
denação deste trabalho e nos solici-
tou nomes de artistas desta ten-
dência tão ampla e discutível. O
critico. Clarlval do Prado Valadares
considera desaconselhável o esti-
mulo à prática de uma arte primi-
tlvista, através de trabalhos desta
natureza, por nosso lado considera-
mos oportuna esta promoção por
instaurar o debate em torno de um
assunto tão descuidado, e mesmo a

. possibilidade de situar os vários
timbres do ingenuismo que vai des-
de o puro exercício de uma pintura
de fundo de baú, como o de Maria
do (Santíssimo, até o elaborado e
culto exercício de uma pintura refi-
nadissima, sobre assunto ingênuo,
como é o caso da pintura bíblico/
genesiaca de Roberto Feitosa. As
indicações que endosso, aqui rela-
cionadas, ficam muito limitadas ao
âmbito do primitivismo no que têm
de mais puro, sem descuidar do ho-
rlzonte da imaginação e da in-
venção que não têm nada a ver
com o estado bruto do conhecímen-
to técnico nestes artistas. Não con-
fundir primitivo com primário. Na
minha relação há uma gama inter-
mediaria entre estes instintivos ab-
solutos, como um Júlio Martins da
Silva ou um Geraldo Teles de OU-
veira, como é o caso da pintura
llmpíssima do ingênuo José Pinto,
homem informado mas de coração
puro como o mais telúrico dos in-
ventores desta raça iluminada. As-
sim eu indicaria, como lista de re-
comendações à coordenação de Jal-
me Maurício, os seguintes artistas:
Geraldo Teles de Oliveira (Minas
Gerais), Júlio Martins da Silva
(Guanabara), Eli Heil (Santa Cata-
riná), Elsa O. S. (Pernambuco, re-
sidente na Guanabara), Rosina
Becker do Vale (Guanabara), José
Pinto (nascido na Bahia e residen-
te na Guanabara), Chico da Silva
(Ceará), Marieta (Ceará), Miguel
dos Santos (Paraíba), Maria do
Santíssimo (Rio Grande do Norte).
Incluo em minha lista dois artistas

! mortos: Grauben e Celinha Fon-
toura. A última morreu pratica-
mente desconhecida em nosso pa-
norama plástico e só recentemente
teve a sua primeira individual pós-
tuma em Curitiba. Trata-se do úni-
co caso que conheço de gravura em
metal primitiva, o que pode pare-
cer uma incoerência, mas deixa de
ser quando se conheceu a artista e
se analisa a obra que deixou. Quan-
to a Francisco da Silva, o grande
problema é reunir para a exposição
obras sem sombra de dúvida no
que diz respeito à falsificação, cuja
onda ensombreceu a carreira e a
fama deste Importante primitivo
do Ceará.

Carinhoso (fim)
indispensáveis a empreendimentos desse '

gênero, deram a Carinhoso o verniz piás-
tico que falta a qualquer novela da Tupi.
E, por não ser tão pretensiosa quanto O
Semideus, foi uma novela que — a julgar
pela reação dos telespectadores — não
chegou a violentar (com suas asneiras)
a ingenuidade popular.

Em matéria de audiência, como
qualquer novela da Globo, Carinhoso ob-
teve (no Rio) uma liderança esmagado-
ra, permanecendo, sempre, entre os cam-
peões de audiência.

A badalada gravidez de Regina Du-
arte veio provar, mais uma vez, que a ve-
lha Hollywood tinha razão. Não pode
existir galã careca nem heroína gorda. A
ilusão popular rejeita ambos. Seria uma
agressão à ilusão apresentar Regina Du-
arte de corpo inteiro, oscilando entre
Cláudio Marzo e Marcos Paulo. O jeito foi
limitar o campo visual e focalizá-la dos
ombros para cima. E, em dose, o rosto da
eterna enamorada foi tomando a feição
de uma lua cheia, risonha.

Cláudio Marzo criou um tipo e o
manteve até o final, numa atuação equi-
librada, funcional, na qual soube ajustar
o personagem ao seu tipo físico.

Marcos Paulo continua sendo um
projeto de ator em que a pretensão supe-

ra (em muito) o talento (ainda) oculto.
Fúlvio Stefanini às vezes esteve discreto '

e em outras fraquíssimo. Marcos Nanini,
embora esforçado, pouco pôde fazer num

- personagem episódico e algo gratuito.
Gilberto Martinho marcou sua presença
e Germano Filho conseguiu humanizar
o personagem do velho empregado abati-
do pelo tempo e a concorrência.

A presença feminina mais expressiva
foi a de Débora Duarte, canalizando, com
a sua Marisa, a ira da platéia que torcia
pela doce Cecília. Uma interpretação irre-
guiar, exagerada nos primeiros capítulos,
mas reveladora, marcante.

Célia Biar criou um tipo e sabe tirar
partido dele, tendo tido, agora, oportuni-
dade de aproveitá-lo bem. Lúcia Alves já
entrou em cena raivosa, revoltada, acen-
tuando exageradamente- a agressividade
da personagem. Cláudio Cavalcanti, pu-
lando de Rosamaria Murtinho para Lúcia
Alves, andou meio perdido, sendo forçado
a fazer cenas ingratas, como choramin-
gar por causa da indiferença' da namora-
da.

Agora que Carinhoso terminou, bem
que a Paramount poderia reprisar Sabri-
na — para Daniel Filho ficar sabendo
qual a diferença entre a coincidência e o
plágio. E não dizer tolices à imprensa.
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JANTAR NA SERRA

O acontecimento mais re-
qulntado e exclusivo do fim de
semana na serra íoi o jantar que
reuniu na bonita casa de Fer-
nanda e Zezito Colagrossi, em
Petrópolis, um pequeno grupo de
amigos.

Um programa perfeito, que
incluiu a exibição, depois do jan-
tar, do filme Klute, com Jane
Fonda.

Entre os presentes, Adelaide
e Ari de Castro (que se despe-
diam dos amigos, pois embarcam
hoje para uma temporada em
Punta dei Este), Lígia e Marcelo
Machado, Klkl e Renato Garava-
glia, Ana Luisa e Gustavo Ca-
panema, Gisela e Ricardo Ama-
ral, Tetei Nascimento Silva.

VAIVÉM

O Embaixador de Bangla-
desh, Sr. Mustapha Kamal, visi-
tando indústrias paulistas para
estabelecer intercâmbio comer-
ciai com seu pais, um dos maio-
res produtores mundiais de juta.

O Sr. Francisco Eduardo de
Paula Machado comandando
uma grande mesa no Le Relais.

O Teatro Saleta, da Black
Gallery, será inaugurado no dia
7 com a peça Monta Carga, de
Harold Pinter.

ZIGUEZAGUE
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Fernanda Colagrossi, a
elegaxite hostess de

sábado na serra.

QUEM CHEGA

• Está sendo esperado no Rio
dia 25, vindo de Paris, o Embai-
xador Hugo Gouthier. Vem por
duas semanas, a negócios, sem
Lais.

A Zona Norte vai ganhar em
março sua primeira galeria de
arte, vinculada às Faculdades
Integradas Estácio de Sá.

De viagem marcada para São
Domingos o professor Pedro Cal-
mon, que acompanha o Ministro
Jarbas Passarinho na visita ofi-
ciai à República Dominicana.

Gal Costa, em Salvador, es-
colhendo seu novo guarda-roupa
para a temporada de 74. Muita
renda, muita transparência, tudo
assinado por Silvia Sangirardi.

LIZA

Em apenas três dias foram
vendidos todos os 1600 ingressos
do teatro do Hotel Nacional para
a estréia do show de Liza Minei-
11, dia 16.

Apesar do preço não muito
convidativo — que varia de Cr$
350 a Cr$ 150,00 — os organiza-
dores esperam nos próximos
quatro dias vender os outros dois
espetáculos da cantora, além de
estarem estudando um quarto es-
petáculo a preços populares, pos-
sivelmente no Maracanãzinho na
semana seguinte.

CONTRAPONTO
f

O critico Antônio Olinto che-
ga ao Rio dia 28, vindo da Bahia,
e segue, dois dias depois, de volta
para Londres.

O Embaixador Sette Câmara
adiou para o dia 28 sua viagem
para Praga. Antes, uma rápida
passagem em Nova Iorque.

Vem ao Brasil ainda este ano
para dois concertos no Rio o
flautista suiço Alexander Mag-
nin, que já tem marcadas datas,
além do Rio, em São Paulo e

í Brasilia.

Jóias
da TV

Quem assistiu na sexta-
feira à xioite, pela televisão,
ao jogo Flamengo versus
Zeljezxiicar, teve a oportuni-
dade de presenciar um dos
xnoxnexitos mais incríveis e
pobres na TV nos últimos
tempos.

A equipe de locutores se
desdobrou — com méritos,
diga-se de passagem — na di-
fícü tarefa de criar, de im-
proviso, palavras novas, na-
turalmente para enriquecer
taxito a transmissão co-
mo xwsso (deles) - escasso
vocabulário. Assim é qxie
se ouvixi (mas não se
viu) "fulaxw levar um gol-
pe no mandibular" — qxie
deve ser uma simbiose de ma-
xilar com mandibula — e o
afirmação veemente de que
os iugoslavos — todos com
alentadas cabeleiras — esta-
vam com o couro cabeludo
queimado de sol.

• O festival de nonsense
atingiu seu ponto culminan-
te com o comentário que se
seguiu ao primeiro gol do
Flamengo. Disse a voz que"o goleiro tinha engolido o
frango porque estava mais
preocupado com o regime de-
les que com o jogo ent si."

ELEIÇÕES" NO MAM

Foram marcadas para sexta-
feira, por convocação do Embai-
xador Sette Câmara, as eleições
para o preenchimento das três
vagas abertas na diretoria do
Museu de Arte Moderna, decor- ,
rentes do afastamento dos Em-
baixadores Válter Moreira Sales
e Meira Pena (este, designado
para Oslo) e do diretor finan-
ceiro, Sr. Fernando Quintela.

DIA A DIA

Mercedes e Leonel Miranda
receberam ontem para um almo-
ço, precedido por uma movi-
mentada partida de vôlei. Pre-
sentes, entre outros, os casais
Carlos Lustosa, Teófilo Azeredo
Santos e a Sra. Maritza Osório.

O Embaixador* e Sra. Pio
• Correia foram os elegantes hosts

de sábado, com o jantar-buffet
em seu apartamento da Aveni-
da Rui Barbosa, oferecido em
homenagem ao Sr. Peter von Sie-
mens.

Gilda Azevedo íechou con-
trato com o Sheraton para de-
corar com suas tapeçarias todos
os andares do hotel, no Vidigal,
que será Inaugurado este ano.

URUBURETAMA NO MAPA

Uruburetama, no Ceará, que
tem entre suas poucas glórias
ser a cidade natal de Florinda
Bulcão, vai aparecer brevemen-
te no mapa econômico nacional:
será a sede de um grande com-
plexo exportador no setor de ali-
mentos industrializados.

• A cidade já recebeu lnclusi-
ve um financiamento do Gover-
no estadual e se prepara para
assistir à. construção da primeira
fábrica.

POR Aí...

A Japan Air Lines já está
cuidando dos detalhes para sua
instalação aqui, ainda este ano
ou no mais tardar em princípios
de 75: escolha do staff, seleção
da comida a ser servida a bor-
do, etc,

Os moradores de Petrópolis,
Nogueira, Correias e redondezas
estão surpresos com a decisão do
Governo fluminense de colocar
em funcionamento a usina de as-
falto de Correias, plantada en-
tre cinco sanatórios de doenças
pulmonares. Realmente, essa
ninguém entendeu.

• Sérgio Dourado e José Carlos
Nogueira Diniz lançaram ontem,
com sucesso, seu Village Océa-
nlque da Barra, que tem projeto
assinado por Sérgio Bernardes.

ACADEMIA AMERICANA

Riscos de cada um
A semana que passou foi marcada, no

mv.ndo dos atentados, por três noticias tão
ra.-as quanto desagradáveis, envolvendo dois
big shois e um Inocente ator norte-ameri-
cano.

Quem não deve não teme, mas nem sem-
pre as coisas funcionam assim. O primeiro da
semana a escapar são e salvo foi Ari Onassis,
que, Insistindo em ignorar as ameaças que
recebe dia e noite (uma média de três por
semana), teve seu carro fechado por dois
outros, numa ruela de Paris, e jogado duas
vezes contra um muro. A única vitima foi
sua Mercedes, dirigida por ele mesmo.

Em Las Vegas, o milionário Ash Resnick,
dono do cassino Caesars Palace, escapou dc
um atentado a dinamite - o oitavo no gene-
ro que sofre, aliás, o que prova que mais ce-
do ou mais tarde ou a dinamite acaba ou
ele voa pelos ares.

E b terceiro da semana foi o ator Ri-
chard Dixon, sósia do Presidente Nixon, que
está em Paris para o lançamento do seu fil-
me Richard. Este, menos por sua pequena
fortuna que por razões políticas, recebeu em
seu hotel um telefonema ameaçando-o de
morte caso prestigiasse a xxrenüère do filme.

Dixon, que tem um seguro de 500 mil dó-
- lares no Lloyds, de Londres, cobrindo pos-

siveis atentados por engano, não se pertur-
bou: com uma guarda digna do verdadeiro
Nixon, saiu do hotel e rumou, num carro
blindado, para o Gaumont Champs-Élysées,
onde assistiu, sem maiores contratempos, à
estréia da comédia-documentário. Por sinal,
dizem, um lixo.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

Os Estados Unidos, que não
têm uma Academia da Letras,
estão pensando em organizar um
superclube para reunir todas as
grandes personalidades de desta-
que na vida cultural, artística,
e cientifica do pais.

Assim é que já estão na lista
oito Prêmios Nobel, Duke Elling-
ton, Andy Warhol, Katherine
Hepburn, Joe DiMaggio, Norman
Maller, James Baldwln, Betty
Friedan e Gloria Steinem (am-
bas do Women's Lib), Leontlne
Price e, honorariamente, Marle-
ne Dietrich.

INTERNATO EM PETRÓPOLIS

COLÉGIO SÁO JOSÉ
RUA MONTE CASEROS, 240 (CENTRO)

Moderna pedagogia — Assistência pessoal da direção — Am-
bienle bem familiar — Boa alimentação — Máxima higiene.
Dormitórios e quartos com televisão.

Campo de esporte (futebol, basquete, voley, etc...) iudó,
keraté, banda marcial.

1.° e 2.° grau com técnicos profissionalizante».
3.° colegial (Medicina • Engenharia) em convênio com o
DELTA/ADN.

Informações: fone 42-0111 ou 42-4403. (P

livro chato.
Se o livro se revelar

um chato, você pode
devolver e pedir outro.

Se o outro também
for chato, você pede um
terceiro.

Esta é a vantagem de
alugar em vez RENT

de comprar. Alugue.
Custa Cr$18,00pormês
elhe dá o direito de ler
quantos e quais livros
quiser, entregues
a domicílio. Telefones:
245-7475-245-4790

.*«&'£* 285-4168BOOKS
Livros sío para ler, nao para colecionar.

INTERNATO EM PETRÓPOLIS
O INSTITUTO CARLOS A. WERNECK ainda dis-

põe de algumas vagas para 1974 em seu internato.
CURSOS: Jardim, Pré, 1.° Grau, 2.° Grau, Cursos

Profissionalizantes, Cursos Pré-Vestibula-
res.

Instalação magnífica e moderníssima.
Intensas atividades esportivas e artísticas.
Orientação Educacional e Pré-Vocacional.
Direção Geral do Prof. Carlos Alberto Werneck.
Petrópolis - Telefones: 42-3089

42-1622
42-2696
42-2632

GRANDE
.LEILÃO

J4GI14RIÜS
apreiantando

COLEÇÃO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA

Piniurai de meitrts
naclenáii • estrangeiro»

LEILOEIRO ERNANI
Poro entrega dos trabalhos,

já estamos atendenao no

PALÁCIO
DOS LEILÕES

RUA VOtUNUaiOS DA PAIDIA, 204
Ut 228-3092

Telefone para
222-2316 cfaca

uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

APRENDA INGLÊS
AOS SÁBADOS

é o novo curso criado
com exclusividade pa-
ra as pessoas que têm
tempo limitado.

ÁUDIO-VISUAL
INTENSIVO

um lançamento do

• • • •

- DECORAÇÕES • TECIDOS • UTILIDADES
BOUTIQUES • SERVIÇOS . PRESENTES . MODAS
MAGAZINES «BOSSAS • ACADEMIAS DE BELEZA

lll

A CINTA ELEGANTE MODAS QUER VER AS GORDINHAS MUITO
ELEGANTES NESTE VERÃO, por isso, está com uma linda coleção
de rnaillots (inteiros ou duas pecas), saídas de praia e shorts, cm
cores lindíssimas, nos tamanhos 48 a 56. Ainda na Cinta Elegantt
Modas, as mais cheinhas vão encontrar maravilhosos vestidos,
coniuntos, pantalonas, blazers, blusas, calças, longos, túnicas, linge-
rie, enfim, tudo para o ailo Vcráo cm cores e modelos sensacio-
nais. Vise. Pirají, 605 (ao lado do Bruni-70) — Ipanema, lutídio
ligo, 73, tel.: 281-3613 — Méier. Vendas pelo crediário ou cartões
de crédito.

• • •
QUANDO O CARNAVAL CHEGAR...
esteia preparada para curtir os três
dias de folia, comprando agora roupas
e tecidos para que você possa sambar
a vontade, sem sentir muito calor. No
varejão da Companhia Fluminense dt

Tecidos você vai encontrar: brim camurçado e flanelado para a
onda das calças e bermudões; tecidos de voil e algodão; guarni-
Ções de cama e mesa Icaraí e outros artigos sensacionais, a preços
d* fábrica. Rua Dr. March, 108, Barreto — Niterói. De 2a. a sá-
bado das 9 às 19 horas. E viva a vidal

• * •
NO ESCRITÓRIO, O CALOR CANSA MAIS
QUE AS ORDENS DO CHEFE, por isso, seu
aparelho de ar condicionado deve estar sem-
pre em bom funcionamento. Mercês Ar Con-
dicionado está capacitida a dar assistência
à lua aparelhagem, garantindo desempenho
perfeito. E em casa, nao deixe a esposa e
as crianças sofrendo o dia inteiro com o
calor. Solicite um técnico da Mercês para uma geral no seu ar
condicionado. É no verão que você mais precisa dele. Rua Maia
Lacerda, 441, tel.: 232-1794.

• • •
A CINTA TÉRMICA AGAESSE FOI CRIA-
DA PARA VOCÊ náo ficar com olheiras,
para perder aquelas gordurinhas na cin*
tura ou nos quadris. Funciona ligada em
qualquer tomada (110 ou 220 volts) e
ajuda também a eliminar o cansaço mus-
cular, celulites, dares reumáticas e cóli-
cas menslruais. A Cinta Térmica Agaesst
é unissex, em tamanho único, adaplável
a qualquer parte do corpo. Preço:
115,00. Av. 13 de Maio, 23, sala 426,

telefone: 232-6316 (GB). Reembolso: Caixa Postal, 15190, lapa -

Rio (GB).

.* • *
MANEQUINS DE 48 A 56! A Extra Boutique, casa especializada

em tamanhos grandes, está com nova coleção de vestidos de

verão. Coniuntos, túnicas, blusas Cacharei, max-saia ds faxend»

Lee, esporte, vestidos longos, rnaillots, shorts, saídas de praia,
enfim, tudo que as senhoras de tamanho extra precisam pare •

o verão. Vá hoie mesmo conhecer todos os lindos modelos que

a Extra Boutique mandou buscar especialmente para você qu»

sabe que todos os artigos da Extra Boutique são de primeiríssima

qualidade. Sistemas de crediário e cartões de crédito. Rua Santa

Clara, 33, salas 1204/1206, tel.: 255-0638.

* * *
MUITAS AFECÇÕES DOS CABELOS E COURO CABELUDO que pro-
vocem a calvície, como: caspas, escamações, cocelre, cabelos ex-

cessivamente oleosos ou secos, podem ser controladas e elimina-

das rapidamente, com tratamentos específicos. No Instituto From-

més do Brasil, você vai encontrar a solução definitiva para qual-

quer problema que tiver com seus cabelos ou couro cabeludo,

através da Tricologia. Mediante um tratamento intensivo, a queda
dos cabelos, o ressecamento e a própria calvície (em alguns casos),

são totalment* combalidos. Marque uma consulta: 235-2575. Av.

Copacabana, 647, tala 1202.

* * •
UM ASSUNTO DO SEU INTERESSE: Supermercado das Fábricas de

Tecidos Maracanã, do Grupo D. Isabel, onde você vai encontrar

os mais lindos tecidos, diretamente do produtor para o consumi-

dor, por preços incrivelmente baixos. São mais de 4 000m2 de

área para estacionamento e 1 200m2 para venda de tecidos. E não

deixe de dar uma olhada na linda coleção de calças e camisas da

fábrica associada do Grupo D. Isbel (Saronard), para adultos e

crianças, também a preço de fábrica. Rua Conde de Bonfim, 1289
— Tijuca. Outro endereço: Rua de Santana, 165 — Centro (com
estacionamento).
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Av. Pres. Varges, 509 -

16.» jpd, _ Tel. 222-5921
lgo. Machado, 29J gr. 317

Tel. 265-5632 (P

SÜ
• • *

PARA VOCÊ QUE SABE DA IMPORTÂNCIA
DE SE TER UMA BOA APARÊNCIA, aqui vai

um endereço sensacional para você cuidar da

sua, sem gastar muito: lady's Centor. limpeza
de pelo, 20,00; ginástica e yoga, 2 vezes por semana, taxa mensal

10,00; forno de Bler com parafina, 12,00 e oulros tratamentos

de estética e emagracimenlo, feilos denlro da mais alta técnica

e conforto, para que você mantenha sua aparência sempre em dia.

largo do Machado, 29 - Cobertura. Das 8:30 às 20h.

Notícias para cita seção, tels.: 243-7092 • 243-8294.
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relações-

ARTENOVA: mais que um bestseller,
um livro importante

Em Petrópolis

COLÉGIO SÃO VICENTE DE PAULO
RUA CORONEL VEIGA, 550 - PETRÓPOLIS

ÔNIBUS PARA O RIO NA PORTA DO COLÉGIO

MODERNISSIMO INTERNATO A UMA
HORA DA GUANABARA
GINÁSIO DE ESPORTES - PISCINA

ENSINO INTEGRADO
Farta il'm:n 4Çên Clima cc montanha Oricntaçáo

cducccrna' c religiosa ,
Maficulas sbcilas: das 8 às 10..'o das 14 às 16 horas, tambcin «o*
iabad-jr, e domingos, ¦Acoliahi-so inisrnes des 7 aos 15 «no».

Visilnm o internau mais bem sparolnotio do Islado tía kioi
¦Tílefon»: 42.1939
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Car
Oliveira

Ostras
e Búzios

Rio das Ostras: amendoeiras, casua-

rinas e bangalôs. As praias são mansas e

nelas se banham essas menininhas que

florescem creio que ao longo de todo o li-

tarai brasileiro, pois tenho visto iguais

em dezenas de recantos turísticos. E nao

ficam monótonas... Bem, penso que esta

na hora de esclarecer que as menininhas

formam um espetáculo que me agrada

contemplar; quando se trata de: transar

para valer, prefiro as mulheres de 28,30

anos. De alguma forma bastante sutil,

sou no fundo um pai solteiro.
Ao meio-dia desce o silêncio da sesta.

Crianças passam montando cavalos,

como 
'antecipando 

um futuro sem petro-

leo Temos redes e muita preguiça. Nos-

sos relógios não funcionam. Na enseada

junto do cemitério, os barcos de pesca ba-

loucam sonolentos. Aqui se bebe uma ca-

chaga tremendamente má, porem com

açúcar e limão. Passa um homem cuja

cabeça não me é estranha: Tim, treina-

dor de futebol.
Isso, no sábado — com sol, depois

chuvarada e finalmente céu nublado. Co-

memos bobó de camarão num restauran-

te rústico. Cidade boa para andar de bi-

cicleia e de charrete. Ninguém freqüenta
a praça que, no entanto, está ali, junto
da boate enfumaçada e da churrascaria

cujo forte são as massas italianas. No

Bistrot, um restaurante, afrancesado,
rústico e ao mesmo tempo sofisticado,

servem-nos uma sensacional batida de
¦maracujá. Dizem que alguns tripulantes
da Air France conhecem do Rio (o Gran-

de Rio, bem entendido) apenas o Galeão

e Rio das Ostras. Somos três pessoas e

almoçamos com vista para uma velha

locomotiva. A nota está aqui: "Patê —

15; três peixes fritos com batatas cozidas

e arroz de forno — 81; uma omelete (so-
bremesa) — 15; nove batidas — 36; uma

água mineral — dois; uma garrafa de vi-

nho branco, Village — 25; dois stregas —

16: Total: Cr$ 190,00." Ambiente agrada-
vel, garçons inteligentes e uma freguesia
ruidosas (muitas crianças) às três horas

da tarde de uma quarta-feira.
Antes disso, no domingo, fomos a Bú-

zios, onde fica o Pousada de Carlos Hen-

rique Amaral Peixoto, pintor primitivo,
membro da ala dos artistas do Salgueiro e

boêmio de Ipanema. A nesga de mar que
se tem de sua varanda vale, no cambio
atual, seguramente 320 dólares/Você tem

que ir lá para ver onde é que fica o pa-
raiso. O pernoite de casal me parece sal-

gado: Cr$ 150,00, com serviços sem gran-
de requinte. O restaurante funciona à
moda da terra, com duas senhoras agra-
dáveis. O almoço, por exemplo, é feito na
hora e tem a duração de quatro batidas
de limão. Duas pessoas comem por Cr$
150,00: camarão, peixe frito com batatas
cozidas, arroz, vinho ordinário e um hor-
ripilante licor de café que é produzido lá
mesmo em Búzios. Mas a paisagem, ami-

gos, aquele mar batido de um vento mui-
tidirecional, com aquele céu gigantesco,
e as ilhas, e os barcos balouçantes — essa

paisagem eu já aumentei d preço: está va-
lendo agora 342 dólares, o que trocado em
miúdos dá uma pequena fortuna. Carlos
Henrique não leva a sua Pousada muito
a sério, mas o fato é que está com os
apartamentos reservados por todo o
Verão.

. De noite, Búzios, esse lugarejo es-
curo, com seus vultos esguios, com sua

poderosa sexualidade que parece emanar
da própria noite, clama pelo escritor que
fundará seu mito, sua Justine. São os dois
lugares mais misteriosos que já vi: Ams-
terdã (também durante a noite) e Bú-
zios. Só que em Amsterdã você pressen-
te o Estrangulador, enquanto em Búzios

quem te persegue é a ninfomaníaca de
cabelos encaracolados.

O RICOCHETE TELEFÔNICO
"Ao telefone perdoste muito,
muitíssimo tempo de semear."

Carlos Drummond d» Andnd»

Ilustra.» da Eugina Milhaaico/NYl

T IRO o ione do gan-
cho e unia voz me
pergunta:— Quem está fa-
lando?

Isso é que é eficiência —
ainda nem disquei:

Você. Não falei nada.
Desligo e tento de novo.

Desta vez vou obtendo logo
um sinal de ocupado, antes de
discar. O telefone resolveu an-
tecipar-se a qualquer chama-
da.

Não me convenço: o que
eles querem é que eu desista.
Não adianta, sou teimoso co-
mo um jumento.

Mais uma tentativa —
desta vez não acontece nada.

Pois então vamos ver
quem tem mais paciência.

Deixo o fone fora do gan-
cho e vou cuidar da vida. De
vez em quando volto para dar
uma escutadinha. Nada.

Ao fim de 10 minutos, ga-
nho a parada: obtenho uma
linha.

Só que é daquelas que
não tomam conhecimento dos
algarismos discados, e conti-
nua tocando.

Consigo outra, para obter
novo sinal de ocupado depois
de discar o número da esta-
ção. Estou progredindo.

Com diabólica obstinação
me submeto à provação do ri-
cochete telefônico, ou seja, a
seqüência de insólitos fenome-
nos auditivos que hoje em dia
inferniza a vida dos usuários
do telefone na Guanabara e
que faz do completamento de
ligação uma loteria nem sem-
pre esportiva:

Eu gostaria de escla-
recer umas dúvidas.

Pois não. Com muito
prazer.

 Sinal de ocupado antes
da hora?

Sobrecarga de chama-
das. Congestionamento na es-
tação.

Aquela linha boba que
não pára?

Defeito no equipamen-
to. O jeito é tentar outra.

Chamada que não se
completa?

Sobrecarga.
Número errado o tem-

po todo?
Defeito.

Quando não é sobrecarga,
é defeito. E aquele sinal de
ocupado que vem depois que a
gente liga, pensa que me enga-
nani? Aquele sinal é falso, nao
está ocupado coisa nenhuma.

Só nas novas estações
acontece isso.

E nas outras?
Não acontece nada.

Estou falando com um re-
presentante da Companhia Te-
lsfònica Brasileira, da seção de
Relações Públicas, para escla-
rece.' umas tantas coisas. Pelo
telefone, depois de meia hora
de tentativas. Ele não falou
propriamente assim, estou re-
sumindo: foi amável, interessa-
do e convincente. Quando sou-
be que eu pretendia escrever
sobre o assunto, se dispôs logo
a colaborar. Disse que a CTB
não estava tentando livrar a
cara, ao contrário: é a primeira
a reconhecer que o sistema e
deficiente e está procurando
melhorá-lo. Por exemplo: este
ano vão inaugurar novas esta-
cões, a partir de abril — uma
por mês. O que quer dizer que
haverá menos sobrecarga. Ou-
trás providências que estão to-
mando reduzirão os defeitos.

Mantivemos uma instruti-
va conversa de quase uma ho-
ra, durante a qual não aconte-
ceu nada: nem linhas cruza-
das, nem ruídos (ou música,
como costuma acontecer), nem
queda de ligação, como se diz
hoje em dia, quando a chama-
da pifa. Ao fim, eu estava sa-
tisfeito: conseguira falar ao te-
lefone. Agradeci e desliguei.

Não sem antes defender
uma velha tese minha, segundo
a qual uma das maneiras mais
eficientes de melhorar os ser-
viços telefônicos seria incenti-
var a utilização dos Correios e
Telégrafos. .

"Telefonavas, telefonavas"
Manuel Bandeira

RECONHEÇO 

publica-
mente que sofro da
síndrome de Grahan
Bell. Doença terrível
no Rio de hoje •—_a

dos maníacos como eu, que não
podem passar sem um telefone:
tornei-me sério candidato a
uma temporada de cura e re-
pouso no Pinei.

_ E a linha cruzada?
E' o serviço telefônico mais

barato do mundo: permite par-
ticipar da conversa de uma por-
ção de gente ao mesmo tempo e
pelo mesmo preço.

— Contacto nos cabos.
Cada cabo contém 3 600

fios, um pra lá e outro pra
cá, ou sejam: 1 800 telefones.
Quando chove penetra úmida-
de no cabo, e dá linha cruzada.
Agora estão adotando um sis-
tema que consiste em injetar
ar seco por compressão no m-
terior do cabo, com excelentes
resultados. No Flamengo, por
exemplo, não há mais linha
cruzada.

— Não digo que o serviço
ficará perfeito, longe disso. Mas
vai melhorar. Não pode ser per-
feito um sistema telefônico
constituído de equipamento do
tempo da Segunda Grande
Guerra. E de fabricação ale-
mã, que deixou de ser produzi-
do. Só a partir de 1966 é que o
problema começou a ser enfren-
tado. O Rio, que tem 12 apare-

lhos para cada 100 pessoas, nú-
mero excepcional em relação
às demais cidades do Brasil
(São Paulo tem sete para ca-
da 100 pessoas), não pode se
comparar a Washington, por
exemplo, que tem 98, ou Nova
Iorque, que tem 60.

Não estou comparando, es-
tou só perguntando:

E quantos entre estes
cem podem falar ao mesmo
tempo?

Vinte e cinco.
Considerando-se que esta-

rão falando com outros 25, já
são 50 — nada mal.

Que acontece se os cem
resolvem falar ao mesmo tem-
po?

O sistema entra em co-
lapso.

Como costuma acontecer
toda tarde. (Dizem que a culpa
é do jogo do bicho). Tenho
um amigo que conseguiu se li-
vrar dos que o importunavam
pelo telefone, pedindo que o
chamem sempre entre cinco e
sete da tarde. Não conseguem
completar a ligação e acabam
desistindo.
"Meu telefone agora vive mudo
E o dela sempre em comunicação".

Fox-cançüo de Orcsles Barbosa

Eos 

macetes que
o carioca inven-
tou para conse-
guir ligação?

 Não adiantam nada.
Bater no gancho para conse-
guir linha é sair do princípio
de uma fila e entrar no últi;
mo lugar. Quando consegue é
por acaso, os outros devem es-
tar fazendo o mesmo. O jeito
é esperar. Prender o disco, for-
car a sua volta, discar devagar
ou depressa, acrescentar mais
um algarismo — nada disso
adianta. Tem gente que acre-
dita até em discar com a mao
esquerda para dar sorte. Ou
com o dedo mindinho, sei lá.

A única coisa que pode
adiantar é discar de maneira
bem regular e ritmada, princi-
palmente quando for interur-
bano, para que o mecanismo
automático não falhe.

— Quer dizer que, tudo
considerado, o serviço piorou
porque o sistema melhorou.

 Mais ou menos: au-
mentou o número de usuários
de maneira assustadora, fazen-
do com que o problema conti-
nue grave, apesar das melho-
rias. Haja vista o telefone pú-
blico, que praticamente nao
existia. O sucesso dos orelhões
é um fato.

Para minha surpresa, sou
informado de que o número
maior de reclamações não é
contra o serviço telefônico em
si, mas irregularidades nas
contas, devido a falhas no sis-

. tema de controle eletrônico. O
. que também vai ser evitado,

com a adoção de aparelhagem
mais aperfeiçoada.

Para terminar, uma úl-
tima pergunta: por que será
que basta discar um número
errado para que atenda_ siste-
maticamente uma alemã mal-
criada, de sotaque carregado?

NOTURNO

FRANCIS
HIME

-Especial-
Amanhã, às 11 da noite.

PHILIPS Gfflolíica.
e seus revendedores ' VOLTA REDONDA
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l> u in ir Deodato

MÚSICO DE CASA
NÃO FAZ SUCESSO

segunda-feira, 21 de janeiro de 1974 D PÁGINA 5

Melhor conjunto, melhor Instru-
mentlsta, melhor LP instrumental,
melhor LP de jazz e melhor compacto
instrumental de 73, são as escolhas a
Eumir Deodato, pelas revistas Cash
Box, Billboard e Record World. Além
disso, íoi indicado pela NAEA's (Na-
tional Association of Recording Ar-
tists) para o prêmio de melhor con-
junto de 73. Com todos esses prêmios
e uma imagem conhecidissima nos Es-
tados Unidos, Eumir Deodato não íoi
convidado para nenhuma apresen-
tação entre nós e faz questão de de-
clarar:

— Esta é a primeira entrevista
que dou a qualquer jornal ou revista
do Brasil há mais de seis meses. Todo
o resto que tem sido publicado é, na
grande maioria, pura invenção ou íal-
sa informação. Para abordar alguns
¦dos tópicos mais explorados, começo
afirmando que não há e nunca houve
qualquer conversa a respeito de mi-
nha suposta apresentação no Canecão
ou qualquer outra boate, clube ou lá o
que seja. Nunca íui convidado para
tocar em nenhum destes locais. Tam-
bém não existe, nem nunca existiu,
uma proposta para- que eu viesse ao
Brasil com o meu conjunto para to-
car. Repito: nunca fui convidado.

O SUCESSO SÚBITO

Hospedado com a mulher e os fi-
lhos em casa de parentes, Eumir está
no Rio desde dezembro. Cercado de
crianças e amigos, prefere ir para
uma sala sossegada, onde liga rápido
o aparelho de ar condicionado e respi-
ra fundo: "Assim está melhor." Ao la-
do, seu primeiro e único piano brasi-
leiro. Nele, tira alguns acordes da Ave
Maria de Gounod: "Acho que dá um
arranjo bonito, não?"

Mostra uma lista onde o nome de
músicas e compositores eruditos estão
anotados. Pensa em fazer para elas
arranjos populares, como fez com Za-
ratustra, de Richard Strauss, para o
filme de Kubrick, 2001 (Odisséia no
Espaço), que o levou ao segundo lugar
das paradas musicais americanas e
consequentemente a formar seu con-
junto Deodato.

— Quando soube do sucesso de
2001 — conta ele — estava no Rio. A
última informação que tinha tido era
que o disco estava em 50<' lugar e nin-
guém na companhia em que tinha
gravado, a CTI, jamais tinha chegado
a esta classificação. Fui embora cor-
rendo e quando cheguei a Nova lor-
que o disco já estava em 30? lugar e .
chegou até o segundo, Foi assustador
e fiquei completamente embasbacado.

Ele explica que as possibilidades
de sucesso nos Estados Unidos são de
uma para 5 mil. Um rapaz do Rio de
Janeiro, arranjador, faz um disqui-
nho e tem sucesso ("já podia ir para
casa e dormir"). Inclusive porque já
tinha feito arranjos para pessoas com
quem jamais sonhou em chegar per-
to: Frank Sinatra, Aretha Franklin,
Roberta Flack e outros. Sua intenção,
quando resolveu radicar-se nos Esta-
dos Unidos, era. aprender e voltar,
"para aplicar aqui todo o know-how
que tivesse recebido lá":

— Não tinha idéia de fazer con-
junto não. Com o estouro de 2001, em
uma semana conversei com os caras e
montamos o Deodato. Tudo gente no-
va. E o maior problema que enfrentei
então — ele confessa que 1973 foi o
ano mais duro de sua vida — foi ven-
cer a incredulidade do meio de con-
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"Sou mais famoso nos Estados Unidos do que aqui. É uma pena"

certos, porque não acreditavam que
eu pudesse me estabelecer como. um
show.

As pessoas escutavam o disco,
com todas aquelas cordas, vários ins-
trumentos, um monte de gente e não
acreditavam que Eumir pudesse re-
produzir aquele som num espetáculo
ao vivo:

E realmente no início não con-
segui. Fui reescrevendo meus arran-
jos, modificando, simplificando. Até
que cheguei ao formato ideal.

O fato de ter transformado uma
música clássica em popular é para ele' 
um negócio altamente elogioso. Desço-
briu uma nova tendência que já tem
diversos seguidores:

Mas o que eu jamais esperava
que acontecesse comigo não é o suces-
so do disco, o fato de'ganhar ou não
dinheiro, mas ter ganho o respeito
dos caras de lá.

ATRÁS DO SOL

Mas o rapaz que ganhou o respei-
to dos caras de lá está triste, porque é
infinitamente mais famoso nos Esta-
dos Unidos do que. aqui. Vestido com
bermudas e camiseta, os cabelos com-
pridos despenteados, tímido ("mas
muito menos do que antes") ele prefe-
re voltar aos esclarecimentos:

— Cheguei exatamente no dia 24
de dezembro e aqui-passe: o Natal. Lo-
go em seguida fui a Petrópolis, para a
casa de um amigo. Voltei ao Rio por
um ou dois dias, indo logo em seguida
para Angra dos Reis, onde só consegui
pegar sol uns dois dias. Voltei nova-
mente ao Rio onde tratei de conseguir
meus vistos de saida. Fui novamente

a Angra;, mas dei azar e choveu o
tempo'todo. A razão de contar esta
história é para desmentir a noticia de
que eu supostamente estaria me es-
condendo da imprensa e dos amigos.
Não fui assediado pela imprensa nem
recebi nenhum convite oficial para
me apresentar em televisão ou rádio.

Ele chega a afirmar que o am-
biente por aqui esteve muito tranqüilo
("bem melhor do que Nova Iorque").

— A única coisa que me chateou
um pouco foi o calor c a umidade,
pois quando saí dos Estados Unidos, a
temperatura estava cinco graus abai-
xo de zero. E também estou aborreci-
do pois só consegui tomar sol por dois
dias, ,s, não quero voltar branco-azedo
para Nova Iorque, senão eles vão de-
bochàr.

Essa 'preocupação Eumir não pre-
cisa ter. A camiseta decotada deixa
ver as costas queimadas e começando
a descascar. Mas ele volta às falsas
noticias publicadas a seu respeito:

— Quanto a eu ter recebido 300
mil dólares de luvas da companhia de
discos, lamento informar que também
é papo furado, invenção infantil para
valorizar o produto nacional. Não
existem luvas nos Estados Unidos. Is-
se é negócio de jogador de futebol. A
companhia me fará um adiantamento
(advance) de 150 anil dólares por disco
que eu entregar ppronto.

Ele explica que esse dinheiro de-
verá ser dividido da seguinte manei-
ra': 40 mil para pagar a produção do
disco; 23% para os empresários, Gary
Kurfirst e Bud Prager; 4% para o ad-
vogado, Elliot Hoffinan; 5% para o
administrador, Burt Padell.

— Disso tudo — completa Eumir

MARIA LÚCIA RANGEL

' — sobram 62 mil dólares. Mas não se
esqueçam do Tio Sam, que vai levar aí
por volta de 30%, restando-me, por-

YY tanto, cerca de 42 mil por disco. Co-
nheço artistas brasileiros que ganham
isso numa semana, brincando, aqui rio
Brasil. E raramente vejo isso publica-
do nos jornais.

ESTRUTURA FINANCEIRA

Segundo Eumir, a estrutura de
shows por lá é a mais bem montada
que ele já viu. Cobre todos os Estados
Unidos e Canadá e para entendê-la é
preciso uma explicação grande. E faz
questão de desvendar o mistério que
envolve toda essa estrutura financei-
ra, ipretendendo com isso, na medida
do possível, ajudar outros músicos:

— Os elementos principais envol-
vidos no esquema são os seguintes:
um conjunto ou artista («cí), um
agente (booking agent), dezenas de
promotores (locais, regionais ou na-
cionais), um empresário (não confun-
dir com agente). Em geral o preço de
um conjunto está na razão direta com—-
o número de pessoas que ele pode
atrair, ou seja, número de ingressos
que ele consegue vender. Por exemplo,
se um conjunto vai tocar num teatro
de 2 mil lugares, onde o preço médio
do ingresso será de 5 dólares, conside-
rando-se que o show fique lotado, ain-
da assim, o total será de somente 10
mil dólares.

Com esse dinheiro paga-se ainda
a publicidade, ingressos para a im-
prensa, aluguel do teatro, emprega-
dos, sistema sonoro (geralmente pago
pelo promotor), luzòs/ despesas mis-
tas) etc.

— Por aí pode-se ver — diz Eumir
— que um conjunto,'tocandó para um
teatro de 2 unil lugares, jamais poderá
cobrar mais que 3 mft;a 9 mil dólares,
a não ser que o s/t07«,seja patrocina-
do, como é o caso de certos festivais
ou apresentações eni' universidades,
patrocinadas pela própria escola.

Quanto à estrutura financeiia in-
terna do conjunto, Eumir confessa
que adotou um sistema que lhe permi-
te operar com orçamentos os mais di-
versos e, ao mesmo tempo, forçar seus
músicos a se desenvolverem, fora do
conjunto. Explica como é:

— Em primeiro lugar, não ofereço
salários fixos de espécie alguma, Eles
recebem, por show, uma média per-
centual, de acordo com o seu grau de
importância. Como o meu conjunto é
totalmente independente dos indivi-
duos em si, qualquer elemento pode
ser trocado, sem prejuízo de qualida-
de, em razão de eu ter escrito todos os
arranjos bastando um ou dois ensaios
para preparar um determinado músi-
co. Além disso, ele não tem contrato
de exclusividade comigo, o que o deixa
livre para tocar com outros conjuntos,
e em gravações, onde desenvolve e
rouba técnicas aprendidas, trazen-
do-as para o meu conjunto. O impor-
tante é mantê-los sempre em contato
com o mundo musical e não afastá-los
dele.

Usando elementos do folclore nor-
destino em seus arranjos ("é o que
mais se casa com o ritmo americano,
pois é mais ou menos um nsgócio uni-
versai"), Eumir Deodato pretende fi-
car nos Estados Unidos ("até que as
coisas aqui sigam um caminho mais
profissional"). E ele precisa de desa-
fios.

— Estou querendo voltar logo pa-
ra ver se descubro qual será o próxi-
mo.

Do conjunto

y
i

Eumir apresenta seus músi-
cos, definindo o que toca cada
um e dando uma visão pessoal
de seus temperamentos:

JOHN TROPEA — Guitarra
elétrica. Também arranjador e
compositor, já fez vários arran-
jos para diversas companhias,
inclusive a Motown Records. E'
um dos três guitarristas mais so-
licitados para gravações em No-
va Iorque. Ficou conhecido pela
participação ma gravação do
2001. E' o segundo músico mais
importante do conjunto. Além
de tocar no meu, tem o seu con-
junto próprio.

JOHN GIULINO — Contra-
baixo elétrico. Uma das pessoas
mais engraçadas e também mais
esquisitas que conheço. Além de
tocar contrabaixo no conjunto, é
arranjador, compositor, toca sa- ¦
xofone, piano — é excelente pia-
nista — é vegetariano e adepto
da religião hindu, pratica ioga e
educação física, estudioso da
harmonia e contraponto, princi-
palmente dos cantos corais de
Bach. Não gosta de fazer gra-
vações pois seu temperamento é
muito anti-social. O conjunto o
apelidou de gorila, pois é barbu-
do e cabeludo e quando toca, se
mexe como um macaco.

NICK REMO — Bateria. Um ¦
dos poucos bateristas que conse-

guiu agüentar a barra do con-».
junto, que exige um baterista
em boa forma física. Os nume-
ros que tocamos geralmente têm
duração de 10 minutos ou mais.
Nick é bem jovem ainda, creio
que 21 ou 22 anos de idade. Já
tocou com alguns conjuntos de
rock antes.

RUBENS BASSINI — Con-
gas e percussão. Rubens é cario- •¦'

ca e um velho amigo. Desde que
o conheço, o considero um dos
melhores do mundo. Tocou cinco
anos com o conjunto de Sérgio
Mendes (depois da bossa-nova) e
estava quase se aposentando
quando aceitou tocar conosco.
Agora está tão animado que vai
se mudar para Nova Iorque (mo-
rava em Los Angeles) para po-
der se entrosar mais nos escrue-
mas de gravações. Considerado
por todos como o melhor praça
do conjunto.

GILMORE DEGAP — Con-
gas e. Percussão. De origem fili-
pina, tornou-se um discípulo fer-
voroso de Basslni, que tem ensi-
nado a ele muita coisa sobre
música e percussão, tanto que
Gilmore já faz solos de congás.
EJe é muito dedicado e pratica
quase o dia inteiro, estudando e
tocando junto com discos.

LARRY SPENCER — Pri-
meiro Piston. De origem porto-
riquenha, é também arranjador

3 compositor, jà tendo até feito
um disco com seu próprio con-
junto. Já tocou também em vá-
rias orquestras latinas e conjun-
tos de rock.- Tem um som muito
limpo e bossa para tocar certas
coisas. E' o mais preguiçoso do
conjunto e também o que chega
sempre atrasado.

JOHN ECKERT — Piston
Solista. John é o intelectual do
grupo. Seus solos são sempre
muito bem construídos e inteli-
gentes. Está constantemente es-
tudando-seu instrumento. Além
disso, é também arranjador e
compositor, já tendo participado
do New York Brass Quintet.

MIKE GIBSON — Trombo-
ne. Além de ótimo trombonista,
Mike é também conhecido ar-
ranjador em Nova Iorque. No
momento está escrevendo os ar-
ranjos para uma peça na Broad-
way. Já participou de vários' dis-
cos e conjuntos importantes. E'
o terceiro mais importante do
conjunto. 7

JOE TEMPERLEY — Sax
Barítono e Flauta. De origem es-t
cocesa.é o elemento mads velho
do conjunto. Toca também sax-
soprano no conjunto. Arranja-
dor e compositor, destaca-se pela
sua. perfeição de sonoridade e
técnica. Já tocou com muitas or-
questras de jazz famosas.

Da crítica
S IUma critica aos críticos é

outro aspecto que Eumir
faz questão de acentuar.
Ele se refere ao erro comu-
mente cometido contra sua
pessoa ("Uma insistência da
imprensa br a sileira. em
abordar meu trabalho prin-
cipr.lmente sob o ponto-de-
vista financeiro") e sugere
um caminho que a crítica
faria bem em seguir:

_ Um reeducamento
para que as análises se con-'
centrem mais no ponto ,de
vista artístico. Uma estia-
gem no melo dos críticos de
música para que se descu-
bra quem tem realmente
capacidade e honestidade
suficiente para ficar anali-
sando a música dos outros,

• o que em si, já é vim traba-
lho altamente nauseante. E
por último, uma possível
adoção da nova filosofia
(hoje em dia quase mun-
dial) segundo a qual o criti-
co é uma continuação do
artista, cabendo a ele enco-
rajar, através de incentivos,

. as coisas boas e através de
sugestões ou comparações,
apontar os defeitos técni-
cos, A crítica que não serve
ao melo musical ou ao pú-
blico, evidentemente só ser-
vc á pessoa do critico, nesse
caso, não presta. •

o Buarque

A VOLTA
UM ANO
DEPOIS

Faz mata* de um ano que
Chico Buarque não monta
um shotu no Rio. Sua últi-
ma temporada foi no Flag,
em 72, e o ano passado, ex-
ceto algumas apresentações
em universidades, ele pas-
sou compondo para teatro,
com Rui Guerra. Este tra-
balho foi lançado em de-
zembro, no LP Chico Canta,
que já atingiu os primeiros
postos na parada de suces-
sos.

Mas, 4a.-felra, no Teatro
Casa Grande, Chico volta
ao palco, estrelando e m
Tempo e Contratempo,
show musical em dois atos,
produzido por Benil Santos
e dirigido por Rui Guerra.
Bem maLs maduro que em
66, quando cantava c o m
Odete Lara na boate Arpe-
ge, ele acha que ainda não
sabe cantar, e se confessa
"meio sem óleo" para en-
frentar a temporada mais
longa de sua carreira.

Desde a sala de espera,
há letras de músicas em to-
das as paredes. Um boi — o
Boi Voador, armação d e
madeira, coberta de couro e
recheada de palha — pende
do teto. No palco, aumenta-
do com praticáveis que
avançam sobre a platéia,
acendem-se as luzes. Ao ai-
to, Tempo e Contratempo,
pintado em grandes letras,
como na fachada do teatro.
No fundo do palco, colunas
cobertas de outdoors.

Em meio à floresta de mi-
crofones, as hastes refletin-
do o contra-luz da ilumi-
nação, Chico está sentado
sobre um banco alto. Em
volta, os quatro do MPB-4, e
mais Chico Batera na per-
curssáo, Boto na bateria,
Ray no sax e na flauta, Níl-
son no baixo e Hélio na gui-
tarra. Ninguém fala nada,
só canta. Começa o primei-
ro ato...

MARIO DE ARATANHA

da guitarra. Os outros rela-
xam, tomam Tima cerveja
em lata, voltam ao ensaio.

— A minha surpresa é só
feita de fatos/ De sangue
nos olhos— e lama nos sa-
patos/ Minha Fortaleza..

Toda a segunda parte do
show é dedicada à música
de Chico e Rui Guerra, es-
crita para teatro e lançada
no disco Chico Canta. Du-
rante mais de meia ' hora,
sem nenhum intervalo, as
canções são unidas, super-
postas ou diluidas numa
suite vocal e instrumental.
Os arranjos originais, de
Edu Lobo, foram mantidos
por Magro em alguns tre-
clios.

Mas o Fado será só ins-
trumental. O Boi Voador,
que saiu no disco, não será
cantado. Ana de Amsterdã,
lançada no LP Chico e Cae-
tano e que ficou de fora em
Chico Canta, será apresen-
tada no show Você Vai Me
Seguir, que não pôde ser
gravada, será lançada como
inédita. Outra inédita —
Cuidado — talvez, entre,
talvez não.

Para Chico, o ideal é não
ter uni roteiro definido,"que é para eu poder va-
riar. Numa temporada de
dois meses ou mais, não é
bom a gente se repetir sem-
pre. Tenho que ter algumas
músicas de reserva."

DESAFIO

— O show não tem uma
só palavra de texto — ex-
plica Rui Guerra. — Eles
entram mudos e saem cala-
dos. E' uma audição despo-
jada, onde o elemento fun-
damental é o som, e uma
ambientação sem nenhuma
proposta teatral. No come-
ço, tudo é claro e alegre.
Depois do intervalo, a at-
mos fera se torna soturna.

Na primeira parte, have-
rá de 18 a 20 músicas: su-
cessos antigos de Chico, nú-
meros de MPB-4, algumas
composições inéditas. Entre
elas, Chico cantará Jorge
Maravilha, de Julinho de
Adelaide, "uma espécie de
Jorge Ben meio blues," e o
MPB-4 lançará Agora é Por-
tela 74,-de Maurício Tapa-
jós e Paulinho Pinheiro.

Além dessas, Chico canta
Flor da Idade e Vai Traba-
lhar, Vagabundo, ambas do
filme de Hugo Carvana, e O
Escurinho, de Geraldo Pe-
reira. Vai ter também Coíi-
diano, Bom Conselho, Agora
Falando Sério, Você Não
Ouviu eviíé' Segunda-Fcira.
O MPB-4 canta .Ano Novo,
de Chico, Roendo as Unhas,
de Paulinho da Viola, e Pc-
sadelo, também da dupla
Tapajós/Pinheiro.

FORTALEZA

Soam as pancadas mar-
cando o fim do intervalo.
As colunas do cenário de
Hélio Eichbauer giram, es-
condem os a fiches, e ressur-
gem em macieira nua. A.s
luzes envolvem mais fraca-
mente o palco, o ambiente é
mais soturno. No início,
ninguém toca. O som vem
de.uma fita gravada e re-
produz o Prólogo de ¦.., pri-
meira faixa do último disco
de Chico. Começa o segundo
ato...

A fita se apaga, e o plano
elétrico do Magro toca o
Fado Tropical, que se dilui
na voz de Chico, que entoa
Fortaleza:

— A minha tristeza não é
feita de angústias/ a minha
surpresa...

Segue-se o contracanto
entre Fado e Fortaleza, que
introduz Cala a Boca Bár-
bara, novamente pontilha-
da de Fortaleza. Depois
vem Bárbara, Tatuagem,
Cobra de Vidro e Tira as
Mãos de Mim. Neste mo-
mento, o ensaio é interrom-
pido: Magro se levanta, e
vai reexaminar a partitura

Este será o quinto show
temporada de Chico no
Rio, sua trajetória iniciada
em 66, no Arpege, onde can-
tava com Odete Lara. No
ano seguinte, com A Banda
estourando, ele se apresen-
tou sozinho no Teatro To-
neleiros, ainda em inicio de
carreira, tímido e um pouco
criticado por não saber can-
tar. Passou 69 e 70 na Itá-
lia, e em 71, com Karabt-
chevsky, Klein e o MPB-4,
fez um show no Canecão, e
em 72, novamente sozinho,
encheu o Flag durante qua-
tro semanas.

Entre uma e outra tem-
porada, shows avulsos. Ano
passado, além do Circuito
Universitário, Chico invés-
tlu muito em teatro, traba-
lhando com Rui Guerra.
"Vou fazer este slmv por-
que preciso de dinheiro, es-
tou endividado." E vai en-
frentar o que para ele é um
desafio: um espetáculo
mais longo, em temporada
de dois a três meses.

Nos ensaios. .Chico ainda
tem a mesma postura do
Toneleiros de 67: banco ai-
to, violão em punho, a voz •
irradiando de um corpo es-
tático. O.s olhos, como sem-
pre, ainda se voltam para
baixo, mas a voz cada vez
mais treinada, a música e a
poesia já maduras, empres-
tam à sua presença um ar
de segurança. Chico já faz
show relaxado.

— Continuo sem saber
cantar, nem fazer show.
Não sou mesmo cara de
pau, mas estou melhorando,
pegando mais tarimba. Não
me sinto a vontade num
palco. Meu negócio não é
este. Se pudesse, ficaria só
compondo e escrevendo pa-
r» '"~tro.

A dupla que traduziu jun-
ta o Homem de La Mancha
e trabalhou ano passado na
peça histórica que não che-
gou ao público, deve prosse-
guir. Com Rui Guerra, Chi-
co já está planejando escre-
ver outra peça teatral.

— Mas desta vez não se-
rá história. E não é por na-
da. Ler muito, pesquisas li-
vros, tudo leva muito tem-
po. Além disso, será um
iprodução peque na, com
poucos atores.

Com os olhas voltados pa-
ra o teatro. Chico afirma
que "um show não substitui
uma peça." Mas ressalta:"" "Olha, não quero parecer
que estou de má vontade.
Não é isso. Sinto prazer em
ensaiar, e o clima de um
show é gostoso. E' tudo
meio contraditório, mas eu
mesmo não sei como me co-
locar. Talvez seja realmente
necessário forçar a barra, e
enfrentar o palco. Estou
msio sem óleo, com dificul-
d?d: d? p.sgai\ Mas quando
pegar, pode ser que em cm-
bale."
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Elvis Triunfai; gue estreia hoje no Roxi
e Odeon, acompanha a recente, toumees.ae

Eiiifs Presley atrais decanas «dades
americana*. 0 /«me íM^^g^g

de Pierre Adidge e Robeit Aoei

Cinema
ESTRÉIAS

10UISE (louise), de Philippe de Br°-

ça. Uma mulher de 40, divorciada,

faz-se amante de um iovcm de con-

riicão social inferior. Ao saber que

ela vendera alguns de seus bens

para ajudá-lo, ele desaparece. Ao

..aparecer. á\z que está "com uma

jovem americana cujo dinheiro re-

solverá o problema dos três. Filme

francês. Com Jeanne Moreau, Ju-

lian Negulesco, Didi Pcrcgo. Vitó-

ria (Rua Senador Dantas, -45-A -

242-9020), Comodoro (Rua Haddock

lobo 145), Caruio-Conacabana (Av.

Copacabana, 1 362 - 227-3544):
•«th, 16h, 18h,20fc 22hr(18-anot);

ELVÍrÍRIUNFAl (EÍvis on Tour), de

Pierre Adidge e Robert Abel. Reali-

zado peios produtores de Joe Co-

tker • a Turma da Pesada, do-
' cumenta uma excursão de Elvis Pres-

! Icy através dos Estados Unidos, fo-

I caliza seu comportamento off-show,
* - entrevista seu pai, mostra uma an-

tiga apresentado de TV e resume
•sua carreira através de montagens

de fotos fixas. Filme americano.
Odeon (Pça. M. Gandhi, 2 — ... .

222-1508), Roxy (Av. Copacabana,
ÇM5 — 236-6245): 14h, 15h40m, ...

' 17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (li-
*.- vre). ;_

• OiDIÁRIO DE UMA GAROTA ESQUI-

ZOFRÈNICA (Diary of a Schiiophre-
- nic Girl), de Neio Risi. O tratamen-
"to de uma jovem esquizofrênica (his-

tória real) pelo método de "realiza-

cáo simbólica" da psicoanalista sui-
-ça Marguerite Andrée Sechehaye.

Sem ser documentário, o filme rece-

beu (além de prêmios dc entidades
diversas), menção especial do Fes-

lival de Veneza pela segurança com
" 

que "descreve um episódio medi-

co." Produção italiana. Com Ghislai-

ne d'Orsey e Margarita Lozano. Pax

(Rua Vise. cle Pirajá. 351 — ... ¦

767-1935), Ricamar (Av. Copacabana,
360), Bruni-Flamengo (Praia do Fia-

mengo, 72): Uh, lóh, 18h, 20h, ...
' 22h. (14 anos).

SEXY E MARGINAI (Boxcar Berlha),
' 'de 

Martin Scorsese. História basea-

ela em personagens do Sisler on tht

Road, autobiografia da gangster
Boxcar Bertha Thompson ditada ao

Dr. Ben L. Reitman. Bertha desafiou
a lei na época da Depressão ame-

ricena, especializando-se em assaltar
trens. Produção americana. Com Bar-

bara Hershey, David Carradine e

Barry Primus. Plaza (Rua do Passeio,
78 •- 222-1097): 10h20m, 13h40m,
I5h20m, 17h, 18h40m. 2Oh20m, 22h.

(18 anos). A partir de quarta-feira,
no Petrópolis.
AÍADIM E; A. lAMPAPÁ MARAVI-
IHOSA (brasileiro), de J. B. Tanko.
.Adaptação livre da história das Mil

Uma Noites em traies modernos.
Alàdlm possui um anel essencial pa-
ra fazer funcionar a Umpada Ma-
ravilhosa e, em conseqüência, é per-
seguido por uma quadrilha. Com
Renato Aragão, Dedé Santana, Mo-
nique lafont, Navarro Puppin e Jor-

ge Cherques. S. luis (Rua do Ca-
tete, 315 - 225-7459), Palácio (Rua
do Passeio, 38 - 222-0838), le-
bion (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
227-7805), Icarai (Niterói): 13h30m,

15hl5m, 17h, 18h45m, 20h30m, 22h
15m. Carioca (R. Cde. Bonfim, 338 —

228-8178): I5hl5m, 17h, I8h45m,
. 20h30m, 22hl5m. Santa Alice: . . .

17h!5m, 19hl0m, 21h05m. Sáb. e
dom. a partir das 15h20m, Madurei-

. ra-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54):
15h40m, 17h35m, 19h30m, 21h25m.
(Livre).
JARDIM DE GUERRA (brasileiro), de
Neville Duarte d'Almcida. Um ra-

pd_ procura dinheiro pf.ra fazer um
. filme e, sem querer, envolve-se com

criminosos. O primeiro longa metra-
gem de Neville d'Almeida, 1968. Em

proío e branco. Produto brasileira.
Com Joel Barcelos, Maria do Rosa-
rio, Vera Brahim, Glauce Rocha e
Dina Sfat. Jóia-Cinomatoca (Av. Co-

pacabana, 680 - 237-4714): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (1B anosi.

. PISTOLEIRÕ^SEM ALMA, rie Mario
Cajano. Com Anthony Steffcn e Fui-
via Franco. Western italiano. Comple-

. mento: Esses Médicos Irreverentes,
de Franco Brusati. Com Vlrna Lisi
e George Segai. Asleca (Rua do Ca-
lote, 228 — 245-6813): I4h
17h20m, 20h40m. Astor: 15h, 17h,

' 19h; 21h. (14 anos). Alé quarta-
feira, no Astor. A partir de quin-

t*-teira, no Matilde.

O MAIOR JOGO APÓS A GUERRA

(Singo Saidai No Toba), de lamashi-
,' ia Kosaku. Produção japonesa. Com

Tsurula Kosi e Takakura Ken. Osaka
(Rua MBiòr Ávila, 455): 15h, I7h,

, I9h, 21h. Sáb. c dom., 14h, lóh,
" 18h, 20h, 22h. (18 anos). Alé quar-

ta-feira. -

tempo ao amor à família e ao char-

me do inglês. Francês. Com Philippe

Noiret, Madeleine Renaud. lago»

Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,

1 426 - 227-6686): 20hl5m
22l.30m (18 anos). Até quar-ajfeiraL

GODSPEU, A .SPEKANÇA (God.-

pe))), dc David Groene. Baseado
num musical escrito para o teatro,

que parte do reaparecimento de

Jesus na Nova Iorque de hoje. Ele
escolhe seus novos apóstolos e co-

meçn a pregar o Evangelho. Cam

Victor Garber e David Haskell. Co-

ral (Praia de Botafogo, 320), S. Ban-
to (Niterói): 14h, lóh, 18li, 20h,
22h. (10 anos). Até quarta-feira, no
S. Bento e a partir de quinta-feira,
no Astor.

JÊSÜS CRISTO SÜlPERSTAR (Jmí»
Chritt Superstar), da Norman Jevyi-
ton. Adaptação do musical de Tim
Rice t lloyd Webber. A história ,
de Jesus contada através de mú-
sica rock, com um Judas nogro e
algumas interferências de situações
contemporâneas. Com Ted Neelly,
Carl Anderson, Yvonne Alliman e
Barry Denrien. Veneza'(Av, Pasteur,
184 — 226-5845): 13h30m, 15h40m,
17h50m, 20h, 22h)0m, (14 anos).

APRESENTAÇÕES
AS DUAS FACES DA FELICIDADE

(la Bonheur), de Agnes Varda. Num

casamento sem qualquer problema
aparente, o homem descobre certo
dia estar apaixonado por duas mu-
lheres ao mesmo tempo. Gosta de

sua esposa, com quem tem uma

casa organizado e dois filhos, e

gosta de uma outra mulher, que
conheceu ao acaso, numo estação
telefônica. Prêmio louis Delluc e
1.° Prêmio no Festival de Berlim.
Com Jean Claude Drouot e Marie
France Boyer. Cinema-1 (Ay. Prado

Júnior, 286): 14h, lóh, 18h, 20h,

22h. (18 anos).

Mesbla (Rua do Passeio, 42 — . . .
242-4880): I4h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Sáb. e dom., a partir dai 20h. (18
anos).

TIO VÂNIA, de Andrei Mikhalkov
Konchalovsky. Baseado na peça de

Anton Checov, conta a história das

paixóos Irreollzadas de Vânia e tua
sobrinha e de sua dedicação ao pro-
fessor, para quem trabalhavam todo
o tempo. Com Innokonti Sinoktu-
novsky, Scrguei Bondarchuk, Irina
Miroshnichenko e Vladimir Zelden.
Estúdio-THuca (Rua Desembargador
Isidro, 10): 17h20m, 19h35m, . . .
21h50m. (14 anos).

AS TROIANAS (th* Trojan Women),
de Michael Cacoyannis. Versão da

peça teatral. Realização do cincas-
ta de Zorba, o Grego. Com Kathe-
rine Hepburn, Vanessa Redgravc,
Irene Papas e Genevleve Bulold.
Bruni-Tijuca: 13h30m, I5h40m, . . .
17h50m, 20hl0m, 22h. (14 anos).

CABARÉ' (Cabaret), de Bob Fosse.
Musical, com liza Minelli, Joel Grey,
com ação se desenrolando em Ber-
lirn pouco antes da ascensão do na-
zismo ao Poder. Bruni-Méier: ....
15h30m, 18h, 20h30m. (18 anos).
Até quarta-feira. ______

Teatros
UM GRITO PARADO NO AR - Tex-
to de Gianfrancesco Guarnieri, com
músicas de Toquinho, Problemas

pessoais e profissionais de um olon-
co que está montando uma peça
de teatro. Dir. de Fernando Peixo-
to. Com Óton Bastos, Marta Over-
beck, Fernando Peixoto e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (236-3724). De 3a. a
6a. e dom., 21h30m. Sáb., 20h c
22h30m. Vesp. 5o„ lóh e dom.,
18h, Ingressos do 3a. a óa., Cr$ ...
25,00 e CrS 15,00 (estudantes). Sáb.
e jdom., CrS 30,00 e CrS 15,00 (es-
tudantes). Vesp. 5a. e dom., ao pre-
ço único de CrS 15,00. (18 anos).

VINGANÇA E' UM PRATO QUE SE
SERVE FRIO — Complemento: Ro-
mane. d. um ladrão d. Cavalo. S. 

j^,^ 6a5, a Cr$ 25,00 e Cr$
José (Pça. Tiradentes): lOh (estudantes), e sáb. a Cr$ ...

A DAMA DE COPAS E O REI DE
CUBA — Comédia dramática de Ti-
mochenco Wehbi. Uma cantora de
cabaré e uma operária moram jun-
tas num cortiço. Dir. dc Odavlas
Petti. Com Marlene, Vanda Lacerda
• Emiliano Queirós. Teatro Santa
Rosa, Rua Visconde de Pirajá, 22

(247-8641). De 3a. a óa., e .dom.,
21h30m. Sáb., 20h30m e 22h30m.
Vesp. dom., 18h. Ingressos de 3a. a
5a. c dom., CrS 20,00 e CrS 10,00

BARBA-AZUl (Bluebeard), de Ed-

ward Dmytryk. Esta nova versão da

h.stória do Barba-Azul tem Richard

Burton no papel-título. As mulheres

são interpretadas por Raquel Welch,

Nathalie Delon, Virna Lisi, Marilu

Tolo, Karin Schubert, Joey Healher-

ton e Agostina Belli. Produção ame-

ricana Super-Bruni-70 (Rua Visconde

de Pirajá. 595 - 287-1880), Rio:

14i,30m, 17h, 19h30m, 22h. Astor,

S. Pedro, Matilde: 15h, 17hl0m, .._.

19h20m, 21h30m. (18 anos). Alé

quarta-feira, no Astor.

O FABULOSO FITTIPALDI (Brasileiro";
de Roberlo Farias. Documentário

sobre a carreira de Emerson Fitti-

paldi, com cenas das corridas filma-

das por José Medeiros e Jorge Bo-

dr-nski. São entrevistados no filme

os pilotos Jackie Stewart, Ronie Pe-

lerton, Regazzoni, Denis Hulme e

Colin Chapman. Filmado nos auto-

dremos da; Inglaterra, Alemanha, Itá-

lia, Áustria,'Suiça e em Interlagos.

Imperator-Méier (Rua Dias da Cruz,

170,- 15h 17h, 19h, 21h. Império

(Pça. Mal. Floriano, 19 - 224-5276),

Pirajá (Rua Vise. Pirajá, 303 — ....

247-2668), Tijuca (Rua Cde. de Bon-

fi_; 422 - 248-4518); 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. (Livre). A partir.de»
quinta-feira, no Madureira-2.

LUA DE PAPEL (Paper Moon), de

Pelei Bogdanovich. Comédia. Uma

menina órfã conhece um amante

de sua mãe no dia do enterro e re-

solve adotá-lo como pai, passando a

superá-lo em vigarice para .sobrevi-
ver na crise econômica dos anos

30. Com Ryan 0'Neal, Madeleine
Kahn, John Hillerman, T a t u m

0'Neal. Preto e branco. Art-Copaca-
bana (Av. Copacabana, 759 — ....

235-4895), Art-Tijuca (Rua Cde. de

Bonfim, 406 - 254-0195): 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. (14 anos). Sábado,

sessão à meia-noite no Art-Copaca-
bana. __,

OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR

(Les Parapluies de Cherbourg), de

Jacques Dcmy. Musical. Genevicve

(Calherine Deneuve), filha da dona

de* uma loja de guarda-chuvas, e

Guy (Nino Castelnuovo), mecânico

de garagem, pretendem casar, mas

o namoro é interrompido com a

convocação de Guy para a guerra
da Argélia. Genevieve se casa então

com Roland (Marc Michel), comer-

ciante de jóÍ3S, personagem já apre-

sentado em filme anterior de De-

my, Lola, Ainda no elenco, Anne

Vernon. Música de Michel Legrand.
Cinema-2 (Rua Raul Pornpéia, 102
- 247-8900): 14h, lóh, 18h, 20h,

22h. (18 anos).

SISSI, A IMPERATRIZ (Sisii Impera-

tries), de Ernst Marischka. Continua-

ção de Sissi, o primeiro filme da

série romântica que celebrizou Ra-

my Schneider. Com Romy e Kar-

lheinz Bohem. Tijuca-Palacc: 14h,

lóh, !Bh, 20h, 22h. (Livre). A par-
tir de quinta-feira, no S. Pedro.

ANDRÉ, A CARA E A CORAGEM

(brasileiro), de Xavier de Oliveira.

Drama realista. Um rapaz do inte-

rior faz sua aprendizagem de amor

e trabalho no Rio, perdendo as ilu-

soes sobre as maravilhas da gran-
de cidade. Com Stepan Nercessian,
Angela Valério e Ecchio Reis. Alas-

ca 
"(Av. 

Copacabana - Posto Seis):

14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

OS PAQUERAS (brasileiro), de Regi-

naldo Faria. Um paquera que jamais
se deixou prender a mulher alguma
e sua paixão pela filha de um ami-

go, também dedicado ao esporte *fa-

vorito do homem. Com Reginaldo
Faria, Irene Stefania e Leila Diniz.

13h30m, 17h, 20h30m. Dom. a par-
tir das 13h30m, (18 anos).

O DESTINO DO POSEIDON (The Pe-
seidon Advantur»), de Ronald Nea-
me. Um naufrágio e o drama de
um punhado de personagens em
busca de salvação. Produção ame-
ricana. Com Gene Hackman, Ernest
Borgnine e Red Butlon. Astor, Sca-
la (Praia de Botafogo, 320): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). A

partir de quinta-feira, no S. Bento.

VISITANTES DA NOITE (Visitors in
th» Night), de Terence Young. A
vida tranqüila de um americano re-
sidente na França é subitamente
ame-çada pelo reaparecimento de
um antigo companheiro de Exército,

que pretende desforra por ter sido

preso enquanto o outro, implicado
também num crime, permaneceu em
liberdade. Produção inglesa. Com
Charles Bronson, James Mason e
liv Ullman. Rian (Av. Atlântica n.°
2 964 - 236-6114): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. Capri (Rua Voluntários da
Pátiia, 88): 18h, 20h, 22h. Sáb. e
¦dom., a partir das 16h. 

MATINÊS ~
MONTEREY POP, documentário de

D. À. Pennebaker sobre o festival
de"música pop. Com Janis Joplin,
Jimi Hendrix, Mamas and Papas, Otis

Redding e outros. Estúdio-Tijuci (R.
Desembargador Isidro, 10): 14h,

15h40m, (Livre).
MEU PE' DE IARANJA-UMA (brasi-
leiro), de Aurélio Teixeira. Adapta-

cão do livro sentimental de J os i

Mauro de Vasconcelos. Com Aurélio

Teixeira. Mesbla (Rua do Passeio,
42 — 242-4880). Sáb. e dom., 14h,
16h, 18h. (Livre).

15,00 (estudantes), e sáb. a CrS
30,00 (preço único). (18 anos).

O HOMEM DÉ IA MANCHA - Mu-
sical de Dale Wasserman, com músi-
ca de Mitch Leigh. Letras de Chico
Buarque e Rui Guerra. Na prisão, Mi-

guel de Cervantes improvisa uma
dramatização do seu Dom Quixote,
o sonhador dos sonhos impossíveis.
Supervisão de Flávio Rangel. C o m
Paulo Autran, Bibi Ferreira, Grande
Otelo, Rubens de Falco • outros.
Teatro Joio Caetano, Praça Tiradcrv
tes (221-0305). De 3a. a óa. e dom.,
às 21h30m. Sáb., às 22h30m. Vesp.
sáb. e dom., às 18h30m. Ingressos
a CrS 5,00, galeria, Cr$ 15,00 bal-
cão nobre, c CrS 20,00, platéia. (14

. anos).

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 -

Comédia de Paulo Pontes. Como
ganhar (ou quase) na Loteria Espor-
tiva sem fazer força. Dir. de José
Renato. Com Milton Morais, Anali
Alvarez e Raquel de Biase. Teatro,
Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818 R. Teatro). De 3a. a dom.,
is 21hl5m. Vesp. dom., às 18h.
Ingressos de 3a. a 5a. a CrS 15,00 e
6a. a dom., a CrS 20,00. (18 anos).

is 21h. Sáb., 20h e 22h. Vesperal
dom., às 18h. Ingressos ao preço
único dc CrJ 10,00. (18 anos).

MAMÃE, PAPAI ESTÁ FICANDO RO-
XO - Cnmédia de Oduvaldo Viana,
adaptada por Oduvaldo Viana Fi-
lho. Um papai mal compreendido
pela sua família. Dir. de Válter
Avancini. Com Renata Fronzi, Ari
Fontoura, Felipe Carone, João Pau-
lo Adour e outros. Teatro Dulcina, R,
Alcindo Guanabara, 17 (232-5817),
De 3a. a 6a., às 21hl5m. Sáb, . . .
20h e 22h. Dom., 18h e 20h30m.
Ingressos • CrJ 10,00 sáb., CrS
15,00. (16 anos).

O GENRO QUE ERA NORA - Nova
montagem da comédia Escândalos
am Sociedade, de Aurimar Rocha.
Dir. do autor. Com Glória ladani,
Marif Santo Cristo, Medeiros Lima,
Olcgário de Holanda o Aurimar Ro-
cha. Tealro de Bolso (Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). De 

'3a. 
a

6a., às 21h30m, sáb., às 21h e . . .
22h45m, dom., às 20h. Vesp. 5a„
ás lóh e dom., às 18h. Ingressos a
CrS 30,00, óa., sáb. e dom., CrS
25,00, de 3a. a 5a., CrS 16,00, vesp.
de 5a., a CrS 25,00, vesp. de dom.,
Estudante a CrS 8,00 em qualquer
sessão. (16 anos).
ALEGRO DESBUM — Comédia de
Oduvaldo Viana Filho. Um jovem
publicitário procura sair da roda-vl-
va da sociedade de consumo. Dir.
do -José Renato. Com Gracindo Jú-
nior, André Villon, Berta Loran, Re-
gina Viana e outros. Teatro Ginísti-
co, Av. Graça Aranha, 187 ....
(221-4484). De 3a. a óa. e dom.,
21h. Sáb. 20h e 22h30m. Vesp.
dom., 18h. Ingressos a Cr$ 20,00 a
CrS 10,00 (estudantes). (18.anos).

O AMANTE DE MADAME VIDAl -

Comédia de Louis Verneuil. Triangu-
lo matrimonial no alegre ambiente
de Paris de 1926. Trad. de Milor Fer-
nandes. Dir. de Fernando Torres.
Com Fernanda Montenegro, Otávio
Auguslo, Labsnca, Afonso Sluart, Ja-
queline Laurcnce • outros. Toatro
Maison da France, Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 58 (252-3456), de 4a. a
6a., às 21h, sáb., às 20h e 22h30m,
Dom., 21h. Vesp. 5a., lóh e dom.,
18h. Ingressos a CrS 25,00 e CrS
15,00 (estudantes), 4a. e 5a„ CrS
30,00 e Cr$ 15,00 (estudante), óa.
e dom. e a Cr$ 40,00 e CrS 20,00
(estudantes), aos sábs. (16 anos).

EXTRA

CHARLIE E SNOOPY, desenho ani-

mado. Americano. Carioca (Rua Cde.

de Bonfim, 338 - 228-8178): 14h.

(Livre).
LUI (Lilli), de Charles Walters. Co-

média sentimental e musical. Com
Leslie Caron, louis Jourdan. Ameri-
cano. Copacabana: 14h. (livre).

O ASSALARIADO (Th. Hireling), dc

Alan Bridges. Baseado num romance

de L. P. Hartley (o autor de O Men-

sageiro, filmado por Losey) o filme

conta uma história que se passa na

década de 20: Lady Fr.nklin (Sarah
Miles) deixa um hospital >*>nde se in-

ternara depois da morle do marido,

ainda sem vontade de viver. E* leva-

da para casa num carro de aluguel

e inicia amizade com o motorista

(Robert Shaw), que pouco a pouco
irá se apaixonar por ela. Com Peter

Eaan e Elizabeth Sellars. Estúdio Pais-

sandu (Rua Senador Vergueiro, 35
- 265-4653): 14h, lóh, 18h, 20h,

22h. (18 anos).

DIÁRIO DE UM GANGSTER (Pulp),
de Mike Hodges. Comédia policial:
um escritor de romances de gangs-
ter é chamado para escrever a bio-

grafia de uma personalidade mislc-
riosa, ligada ao cinema e ao

mundo do crime. Com Michael

Caine, Mickey Rooney, Lioncl

Stander e Lizabeth Scott. America-
no Roma-Bruni (Rua Vise. de Pira-

iá, 371 - 267-2382): I4h, lóh, ....

18h, 20h, 22h. (18 anos). Até quar-
t a- feira. ,
SE A MINHA CAMA VOASSE (B.dk-
nobs and Broomsticks), de Robert

Slovenson. Comédia com música.

Três crianças londrinas, hospeda-
das durante a guerra na casa de

uma aprendiz de bruxa, participam
de suas aventuras para descobrir
uma fórmula fantástica capaz de

reoelir a invasão alemã. Filme ame-

ricano dublado em português.
Com-Angela Lansbury, David Tom-
linson e Roddy McDowell. Produção
de Wall Disney. América (Rua Cde.

de Bonfim, 334 - 248-4519), Copa-
cabana (Av. Copacabana, 801 —

255-0953: 16h20m, I8h50m
21h20m. Sáb. e dom., 14h, !6h30m,

19h, 21h30m. (Livre);
irmã"

Televisão
CA«NALj4
Toh15m: Abertura - Color Bars.

10h30m: Slim John, Aula de Inglês.

Uh: Vila Sésamo. Hh45m: Globi-

nho. 12h: Festival dt Desenhos.

13h: Hoje (Noticiário — a cores).

13h30m: Carinhoso. 14h: Túnel do

Tempc. 15h: Sessão de Férias, filme:

Cabeça de Pau. 17h: Globo Cor Es-

pecial. 17h30m: Globo Cor Especial.

18h: Globo em Dois Minutos. 18h

05m: Shazam, Xerife & Cia. 18h

45m: Globo em Dois Minutos. 18h

50m: Super Manocla 74. 19h42m:

João Saldanha. 19h45m: Jornal Na-

cional (a cores). 20hl0m: Satiricom.
22h: Jornal Internacional (a cores).
23h05m: Sessão Classe A: Prolectors
e Havaí 5-0. 24h: Sessão Coruja, fil-

me: Assim Estava Ecrito.

lóh: Joio da Silva. 16h44m: Viagem

ao Fundo do Mar (a cores). 17h

45m: Ésper, o Garoto a Jato (a co-

res). 18hl6m: As Divinas... • Mara-

vilhosas. 19hl3m: O Coelho Perna-

longa i sua Patota (a cores). 19h

40m: Mulheres de Arei». 20h33m:
Esporte em Cima da Hora (a co-

res). 20h40m: Jornal da Tupi. 21 h:

Edifício Balança... Mas Náo Cai. 22h

35m: Barnaby Jones (a cores). 23h

40m: Futebol Show. Ihl5m: Encer-

ramento.

O TRÁGICO FIM DE MARIA GOIA-
BADA — Comédia absurda de Fer-
nando Melo. Uma velha zeladora
apaixonada por um jovem professor
provoca rebuliço no mundo inteiro.
Dir. de Fernando Torres. Com Darle-
ne Glória, Cecil Thiré, Norma Dumar,
Cléber Drable e Pedro Paulo Rangel.
Teatro Nacional da Comédia, Av.
Rio Branco, 179 (222-0367), de 3a.
a óa., 21h30m. Sáb., 20h30m e ....
22h30m. Dom., 21 h. Vesp. 5a., lóh
e dom., 18h. Ingressos a CrS 12,00
de 3a. a 6a., e dom. Aos sábados,
a CrS 25,00 e CrS 12,00 (estudan-
tes). (16 anos). Até 3 de feverei-
ro.

CRIMETERAPIA — Comédia policial
d» Denis Wentworth. Um criminoso

obssessivo ? suas possíveis víti-

mas. Dir. de João Bethencourt. Com

Iracema de Alencar, Mauro Mendon-

ça, Beatriz Lira, Enio Santos e ou-

tros. Teatro Glória, Rua do Russel,

632 (245-5527). De 3a. a óa. e

22h30m. Vesp. dom.-, 18h. Ingres-

ios a CrS 10,00 e CrS 5,00 (estu-

dom., 21h30m, sáb., 20h e . . . .

dantes), de 3a. a 5a., « dom. •

CrS 20,00 e CrS 10,00 (estudantes)

às óas. e sábs. (ió anos).

CANAL 13

CANAL 6
10h: Abertura. 10h30m: TV Educati-
va. llh: Superdinamo. Uh30m: A

Feiticeira (a cores). 12h: Jerónimo, o

Herói do Sertão. 12h30m: Plantio
Permanente. 12h37m: Esporte em
Cima da Hora. 12h52m: Rede Flu-

minense de Noticias. 13hl0m: Pro-

grama Edna Savaget. 14h08m: As
do Espaço e Esquadrão Arco-íris.
14h39m: Betman and Robin (a co-

res). 15h: Daniel Boone (a cores).

"l3h: 
Padrio. )3h30m: Aula de Fran-

cès. 13h40m: TV Educativa. 14hl0m:
Vidas Marcadas (reprise). 15h: Dedi-
cado a Você. 16h45m: Horário No-

bre da Fantasia, com Hatlem Globe-
trotters, Josie e as Galinhas e Pi-

ca-Pau 18h30m: Fuiileiro das Ará-
bias. 19h: Jornal d« Esportes. 19h
15m: João da Silva. 19h45m: Tele-
tipo Rio. 19h52m: Roberto Milost In-
forma. 19h55m: Vidas Marcadas.
20h45m: Câmara 13. 21h30m: Os

Detetives. 22li30m: Teletipo Rio.
22h35m: Cinema da Milhões: Kelly
« Eu.
Os horários t programas acima cila-
dos lão fornecido» pelas emissoras
e, portanto, da sua inteira respon-
sabílidade.

APARECEU A MARGARIDA - Co-

média-monólogo de Roberto da

Ataíde. Um» professora primária
biruta ministra à platéia uma aula

rica em ensinamentos inesperados.

Dir. de Aderbal Jr. Com Marilia Pé-

ra. Teatro Ipanema, Rua Prudenla

de Morais, 824 (247-9794). De 4a. a

óa., 21 h, sáb. 20h e 22h30m, dom.

18h e 20h30m. Ingressos de 4a. a

óa. e dom., a CrS 30,00 e Cr$ 15,00

(estudantes). Sáb., preço único de

Cr$ 40,00. (16 anos). Até 17 de fe-

vsreiro.

GRETA GARBO, QUEM DIRIA?,

ACABOU NO IRAJÁ - Comédia

de Fernando Melo. Grandezas e mi-

sérias do bas-fond carioca. Dir. de

leo Jusi. Com Nestor Monttmar, Ar-

lete Sales, Mário Gomes. Teatro

Serrador, Rua Senador Dantas, 13

(232-8531). De 3a. » 6a., e dom.,

DOS MISTÉRIOS — Baseado nos
Mistérios da Missa, de Calderon de
la Barca. Produção do Centro dc
Pesquisa Ex-Teatro. Dir. do Airlon
Kerensky. Com Edgar Ribeiro, Pauli-
no de Abreu, Elias Nunes da Silva
e Sara Kopczynki. De 4a. a dom.,
às 21h30m. Na Aliança Francesa da
Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.

AS LOUCURAS DO DR. QORPO-SAN-
TO — Trechos de obras do autor

gaúcho, ligados por uma dramatiza-

ção de episódios de sua' vida. Dir.
de José Luís Ligiero Coelho. Com
Taia Peres, Reinaldo Machado e ou-
tros. Escola Martins Pen», Rua 20
de Abril, 14. De 4a. a 6a., às 20h.
Sáb. e dom., às'17h e 20h. Até dia
2A
TRILOGIA POP — Espetáculo do Tea-

tro-laboralório, com trechos dc suas

realizações anteriores: Fábulas, de

La Fontaine, Metamorfose, dc Her-

mann Hesse e Nova Consciência, de

Luís Carlos Maciol. Dir. de Pedro

-Jorge. E. C. Radar, Rua Mal. Masca-

renhas de Morais, 191. Somente aos

sábados, às 19h. .

DYSANGEUUM (Hie a Hoc) - Pro-

dução do Centro de Pesquisa ex-Toa-

tro. Dir. de Airton Kerensky. Com

Edgar Ribeiro. Na Aliança Francas»

de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.

Às 2as., às 21h30m.

INFANTIL
SHOW DO COELHO PERNALONGA
— Produção da Warner Bros, apre-

sentada no Brasil pela Diverplan,

com os personagens dos desenhos

animados da Warner: Patolino, Piu-

Piu, Galo Frajola, Bip-Bip, Coiote,

Hortelino Trocaletras c 
'Gaguinho,

entre outros. Adaptação e coreo-

grafia de Hugo Berardi. Apresenta-

çáo de Míriam Muller. No Teatro

da Lagoa (Av. Borges de Medeiros,

227-2030, 227-668Ó* e 227-3589). De

lerça a setn-feira, às 17h (CrS 

10,00 crianças e CrS 15,00 adul-

to-,). Sábados e domingos, às 16h

c 18h !Cr$ 15,00 crianças e CrS

. 20,C0 adultos).

= Os filmes da TV —

i
I

CONTINUAÇÕES
ELA AGORA... DESEJA (La Manda-
rina), de Édouard Molinaro. Versão
do romance de Christine de Rivoy-
re (no Buril: O Amor me Dá Fome).

Comédia. Ni/m holcl parisiense diri-

gido pela família de Sévcrinc (An-
nie Girardoi), esta e sua irmá nào

resistem a um jovem hóspede 
|n-

glás (Murrey Head). O casamento da
' 

irmã com o rapaz revolta Sévé'inc,
, mar, esla reação não resiste muito

ÍRMÃO SOL, IRMÁ LUA (Brother
Sun, Sister Moon), de Franco Zeffi-
relli. Francisco de Assis descobre
a vocação ao voltar da guerra e a

santidade ao abandonar os bens
materiais e adotar o* caminho da

pobreza. Com Grahm Faulkner, Jodi
Bowker e Alec Guineis. Matro-Boa-
vist» (Rua do Passeio, 62 — ... .
222-6490): 12h, 14h30m, 17h
19h30m, 22h. Metro-Copacabana
(Av. Copacabana, 749 - 237-9797):
14h30m, 17h, 19h30m, 22h. Sáb.:
14h, 16h30m, 19h, 21h30m, 24h.
Matro-Tijuc» (Rua Cde. de Bonfim,
366 - 248-8840): 14h30m, 17h, ....
19h30m, 22h. (14 anos).

JOGO* SUJO (The Ston» Killer), de
Michel Winner. Um grupo dc sol-
dados que atuaram no Vietnã
contratado por uma família ma-
fioss para liquidar uma outra fa-
mllia, e assim vingar o massacre
do dia de São. Valentim, orgÈn',-
zacio por C.ipone. Com Charles
Bronson e Martin Balsam. Pnlhé:
12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Sáb. e dom., a partir das 14b.
Mauá: 15h, 17h, 19h, 2lh. Bruni-Co-

pacabana (Rua Barata Ribeiro, 502),
Paratodos: 14h, lóh, 18h, 20K
22h. (18 anos).

Kelly e Eu é o carta*z menos
interessante da programação e
ainda assim constitui entrete-
nimento satisfatório na faixa
do melodrama. Os dois longa-
metragens restantes merecem a
atenção do espectador: Cabeça
de Pau, a melhor comédia de
Danny Kaye, e Assim Estava
Escrito, uma dramática visão de
Hollywood segundo Hollywood.

15h — TV Globo, canal 4 —
CABEÇA DE PAU (Knock on
Wood). Produção americana, a
cores, de 1954, dirigida por Nor-
man Panamá e Melvin Frank.
No elenco: Danny Kaye, Mai
Zetterling, Thatcher, David
Burns, Leon Askin, Abner Bi-
berman, Gavin * Gordon, Otto
Waldis, Steven Geray.

Kaye, famoso ventriloquo,
vai à Suiça consultar um psi-
quiatra (um de seus bonecos
assumiu parte de sua personali-
dade) e acaba sendo perseguido
por espiões, pois importante do-
cumento secreto foi guardado
numa de suas marionetes. A ho-
je cineasta Mal Zetterling (Ca-
sais Amorosos) interpreta a'

psiquiatra que ajuda Kaye a
sair das emboscadas. Além da
movimentação Incessante da
história, a comédia contém o
melhor desempenho da carreira
do ator e é realmente multo di-
vertida.

22/1 35m — TV Rio, canal 13
— KELLY E EU (Kelly and Me).
Produção americana, a cores, de
1956, dirigida por Robert Z. Leo-
nard. No elenco: Van Johson,
Plper Laurie, Martha Hyer,
Onslow Stevens, Herb Anderson,
Frank Wilcox, Gregory Gay.

Kelly é um cão amestrado
que se une ao ator Johnson e os
dos fazem sucesso no cinema.
Melodrama musical despreten-
sioso e satisfatório nos limites
do gênero.

24h — TV Globo, canal 4 —
ASSIM ESTAVA ESCRITO (The
Bad and the Beautiful). Produ-
ção americana, em preto e bran-
co, de 1952, dirigida por Vin-
cente Minnelli. No elenco: Kirk
Douglas, Lana Turner, Walter
Pidgeon, Dick Powell, Barry
Sullivan, Gloria Grahame, Gil-
bert Roland, Leo G. Carroll,

Vanessa Brown, Paul Stewart,
Sammy White, Elaine Stewart,

Ivan Triesault, Jonathan Scott,
Kathleen Freeman, Steve For-
rest, Francis X. Bushman.

Douglas é um produtor de
. cinema há algum tempo inativo

que decide retornar aos estúdios
com auxilio de três antigos co-
laboradores: a atriz Lana Tur-
ner, o diretor Sullivan e o ro-
teirlsta Powell. Em flash-backs,
ó trio rememora suas ligações —
desagradáveis — com o produ-
tor. Tendo obtido cinco Oscars
da Academia em 52 (roteiro
adaptado, fotografia, cenografia
b vestuário em preto-e-branco,
atriz coadjuvante: Gloria Gra-
hame), a produção dc John
Houseman era, na época, uma
corajosa denúncia a certos vi-

' cios da indústria pesada de
Hollywood. O tempo salientou
suas arestas melodramáticas,
mas os requintes de produção
da Metro, a elegância estilística' 
de Minnelli. e a categoria de
todo o elenco mantêm a narra-
tiva ainda hoje num nivel bas-
tante sedutor.

INTERINO

CREPES NO CHAPtIN — Salga-
dos, com recheios de camarão,
champignons, presunto, queijo e
gruyère, com preços entre CrS 3,80
e Cr$ 5,00, ou doces, com baba-de-
moça ou mel, por CrS 3,00. R. Vis-
aonde de Pirajá, 187 — loja A.

CONJUNTOS PARA HOMEM — Na
Balassiano, conjuntos de calça e ca-
misa de fralda, com mangas curtas,
em brim de várias cores, por CrS ....
225,00, ou em algodão crespo, listra-
do, por Cr$ 350,00. Av. Rio Branco,
120 — lojas 7 e 9.

LIQUIDAÇÃO DE SAPATOS — San-
dálias de brim, sapatos clássicos e
bolsas de lona ou couro, a partir de
Or$ 69,00 até CrS 110,00, na liquida-
ção da Suy: R. Visconde de Pirajá,
175 — loja B.

BIQUÍNIS PARA CRIANÇA — De
jérsei, cetim ou brim, para meninas
de dois a 16 anos, desde Cr$ 29,00.
Na Baby Jane: R. General Urquiza,
67 — loja A.

VENTILADOR DE TELHADO — A
indústria de plásticos Brasfiber lan-
çou um ventilador-exaustor de te-
lhado, que remove o ar contamina-
do e refresca o ambiente. E' de po-
liéster reforçado e vem em dois ta-
manhos, ambos resistentes ao des-
gaste mecânico, podendo ser mon-
tado também em telhados irregula-
res. A fábrica fica em São Paulo, na
R. Mar dei Plata, 18.

ROUPAS MANCHADAS — Blusas,
saias e vestidos longos', em algodão
pintado à mão, pelo processo de
manchas com cera. Preço médio:
CrS 350,00. Na Tá Presentes: R.
Visconde de Pirajá, 444 — loja 120.

CAMISAS DE ALGODÃO — De
mangas curtas, estampadas com de-
senhos representando paisagens ha-
vaianas, com coqueiros, etc, por
CrS 120,00. Também exclusivas da
Company as camisetas listradas,
por CrS 55,00. R. Garcia D'Ávila, 56.

ROUPAS INDIANAS — Vestidos
longos, com preços entre Cr$ 270,00
e CrS 460,00, e saias, por Cr$ 250,00,
ambos em tecido de estamparia in-
diana. Também bijuterias antigas
de vários tipos. Na Patchouli: R. Ba-
rata Ribeiro, 707 -— loja I.

BLUSAS COM RENDÃO — De al-
godão branco, entremeadas com
rendão na pala, por CrS 290,00, fa-
zendo conjunto com calças brancas.
Na S. Lebelsom: R. Visconde de Pi-
rajá, 156.

NOVA LEONARDO DA VINCI —
A livraria está funcionando atual-
mente à R. Melvin Jones, 35 — sub-
solo, entre o Teatro Nacional de Co-
média e a agência central do BEG.

O PRATO DO DIA

Língua fresca com alcaparras
e maçã ácida

Uma lingua, 2 copos de cerveja branca,
3 maçãs descascadas e cortadas, 2 cebolas,
125g de margarina, 1 colher de farinha de
trigo, 2 tabletes ãe calão de carne, salsa pi-
cada, suco de 2 limões, 1/2 vidro de alça-

parras. Lavar muito bem a lingua em bas-
tante água corrente. Levar uma panela ao

fogo com água, deixar ferver e juntar a lin-

gua, tampando a panela. Quando estiver bem
macia, retirar do fogo, escorrer, retirar a pele
grossa que a recobre e cortar em fatias não
muito finas. Levar uma panela ao fogo com
todos os temperos; juntar as fatias de língua,
refogar muito bem e adicionar os tabletes de
caldo de carne, acrescentando um pouco dc
água até obter um molho saboroso (provar os
temperos). A parte, dourar a farinha na mar-
narina e adicionar lentamente a cerveja re-

volvendo bem; acrescentar o molho obtido
-previamente coado - a lingua, as alcapar-
ras e maçãs. Deixar ferver por 5 minutos e

servir em seguida acompanhada de arroz

branco.
MYRTHES PAKANHOI
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Roberto Ribeiro é o sambista
conviáaâo áa Noitaáa áe Samba áe hoje,

no Teatro Opinião

..'Shows 55

TEATRO
MARIA ALCINA - Produção de Rui

Brizole. Programação visual e dire-

ção de Antônio Guerreiro. Show
com acompanhamento do coniunto
Sururu no Galinheiro. Teatro da La-

goa, Av. Borges de Medeiros, 1 426

(227-6686): de 4a. a dom., às 21h
30m. Ingressos a CrS 30,00 e CrS
20,00 (estudantes), exceto às sex-
tas-feiras. e sábados. 

POR VIA DAS DÚVIDAS - Show
com o travesti Rogéria, Rui Cavai-
canli, Luís Pimentel e o Ballet Ne-

çiro.. Dir. de Agildo Ribeiro. Textos
de Max Nunes e Haroldo Barbosa.
Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-

gueiro, 93 - (225-8846). De 3a. a
6a., e dom., às 21h30m. Sáb., às
20h e 22h30m. Vesp. dom., às 18h.

SÍCOS E MOLHADOS - Conjunto
integrado por João Ricardo (vio-
lão acústico, harmônica de boca,
vocal e composição), Nei Matogrosso

(vocal) e Gérson Conrad (violão, vo-
cal e composição). Acompanhamento
de bateria, percussão, flauta, gui-
tarra, baixo e órgão elétrico. Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos,
143 (235-1113): de 3a. a dom., às
2lhl5m. Ingressos a CrS 30,00, da
óa. a dom., a CrS 25,00, de 3a. a
5a. Até dia 12 de fevereiro.

OS ÚLTIMOS DIAS — Show com o
cantor e compositor Luís Gonzaga
Júnior. Dir. musical de Sidney Ma-
tos. Músicos acompanhantes: Eduar-
do Andrade (percussão), João Cor-
tes (bateria), Sidney Matos (guitar-
ra e violão), c Arnaldo Luís (bai-
xo). Teatro Fonte da Saudade, Av.
Epitácio Pessoa, 4 866 (256-2990 e'
257-8200): de 4a. a sáb., às . . .
21h30m. Dom., às 20h. Ingressos a
Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00 (estudantes),
exceto aos sábados.
FESTA PARA UM REI NEGRO -

Show com Elsa Soares, Paulo Mou-
ra, Jonny Alf, Os Tincoãs e Trio
Pele. No acompanhamento, Rui

Quaresma (violão), Paulinho (piano),
Nelson d'Aguila (baixo), Alfredo

(bateria), Rafael (percussão c Zé Car-
los (viola). Teatro Opinião, Rua Si-

queira Campos, 143 (235-2119). De
4a. fl óa., às 21h30m, sáb., às 20h
e 22h30m, e dom., às 21 h.

45,00 e dom., às 18h (CrS 30,00).
Permitida a entrada de crianças de
mais de cinco anos no espetáculo
du domingo, com ingressos a Cr$
20,00.

EXTRA

NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Coreo-

grafia dc Mary Marinho. Corfl Rogo-
ria, Dalila, Abílio Martins, lone Fer-
nandes, o Coral de Raul Moreno, Os
B-tuqueiros, o Grupo Maculelê da

Bahia e Seleção Brasileira de Mu-

latas. De 3a. a 6a., e dom. a par-
tir das 24h, sáb., às 23h e lh.

Na Sucata (Borges de Medeiros),

Reservas: 227-2080 e 227-6686.

O PRIMEIRO TANGO NA MAUÁ -

Show diariamente à lh sob a dirc-

ção de Yang. Com o travesti Va-

nessa Show, Olegário Holanda, Jom-

ba, Luís Magnclli, Everardo, Julius
César e o Ballet Argentino. Cow-

boy, Praça Mauá, 39 (243-3135).

SAMBALANÇANDO - Com Míriam
Batucada, Alegria, Sônia Machado e

mais 25 figurantes. De 2a. a sáb.,
às Í3h, no Alt-Berlin, Visconde de

Piraiá, 22 (287-0302).
TOM E DITO — Show com a dupla
de cantores e compositores, diária-
mente, a partir das 21h30m. Partici-

paçõo da cantora Míriam e do con-

junto do Celinho. le Roy, Rua Fer-

nando Mendes, 28-A (256-7337).
CASSINO DA URCA - Texto de Car-
los Machado e Acioli Neto. Com
Grande Otelo, Nilza Magalhães, Ro-
berto Azevedo e grande elenco. Boa-

te Night and Day, no Hotel Serra-
dor - Cinelandia (242-7119 e . . ¦-

232-4220), de 2a. a 6a. à meia-noi-
te, sáb., às 20h30m e 0h30m.

LA BOCA — Show de 2a. a dom.,
a partir das 21h, com Pedrinho Ro-
drigues, Rubens leite, o conjunto
de Sidney Marzullo, a Bandinha
da La Boca e o seresteiro Evandro.
Aos domingos, ao almoço, show
infantil com o Circo do Zé Carioca,
mágicos e palhaços. Sem couvert
artístico. Rua Teodoro da Silva,.668

(268-4497).

SHOW — De 2a. a dom., a partir
das 20h30m, com o conjunto de Pi-
tuca e o cantor Miguel França. Bier-
Idause, Rua Ronald de Carvalho, 55

(237-1521 e 235-7727).

Iram, Rua Humailá, 110 (246-7858
e 2663455).
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 Norlmar. Churrascaria lai Palmas,
Rua Nicarágua, 468 (280-4948). Sem
couvert artístico, 
ELEN DE LIMA — Acompanhada dos
cantores Cy Manifold, Valesca, Bill-
mar, Sérgio Moreno e dos conjuntos
Os Grilos t Samba Show. Rincão
Gaúcho da Tijuca, Rua Marquês de
Velonça, 48 (264-6659, 264-3545 e
248-3663). No Rincão Gaúcho dt Ni-
••rói, todas as noites, show com os
conjuntos Esquema Novo e Bandinha
do Rincão e os cantores Maryland e
Zé Carlos. Às 6as., apresentação da
cantora Elen de Uma e aos sábs.,
Cy Manifold.
BWANA'S QUARTET - Tocando to-
das as noites, a partir das 21 h,
acompanhado dos cantores lorena

José Luís Machado, na Churras-
caria Tijucana, Rua Marquês de Va-
lença, 71 (228-8870).
OSMAR MUITO - E seu conjunto

a cantora Sally Baldwin. Diária-
mente no Flag (Rua Xavier da Sil-
veira, 13 (255-0735). Sem couvert.

SAMBATUQUENTE - Show apre-
sentado de 2a. a 2a., das 23h30m
à lh, com Célia Paiva, Sílvio Alei-
xo, The Brazilian Girls, o conjun-
to Samba Quatro e Loretti Trio.
Boate Katakombe, Av. Copacabana,
1 241 (267-2735).

TANGO — De 2a. a sáb., a partir
das 23h, «how ue tangos, boleros
e sambas-canções. Com Juan Daniel,
PerezMoreno, luis César, Dina Gon-
çalves, Evandro, Sônia Melo, o Con-
junto Típico Porter.ho, o Conjunto
de Julinho do Acordeão, o pianista
argentino Alberto e atrações
diversas todas as semanas. Apresen-
tação especial da cantora Valesca,
todas as óas. c sáb. Casa do Tango,

_i5[ag^iw^i^ir^^^MMM>^a^^aaiaiMÍÍM"»"»Mei

Rua Voluntários da Pátria,
l.o andar - (226-2904),

24

SAMBA, HUMOR E MULHER - De

3a. a 5a., e dom., à meia-noite. As

6as„ e sábs., às 22h30m, «how com

lady Hilda, a cantora Maria Helena

e um elenco de 35 mulatas, passis-
tas e ritlmistas. Dir. de Ernani Filho.

A lh, aprosontaçõo do cantor Ivon

Cúrl. Aberto todas ai noitos com

cozinha brasileira. Sambão • Slnhi,

Rua Constante Ramos, 140 . ...

(237-5368). .
POKER BAR — Apresentando Show

com Josemir Barbosa e Valesca. De

2a a 6a., a partir das 18h. Rua

Alm. Gonçalves, 50 - (235-3485),

M1NICARNAVAL - Show diarlamen-

te, às 22h, com a participação do

cantor Carlos Hamilton, Sargentelli
Filho, passistas e ritmistas da Man- •

guoira e Portela. Participação espe-
ciai do conjunto Harpa Havaiana.
Schinitão, Rua Voluntários da Pá-

tria, 24 (226-2904).
TITO MADI, MARISA E RIBAMAR
— Show de hora em hora. As 22h,

apresentação extra da cantora Va-

lesca. Na Boate Fossa (R. 'Ronald de

Carvalho, 55 (237-1521 e . . . . .

235 7727). Couvert: CrS 30,00. Nao
funciona aos domingos. .

EDDY STAR — Apresentação de 3a.

a dom. a partir de Oh. Participação
da Banda do Numbcr One, cantora
Aurca Martins e o conjunto de Emy
Oliveira. Number One, Rua Maria

Quitéria, 19 (267-2231).
O CASO — Show com direção de
Luís Carlos Miéli. Com Sandra Bréa,
Miéli e Pedrinho Mattar. De 3a. a 5a.
à meia-noite, 6a. e sáb., à lh e
dom., às 23h. M. Pujol, Rua Aníbal
de Mendonça, 36 (287-0505).
VARIEDADES — De 5a. a dom., apre-
sentação do conjunto de Ubirapara
Silva e vários cantores. De 2a. e
4a.-feira, música para dançar Chur-
rascaria Tem Tudo, R. Padre Manso,
180 (390-6054).

Artes plásticas
COLETIVA DE VERÃO — Com obras
de Luciano Maurício, Kaminagal,
Isolda e Elisa. Galorla Quadranto,
Av. Gal. Vonancio Flores, 125. De
2a. a sáb., das 14h às 22h. Até

quarta-feira. ,'

COLETIVA — Exposição do acervo
rounindo obras de Isabel Pons, Ma-
ria Bonomi, Grassman, Darcílio Li-

ma, Viníclo Horta, Roberto Maga-
Ihãos, Milton Dacosta, Goza Hellor,
Mabe, Dali, Zaluar e outros. Th»
Gollory, Rua Francisco Otaviano, 67
B. De 2a. a 6a., das 14h às 22h, e
sáb., das lOh às 20h.

HOMENAGEM A SIQUEIROS - Três
obras do pintor mexicano —o gua-
che Cabeça (sem data), e os óleos
Mãe e Filho (1952) e Menino Mexi-
cano (1953) — pertencentes ao acer-
vo do Museu. No,foyer do Museu
de Arte Moderna, Av. Beira-Mar.

COLETIVA — De obras do: Mabe,
Aldemir Martins, Odriozola, Rony
Brandão, Campeio, Sachlko, além de

gravuras de artistas estrangeiros.
Galeria Vernissage, Rua Hilário dc
Gouveia, 57-A. De 2a. a 6a., das
14h às 22h. Até dia 31.

CONCERTO POP - Show de rock
com o Grupo Soma, promoção da
Banana Eufórica. Hoje, às 21h, no
Teatro Carlos Gomes (R. Pedro I, 2
— 222-7581). Ingressos a Cr$ 20,00
e Cr$ 15,00 para estudantes.

_AMBA ESPECIAL — Show apresen-
tado por Marlinho da Vila e Zeno.
Com Manoel do Cavaco, Carlinhos
Pandeiro de Ouro, Zeca da Cuíca,
Jorginho Pessanha, Toco, Sabrina,
Jorginho do Império e outros. Par-
ticipação especial do conjunto Os
Batuqueiros. Todas as segundas-fei-
ras, às 22h, no Grajaú Tênis Clube.

SAMBA E PARTICIPAÇÃO - Show
com Xangô da Mangueira, Nadinho,
Mano Décio, Catone, Ari do Cava-
co, passistas e ritmistas. Participa-

ção especial do Beth Carvalho e
Marcos Moran. Todas as sextas-fei-
ras, às 22l)30m, no Magnatas F.
Salão, Rua Gen. Belford, 336 - Ro-
cha.
A HORA E A VEZ DO SAMBA -

Show dirigido por José Galego, com
» participação de Davi do Pan-
deiro, Dedé da Portela, Nadir.ho
da Ilha, Sabrina e outros partidei-
ros de diversas escolas de samba.
Todas as quintas-feira, das 22h às
311, no Clube dos Embaixadores.

NOITADA DE SAMBA - Com Nél-
son Cavaquinho, Xangô da Manguei-
ra, Conjunto Nosso Samba, Sabrina.
Vera e Zeca da Cuíca. Todas as se-
gundas e terças-feiras, às 21h30m,
no Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143. Hoje, Roberto Ribeiro

, e Jorginho do império como convi-
dados especiais. Amanhã, João
Nogueira.

RODA DE SAMBA - Comandado
por Candeia, Anil. Malvil e Edinliq
da Mangueira. Paritcipação do pas-
sistas, ritmistas e partideiros. No
Copaleme (Ladeira Ari Barroso, 1 —
236-6049). Todas as segundas-íciras,
a partir das 20h?0m.

CASAS NOTURNAS

BRAZILIAN FOLLIES — Dir. de Mau-
rício Sherman. Figurino de Arlin-
do Rodrigues. Com Trio de O u to,
Peri Ribeiro, Sônia Santos, Altamiro
Carrilho e Black and White Dancers
e mais 35 artistas. No intervalo do
show, apresentação do Grupo Fu-
zuô. Hotel Nacional, Av. Niemeyer.

SHOW — De 2a. a sáb., a partir
das 17h, com a cantora Telma acom-

panhada do conjunto Som Trio e o
seresteiro Evandro. Texas Bar, Av.
Atlântica, 974-A (257-1104). Couverl
Cr$ 10,00.
SERESTA — E música ao vivo para
dançar, de 4a. a sáb., com as can-
toras Teresa Cúri e Graciela e par-
ticipação especial de Gregório
Barrios. Cervejaria Capelão, Rua Se-
nador Dantas, 84 (242-2348).

CHURRASCARIA PAVILHÃO - Show
de 5a. a sáb., das 20h30m a 0h30m.
e dom., das 12h às lóh, com o con-
junto Som-4, a cantora Dora e a
dupla de cantores chilenos Sérgio e
Verônica. Campo de São Cristóvão,
102 (234-5548).

ALÉM DA VELOCIDADE - Show
com o cantor c compositor Roberto
Carlos, acompanhado pelu Orquestra
MC2, sob a regência do maestro
Chiquinho de Morais. Coral de So-
verino Filho e Alzik and the Joy
Quartel. Direção de Mielo e Bóscoli.
Antes e depois do espetáculo. Grito
de Carnaval com a orquestra He Vai*
dir Calmon e as Garotas do Rio, gru-
po de dança moderna. Canecão, Av.
Venceslau Brás, 215 (246-0617 e ....
246-7188). 4a c 5a. às 22h30m (Cr$
35,00, às 6as., às 23h30m (CrS 
45,00), sáb. às 20h e 24h (Cr$ ....

SUSEXY SHOW - Show de 2a. a
sáb., a lh, com Tânia Porto e mais
40 artistas cm cena. Participação es-
pecial de Dina Gonçalves, Everardo
e Cy Manifold. Erotika, Av. Prado
Júnior, 63 (237-9390).

SHOW — De 2a. a sáb.. com Dini
Trindade, Ellen de Lima, Adélia Pe
drosa, Antônio Canpos, o pianista
Don Charles e os guitarristas Anl6-
nio Ferreira e Silvino Pinheiro. Res-
taurante Lisboa » Noite, Rua Fran
cisco Otaviano, 21.

VEM SAMBAR IAIÁ - Às óas. e sáb.
à meia-noite. Apresentação e dire-

ção de Oscar Nascimento. Com Aná-
lia, Balalaika da Mangueira, o con-
junto Ideais do Samba, mulatas -
ritmistas. Sem couvert artístico.
Churrascaria O Gargalo (Shopping
Center do Méier), 3.° andar — Tel.
229-0095 c 229-0074).

ZÉ MARIA - Ao plano todas as
noites, no Restaurante Forno e Fo-
gão, Rua Sousa Lima, 48 [287-4212).
GRINCHA BANK - E sua bandinha
se apresenta de segunda a domin-
go, a partir das 20 horas, na Chur.
rascaria Leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599).

2001 - SAMBA SHOW — Dirigido
e apresentado por Gasolina, Samba
Quatro, Mica e seus Pandeirinhos
de Ouro, Célia Reis e Seis Mulatas.
De 2a. a dom., a partir das 22h. To-
das as noites, música ao vivo na
hora do jantar, com os conjuntos de
Válter Amaral e Ed Richard a sua
Harpa Havaiana. Churrascaria las

Cursoí ~z
FOTOGRAFIA — Três cursos serão pro-
movidos durante o mês de fevereiro pela
Gamma e pela Photo Galeria: Fotogra-
fia em Cor, Aplicação de Recursos Vi-
suais na Educação e Iniciação ao Proces-
so Fotográfico. Os três têm coordenação
de George Racz, presidente da Photo Ga-
leria, e incluem aulas teóricas e práticas
em laboratório, seguidas de um estágio
nos estúdios e laboratórios da Gamma,
após o término do curso. Informações e
inscrições na Gamma, Rua Visconde de
Caravelas 186, ou pelo telefone 266-0508.

PROGRAMAÇÃO LINEAR — Promovido
pelo Ceforp, começa dia 4 de fevereiro,
ministrado pelos professores Chemla
Toivia Weksman e Mauricio Tenenbaum.
No programa: Método de Transportes,
Cálculo Matricial, Método Simples, Meto-
do Gráfico, Filas de Espera e Problemas
de Estocagem. As aulas serão à noite, es-
tendendo-se até abril. Inscrições na coor-
denação de Cursos e Seminários do Ce-
forp, Rua Frederico Silva, 86 bloco B, sa-
Ia 615. Telefone: 221-5679.

ATOR — PRIMEIROS PASSOS — Orga-
nizado pela Academia Mercedes Batista
e ministrado pelos professores Gilson
Moura e Edgar Ribeiro, está com ins-
crições abertas até sexta-feira. No pro-
grama: Realidade e Palco, O Corpo, Ator
e Texto, Ator e Público, Estilos de Repre-
sentação: Stanislawski, Brecht e Gro-
towski. Inscrições pelo telefone 266-6925,
com Maria do Carmo, das 20h às 22h.

II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PERMA-
NENTE — Promoção do Colégio Comer-
ciai de Jacarepaguá, reúne os seguintes
cursos: Organização e Métodos, Literatu-
ra da Língua Portuguesa, Biologia, Con-
tabilidade e Custos, Matemática Finan-
ceira e Fundamentos da Educação. In-
formações: R. Barão de Taquara, na
Praça Seca, ou pelo telefone 390-OG02, das
19h às 22h.

VI CURSO LIVRE PARA A COIMUNIDA-
DE — Organizado pela Clinica de Psico-
logia Médica e ministrado por professo-
res universitários, dará noções sobre Psi-
cologia Psiquiatria, Psicoterapia, Neuro-
logia, A Psicanálise de Freud, Problemas
Emocionais da Mulher e Aspectos So-
ciais, Psicológicos e Preventivos do Alcoo-
lismo e Dependência de Drogas. Infor-
mações: R. Barata Ribeiro, 418, s/111, ou .
pelos telefones 236-6413 e 256-2991.

RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FI-
LHOS — Série de debates organizada pe-
lo Capsi (Centro de Assistência Psicologi-
ca), sob a forma de grupos de encontro.
Taxa de Cr$ 50,00 por pessoa. Infor-
mações e inscrições: R. Constança Bar-
bosa, 197 — 31? andar, ou pelo telefone
249-0292.

TEATRO — Promovido pelo Centro Ca-
tarinense e ministrado pelo professor
Valdir Moritz, tem o seguinte programa:
O Teatro a Partir do Ator; Debates So-
bre o Teatro Contemporâneo, Introdução
aos Mestres Modernos, Teatro Tradicio-
nal e Experimental. Inscrições abertas
até sexta-feira à R. São José, 90 — Gru-
po 807, das 13h às 18h. Telefone:
252-2510.

ESTAGIO EM TEATRO — A CATA A
(Consultoria de Apoio ao Teatro e às Ar-
tes), prepara sua nova produção de tea-
tro infantil, Deixem o Coelho em Paz, de
Pedro Porfírlo, e está selecionando ato-
res para a formação do elenco. Antes dc
ser escolhido, o candidato deverá fazer
um estágio de dois meses, dividido em
três etapas: de 4 a 29 de fevereiro, semi-
nário sobre a peça e Informação critica
sobre o teatro infantil; de 1 a 10 de mar-

ço, participação em atividades de crian-
ças em clubes, comunidades, clínicas, or-
fanatos e reformatórios; a partir de 10
de março, circuito escolar, com obser-
vação de recreação e aulas. Inscrições
abertas em dois locais: R. Maria Quite-
ria, 41 e R. Lauro Muller, 86 — apto. 606.

WILSON GEORGES NASSIF - Xilo-

gravuras. Galeria Ateller, Rua Gene-
ral Dionísio, 63. De 2a. ¦ sáb., das

lOh às 22h. Alé quarta-feira.

Hoje na RADIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66
AAA-940 KHz

EXPOSIÇÃO DO ACERVO — Com
obras de Di Cavalcanti, Portinari,
Sclior, Geza, Heller, Marcior, Ismael
Néri, Bianco, Sigaud c Iberê Cimar-

go. Galeria Domus, Rua Joana Angé-

lica, 184. De 2a. a 6a., das 14h às

22h e sáb., das 14h às 19h. 

FUTEBOL NO MUSEU - Exposição
de Edgar de Carvalho Júnior. Mu-

seu Nacional de Belas-Artes, Av.

Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das

13h às 20h, sáb. c dom., das ...

14h30m às 19h. Diariamenlc, às

15h, 16h30m e 18h, exibição de

um documentário sobre Polé. En-
trada franca.

ALDA LOFEGO - Pinturas. Galeria '

Ornatus, Rua Dias da Rocha, 20-B.
Às 4as. e óas., das 9h às 22h. 'As

3as. e 5as., das 9h às 19h e sáb.,
das 9 às 12h. Até dia 31.

H. LAGE E GATO — Pinturas e ta-

pcçarlas. Galeria Lia Roquettê Pinto,
Avenida Marechal Câmara, 186. De

2a. a 6a„ das 9h às 17h. Último dia.

TEMAS POPULARES BRASILEIROS -

Coletiva reunindo obras de 15 ar-

listas ingênuos, entre eles Rosina
Becker do Valo, Lourdes Guanaba-
ra, Elsa O. S„ Ninlta Moutlnho •

Mary Lino. Galeria Grupo B, Rua
das Palmeiras, 19. De 2a. a óa., das

14h às 22h, sáb., das 9h às 13h.
Alé dia 30 de janeiro

ÍXPÕ5IÇÃO DO ACERVO -Com

obras de Volpi, Di Cavalcanti, Pi-

casso, Milton Dacosta, Teroz, Sigaud,
Rubem Valentim, Marlinho do Haro,
entre outros. Galeria da Praça, Rua
Maria Quitéria, 41. De 2a. a óa., das
14h às 23h. Sáb., das lóh às 22h.

COLETIVA DE PINTURA - Obras de

Di Cavalcanti, Mabe, Newton Resen-
de! Ornar Rayo, Paulo Roberto leal,
Bianco, Dacosta, Farnese, entre ou-

tros. Galeria Ipanema, R. Aníbal
de Mendonça, 27. De 2a. a óa., das

lOh às 22h. 

COLETIVA - Obras de
diversos artistas. Galeria Marte-21,
R. Farme de Amocdo, 76 — sobrelo-

ja. De 2a. a sáb., das Uh às 22h.
Até o dia 31 de janeiro.

MUSICA CONTEMPORÂNEA (15h) — Nc»
Youne; Home; Brian Davison; David Bowiç. !

PRIMEIRA CLASSE (22h às 23h) — Ana-
creonte, abertura, de Cherubini (Filarmônica
de Viena — Münchinger); Concerto para Dois
Bandolins, Cordas e Continuo, de Vivaldi (I
Muslci); Barcarola, op. 60, de Chopin (Ru-
binstein); Prólogo e Uma Festa de Aldeia, de
O Beijo da Fada, de Stravlnsky (Sinfônica de
Columbia — Stravlnsky).

NOTURNO (23h) — Papai, Chama o Vovó
c Corre Aqui Para Ouvir Este Barato.

NOTICIÁRIO — De 2a. a 6a. 6h30m,
7h30m, 8h30m, 91.30m, 10h30m, llh30m,
12h30m, 13h30m, 14h30m, 16h30m, 17h30m,
18h30m, 20h30m, 21h30m, 0h30m, lh30r_i e

Aos sábados, domingos e feriados, 8h30m,
12h30m, 18h30m, 0h30m e 2h30m.

MÚSICA MODULADA (Oh a lh).

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente das lOh às 24h

Livros
Duas recomendações para este início de

semana: um livro sobre marketing e um de
ficção. Este, o caso de amor de Harold e
Maude, filmado pela Paramount e levado às
telas no Brasil sob o título Ensina-me a Viver,
estrelado por Ruth Gordon e Bud Cort. Ha-
rold é um homem de quase 20 anos, Maude
é uma. menrfía de quase 80 anos - seu
amor (como bem pode imaginar o leitor) não
tem similar ho mundo. Ou será que tem ?
No livro, os dois vivem, amam, riem e cho-
ram, como quase todos nós, numa comédia

que 
"ensina a ver a m u I h e r com outros

olhos." Da Editora Expressão e Cultura é
Marketing - Como Lançar um Produto Novo,
da sua coleção de Economia e Administração.
Seu Autor, Robert Leduc, só pensou em res-

ponder a uma pergunta: 
"Por 

que o lança-
mento de um produto novo se transforma
tantas vezes em fracasso ?." Esse livro é des-

. finado aos homens de propaganda interes-
sados em uma técnica que elimine o excesso
de improvisação.

REMY GORGA, filho

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h30m) —
Concerto Grosso op 6 n° 2, de Coielli (10'30);
Invenções a Duas e Três Vozes n°s 15, 7 e 6,
de Bach (Gould-8'); Concerto op. 6 n.° 9, de
Haendel (Leppard — 14"); Primeira Sinfonia,
de Bruckner (Haitink — 48').

ESTÉREO SHOW (16h30m) — Ferrantc e
Teicher; Herbie Mann; Luis Bonfá.

CLÁSSICOS EM FM (20m 30m às 22h) —
Concerto n.° 4, de Vieuxtemps (Grumiaux —

30') ¦ Sonata em Dó Menor, de Schubert (Bren-
dei — 29'); Concerto para Órgão, de Poulenc
(Duruflé — 27').

ESTÉREO SHOW (22h 30m) — Nelson
Ridlc; Frank Sinatra.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO — De
"a a 6a llh, 12h, 14h, 15h, 16h, l.h, 18h, 22f__,
23h c 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, 16h, 17h, 18h,
19h, 20h, 22h, 23h e 24h. Domingos 12h, 14h,
15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 22h e 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRASIl,

Av. Brasil, 500 - 7.» andar - Telefone 264-44.2.

Planetário
DA CRIAÇÃO AOS NOSSOS DIAS -

Focalizando > criação do universo e

uma viagem planetária a Marte.

Sessões públicas aos sábados, do-

mingos e feriados, àt 15h, 16h30m,
lSh, lVh30m e 21h. Sessões de fé-

rias às terças e quintas-feiras, à»

lóh e 20h. Às quartas e sextas, às

161-t Rua Padre Leonel Franca, junto
à PUC (267-6230 e 267-3520). Preço

único: CrS 3,00. Proibido o ingres-

so a menores de sete anos.

Museus

PARA CONHECER MELHOR: GON-

ÇALVES DIAS, de Josué Montello,
Edições Bloch, capa de Vera Duar-
te. Esse livro faz conhecer melhor
o gênio poético de Gonçalves Dias,
nosso primeiro poeta lírico. Contém
a biografia, bibliografia, cronologia,
cronologia histórica, crítica e anto-
logia. Volume dc 138 pp., CrS . .
15,00.
ESCÂNDALO DE MÉDICOS, de Char-
les Knickerbocker, Record, tradução
de Áurea Weissenbcrg. "Na sala do
operações cie era frio como um
iceborg, mas fora do hospital era
explosivo como um vulcão." Volu-
me de 316 pp., CrS 35,00.

GIRASSOL DE OURO, de Antônio
Celso, Livraria Francisco Alves Edi-
tora. O Autor (que iá nos deu Rua
do Quenta Sol, Prêmio João Alphon-
sus cm Minas Gerais), associa à sua
capacidade narrativa as técnicas de
observação o crítica dc um verda-
deiro antropólogo para estudar o
comportamento cios moradores ele
Vila Bola. Volume dc 209 pp., Cr$
30,00.

O MENINO QUE VOA, de Oranice
Franco c Mary França, ilustrado por
Eliardo França, Editora Conquista. A
vida de Santos Dumont, contada
para crianças c um folheto inlitu-
lado Pesquisa do Ar, destinado a
professoras que desejam realizar ai-
gumas experiências com squ alunos
Volume de 24 pp., Cr$ 10,00.

HOMEM, O AGRESSOR, de Fernan-
do Cesarman, Editora Documenta-
rio, tradução de Maria Zélia Pinto,
capa de Archimedcs Lalor. A des-
truição do planeta Terra polo ho-
mem, até agora estudada sob os

aspectos sociológicos e econômicos,
foi analisada pelo Autor também
sob o enfoque antropológico, psíqui-
co e, principalmente, psicanalitico.
Volume de 127 pp„ CrS 18,00.

INVESTIGAÇÕES DE PSICOLOGIA,
de Eduardo Ferreira França. Ed. Gri-

jalbo/USP, 2a. edição. Livro publi-
cado em 1854, em dois volumes, te-
ve duas edições no mesmo ano.
Agora, embora a Psicologia moderna
tenha deixado ultrapassadas as po-
sições conceituais do Autor, essa
ainda c uma obra valiosa para • in-
trodução à escola eclética no pro-
cesso filosófico nacional. Volume de
578 pp., CrS 30,00.

PORTUGUÊS PARA QUEM FALA
INGLÊS, dc Theodolina Salum, t^c-
llioramcntos- O ensino é transmitido

por meio de sentenças que devem
ser lidas e repetidas até o apren-
dizado. Os textos de leitura dão
uma visão geral do Brasil, familia-
rizando o estudante com os coslu-
mes, lendas, atrações turísticas e a
História do país. Volume de 198

pp.. Cr$ 30,00.
MARKETING - COMO LANÇAR UM
PRODUTO NOVO, dc Robert Leduc,
Expressão e Cultura, trodução dc
Reinaldo Leite Pais Barreto, capa dc
Paulo de Oliveira. A vida de um
produto, dosdo o momento em que
nasce como idéia até chegar às
mãos do consumidor. Volume de
225 pp„ CrS 22,00. 
HAROLD E MAUDE - ENSINA-ME A
VIVER, de Colin Higgins, Record,
tradução dc Áurea Wcissenberg.
Uma comédia do amor, o amor de
um jovem, de menos dc 20 anos,
por uma mulher de quase 80 anos.
Volume de 142 pp., Cr$ 18,00.

Revistas
TOCO NA BANDINHA DELA - De
Nick Nicola c Álvaro Marzullo. Dir.
de Manoel Vieira. Com Cole, Iara
Silva, Tânia Porto, Nick Nicola, Ma-
non Kropf, Tiririca, Chaguinha o três
strip-leasers. Participação especial
do Jorge Loredo. Toatro Carlos Go-
mes, Pça. Tirad»nlos (222-7581). 3a.
a sáb., 18h, 201), 22h. Dom., 1VIi e
2lh. "__

AS'BONECAS TAMBÉM... - DcTvã
Cardoso. Com os travestis Fabeto,
Susy Wong, Camille e Maríone,
Maurício Lolola, Vancssa Noll, Car-
los Aguilera e o conjunto Toma Trio.
Teatro Miguel lemos, Rua Miguel Ic-
mos, 55 (236-6343). Do 3a. a 6a.,
ás 21h30m, sáb., às 20h e 22h, dom.
ás 19h e 2lh30m.

ELAS POR ELES - Show musical
com direção de Geórgia Bengstom,
texto do Angela Leal e coreografia
de Paulo Mamed. Teatro Rival, Rua
Álvaro Alvim, 33. De 3a. a sáb., às
20h o 22h, dom., às 18h, 20h c

'22h.

ELAS ENTENDEM DE TUDO - De R.
Rocha e Meira Guimarães. Dir. de
Cirvalhinho. Dir. musical de João
Roberto Kelly. Com Anilsa Leoni,
Cirvalhinho, Everardo, Vitória Tor-

res, Nolilo Floros o outros. Teatro
da Praia, R. Francisco Sá, 88 ... .

(267-7749 e 227-1083). Dc 3a. a óa.,

às 21h30m, sáb., às 20h e 22h30m,
dom., ás 19h30m c 21h30m. ,'¦

MUSEU DE ARTE MODERNA - Ex-

posição do acervo e biblioteca com

livros de artes plásticas, cinema e

teatro. Avenida Beira-Mar. Aberto

de terça a sábado, das 12h às 18h

30m, com liberdade de pagamento
para o ingresso (sugestão CrS 5,00).

Aos domingos, das 14h às 22h, com

entrada franca.

MUSEU NACIONAL - Fundado em

1818 por D. João VI. Tem uma se-

ção de Paleontologia e uma impor-

tante coleção de múmias na seção

de Antropologia. De 3a. a domin-

go, das 12h às 16h30m. Segundas

e feriados não abre. Quinta da

Boa Visla, São Cristóvão (287-7010).

CHÁCARA DO CÉU - Pertencente
à Fundação Raimundo Castro Maia.

Possui 357 obras de arte brasilei-

ras e estrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminárias e pra-
taria. Na Rua Murtinho Nobre, 93.

De 3a. a sábado, das 14h às 17h.

Domingos, das llh às 17h. Ingres-

sos a Cr$ 3,00 e CrS 1,00 (estudan-
tes).
MUSEU BOTÂNICO KUHLMANN -

Construído nos fundos do Jardim

Botânico om 1800, a antiga Casa dos

Pilões e ex-moradia de João Ge-

raldo Kuhlmann é a atual sede do

Museu. Aí podem sor vistos ob-

jetos pessoais do cientista, seus ins-

trumenros de trabalho, suas cole-

ções e os resultados dc suas pes-
quisas. Na 'Rua Jardim Botânico,

1 008. De 2a. a óa., das 9h às 17h.

MUSEU DO ÍNDIO — Exposição de

várias áreas culturais indígenas. Tra-

balhos das tribos do Xingu, Pinda-

rc," Norte da Amazônia c Nordeste.
De 2a. a 6a., das 11h30m às 17h.
R„a Mata Machado, 127 (228-5805).

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL -

Com valiosas peças da nossa Histó-
ria, como a carruagem imperial, tro-
no de D. Pedro II, etc. Na Praça

Marechal Ancora (224-0993). De ter-

ça a sexta-feira, das 12h às 17h30m,
sáb., dom. e feriados, das 14h às

17h30m.
MUSEU DO FOLCLORE — Com um

ac-rvo que inclui peças de arte e

artesanato popular — brinquedos,
leques, peneiras e instrumentos mu-

sicais de fabricação caseira, indu-

menlárlas típicas e grande material

sobre cultos afro-brasileiros. No

Anexo do Palácio do Catete

(245-3838). De 3a. a 6a. das 13h

às 18h, sáb. e dom., das 15h às

18h. Entrado franca.

MUSEU DE VALORES - Com cédu-

las e moedas antigas, coleções das

primeiras cédulas e moedas que cir-

cularam no Brasil no tempo do do-

mínio holandês o do Império. No

Banco Central do Brasil, Avenida Rio

Branco, esquina de Visconde de

Inhaúma. De terça a sexta, das ....

11h30m às 16h30m. Sáb., das llh

__ 14h e dom., das ,12h às IBh.

MUSEU DO TEATRO - Exposição

permanente. Documentos sobre ar-

tlstas e atividades teatrais, incluindo

indumentárias usadas em óperas -

peças. Salão Assírio no Teatro Mu-

nicipal. Entrada pela Avenida R i o

Bronco (222-2885). De segunda a

lexta-feira, das 13h às 17h. Entrada
franca.

MUSEU DAS ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES - Parque do Flamengo,
Av. Rui Barbosa (245-1195). De ter-

ça a domingo, das 12h às 17h.

MUSEU NACIONAL DE BELAS-

ARTES - Galerias nacionais e es-

trangeiras. Na Av. Rio Branco, 199

(223-3470). De 3a. a 6a., dos 12h

ès 21h. sáb. e dom., das 15h às

181-1. Visitas guiadas de torça a sex-

ta-feira. das 15h às 17h. .

MUSEU DA REPÚBLICA - Com ob-

lotos relacionados à História da Re-

pública, como a condecoração de

Deodoro, etc. Rua do Catete, 153

(225-4302). De torça a sexta-feira,
das 13h às 18h. Aos sábados, do-

mingos e feriados, das 151. às 18h.

Guias para acompanhar as visitas.

(225-4302).

CASA DE RUI BARBOSA - Exposi-

ção permanente com os móveis, rou-

pas, livros e carruagens que perten-
ceram a Rui Barbosa. Rua São Cie-

mente, 134 (246-5293). De 3a. a do-
mingo, das 14h às 21h.

MUSEU NAVAL E OCEANOGRÁFICO
- Do Serviço de Documentação da

Marinha, com modelos de navios,
objetos históricos e peças que por-
temeram a.'grandes vultos da Ma-
rinha. Rua Dom Manuel, 15. De 2a.

a 6a., dos 12h às 17h e sáb. e dom.
das 15h às 18h.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL -

Av. Presidente Vargas, 328/16.° en-

dar. De segunda a sexta-feira, das

9h30m às 17h30m,

MUSEU DA FAZENDA FEDERAL -

Objetos e documentos sobre o Co-

mércio Exterior, no Palácio da Fa-

zenda, na Avenida Presidente Antô-
mo Carlos, 375, sobreloja, setor A.

Aberto de 2o. a óa.-foira, das llh

às )7h.
MUSEU DA CIDADE — Com poças
relacionadas à História do Rio do

Janeiro. No Parque da Cidade, Es-

trada Santa Marinha (247-0359). De

segunda a sexta-feira, das 13h às
17h. Sáb., dom. e feriados, das Uh
òs 19h.
MUSEU IMPERIAL IRMANDADE DE

. N. Sa. DA GLÓRIA DO OUTEIRO -

Exposição de Arte' Sacra. Pça. N.

Sa. da Glória, 135 (225-2869). Dom.
das 8h às 12h.

Exposições

LUIZ SEV.ER1ANO RIBEIROS
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RIO DE JANEIRO, UMA VIAGEM AO
PASSADO — Exposição ilincranle
mostrando aspectos humanos c pai-
sagísticos da cidade nos séculos
XVIII, XIX c Início de XX, através
de gravuras c desrmhos dc Debrot,
Rugondas, Planilz, Carlos Julião, Bur-

chcll c d'Háslrol, além de c.rk.lurat
do J. Carlos o Raul Pederneiras a

ampliações dc fotografias dc M.ilto.

Museu da Iniogom e do Som, Av.

Mal. Ancoro, 1. Dc 2à. fl 6o., dos

I lh is 17h. Último' dio,
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FAMOSAS, BELAS
E DESELEGANTES A TRIZES

1ESA RODRIGUES

Senhora de 40 anos e sua juventude:
Doris Day, ainda de cabelos curtos, os mesmos
do há 10 anos, com franjinha reta,
olhos parcialmente escondidos

pelos cílios postiços, para
disfarçar as ruginhas

Uma figura apoteótica: Liz Taylor no filme Doutor Fausto,
com uma cascata de cachos metálicos, maquilagem inteiramente
cintilante, com purpurina espalhada no rosto
• pelo corpo. A criação é de
Alexandre de Paris, a única criatura
no mundo que tem direito a tocar nos cabelos de Liz

Mylene Domongeot e Ursula Andress
indescritíveis: todos os tipos de peles vestidos

pelas duas estrelas, ao mesmo tempo.
Mylene de casado de vison prateado, e botas

peludas, que são a continuação de um
conjunto de camurça, com galões coloridos na

cintura • na barra. Evidentemente, os cabelos estão
soltos, junto com a gola alta do casaco • a gola
roulée do blusío. Ursula Andress mostra
também suas novas botas de pele pintadinha,
com calças knickers de veludo
amassado, cópias do estilo gaúcho
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Catherine Deneuve não
se descuida: Ao sentir

que os ventos e a
maresia arruinavam-lhe o

belo tom louro dos
cabelos, lançou a moda

dos turbantes marroquinos
no filme Lisa
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Em 1961, Brigitte ditava
a moda: cabelos louros,
franja caída na testa,
maquilagem branca,
contrastante com os olhos
carregados de delineador
preto. Na época,
fazia sucesso
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Chapéu contornado por
peles, óculos de
armação preta e lenço de
seda no pescoço escondem
um pouco o rosto de
Sophia Loren. Tudo isto
complementa um belo
casaco de peles, que
certamente mereceria
um pouco mais de
discrição nos acessórios

HA' 

20 anos, as revistas femi-
iiinas mantinham uma
seção fixa: a maãa das es-
trelas de cinema. Em pági-
nas coloridas, surgiam os

rostos sorridentes de Doris Day, Jane
Wyman ou Debbie Reynolds, vestidas
com os modelos usados nos seits últi-
mos filmes. E âos próprios filmes ex-
plodiam as tendências da moda e as
idéias de novos tipos. Atualmente ape-
nas algumas atrizes, como Audrey
Hepbum ou Catherine Deneuve, é que
desfilam no cinema modelos exclusi-
vos de costureiros famosos: Hepbum
gosta das coleções de Givenchy e
Deneuve é fiel a Yves Saint-Laurent.
Ainda que o público dê menor impor-
tancia às roupas das atrizes, um fato
parece não ter se modificado com a
evolução (dos anos e da moda): a pia-
teia gosta de ver uma atriz bem vesti-
da. Não há mais à preocupação de co-
piar os modelos, quando muito há
apenas uma inspiração diluída de es-
tilo. ., ,.Mas como a identidade do publico
com as atrizes é resistente, a impren-
sa publica, com freqüência, a des-
crição de suas roupas nos momentos
mais importantes de suas vidas. Foi
assim quando Elizabeth Taylor anun-
ciou sua separação de Richard Bur-
ton: usava botas longas de peles e sal-
tos altos e o cabelo em coques barro-
cos. Ao iniciar as filmagens de Os Di-
vorciados do Século vestia um ma-
cação, conjugado com botas inteira-
mente recobertas com margaridas, as
mesmas flores que cobriam os longos
cabelos negros. Já Sophia Loren man-
têm-se no mesmo estilo, todas as oca-
siões. Meias soquetes e saltos Luis XV
são seu uniforme nas fotos em que
aparece com esposa e mãe. Nos inter-
valos de filmagens a sua escolha osci-
Ia entre as calças justas e suéteres
largos ou as saias longas de musseli-
nas transparentes.

A elegância sem modelo
E as novas atrizes? Desde o prin-

cipio de suas carreiras já não havia
nenhuma expectativa que fossem mo-
delos de elegância. Liza Minelli, por
exemplo, aproveitou-se da displicência
da mãe Judy Garland e construiu um
tipo um pouco descontraído demais e
assim sempre chega às listas das mu-
lheres mais mal vestidas do mundo.
Em momentos menos esportivos — co-
mo na recente festa dos Rotschild no
Castelo de Versalhes — Liza apura
sua displicência com vestidos longos
acetinados, decotes profundos, muitos
brilhos e sapatos sempre fechados. Ja-

ne Fonda, que nunca foi considerada
um padrão ãe elegância, depois que se
iniciou na militancia política esque-
ceu completamente o pouco que havia
aprendido. Desta sua nova fase sá
marcou o seu corte de cabelo: dè pon-
tas longas. Mas nenhuma das jovens
estrelas atingiu a suavidade das rou-
pas de Grace Kelly nos filmes de Hit-
chcock. Aliás, Grace mesmo já aban-
donou, logo que se tornou princesa, a
sua sofisticação dos tempos de Holly-
-ioood, e prefere exibir-se em longos
vestidos soltos, estampados ou em co-
res fortes, devidamente complementa-
dos por sandálias de pedrarias. Quan-
to aos cabelos, quem os trata é o mes-
mo coiffeur' (nunca poderia ser cha-
mado de cabeleireiro) de Liz Taylor:
Alexandre de Paris. Isto quer dizer,
mais uma mulher com flores, cachos e
tiaras na cabeça.

O gênero erótico está exemplar-
mente bem representado por Raquel
Welch. A atriz usa, com discutível
propriedade, decotes profundos, corta-
dos em jérseis cintilantes, couros rústi-
cos e peles variadas. Brigitte Bardot é
uma das poucas atrizes bem sucedidas
no gênero. Em certa época lançou mo-
das, como a dos sapatos rasos, que
deixavam parte dos dedos de fora, os
decotes provocantes, contornados por
tiras de renda ou bordado inglês. Ou
então a moda das camisetas comuns,
usadas sem soutien e bem ajustadas
ao corpo, sem falar na célebre franji-
nha caída nos olhos e no batom claro
e nos olhos realçados com muito rimei
e sombras escUras. Ainda assim o seu
tipo marcou demais e já está vulgari-
zado.

A perda do padrão
O jato é que poucas mulheres, ar-

tistas ou não, podem ser consideradas
elegantes atualmente. Greta Garbo é
um estilo que resiste ao tempo, e nun-
ca sairá de moda, porque sempre fez
«77i tipo sofisticado, com naturalidade.
Catherine Deneuve é atual estrela-pa-
drão, chie íanío profissionalmente co-
mo no dia-a-dia. Ao filmar Lisa, uma
história passada em uma ilha ãa Sar-
denha, ventosa e úmida, resolveu es-
conder os cabelos em longos turbantes
e bonés, para não prejudicar a cor,
cuidadosamente conservada nos
salões das irmãs Carita, em Paris.
Jacqueline Bisset também já está me-
lhorando de nível, aparecendo nas ca-
pas do Elle com simples camisas es-
portivas, bem comportadas, bastante
diferentes das camisas masculinas
amarradas embaixo do busto, de seus
tempos hollywoodianos e das fotos da
revista Play-Boy.

Tíiunfante entrada de
Liza Minelli no

Maxim's: de mãos dadas
com um barão, veste

um longo branco,
decoradíssimo, com

capinha cintilante. Calça
delicado sapato, que

não chega a lhe

proporcionar um andar
elegante, talvez porque

Liza esteja mais
acostumada com seus

tênis americanos

A indumentária favorita
de Raquel Welch:

pedaços de couro unidos
com costuras à mão,

que servem como
casacos, calças compridas

e coletes. Como
complementos, jóias

diversas, artesanatos com
ferro e chifes
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O grande escândalo dos
admiradores da elegância das
estrelas: a escolha de David
Bowie, como uma das mulheres
mais mal vestidas do mundo

A dupla: Liza, com cllios postiços, tipo

olhos de aranha, lenço de seda
realçando o pescoço curto.
Liz Taylor de vestido longo oriental,
rebordado, com blusa de renda

por baixo e gargantilha de veludo. Pérolas
famosas na testa,
nos brincos o no broche
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LINGÜÍSTICA

Tempestades dentro da lingüística
O professor Noan Chomsky.

do M1T, é atualmente tido por
um gênio, porque renovou a lin-
guíslica através dc uma afir-
mação simples: não se faz a gra-
máiica sem fazer a semântica
(ciência do significado das pala-
vras). Tomando por exeinplo a
frase: Deu panos pra manga.
pode ter dois sentidos diferen-
les: ou sobrou fazenda para fa-
zer uma manga em um vestido,
ou no sentido de deu o que fa-
lar.

Para Chomsky, as estrutu-
ras superficiais da linguagem
encobrem uma estrutura projun-
da. Durante 20 anos, suas idéias
foram acolhidas com muito res-
peito, porque os homens da In-

forviátióa e da Cibernética espe-
ravam encontrar ai alguma col-
sa útil para seus computadores e
suas máquinas de traduzir, entre
outras razões.

Depois de algum tempo, a
tempestade estourou: dois disci-
pulos de Chomsky, os professo-
res Ross e Lakoff, levantaram o
estandarte da revolta: a estru-
tura profunda não quer dizer
grande coisa. Uma frase pode
modificar seu sentido segundo os
fatores conotativos. Se uma ac-
romaça diz: "sente na cadeira do
lado" ela será considerada mal-
educada, porque está lhe dando
uma ordem. Ela deveria ter dito
"você poderia trocar dc cadeira

e se sentar na da direita, por fa-
vor,"

Infelizmente, este tipo de
nuança, iião são levadas em con-
sideração por Chomsky, que não
leva em consideração o contexto
e que ê incapaz de estabelecer
uma definição a expressão por
favor dentro de sua gramática
transformatlva. Nem a da in-
terjeiçáo oh oit ah, que mo-
dificam integralmente o sentido
de uma frase. Com efeito excla-
mar Ia vte est belle, quando se
encontra uma multa no parabri-
sa do carro, ganha um sentido
diametralmente oposto a este
que sugere a semântica e a gra-
máiica, e é esta que Ross c La-
koff defendem.

ENTOMOLOGIA

Uma orquestra de vagalumes
Os viajantes que voltam do

Sudoeste da Ásia e da Melanc-
sia, trazem limitas vezes notícias
— e não fotos — de árvores in-
teiras, iluminadas por uma nu-
vem de vagalumes, que sc apa-
gam c iluminam em uníssono. O
fato intrigou os entomologistas e
mesmo outros, tais como o Dr.
Buck do Instituto Americano dc
Artrite e Doenças do Metabolis-
mo. "O fenômeno de uma árvore
inteira funcionando em uníssono
é raro, ele conta, mas existe."

No fim de um estudo sobre a

questão. Dr. Buck descobriu o se-
guinte: os machos emitem 12 si-
nuis por segundo, enquanto que

a fêmea se ilumina em "corrente

continua." Quando um macho
pousa perto de uma fêmea, seu
sinal se modifica e torna-se a
partir dai irregular. Esta irregu-
laridade exprime sua identidade
a fim de que a fêmea não o tome
por um outro e nem que outro
passe por sendo ele. Mas aconte-
ce às vezes. de vários machos
cortejarem a mesma fêmea. Nes-
te caso, eles tentam imttar o si-
nal do favorito. E se houver cen-
tenas de machos sobre uma ár-
vore, eles são capazes de imitar
todos juntos o mais amado, que
sc transforma então cm um che-
fe de orquestra.
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HORIZONTAIS — i — relativo aos estamas;
11 — préstimos; serventias; 12 — na Roma
antiga, festas e jogos em honra dos deuses
que presidiam aos nascimentos; 13 — deusa
da medicina; 14 — estrépito de desmorona-
mento; 15 — árvores venenosas da Malásia
(pi.); 17 — Instrumento com que se afastam
os trilhos de estradas de ferro nos desvios de
linha; 19 — frecheiros; armados de setas e
arcos; 22 — engelhara; enrugara por ter seca-
do a casca; 23 — planta têxtil da China; 24 —
tubo aberto nas extremidades, de forma va-
riável, usado em cirurgia; 25 — espécie de
flecha, usada pelos indios brasileiros; 26 —
acabar: 27 — pequeno interstício na matéria
dê um corpo e que permite a absorção ou
passagem de um liquido (pi.); 29 — voeja; 30
— conhecimento adquirido pelo exercício, pela
experiência.
VERTICAIS — 1 — comborça de padre ou ira-
de; 2 — ladeira íngreme à beira-mar; 3 — azo-
to; gás incolor, inodoro, insípido e pouco so-
lúvel na água; 4 — pessoa ou coisa de que se
fala; 5 — ave galinácea da América; 6 — ajun-
tei; agreguei; 7 — mostruário onde os ourives
expõem taças e outros objetos; 8 — sacerdote
anamlta; 9 — comer a ceia; 10 — ósseo ou
ossudo; 16 — antigo habitante do pais de
Gales; 17 —- bebida refrigerante feita com li-
mão e melaço; 18 — meu; minha; 20 — bigor-
na de ourives; 21 — repousos: lazeres; 25 —
cesto de palha de carnaúba, provido de alça;
28 — cobertura do cortiço; fundo de vasilha.
(Colaboração de W. Q. SIQUEIRA — Niterói i.
Léxicos: Fernando J. Silva; Mehoramentos; Li-
rial e Casanovas).

TORNEIO W. Q. SIQUEIRA
Este é o quarto problema do Torneio W. Q. Siqueira,

cm homenagem a esse confrade que nos prestigia com
suas produções. As cinco soluções deverão ser enviadas
juntas c até o dio 28-2-1974

SOLUÇÕES DO PROBLEMA DE 6.12.1973
HORIZONTAIS — csap; cacas; horas; boca; anísto; lal;'vo;

cordoma; ao; gema; anal; vi; anilina; to; rim; mosbas;
sgai; asolo; rosas; asas.

VERTICAIS — chavo; sono; art; pascoal; ab; colomi; acama;
sa'id; sto; org; devassa; amigo; lim; tesos; arar; noa;
tata; bos; ia.

SOLUCIONI5TAS
Demarco — Rio (00 a 11); José Soares - Rio !12 a

23); Pedro Chaves - Rio (24 a 35); Zelair Silva - Rio
(36 a 47); W. Q. Siqueira - Niterói (48 » 59); r.rgus
— Rio (60 a 71); Francês do Cosmo Velho — Rio (72 a 83)
« Fernando André — Rio (84 a 95). O desempate dar-se-á
tm 2-2-1974.

CorrespomJSn.la, colaborações t remessa de livros e revistas
para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 — Botafogo — ZC-02.

HORÓSCOPO
STARRY

HORÓSCOPO PARA HOJE, SEGUNDA-FEIRA, DIA 21 DE JANEIRO DE 1974

Signo solar vigente: Capricórnio

(22 de dezembro a 21 de janeiro).
Conforme cálculos baseados nas
Efemérides, dc Rafael, o Sol per-
corre ncsle período o signo de
Capricórnio.

Planeta regente: Saturno.

Elemento: Terra.

Cardinal: Negativo.

Parles do corpo: Ossos, joelhos t

pele.
Metal: Chumbo.

Cores: Escuras.

ARIESr (21 de nwçol
19 de abril)

LIBRA

(23 d» littmbr» «
22 da outubro)

Boas oportunidades de melhorar
suas finanças. Tenha calma. A ex-
citação lhe será desfavorável.

TOURO

V (30 de abril «.
20 d> maio)

Desenvolva um projeto pessoal.
Faça planos definidos. Procure con-
centrar-se.

GÊMEOS.

I* *[ 
(21 d« miio a

f^^^ 20 d§ iunho)

Ocasião Incerta para assuntos pes-
soais. Procure fazor investigações.

CÂNCER

vO/^i <2'dt *unh<l *
»«I 22 di julho)

Condições favoráveis em casa.
Procure melhorar o seu lar.

ESCORPIÃO

TTl (23 dc outubro I
21 d* novembro)

Dia favorável para ontrar em con-

tato com serviços públicos. Cuide
da rotina.

SAGITÁRIO

(22 de novembro •
Al d» dezembro)

•w
Evite mudanças repentinas. Caulola
com as despesas. NSo confie em
promessas.

Melhoria nas finanças. Favorável

para tratar de algum problema de

saúde.

CAPRICÓRNIO

>ç (22 di cfarembro a
19 dt itneiro)

LEÃOa (23 da lulho •
22 da «ooilol

ASTROLOGIA
Prof. Ernesto Fischer -- Hürós-

copo, grafologia c nuinerologie *
conheça seu futuro pela influen-
cio astroiógica.

Ccnsultas diárias c/hora mar-
ca d íi.

R. Mário Portela, -10, lei
225.8320 - Laranjeira).

Evile lomar decisão Importante.
Perspectivas dc solução para pro-
bloma dc família.

Ideal para tornar seus proietos
mais práticos. Cautela com espe-
culação.

AQUÁRIO

(20 di i»n«>fo a
Ia d* fevereiro!

O trabalho discreto será útil para
sou lar. Soja reservado. Óllmo pa-
ra cuidar de saúde.

VIRGEM

(23 di jgoilo a
22 da ut.mbto)

Ações impulsivas poderão provo-
car Atritos. Possíveis avonluías
sentimentais.

PEIXES

<t? d* íavareiro i
20 da marjo)

Favorável para resolver problemas
dc parentes. Cautela ao anoitecer.
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Resultado final do II Torneio
Internacional da Juventude, dispu-
tado de 27/12/73 a 5/1/74 em Via-
na do Castelo, Portugal:

1.» David Bernstein (URSS) 7
pontos

2.°/3.° Sadi Dumçmt (Brasil) e
Paul Silbering (Suiçá) 6,5 pontos

4.o Fernando de La Fuente (Es-
panha) 6 pontos

5.o Luiz Santos (Portugal) 5,5
pontos, etc.

Além destes participaram tam-
bém Chris Ghysels (Bélgica), Eric
Frosch (Áustria), Daniel Buchy
(França), Hur Yasin (Turquia),
Antônio Fernandes, Firmino Silva,
José Bastos, Luiz Domingues e Luiz
Espirito Santo (Portugal). A prova
foi disputada pelo Sistema Suíço em
9 rodadas e o patrocínio foi do Dr.
Antônio Vasco de Faria, governa-
dor civil de Viana do Castelo.

Resultado final do 41.° Cam-
peonato Soviético: 1.° Spassky,
11,5 pontos; 2.° Karpov, 10,5; 3.°
Petrossian, 10,5; 4.° Polugaievsky,
10,5; 5.o Korchnoi, 10,5; 6.° Kuz-
min, 10,5; 7.° Geller, 8,5 etc. Parti-
ciparam ao todo 18 jogadores, en-
tre os quais os ex-campeões mun-
diais Tahl e Smyslov, que tiveram
modesta atuação. E' curioso notar

' 
que os cinco primeiros colocados
deste campeonato estão entre os
participantes do Torneio dos Can-
didatos, atualmente sendo dispu-
tado. Apenas Petrossian e Polugaie-
vsky conseguiram ficar invictos.
Spassky e Karpov tiveram cada
qual uma derrota, respectivamente
para Savon e Petrossian. Seguem-
se algumas partidas desta compe-
tlção.

CIC R3R 34 C3B C<4l2B 35 P3B
BID 36 B2B CIB 37 C5C C(H3D
38 C4D+ R2D 39 B3C B2R 40 R1B
B3B

As brancas reforçcram tran-
quilamente sua posição antes de
adiar a partida. Karpov não tem
compensação pela qualidade a me-
nos e Petrossian realiza sua vanta-
gem com muita paciência e preci-
são.

41 C5C B2R 42 P4TR R3R 43 C4D +
R2D 44 R2C B3B 45 C5C B2R 46
P4T P3T 47 P5T! PXP 48 B2B BID
49 C4D P5B 50 C2R R3B 51 CXP
P5T 52 CGC C2C 53 P4B

Com este peão passado o tra-
balho das brancas não apresenta
dificuldades.

53.. .B3B 54 T1B+ C4B 55 R3T C3D
56 BXC PXB 57 CXP P4T 58 C3B
R4D 59 T1D+ B5D 60 C2D R3R 61
R3C C4B+ 62 R3B P5T 63 C4B B6B
64 R4C B5C 65 T3D! e as negras
abandonaram

Spassky Rachkovsky

DEFESA SICIUANA

1 P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D
PXP 4 CXP C3BR 5 C3BD P3TD 6
B5C P3R 7 P4B D2B 8 B3D CD3D
9 D2R P4C 10 0-0-0 B2C 11 TR1R
B2R 12 P5R PXP 13 PXP C4D 14
BXB CXC 15 D4C CXT 16 CXPR
D3B 17 CXP+ RXB 18 D5C+ P3B
19 PXP+ R1D 20 P7B+ R2B 21
D4B +
e as negras abandonaram.

Petrossian Karpov

DEFESA ÍNDIA DA DAMA

1 P4D C3BR 2 C3BR P3R 3 P4B
P3CD 4 P3R B2C 5 C3B B2R 6 B3D
P4D 7 0-0 0-0 8 D2R P4B

Este lance seria mais preciso
se precedido- de CD2D.

9 PDXP

Outra alternativa seria jogar
P3CD, mantendo a tensão' central.

9.. .PDXP 10 BXP BXP 11 P4R! *

CD2D 12 P5R! BXC 13 PXB C4T
14 T1D D2R 15 P4B P3C 16 P5B!
PRXP 17 P6R! C(2)3B 18 PXP-f
R2C 19 DXD BXD 20 CSC TD1B

A ameaça era C7B/C6R+.

21 B3C P3TD 22 C4D TXP 23 B3R!

Não há pressa em capturar a
torre.

23...C5C 24 BXT RXB 25 TD1B
T4B 26 R2C C(4)3B 27 B2D T4D
28 B1R P4TD 29 C3B TXT 30 TXT
C5R 31 C2D C3D 32 P3C C4R 33

Ronald Câmara, vice-presiden-
te da Confederação Brasileira de
Xadrez, vi ajou para San Juan do
Porto Rico, onde atualmente se re-
aliza o campeonato pan-americano
de xadrez juvenil. Vai fazer uma
série de ôonferências e palestras
sobre o esporte intelectual.

O Centro de Xadrez de Niterói
abriu inscrições para o seu II Tor-
neio Temático.

A Taça- Carlos Torre, tradicio-
nal prova do xadrez fluminense,
será disputada no Petropolitano
F. C. em fevereiro próximo.

Também em fevereiro será rea-
lizado o campeonato fluminense
interclubes.

Ainda o Interzonal de Petvópo-
lis: sobre esta importante compe-
tição internacional o enxadrista J.
C. de Almeida Soares proferirá pa-
lestras em Nova Friburgo, Niterói,
e aqui no Rio, no Clube dc Xadrez
Guanabara.

A. P. Santos é o novo técnico
de xadrez do Satélite Club.

O Clube de Xadrez Epistolar
Brasileiro abriu inscrições no Bra-
sil para a III ICCF World Cup
Tournament, da qual pode partici-
par qualquer enxadrista, indepen-
dentemente de categoria. A prova
será dividida em três fases: preli-
minares, semifinais e final. Os
vencedores de cada grupo, nas pre-
liminares e semifinais, receberão

prêmios em espécie. Para a metade
dos integrantes da fase final esta-
rão à disposição, prêmios em espé-
cie no valor de 1 000 francos suíços.
O vencedor da etapa final terá o
direito de participar da final do
próximo campeonato mundial de
xadrez por correspondência, e os
participantes desta fase que con-
seguirem 60% dos pontos possíveis
terão direito de participar das se-
mifinais do próximo campeonato
mundial.

A III Copa da International
Correspondence Chess Federation
terá inicio em 15 de maio de 1974.
As inscrições encerram-se a 20 de
fevereiro de 1974. Taxa de inseri-
ção: Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros),
informações com Ubirajara Barro-
so, presidente do CXEB. A/C do
Banco do Brasil — 49400, Lagarto,
Sergipe.

• a a

SOLUÇÕES DOS ESTUDOS
ANTERIORES
Estudo n.° 257

O enunciado deste estudo saiu
errado. O correto seria: as negras
jogam e ganham. Vejamos: 1.. ..*
C5D 2 TXD CXC+ 3 R2C TXT 4
D5D C5D 5 D8T-I- TIR 6 DXP
B3B+ 7 R3T C6B 8 B7R P4C 9 R2C
C7D-|- 10 R1C B1B e ganham as
negras.
Estudo n.° 258

O enunciado correto seria: as
brancas jogam e ganham. 1 D3C
DXP-I- 2 D3T D3D 3 RIT R1C 4
TXB+ R2C 5 T8TR e as negras
abandonaram.

Estudo N.° 259
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As brancas jogam e ganham

Estudo N.° 260
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As brancas jogam e ganham



LOTERIA
O Teste 169 da Loteria Esportiva

wm de derby paulista e de clássico
mineiro. O clássico América x Atléti-
co mineiros, em Belo Horizonte, é cha-
mado de derby pelos paulistas.. O der-
by Palmeiras x Coríntians, em São
Paulo, é chamado de clássico pelos
mineiros. Na linguagem do futebol a
recíproca é verdadeira, embora des-
necessária. Três jogos do Paulistinha
vêm de novo atrelados à composição
do Campeonato Nacional. Voltam o
Saad, Ferroviária, Marília, XV de No-
vembro, Comercial, resurge o Ponte
Preta, que de zebra tem até as listras

e, convenhamos, já se fazia tardar,
pois é tempo de ponte.

Dois jogos, América MG x Atlé-
tico MG (4) e Fortaleza x Guarani
(5), estão marcados para sábado, em
Belo Horizonte e Fortaleza. O Tira-
dentes enfrentará o Vasco. Virá pela
terceira vez do Norte (já perdeu duas)
para jogar a primeira no Maracanã.
Com Murilo, Tinteiro, Joel, Vicenti-
nho, Paraná, Caio Cambalhota. As-
sim, são mesmo os do Sul que vêm.
Piauiense, que é bom, só trará Toí-
nho. Goleiro que, na opinião dos ob-
servadores, leva o time nas costas.

ESPORTIVA
NONNATO

/fjl
1 | |Botaf2LJ
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I 13-fl

ogo

Internacional (RS)

Atlético (MG)

Coritiba

São Paulo

Cruzeiro

Bahia

Vitória

Tiradentes

Guarani

P. Santista (SP)

Noroeste (SP)

XV de Nov. (SP)

EMPATE CLUBeIi x m
(GB)| Jsãntos **^^^M

HPalmeiras (SP)

| |Cor(nt)ans (SP)

(PR)B Bvasco (GB)

(SP)| |Grèmio (RS)

(MG)B HSanta Cruz (PE)

(BA)| |Ceará (CE)

(BA).I iFortaleza (CE)

(Pl)| |América (MG)H

(SP)I HCoiás (GO)| ¦

São Bento (SP)B

SAAD (SP)| B

Comercial (SP)I ¦

r
MASSON

Interino

TESTE 168 - RESULTADOS

— Botafogo 0x3 Santos
- Internacional 0x0 Palmeiras
- Atlético MG 2x0 Coríntians

— Coritiba 0x0 Vasco
— São Paulo 1x0 Grêmio
— Cruzeiro 0x0 Santa Cruz
— Bahia 2x1 Ceará
— Vitória 2x1 Fortaleza
— Tiradentes 0x2 América MG

10 — Guarani lxl Goiás
11 — Port. Santista 1 x2 São Bento
12 — Noroeste 2x1 Saad
13 - XV de Novembro 2x1 Comercial SP

J

1 Palmeiras x Coríntians

local: Morumbi, domingo

A única novidade no Palmeiras são os ape-

lidos, que com rara imaginação o técnico Os-

valdo Brandão deu aos seus jogadores, prin-
cipalmente aos atacantes. Alguns des mais

originais: Fedato Voltinha, Nei Show, Ronal-

do Dinamite e Leivinha Maravilha. Ah, ele

contratou um detetive particular para desço-

brir o mistério pelo qual os jogadores deixa-

ram de chutar em gol. Só chutam agora o ad-

versário. Em contrapartida, o Coríntians é o

de sempre. Alimentando o legendário sonho

de ser campeão paulista. E enquanto o Sr. Do-

rival Knippel dá as suas mancadas, Rivelino,

que é expert em Coríntians, já declarou que
"o campeão este ano será Palmeiras ou San-

tos." De qualquer forma, cs jornais paulistas
sairão domingo com esta manchete, cujo cli-
chê já está gasto de tanto ser usado: "Desta

vez, só a vitória interessa ao Coríntians." Os

dois times já terçaram armas 111 vezes e por
incrível que pareça o maior número de vitó-

rias pertence ao alvinegro. Quem não está

muito seguro da vitória do Palmeiras é Leão.

Para ele, Coríntians x Palmeiras "é 
jogo pra

Ado."

2 Grêmio x Santos

local: P. Alegre, domingo

Os jogadores do Grêmio não são de rezar

pela cartilha de Didi. Para eles, treino é jogo,

jogo é treino. Vai daí, outro dia, num treino

informal, Mazinho e Renato começaram a cor-

rer juntos dando pontapés. Na boia? Claro

que não. Um no outro. O técnico Carlos Froner

não titubeou. Sacou do bolso traseiro do calção

um cartão vermelho e o exibiu como a tocha

da Está:ua da Liberdade. Quem estava no Está-

dio Olímpico não se impressionou com a troca

de pontapés, mas com o fato de o técnico

andar prevenido para tais situações. Segundo

o médico gremista, Tarciso está com dores

psicológicas e o único meio de curá-las seria
fazê-lo dar piques em campo. E no jogo do

meio da semana ele não fez outra coisa. Pas-
sou os dois tempos dando piques Nem viu a
bola. O Santos? Ora, o Santos. Deu uma lava-

gem outro dia no Grêmio, de 4 a 0, e a

gente só espera que Pele não tenha escolhido
o Olímpico para pendurar as chuteiras.

logo que só poderia ser em BH, já que os
dois times são MG. O técnico Barbatana, do

América, diz que só teme que a sua equipe

perca a humildade por causa das vitórias con-
tra o Vasco e o Tiradentes. Não teme que

perca o jogo. Já o Atlético não se preocupa
nem com uma coisa nem com a outra. Andou

muito preocupado com as eleições, da direto-
ria, diga-se de passagem para evitar mal-en-

tendidos. A'ém disso, o zagueiro Grapete pas-
sa cs dias no estádio procurando os denles
oue perdeu no jogo contra o Internacional.
Pelo jeito, o Atlético vai acabar com os seus

jogadores todos desdentados. Já no jogo con-
tra o Vasco, no Maracanã, Campos também' arando estar em plena recuperação. No jogo

perdeu alguns dos seus. Tem ainda o caso,
do ponta-esquerda Romeu, recordista de exa-
mes antidoping, que já não sabe mais o que"
fazer para dar conta do pipi que os homens
da CBD lhe pedem sempre depois de cada'

jcgi-. América e Atlético jogam entre si desde
o tempo dos quintos para a Coroa. Na última
vez que se encontraram, ninguém acreditava
no Deca. Os mineiros, como é normal, levavam
muita fé no Galo. Deu zebra.

"entre 
os dois times, pelo Campeonato Nacional

de 72, em Fortaleza, deu coluna 1.

dos, principalmente — ressalta — porque na
dos solteiros nem tentará, já que sabe que
será perder tempo. O Internacional, segundo

o seu técnico, o Minelli, também perdeu, mas
o poder de ataque (apesar da vitória contra

o Vasco). A sua esperança está em que Clau-

diomiro volte à plena forma. Seja aquele que,
mesmo quando não fazia gol, tinha o grande
mérito de perturbar os zagueiros adversários,

pois seus dribles eram desconcertantes e suas
trombadas, violentas. O Minelli parece que
não espera em vão. No último trpino do time,

Claudiomiro, só com uma cabeç" conseguiu
entortar uma das I alizas do Beira-,;io, demons-

7 Coritiba x Bahia

local: Curitiba, domingo

5 Fortaleza x Guarani

local: Fortaleza, sábado

3 Vasco x Tiradentes

local: Maracanã, domingo

O Fortaleza tem Hamilton e Amílton.

Um é Rocha, o outro é Melo. Este perdeu
o H não se sabe em que hora nem onde.

Ambos são hoje ídolos da torcida do Fortale-

za, que tem ¦uma maneira toda peculiar de

gritar por seus nomes. Tão peculiar que dizem

os que estiveram no Ceará que se chega a

perceber claramente quando gritam Hamilton

com e sem H. O técnico do Fortaleza é Mozart

Gomes, que adota no time um esquema "por

música, de sanfona, com os jogadores indo

e voltando" (o que parece elementar). O Gua-

rani, que não é o de Carlos Gomes, nem

do Mozart, está fazendo jus ao seu onomásti-
co. De tacape e borduna, vem derrotando os

seus rivais. Prima-dona do interior paulista,
joga conforme a música. Donde se conclui que
esse jogo vai ser uma ópera. Já se conhecem

de outra recita, apresentada no palco de Cam-

pinas. Empataram sob os aplausos da platéia.

Ainda não deu coluna do meio nos jogos

entre os dois. Nem dentro nem fora da Loteria.

Nesta, o Coxa perdeu um e ganhou • dois.

No Campeonato Nacional, o Bahia ganhou a

única já disputada. O Coritiba está menos

agressivo. O árbitro pode ficar mais tranqüilo.

Os pugilistas Zé Roberto e o (com perdão
do palavrão) fisicultor Rizonvido não estarão

desta vez no Estádio Belfort Duarte (o nome

desse estádio devia ser outro; Belfort Duarte

não merecia tanto) e assim, ao que tudo indica,

o jogo não chegará às chamadas vias de fato.

O Bahia vai a Curitiba com toda a corda.

Douglas é o único problema. Viajará sob ob-

servação do Departamento Médico. Está com

a mania de pensar que de São Paulo para
baixo' todo time se chama Coríntians...

8 Goiás x Botafogo

local: Goiânia, domingo

6 Ceará x Internacional

local: Fortaleza, domingo

No Vasco, segundo o técnico Mário Tra-

vaglini, a solução seria Bill (não é parente
do Búfalo), "um 

jovem atacante muito jovem
e inexperiente, muito inexperiente." Mas acon-
tece que o rapaz ainda não conhece o Mara-
cana e se recusa a conhecê-lo. Fica horrorizado

quando lhe falam em Maracanã porque tem
medo de gigante. Igual a jegue quando empa-
ca no meio do caminho. Já fizeram tudo "pa-

ra ambientá-lo pelo menos no banco de reser-
vas", sem êxito. O Tiradentes vem aí, vestido
de amarelo, não se sabe se por complexo
de Seleção e nerr se trará a sua. mascote,
uma onça que atende pelo nome de Mimosa
com a qual se adentra no campo em Teresina.
Se trouxer, é bem possível que dê bode.
Os dois times vão-se conhecer no gigante do
Maracanã. E se enfrentar pela primeira vez.

O Ceará, segundo o seu técnico, o Mosca,

perdeu o ritmo durante as férias dos jogado-
res. Ele tem feito o possível para encontrá-lo,

já vasculhou todos os bares, boates, inferni-

nhes e forrós do Ceará. E nada. Nas praias,
está convencido de que ele não está. Só lhe

resta procurar na casa de cada um. Dos casa-

O Selefogo, a única alegria do povo ca-

rioca, vai ao chamado coração verde do Brasil

com suas aurículas e seus ventrículos funcio-

nando a plenos pulmões. Está na cabeça do

Grupo II. Com sangue novo, deixou de ser

aquela equipe irritada que parecia sofrer de

um mal incurável no fígado ou no pancreas.

O Goiás chegou à conclusão de que mais vale

um técnico no túnel (o Estádio Pedro Ludovico

tem túnel?) de que 11 jogadores em campo.

E contratou Dino Sani, que levou o Internacio-

nal a muitas vitórias e a alguns campeonatos

gaúchos. Mas os ares de Goiás são outros,

os jogadores que lá gorjeiam não gorjeiam

como os de Porto Alegre. Dino já não joga

nada. Os jogadores do Goiás não são tão

técnicos como ele. Quem quer vai, quem não

POSSIBILIDADES

— Palmeiras Coríntians
45% 15% 40%

— Grêmio Santos
40% 20% 40%

— Vasco Tiradentes
45% 40% 15%

' 
4 — América MG Atlético MG
35% 30% 35%

— Fortaleza Guarani
30% 40% 30%

— Ceará Internacional
35% 25% 40%

— Coritiba Bahia
50% 30% 20%

— Goiás Botafogo
25% 40% 35%

— Santa Crut São Paulo
35% 30% 35%

10 — Cruiciro Vitória
40% 35% 25%

11 - Ferroviária SP XV Novembro
35% 35% 30%

12 — Saad Marilia
40% 30% 30%

13 — Ponte Preta. Comercial
45% 35% 20%

IO Cruzeiro x Vitória

local: B. Horizonte, domingo

O Cruzeiro está cada vez mais valorizado.
E' um time cheio de estrelas nas camisas e
dentro delas. Perfumo, Piazza, Palhinha. Um
time batata. Roberto, Dirceu Lopes, Zé Carlos,

Vanderlei. Não tem um esquema tático fixo.
O Hílton está sempre mudando de chaves pa-
ra surpreender os adversários. No Campeona-
to Nacional de 72 obteve a vitória fácil, fácil,
contra o Vitória, por 4 a 0. O rubro-negro
baiano adota a tática do tudo ou do nada.

Há jogos em que não faz outra coisa senão
correr os 90 minutos e os há em que fica

parado, lá atrás, desde que Sua Senhoria trila

o apito para kiek-off até o apagar das luzes.
É uma espécie de Olaria, um time imprevisível.
Como diria o crítico de futebol mais premiado
da televisão brasileira: pode ganhar, pode em-

patar e pode perder.

quer manda, certo? Será que Dino vai entrar

também em campo? Até hoje os goiases têm

atravessado na garganta a goleada que lhes

impôs o Botafogo em 1963, lá mesmo em

Goiânia.

9 Santa Cruz x São Paulo

local: Recife, domingo

Praza aos céus que este jogo não trans-

forme num inferno a vida do apostador. E'

uma santa guerra do Norte com o Sul. Poderia

até ser disputado nas regiões celestes, em vez

de no Colosso do Arruda. Colosso? O São

Paulo está anunciando a sua primeira liqui-

dação do ano. Acha a diretoria que já é, 
'por

exemplo, tempo de Murici cuidar de si. Pois

Murici, que não chegou a ter vez no time

de cima, foi o primeiro a sofrer a remarcação.

A Gazeta Esportiva, por sua vez, acha que
"Mirandinha precisa subir ao estágio espiritual

de poder sentir a própria presença num meio-

ambiente. Precisa sentir-se homem, também,

da mesma forma que tem o seu valor como

futebolista. Sem nenhum medo, sem carangue-

jo no bolso" (!!!). O São Paulo derrotou o

Santa Cruz por 2 a 0 no Teste 65, e na última,

vez que se encontraram deu coluna do meio.

Mas não estavam no teste.

4 Arrérka x Atlético

local: B. Horizonte, sábado

Nem havia necessidade de dizer o local

do jogo. O leitor, que é inteligente, deduziria

11 Ferroviária x XV de Novembro

local: Araraquara (SP), domingo

O técnico Roberto Adamolo já avisou que
manterá o seu time intacto para o jogo. Isso

porque costuma retalhá-lo em algumas parti-
das, lançando reservas no lugar de titulares.

O seu time é o XV, orgulho de Piracicaba.

A diretoria do Comercial, eufórica por ter a

equipe derrotado o Marília no Abreuzão, está

prometendo mil cruzeiros a cada um dos joga--
dores para vencer o XV. O jogo será na Fonte
Luminosa e a gente fica aqui sem saber se

se trata de um campo de futebol ou de uma

praça com chafariz de repuxo. Em Piracicaba,

outro dia, o Ferroviária derrotou o XV por
1 a 0. O XV agora pode derrotá-lo em Arara-

quara. Caso a recíproca seja verdadeira. O

problema para o XV é que o time dos ferro--
viários, entre os seus jogadores, tem um que
vale sozinho por um batalhão. O próprio: Bata-
Ihão.

12 Saad x Marília

local: S. Caetano do Sul (SP), dom.

Baltazar, que foi center-forward do Corín-
lians e da Seleção Brasileira, é o técnico do

Saad. E é isso que conforta os torcedores do

time. Quando perde, sai todo mundo de cam-

po, muito alegre, cantando a musiquinha que
fez sucesso no tempo do rádio de galena:
"Gol'de Baltazar, gol de Baltazar." E' a tal

história: quem não tem time canta com o

técnico. Os jogadores do Marília estão proibi-
dos de cair em campo, mesmo em caso de

contusão. O time está sem massagista e os

macários do Estádio Municipal de São Caetano

estão de férias. Assim, não terão quem os

carregue. No Io turno do Paulistinha os dois

empataram de 0 a 0.
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13 Ponte Preta x Comercial

local: Campinas (SP), domingo

O Ponte Preta está pensando seriamente

em reestrear no Campeonato Paulista com ou-

tro nome: Ponte Rio-Niterói. Líder do Paulis-

tinha, continua disputando o torneio apenas

por dever de oficio. E' chamado carinhosa-

mente de Macaca pela sua torcida, que está

dando pulos de alegria pela classificação para

disputar o Paulistão-74. O Comercial segue-lhe

as pegadas. E' o Leão do Norte no rastro

da Macaca. A partida entre os dois tem sempre

clima de circo ou de zoo. Geralmente nio

saem de 0 a 0.
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